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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษก าลังเป็น

ประเด็นปัญหาส าคัญที่ประชาคมโลกตระหนักถึงอิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ ยั่งยืนความมั่นคงทาง

อาหารและการสาธารณสุขระดับโลก  การเกิดภาวะเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้

อุณหภูมิบรรยากาศโลกเพ่ิมสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อนเท่ากับเป็นการสร้างสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมที่

เอ้ืออ านวยและเหมาะสมส าหรับแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมสูงขึ้นจึงเป็นการ

เพ่ิมโอกาสให้แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพปนเปื้อนและแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางในห่วงโซ่อาหารมากข้ึน 

 การประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในลักษณะของอุณหภูมิอากาศต่อการการปนเปื้อนและดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp., 

E.coliและK.pneumoniaeในเนื้อสุกรโดยใช้เทคนิค “การวิเคราะห์อนุกรมเวลา” หรือ time series analysis 

โดยการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่และล าพูน ภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ลพบุรีและ 

ราชบุรี ซ้ า 20 สัปดาห์ ในช่วงระยะ 40 สัปดาห์ รวม 1,200 ตัวอย่าง โดยการทดสอบแนวโน้ม (run test) เพ่ือ

คัดกรองแยกอนุกรมเวลาที่เป็นลักษณะสุ่ม (random) การแยกองค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล 

การประเมินอิทธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา คือ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ที่อาจจะเป็นปัจจัย

ก าหนดระดับการปนเปื้อนและอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp., E.coliและK.pneumoniae

ในเนื้อสุกรในรูปแบบของแบบจ าลองอนุกรมเวลาและแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย ผลการวิจัยพบว่า 

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ระหว่าง 27.95-31.22 องศาเซลเซียสและร้อยละ 

58.42-63.15 ตามล าดับ แบบจ าลองอนุกรมเวลาอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์เป็นชนิด ARIMA 

(0,0,0) แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นชนิด ARIMA (0,0,1)  

ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนของ Salmonella spp., E.coli และ K.pneumoniae จ.เชียงใหม่ 0.80, 2.04และ1.63 

log cfu/g ตามล าดับ จ.ล าพูน 0.62, 1.90และ 1.81 log cfu/g ตามล าดับจ.ชลบุรี 0.85, 2.19และ 2.37 log 

cfu/g ตามล าดับจ.ลพบุรี 1.12, 2.26และ 1.97 log cfu/g ตามล าดับ จ.ราชบุรี 0.71, 1.96และ 2.26 log 

cfu/g ตามล าดับ แบบจ าลองอนุกรมเวลาการปนเปื้อนSalmonella spp., E.coliและK.pneumoniaeเป็น

ชนิด  ARIMA (0,0,0) แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายการปนเปื้ อน  Salmonella spp., E.coliและ

K.pneumoniaeเ ป็ น ช นิ ด  ARIMA (0,0,1)  อั ต ร า ก า ร ดื้ อ ย า ต้ า น จุ ล ชี พ  ampicillin, cefotaxime, 



 ค 
chloramphenicol, ciprofloxacin, gentamicin, nalidixic acid, streptomycin, sulfamethoxazole, 

tetracycline และ trimethoprim ร้อยละ 75, 0, 11, 1, 0, 0, 33, 60, 60และ 0.34ตามล าดับ เนื่องจาก ผล

การทดสอบแนวโน้มของการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp. , E.coli และK.pneumoniaeไม่บ่งชี้

ลักษณะแนวโน้มของข้อมูล ดังนั้นจึงไม่มีการพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาและแบบจ าลองอนุกรมเวลา

ท านายของ Salmonella spp., E.coli และK.pneumoniae ในผลิตภัณฑ์สุกร แบบจ าลองอิทธิพลของ

อุณหภูมิอากาศหรือ ความชื้นสัมพัทธ์ต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาของ Salmonella spp. , E.coli และ

K.pneumoniaeเป็นชนิด ARIMA (0,0,0) และแบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์

อากาศ และ/หรือ การปนเปื้อนต่อการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นชนิด ARIMA(0,0,0) เช่นเดียวกัน เนื่องจากการเก็บ

ตัวอย่างเนื้อสุกรเพ่ือให้สามารถประเมินแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้อย่างชัดเจน

จ าเป็นต้องมีระยะเวลายาวนานหลายปี อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยนี้มีระยะเวลาการเก็บเพียง 40 สัปดาห์

เท่านั้น ดังนั้น จึงอาจจะยังไม่สามารถสังเกตอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่มีต่อระดับการ

ปนเปื้อนจุลินทรีย์รวมถึงการดื้อยาต้านจุลชีพได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อแนะน า คือ การขยายระยะเวลา

การศึกษาให้ยาวนานออกไปอีก 
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 Climate change and antimicrobial resistance of foodborne disease bacteria is becoming 
a global issue.  These factors affect economic development, food security and public health.  
Green house effect from climate change raises ambient temperature so-called global warming.  
This change creates a condition or environment favorable to the growth of foodborne disease 
bacteria together with antimicrobial resistant bacteria. Therefore the likelihood of 
dissemination along the food chain increases. 
 The climate change risk assessment is about studyingthe effect of climate change in 
terms of ambient temperatures toward the contamination and antimicrobial resistance of 
Salmonellaspp., E.coliandK.pneumoniaein pork using time seriesanalysis.  This study collected 
1,200 pork samples 20 weeks repeatedly within 40 weeks in Chiangmai, Lampoon, Chonburi, 
Lopburi and Rajburi.  The data were tested for trend by run test in order to screen out random 
time series data.  After the data were detrended and deseasonalized, the effect of ambient 
temperature and relative humidity was tested against bacterial contamination and 
antimicrobial resistance rates in terms of time series models and time series predictive models. 
The average ambient temperatures and relative humidity across 5 provinces were 
between27.95-31.22degree Celsius and 58.42-63.15%, respectively.  The time series model of 

ambient temperatures and relative humiditywere ARIMA (0,0,0). The time series predictive 
model of ambient temperatures and relative humiditywere ARIMA (0,0,1).  The average 
contamination levels of Salmonellaspp., E.coliand K.pneumoniaein Chiangmai were 0.80, 2.04 



 จ 
and 1.63 log cfu/g, respectivelyLampoon were 0.62, 1.90 and 1.81 log cfu/g, respectively 
Chonburi were 0.85, 2.19และ  2.37 log cfu/g, respectively Lopburi were1.12, 2.26and 1.97 log 
cfu/g, respectively Rajburi were0.71, 1.96 and 2.26 log cfu/g, respectively.The time series 
model of contamination level of Salmonellaspp., E.coliand K.pneumoniaewereARIMA (0,0,0). 
The time series predictive model of contamination level of Salmonellaspp., E.coliand 
K.pneumoniae wereARIMA (0,0,1).  The antimicrobial resistance rates of ampicillin, cefotaxime, 
chloramphenicol, ciprofloxacin, gentamicin, nalidixic acid, streptomycin, sulfamethoxazole, 
tetracycline and trimethoprim were 75%, 0%, 11%, 1%, 0%, 0%, 33%, 60%, 60%and 0.34%, 
respectively. Since the time series of antimicrobial resistance rate were random the trend 
analysis was not proceeded and there is no time series model and time series predictive 
model for antimicrobial resistance rates.The time series models as the effect of ambient 
temperature and relative humidity against contamination level and antimicrobial resistance 
rate were ARIMA (0,0,0).  The time series models as the effect of ambient temperature, relative 
humidity and contamination level against antimicrobial resistance rate were ARIMA (0,0,0) as 
well.  Since the time series data requires collection period of years in order to observe the 
effect of climate change.  However this study only collect data within40 weeks therefore the 
indication of climate change effect against bacterial contamination and antimicrobial 
resistance rate could not be obviously established. The recommendation of further study is 
to extend the period of data collection. 
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 การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา(developing time series model) 

 การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย 
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 ประเมินความเหมาะสมแบบจ าลอง(goodness of fit of model) 
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o การปนเปื้อน Salmonella spp. , E.coli  และK.pneumoniae 

(Contamination of Salmonella spp. , E.coliandK.pneumoniae) 
 การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา(developing time series model) 
 การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย 
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 ประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้น 
(Effect of temperature and humidity) 
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ต้านจุลชีพ (effect of temperature, humidity and/or contamination level against 
resistance rate) 
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ความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัดล าพูน ระหว่างพฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ก าลังเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่ประชาคมโลก
ตระหนักถึงอิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร (food security) และความ
พยายามของประเทศต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ
จากภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) ที่สะสมในชั้นบรรยากาศจึงก่อให้เกิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC)  โดยที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานี้ในปี พ.ศ. 2535 และ 2537 ตามล าดับ 
ส่งผลผูกพันธ์ (bound) ต่อเนื่องให้ประเทศไทยยึดถือและด าเนินการตามเนื้อหาสาระภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา 

การดื้ อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance : AMR) ของแบคที เรี ย โรคอาหารเป็นพิษ 
(foodborne disease bacteria) เช่น Salmonella spp. และE.coliเป็นประเด็นปัญหาส าคัญทั้งความม่ันคง
ทางอาหารและการสาธารณสุขระดับโลก  การเกิดภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิบรรยากาศโลก (global ambient temperature) เพ่ิมสูงขึ้น ที่
เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (global warming)  เท่ากับเป็นการสร้างสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและ
เหมาะสมส าหรับแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ (foodborne disease bacteria) ให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่
เพ่ิมสูงขึ้น(higher growth rate)(McKellar and Lu, 2003)จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แบคทีเรียดื้อยาต้านจุล
ชีพปนเปื้อน (contaminate) และแพร่กระจาย (disseminate) ไปได้อย่างกว้างขวางในห่วงโซ่อาหารมากขึ้น  
เมื่อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เริ่มต้นจากฟาร์มปศุสัตว์แล้วส่งต่อเนื่องสู่มนุษย์ผ่านการบริโภคอาหาร  อาจจะส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ(health risk) จากการดื้อยาต้นจุลชีพเช่น การรักษาโรคอาหารเป็นพิษด้วยยาต้าน
จุลชีพไม่ได้ผล การหมดทางเลือกในการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือรักษาโรคติดเชื้อ ความถี่และความรุนแรงของการติด

เชื้อและการเจ็บป่วยสูงขึ้น ระยะเวลาการรักษายาวนานขึ้นและอัตราการตายสูงขึ้น(CAC/GL 77-2011)  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change 
risk assessment) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลักษณะของอุณหภูมิอากาศที่เพ่ิม
สู ง ขึ้ น  (WHO, 2014; IPCC, 2014)  ต่ อ ก า รดื้ อ ย าต้ า น จุ ล ชี พขอ ง  Salmonella spp., E.coli แ ล ะ 
K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกร  โดยใช้เทคนิค “การวิเคราะห์อนุกรมเวลา” หรือ time seriesanalysis 
เพ่ือ 1.การวิเคราะห์แนวโน้ม (trend analysis) การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิอากาศ ระดับการปนเปื้อน และการดื้อ
ยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp., E.coli และ K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกร   การพัฒนาแบบจ าลอง
อนุกรมเวลา (time series model) เพ่ือ 2.การวิเคราะห์อิทธิพลของอุณหภูมิอากาศท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในฐานะปัจจัย
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เสี่ยง (risk factors) ที่ก าหนดทั้ง ระดับการปนเปื้อนและ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น   นอกจากนี้ แบบจ าลองอนุกรมเวลา ยังสามารถใช้ใน 3.การท านาย (predict) ระดับการปนเปื้อน
และการดื้อยาต้านจุลิพชีพในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการตัดสินใจเลือกมาตรการ
จัดการความเสี่ยง(risk management options) ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การผลิตปศุสัตว์ (production) ถึง
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์(product) และการรับมือกับความเสี่ยงด้านสาธารณสุข (health risk) และความมั่นคงทาง
อาหาร (food security) จากโรคอาหารเป็นพิษ กอปรกับการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ
ทีเ่ชื่อมโยงกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย         
การศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่ออัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella 

spp., E.coli และ K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกร และ การท านายอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพโดยอาศัย
เทคนิคแบบจ าลองอนุกรมเวลา (time series model) 

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
การประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการศึกษาอิทธิพลของการเพ่ิมขึ้นของ

อุณหภูมิอากาศต่อการดื้อยาต้านจุลชีพของSalmonella spp., E.coli และ K.pneumoniaeในเนื้อสุกร 
เนื่องจาก การการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงเวลา จึงอาศัยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น (ภาพที่ 1.1) ประกอบด้วย 

- การเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาอุตุนิยมวิทยาโดยเน้นอุณหภูมิอากาศ (ต่ าสุดเฉลี่ยสูงสุด) 
- การหาอัตราการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยการเก็บตัวอย่างตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกรที่

การค้าปลีกผลิตภัณฑ์สุกรในเขียงตลาดสด (traditional market) และ การตรวจวิเคราะห์ระดับการปนเปื้อน
และ การตรวจวิเคราะห์ความไวต่อยาต้านจุลชีพ 

- การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) ข้อมูลอนุกรมเวลาอุตุนิยมวิทยา และข้อมูล
อนุกรมเวลาการปนเปื ้อนและการดื ้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella,E.coliและ K.pneumoniaeใน
ผลิตภัณฑ์สุกรจะน ามาวิเคราะห์อนุกรมเวลา ประกอบด้วย  การแยกองค์ประกอบของอนุกรมเวลา  กา ร
ทดสอบแนวโน้มและ การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา 

- การประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพโดยใช้ตัวแปร
อิสระเป็นอุณหภูมิอากาศ และ ตัวแปรตาม คือ อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพ  

- การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย ที่ได้จากการประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิกาศ 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
 ความหมายของ “climate change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ตามรายงานล่าสุดที่
จัดท าโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ซึ่งเป็นฉบับที่ 5 (fifth assessment 
report : AR5) ว่า การเปลี่ยนแปลงในสถานะของภูมิอากาศซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยและ/หรือ
ความหลากหลาย (variability) ของคุณสมบัติของภูมิอากาศโดยการทดสอบทางสถิต ิ และคงการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีหรือยาวนานกว่านั้น  โดยที่การเปลี่ยแปลงภูมิอากาศนั้นอาจจะมี
สาเหตุได้ทั้งจากธรรมชาติ (natural) หรือ มนุษย์ (anthropogenic)  (IPCC, 2013) 

ในขณะที่มาตราที่ 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ให้ความหมายว่า การเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศที ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั ้งทางตรงและทางอ้อม อันก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง
องค์ประกอบของบรรยากาศโลก (global atmosphere) และเกิดขึ ้นเพิ ่มเติมจากความหลากหลาย
ภูมิอากาศ (climate variability) ตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในระยะเวลาที่เปรียบเทียบกันได้ หรือ อาจจะ
กล่าวในเชิงสาเหตุและความแตกต่างตามนิยามโดย UNFCCC คือ ความหลากหลายภูมิอากาศ (climate 
variability) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ในขณะที่แยกแยะว่ามนุษย์ซึ่งมีการผลิตพลังงานจากการ
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เผาไหม้ฟอสซิล ( fossil fuel burning) เป็นมูลเหตุของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) (IPCC, 2013) 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถน าไปสู่เหตุการณ์อากาศขั้นสุด (extreme weather 
events) มากขึ้น เช่น ความรุนแรงพายุมากขึ้น ความถี่ของฝนตกหนักหรือฝนทิ้งช่วงมากขึ้น เป็นต้น  มี
การท านายอุณหภูมิโลกสูงขึ้นระหว่าง 1.8-4.0 องศาเซลเซียสก่อนสิ้นศตวรรษที่ 21  จะก่อให้เกิดการหด
ตัวหรือการละลายของน้ าแข็งขั้วโลก (polar icecaps) ส่งผลให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การเป็นกรดของ
มหาสมุทร (ocean acidification)  น้ าท่วมชายฝั่งทะเล (coastal flooding)  การเปลี่ยนแปลงการไหล
ของมหาสมุทร (ocean currents) (IPCC, 2013; FAO 2008) 

ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ (temperature effect on foodborne disease) 
 อุณหภูมิจัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ กล่าวคือ แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่เป็นชนิด เจริญเติบโตได้ดีที่
อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ (mesophilic bacteria)  เมื่อแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเหล่านี้มีการปนเปื้อน
ในอาหาร ณ อุณหภูมิอากาศ (ambient temperature) แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษก็ยังคงสามารถ
เจริญเติบโตได้ แต่อาจจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าอัตราการเจริญเติบโต ณ อุณหภูมิร่างกาย 
(body temperature) ขณะที่อยู่ในร่างกาย (ภาพที่ 1.2) 
 

 
ภาพที่ 1.2อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น ท าให้อัตราการเจริญเติบโตแบคทีเรียเพ่ิมสูงขึ้น  

ต่อเมื ่อเกิดการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศจนกระทั ่งที ่ท าให ้อุณหภูมิอากาศ (ambient 
temperature) เพิ่มสูงขึ ้นหรือขยับเข้าใกล้กับอุณหภูมิร่างกาย (body temperature) มากขึ้น  ท าให้
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรืออาหารมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง ขึ้น (higher 
growth rate)(McKellar and Lu, 2003) ตามไปด้วย(ภาพที่ 1.2)ดังนั้น อุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมสูงจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นจึงเป็นสาเหตุโน้มน าโดยตรงที่ท าให้แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ปนเปื้อน
ในอาหารมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 

เมื่อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษมีปริมาณมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การเพ่ิมโอกาสการปนเปื้อน (likelihood of contamination) เมื่อมีแบคทีเรียโรคอาหารเป็น
พิษมีปริมาณมากขึ้น จึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมโอกาสในการปนเปื้อนของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเหล่านั้น
ในการเป็นแหล่งแพร่กระจายไปสู่วัตถุดิบอื่นๆ หรือ พื้นผิวอื่นๆ มากขึ้น ส่งผลให้เป็นการเพิ่มโอกาสที่
ร่างกายจะได้รับแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเข้าร่างกายมากขึ้นจากการบริโภคอาหาร ซึ่งน าไปสู่การเพิ่ม
โอกาสในการเกิดโรคอาหารเป็นพิษตามมาอีกด้วย 
 2. การเพ่ิมโอกาสในการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ (likelihood of illness) โดยหลักการของการ
ประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ของการเกิดโรคจากแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ พบว่า โอกาสใน
การเกิดโรค (response) จะมีความสัมพันธ์ในทางบวก (positive correlation) กับปริมาณ (dose) 
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น เมื่อแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษปนเปื้อนในอาหาร
มากขึ้น ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการก่อโรคอาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วย  
 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) 
ข้อมูลที ่ได ้จากการบันทึกอุณหภูมิอากาศของกรมอุต ุน ิยมวิทยา  มีล ักษณะเป็นการบันทึก

ตามล าดับของเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ดังนั้น ภาพรวมในช่วง
ระยะเวลายาวอย่างต่อเนื ่องของอุณหภูมิอากาศที ่บันทึกได้จึงอาจจะเป็นผลโดยรวมอันเนื ่องมาจาก
หลากหลายปัจจัย เช่น ฤดูกาล (season) ดังนั้น การวิเคราะห์ผลกระทบของการปนเปื้อนและการดื้อยา
ต ้านจ ุลช ีพของแบคทีเ ร ียก ่อโรคอาหารเป ็นพ ิษที ่ม ีเหต ุป ัจจ ัยจากแนวโน ้มของอ ุณหภ ูม ิอากาศ 
(temperature trend) ที่สูงขึ้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบองค์ประกอบของข้อมูลอุณหภูมิอากาศที่บันทึก
ตามล าดับของเวลาอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงอนุกรมเวลา (time series data)   

การวิเคราะห์แนวโน้ม   (trend analysis) 
 แนวทางการวิเคราะห์แนวโน้มของอุณหภูมิอากาศ การปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของ
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ ประกอบด้วย 

1. การทดสอบแนวโน้ม เป็นการทดสอบคัดกรอง (screening test) ในเบื้องต้นเพื่อหาแนวโน้ม 
(trend) ของอนุกรมเวลาที่สนใจ เช่น อุณหภูมิอากาศ การปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย
โรคอาหาร 
 2. การหาองค์ประกอบฤดูกาล (season component)  คือ การขจัดองค์ประกอบแนวโน้ม (T) 
องค์ประกอบวัฐจักร (C) และองค์ประกอบสุ่ม (I) ออกจากอนุกรมเวลา  โดยอาศัยแบบจ าลองอนุกรมเวลา
พหุนามคูณ (multiplicative model)  และองค์ประกอบแนวโน้ม ได้จากการค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
(moving average : MA)   
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3. การขจัดองค์ประกอบฤดูกาล (deseasonalization) องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของอนุกรม
เวลา คือ องค์ประกอบแนวโน้ม (T) และองค์ประกอบฤดูกาล (S) ดังนั้น การลดองค์ประกอบฤดูกาลลง     
ก็จะท าให้สามารถสังเกตเห็นองค์ประกอบแนวโน้ม (T) ของอนุกรมเวลาได้ชัดเจนขึ้น  

แบบจ าลองอนุกรมเวลา  
(time series model) 

แบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ใช้ในการอธิบายลักษณะ (characteristics) หรือรูปแบบ (pattern) การ
เปลี ่ยนแปลงของอนุกรมเวลาที ่ส าคัญ คือ Autoregressive integrated moving average (ARIMA) 
model 

 

แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย (predictive time series model) 
นอกจากแบบจ าลองอนุกรมเวลาสามารถใช้อธิบายค่าอนุกรมเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยอาศัยค่า

อนุกรมเวลาที่ผ่านมาแล้ว (Lag)   แบบจ าลองอนุกรมเวลายังสามารถประยุกต์ใช้ในการท านาย (predict) 
ค่าอนุกรมเวลาในอนาคต (forecast) ได้ด้วย  โดยแบบจ าลองอนุกรมท านายที่นิยมใช้ คือ exponential 
smoothing model หรือ exponential (weighted) smoothing model ซึ ่งเป็นแบบจ าลองอนุกรม
เวลาที่ท านายค่าอนาคตของอนุกรมเวลาโดยอาศัยค่าในอดีต (Lag) ของอนุกรมเวลาเดียวกัน  ในลักษณะที่
ถ่วงน้ าหนัก (weighted) เพ่ือเน้นความส าคัญของอนุกรมเวลาในอดีตที่ใกล้กับค่าท านายมากที่สุด  ตามมา
ด้วยการลดระดับการถ่วงน้ าหนักหรือความส าคัญของอนุกรมเวลาในอดีตที่ห่างออกไปแบบ exponential 

ขอบเขตการวิจัย          
 การประเมินอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยง (risk factor) ที่ท าหน้าที่อธิบาย/ก าหนดการดื้อยาต้านจุลชีพ  
ซึ่งก็คือ อุณหภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น  โดย การประเมินอิทธิพลผลของอนุกรมเวลาหนึ่งต่ออนุกรมเวลาอื่น
โดยใช้multivariate ARIMA  อีกวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ การท านายการดื้อยาต้านจุลชีพในอนาคตจะท าให้
หน่วยงานของรัฐสามารถหามาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้   
     กระบวนการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 

1. การเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาอุตุนิยมวิทยาเช่น วัน เดือน ปี เวลาอุณหภูมิอากาศ (ต่ าสุดเฉลี่ยสูงสุด)จุด
น้ าค้างความชื้นสัมพัทธ์ความกดอากาศลม (ทิศทางความเร็ว) ระดับน้ าฝนทุก3 หรือ 24 ชั่วโมง 

2. การเก็บตัวอย่าง  (sampling) 
เป็นการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรที่การค้าปลีกเนื้อสุกรในเขียงตลาดสด (traditional market) ที่ไม่มีการ

ปรับอากาศ (ambient temperature) ท าให้ระดับการเปลี่ยนแปลงการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของ
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ได้ สะท้อนอิทธิพลอย่างชัดเจนของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศอย่างแท้จริง 

3. พ้ืนที่การเก็บตัวอย่าง 
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ภาคเหนือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และภาคกลางในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ราชบุรี ลพบุรีโดยแบ่ง
พ้ืนที่การเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรในระดับเขียงค้าปลีกในตลาดสด  โดยเก็บตัวอย่างซ้ าจากเขียงเดิม เพ่ือขจัดตัว
แปรสุขศาสตร์ของผู้ประกอบการ  โดยเก็บตัวอย่างจากเขียงเดิมซ้ า จ านวน 50 สัปดาห์ แบบสัปดาห์เว้น 2
สัปดาห์รวม 1,000 ตัวอย่าง  

4. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  (microbiological analyses) ประกอบด้วย การตรวจ
วิเคราะห์ระดับการปนเปื้อน (Contamination level) และ การตรวจวิเคราะห์ความไวต่อยาต้านจุลชีพ 
(Antimicrobial susceptibility testing) 

5.การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) ข้อมูลอนุกรมเวลาอุตุนิยมวิทยา และข้อมูล
อนุกรมเวลาการปนเปื ้อนและการดื ้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella,E.coli และ K.pneumoniaeใน
ผลิตภัณฑ์สุกรจะน ามาวิเคราะห์อนุกรมเวลา ประกอบด้วย  การแยกองค์ประกอบของอนุกรมเวลา  การ
ทดสอบแนวโน้ม และ การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา 

6. การประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพ จะใช้วิธี 
multivariate ARIMA (หรือ transfer function models) 

7. การพัฒนาแบบจ าลองอน ุกรมเวลาท านาย แบบจ าลองอน ุกรมท านายที ่น ิยมใช ้ ค ือ 
exponential smoothing model หรือ exponential (weighted) smoothing model โดยจะมีการ
ประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองด้วย (evaluating goodness of fit of models) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         
1. ได้แบบจ าลองอนุกรมเวลา (time series model) การปนเปื้อน (contamination) และการดื้อยา

ต้านจุลชีพของ Salmonella spp., E.coli และ K.pneumoniae ในผลิตภัณฑ์สุกร 
2. ได้แบบจ าลองท านาย (predictive model) การปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella 

spp., E.coli และ K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกร  โดยการใช้ อุณหภูมิอากาศ (ambient 
temperature) เป็นตัวแปรอิสระ 

3. ทราบอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ (ambient temperature) ต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุล
ชีพของ Salmonella spp., E.coli และ K.pneumoniae ในผลิตภัณฑ์สุกร 

4. การเปลี่ยนแปลงระดับระดับความเสี่ยง (risk estimate) ของโรคอาหารเป็นพิษ (foodborne 
disease) และการดื้ อยาต้ านจุลชีพ (antimicrobial resistance) ที่ เกิดจากอิทธิพลของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง (risk management options) เพ่ือ
ควบคุมระดับการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพที่เกิดจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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6. ข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายความเสี่ยง (risk policy) ด้านสุขอนามัยตั้งแต่การผลิตปศุสัตว์ 
(production) ถึงผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (product) ให้มากขึ้น เพ่ือรับมือกับการปนเปื้อนและการดื้อยา
ต้านจุลชีพที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตอันใกล้  

7. ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศมีความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยจากผลกระทบทาง
สุขภาพจากการดื้อยา 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change) 
 ความหมายของ “climate change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ตามรายงานล่าสุดที่
จัดท าโดยIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ซึ่งเป็นฉบับที่ 5 (fifth assessment 
report : AR5) ว่า การเปลี่ยนแปลงในสถานะของภูมิอากาศซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยและ/หรือ
ความหลากหลาย (variability) ของคุณสมบัติของภูมิอากาศโดยการทดสอบทางสถิต ิ และคงการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีหรือยาวนานกว่านั้น  โดยที่การเปลี่ยแปลงภูมิอากาศนั้นอาจจะมี
สาเหตุได้ทั้งจากธรรมชาติ (natural) หรือ มนุษย์ (anthropogenic)  (IPCC, 2013) 

ในขณะที่มาตราที่ 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ให้ความหมายว่า การเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศที ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั ้งทางตรงและทางอ้อม อันก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง
องค์ประกอบของบรรยากาศโลก (global atmosphere) และเกิดขึ ้นเพิ ่มเติมจากความหลากหลาย
ภูมิอากาศ (climate variability) ตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในระยะเวลาที่เปรียบเทียบกันได้ หรือ อาจจะ
กล่าวในเชิงสาเหตุและความแตกต่างตามนิยามโดย UNFCCCคือ ความหลากหลายภูมิอากาศ (climate 
variability) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ในขณะที่แยกแยะว่ามนุษย์ซึ่งมีการผลิตพลังงานจากการ
เผาไหม้ฟอสซิล ( fossil fuel burning) เป็นมูลเหตุของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) (IPCC, 2013) 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถน าไปสู่เหตุการณ์อากาศขั้นสุด (extreme weather 
events) มากขึ้น เช่น ความรุนแรงพายุมากขึ้น ความถี่ของฝนตกหนักหรือฝนทิ้งช่วงมากขึ้น เป็นต้น  มี
การท านายอุณหภูมิโลกสูงขึ้นระหว่าง 1.8-4.0 องศาเซลเซียสก่อนสิ้นศตวรรษที่ 21  จะก่อให้เกิดการหด
ตัวหรือการละลายของน้ าแข็งขั้วโลก (polar icecaps) ส่งผลให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การเป็นกรดของ
มหาสมุทร (ocean acidification)  น้ าท่วมชายฝั่งทะเล (coastal flooding)  การเปลี่ยนแปลงการไหล
ของมหาสมุทร (ocean currents) (IPCC, 2013; FAO 2008) 
 ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อการผลิตอาหาร (food production) 
ความมั ่นคงอาหาร (food security) และความปลอดภัยอาหาร (food safety)  ความเสี ่ยงของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเกิดจากการกระท าของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว แต่ผลกระทบเชิงลบด้านการสาธารณสุขกลับครอบคลุมกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาด้วย 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรกรรมและการแปรรูป  
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(impact of climate change on agricultural sector and its processing) 
 การผลิตพืชเกษตร (crop production)ถือว่าเป็นหน้าด่านแรกๆ ของภาคการเกษตรมีความอ่อน
ไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดย IPCC ได้มีรายงานค่าประมาณปริมาณพืชเกษตรทั่วโลกที่
ลดลงหรือได้รับความเสียหายจากปริมาณจุลินทรีย์ สิ่งแวดล้อมมหภาค(เช่น ดิน อากาศ และน้ า) และแมลง
ศัตรูพืชที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC, 2013)  ปัจจัยชีวภาพ (biotic factor) 
จากการเพิ่มขึ้นของแมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ก่อโรคพืช เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ท าให้เกิดโรคพืชระบาด  
ปัจจัยอชีวภาพ (abiotic factor) เช่น สารอาหารในดินพร่อง (nutrient deficiency) มลภาวะอากาศ 
อุณหภูมิ/ความชื ้นขั ้นสุด ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพและการผลิตพืชเกษตรอย่างชัดเจน  ในขณะที่
ผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหารของพืชเกษตรก็หลีกไม่พ้นด้วย เช่น การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและการ
ตกค้างของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร  
 การผลิตสัตว์ (animal production)ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการอุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ้น  ผลทางตรง เช่น ความเครียดจากความร้อน (heat stress) ที่เกิดจากการที่สัตว์ไม่บรรเทาความ
ร้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ กระทบสุขภาพ การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์  ผลทางอ้อม เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งสารอาหาร (nutritional environment) เช่น ปริมาณและคุณภาพ
ของพืชอาหารสัตว์  ซึ่งการผลิตสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (temperate region) ก็จะได้รับผลกระทบเหล่านี้
ชัดมากขึ้น 
 การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะเกิดกระทบต่อการเกิดโรคสัตว ์สู ่คน (zoonoses) 
เนื่องจาก 1.การเพิ่มวงจรการแพร่กระจายแมลงน าโรค (vectors) และ 2.การเพ่ิมพิสัย/ความชุกของแมลง
น าโรคและสัตว์รังโรค (reservoir)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบางภูมิภาคอาจจะท าให้เกิดโรค
สัตว์สู่คนใหม่   

การเปลี่ยนแปลงอาหาร/สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ การเพิ่มการชลประทานอันเนื่องจาก ฝน
แล้งอาจจะท าให้โรคสัตว์สู่คนมีสถานการณ์ที่เลวร้ายลงไปอีก  มาตรการจัดการในการเลี้ยงสัตว์ (livestock 
management) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
อาหารได้ 
 การประมง (fisheries)อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ ้น การอพยพ
เคลื่อนที่ตามแหล่งอาหารใหม่ของปลาท าให้เกิดการกระจายตัวของปลาที่เปลี่ยนแปลงไป  ส าหรับปัจจัย
อ่ืนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการประมง คือ  

     - ลมผิวหน้าน้ า (surface water) เปลี่ยนแปลงทั้งการไหลเวียนสารอาหารสู่ photic zone 
และ ก าลัง/การกระจายตัวของกระแสสมุทร  

     - ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ระดับสูง (high CO2 level)  ก่อให้เกิดความเป็นกรดของ
มหาสมุทร (ocean acidification) 

     - ความหลากหลายของน้ าฝน (precipitation variability) มีผลต่อระดับน้ าทะเล (sea level) 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อผลิตภาค (productivity) ของระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า การ
เพิ่มโอกาสการเกิดโรคสัตว์น้ า  การเลิกอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น  การอพยพเคลื่อนที่ปลา  การลดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ของสัตว์น้ าในแหล่งธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหารจากสัตว์น้ า เริ่มต้นจากการ
สะสมสารอาหารมากขึ้น (eutrophication) ท าให้จ านวน phytoplankton และความถี่ของการสะพรั่ง
ของสาหร่ายที่เป็นอันตราย (harmful algal bloom :HABs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหร่ายสายพันธุ์ที่เป็น
พิษเพิ่มมากขึ้น  ผลตามมา คือ สัตว์น้ าที ่หากินโดยการกรอง (filtration) เช่น หอย 2 ฝา (bivalved 
molluscs) จะเกิดการสะสมสารพิษ (toxin) ที่มาจากสาหร่ายที่เป็นพิษ ท าให้เกิดปัญหาโรคอาหารเป็นพิษ 
(foodborne diseases) จากการบริโภคสัตว์น้ าที่หากินโดยการกรองนี้  นอกจากนี้ อุณหภูมิของน้ าทะเล
หรือมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้น (elevated temperature)  เป็นการช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต (growth 
rate) ของ Vibriovulnificus (เป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ) ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้ นจากการ
บริโภคปลาที่มาจากน่านน้ าดังกล่าวด้วย (Paz et al., 2007)  

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบตั ้งแต่เกษตรกรรมขั ้นมูลฐานถึงการแปรรูป 
(processing or manufacturing) เป็นสินค้าเกษตรเพื่อการค้า  กล่าวอย่างต่อเนื่องจากเกษตรกรรมขั้น
มูลฐานของการผลิตพืชเกษตร ปศุสัตว์และประมง คือ อันตราย (hazard) ที่เริ่มปรากฏในระดับการผลิต
ก่อนการเก็บเกี ่ยว (preharvest) จ าเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่องในการคงระดับสุขอนามัย (hygiene) 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนในกการแปรรูปเป็นสินค้าเกษตร  โดยปัจจัยที่เห็นได้ชัดเจน คือ อุณหภูมิเฉลี่ยที่สู งขึ้น
จะมีผลกระทบต่อการรักษาระดับอุณหภูมิตั ้งแต่ขั ้นตอนการเก็บเกี ่ยว การขนส่ง การแปรรูปวัตถุดิบ
การเกษตรจนกระทั้งได้เป็นสินค้าเกษตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ตระหนักถึงการใช้มาตรการสุขอนามัย เช่น การตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยทั้งโดยหน่ วยงานภายในและ
หน่วยงานจากภายนอก  โดยที่รัฐบาลมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมความรู้และวิชาการด้านมาตรการ
สุขอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม   

แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ 
(foodborne disease bacteria) 

แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษแบ่งได้เป็น 2กลุ่มใหญ่ ตามกลไกในการก่อโรค(mechanism) คือ 
1. การติดเชื้อ (infection) 
โรคอาหารเป็นพิษจากการเพ่ิมจ านวนของแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารจนก่อให้เกิดการติดเชื้อ 

เช่น Salmonella,CampylobacterและE.coli เป็นต้นซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ไม่ทนความร้อน ดังนั้น
การปรุงหรือการกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงจะสามารถควบคุมปัญหาจากกลไก infection นี้ได้ 
อย่างไรก็ตามปัญหาของ infection ยังอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) และการ
ปนเปื้อนภายหลัง (post contamination) ไดอี้กด้วย 

2. การได้รับสารพิษ (intoxication) 
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โรคอาหารเป็นพิษจากสารพิษ (exotoxin) ที่ผลิตขึ้นในขณะที่แบคทีเรียมีการเจริญเติบโตและเพ่ิม
จ านวนในอาหาร เช่นBacilluscereus,Staphylococcus aureusและ Clostridium botulinumเป็นต้น 
แม้ว่าเหล่านี้จะเป็นแบคทีเรียที่ไม่ทนความร้อน (เช่นเดียวกับแบคทีเรียที่ก่อโรคด้วยการติดเชื้อ)  แต่สารพิษที่
แบคทีเรียเหล่านี้เช่น Staphylococcus aureusสร้างขึ้นปนเปื้อนในอาหารกลับทนทานต่อความร้อนได้ดี  
ดังนั้นแม้ว่าความร้อนในการปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกจะสามารถท าลายแบคทีเรียที่ผลิตสารพิษได้  แต่สารพิษที่ทน
ความร้อนได้จะยังก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้  จึงก่อให้เกิดปัญหาโรคอาหารเป็นพิษจากเนื้อสัตว์ได้มากกว่า
กลไก infection(Nuanualsuwan, 2006) 

เส้นโค้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
(bacterial growth curve)  
 แบคทีเรียเพ่ิมจ านวนหรือสืบพันธุ์โดยการแบ่งตัว ซึ่งจะต้องอาศัยสารอาหารในสิ่งแวดล้อมที่แบคทีเรีย
นั้นอาศัยอยู่  การจะทราบจ านวนแบคทีเรียในทางจุลชีววิทยาแล้ว จะเป็นการนับจ านวนโดยอาศัย
ความสามารถของแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโต (forming) ในรูปของโคโลนี (colony) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
ชนิดแข็ง (agar media) ดังนั้นจ านวนเซลล์แบคทีเรียจึงมีหน่วยนับเป็น colony forming unit (cfu)   

แบคทีเรียจะใช้ช่วงระยะแรกในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่  ก่อนที่แบคทีเรียจะมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะต่อมา  ดังนั้นหากมีการติดตามการเพ่ิมจ านวนในรูปของความเข้มข้นของ
แบคทีเรียในช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่อง ก็จะสังเกตเห็นรูปแบบเฉพาะของการเจริญเติบโตหรือเพ่ิมจ านวนของ
แบคทีเรีย (growth) ในรูปแบบของเส้นโค้ง (curve) ที่มี“แกนนอน”เป็นระยะเวลาในการเจริญเติบโตหรือ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาหรือขนส่งเนื้อสุกรแช่เย็น และ “แกนตั้ง”เป็นเลขยกก าลัง (Logarithmic : Log) 
ของจ านวนเซลจุลินทรีย์ (colony-forming-unit : cfu) เรียกว่า เส้นโค้งการเจริญเติบโต (growth curve) 
(McKellar and Lu, 2003) ดังภาพที2่.1 
 

 
ภาพที่ 2.1  รูปแบบทั่วไปของเส้นโค้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (growth curve) 

 

เส้นโค้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (growth curve) แบ่งได้เป็น 4 ระยะ (phase) ดังนี้ 
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1. ระยะปรับตัว(Lag phase) เป็นช่วงระยะที่แบคทีเรียเริ่มต้นในการปรับตัวให้เข้ากับชนิด/ปริมาณ
สารอาหาร และสภาวะแวดล้อมใหม่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ (temperature)ความเป็นกรดด่าง (pH) 
วอเตอร์แอคทีวิตี้ (water activity : aw) และปริมาณออกซิเจน (oxygen)  ซึ่งในระยะนี้แบคทีเรียยังไม่มีการ
เพ่ิมจ านวนอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสังเกตเห็นเส้นโค้งการเจริญเติบโตที่ยกตัวเพียงลาดต่ า ๆ เท่านั้น 

2. ระยะเพิ่มจ านวน (Exponential phase) หลังจากท่ีแบคทีเรียมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ใหม่แล้ว แบคทีเรียมีความพร้อมในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งแบคทีเรียจะมีการเพ่ิมจ านวนจนถึงจุดสูงสุด
ในระยะนี้ ดังนั้นจึงสังเกตเห็นเส้นโค้งการเจริญเติบโตมีการยกตัวลาดชันมากขึ้นในระยะที่ 2  

3. ระยะคงตัว (Stationary phase) เป็นระยะที่ต่อเนื่องจาก exponential phase ณ จุดสูงสุดโดย
ในระยะนี้แบคทีเรียมีการใช้สารอาหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ท าให้แบคทีเรียไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องดังเช่นใน exponential phase และมกีารตายของแบคทีเรียบางส่วนที่เกิด
จากการสะสมของเสียที่ขับออกมา (toxic waste) ท าให้จ านวนแบคทีเรียที่เพ่ิมจ านวนขึ้นเท่ากับจ านวน
แบคทีเรียที่ตายไป ดังนั้น จึงสังเกตเห็นเส้นการเจริญเติบโตคงท่ี  

4. ระยะตาย (Death phase) เป็นช่วงระยะที่สารอาหารลดจ านวนลงในขณะที่มียังคงมีการสะสม
ของเสียจากแบคทีเรียอย่างต่อเนื่อง ท าให้จ านวนแบคทีเรียตาย ดังนั้นจึงสังเกตเห็นเส้นมีความลาดชันลดลง
ตามล าดับ  

อุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
(Temperature affecting bacterial growth) 

นอกจากเส้นโค้งการเจริญเติบโตแล้ว การเจริญเติบโตของแบคทีเรียยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วยอุณหภูมิ  ความเป็นกรดด่าง (pH)  น้ า (water activities : aW) และ อากาศ(ออกซิเจน) อย่างไร
ก็ตาม ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการก าหนดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย คือ อุณหภูมิ (McKellar and Lu, 
2003) 

อุณหภูมิที่แบคทีเรียนั้นอาศัยอยู่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดอัตราการเจริญเติบโต 
(growth rate) (McKellar and Lu, 2003)  ความสัมพันธ์ของอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 2.2โดยจะสังเกต ได้ว่า ในช่วงครึ่งแรกของช่วงอุณหภูมิ อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
จะสูงขึ้นแปรผันตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น (positive correlation) อย่างไรก็ตาม เมื่ออัตราการเจริญเติบโตถึง
ระดับสูงที่สุด ณ อุณหภูมิที่เรียกว่า อุณหภูมิที่เหมาะสม (optimum temperature) แล้ว ในช่วงครึ่งหลังของ
ช่วงอุณหภูมิ อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลับลดลงแปรผกผันกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น เนื่องจาก อุณหภูมิที่
สูงเกินไปท าให้โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซล (cell membrane) เสียหาย รวมถึงความสมดุลของเอนไซม์โดยรวม
ในเซลแบคทีเรียเสียไปด้วย ท าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง เช่น อุณหภูมิที่มากกว่า 60oC ขึ้นไปความร้อน
กลับมีผลเสียที่ท าให้เซลแบคทีเรียตายได้ในที่สุด 
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ภาพที่ 2.2อัตราการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เก็บรักษา 

ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ 
(temperature effect on foodborne disease) 
 อุณหภูมิจัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ กล่าวคือ แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่เป็นชนิด เจริญเติบโตได้ดีที่
อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ (mesophilic bacteria)  เมื่อแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเหล่านี้มีการปนเปื้อน
ในอาหาร ณ อุณหภูมิอากาศ (ambient temperature) แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษก็ยังคงสามารถ
เจริญเติบโตได้ แต่อาจจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าอัตราการเจริญเติบโต ณ อุณหภูมิร่างกาย 
(body temperature) ขณะที่อยู่ในร่างกาย ดังภาพที่ 2.3 
 

 
ภาพที่ 2.3 อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น ท าให้อัตราการเจริญเติบโตแบคทีเรียเพ่ิมสูงขึ้น  

 

ต่อเมื ่อเกิดการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศจนกระทั ่งที ่ท าให ้อุณหภูมิอากาศ (ambient 
temperature) เพิ่มสูงขึ ้นหรือขยับเข้าใกล้กับอุณหภูมิร่างกาย (body temperature) มากขึ้น  ท าให้
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรืออาหารมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น (higher 
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growth rate) ตามไปด้วย ดังภาพที่ 2.3  ดังนั ้น อุณหภูมิอากาศที่เพิ่มสูงจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขึ้นจึงเป็นสาเหตุโน้มน าโดยตรงที่ท าให้แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอาหารมีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้น 

เมื่อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษมีปริมาณมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การเพ่ิมโอกาสการปนเปื้อน (likelihood of contamination) เมื่อมีแบคทีเรียโรคอาหารเป็น
พิษมีปริมาณมากขึ้น จึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมโอกาสในการปนเปื้อนของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเหล่านั้น
ในการเป็นแหล่งแพร่กระจายไปสู่วัตถุดิบอื่นๆ หรือ พื้นผิวอื่นๆ มากขึ้น  ส่งผลให้เป็นการเพิ่มโอกาสที่
ร่างกายจะได้รับแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเข้าร่างกายมากขึ้นจากการบริโภคอาหาร ซึ่งน าไปสู่การเพิ่ม
โอกาสในการเกิดโรคอาหารเป็นพิษตามมาอีกด้วย 
 2. การเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ (likelihood of illness) โดยหลักการของการ
ประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ของการเกิดโรคจากแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ พบว่า โอกาสใน
การเกิดโรค (response) จะมีความสัมพันธ์ในทางบวก (positive correlation) กับปริมาณ (dose) 
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น เมื่อแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษปนเปื้อนในอาหาร
มากขึ้น ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการก่อโรคอาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วย ดังภาพที่ 2.4  
 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ของโอกาสการเกิดโรค (response) กับปริมาณจุลินทรีย์ที่ได้รับเข้าสู่

ร่างกาย (dose) 
 

 ความชุก (prevalence) ของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษที่คาดว่าจะมีปัจจัยหลักมาจากอุณหภูมิที่
สูงขึ ้นอันเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั ้น  สืบเนื ่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
รายงานแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจาก Salmonellaในประเทศออสเตเรีย 
จากอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีที่เพิ่มสูงขึ้น (Hall et al., 2002)  และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกัน
ตามมา คือ รายงานการเกิดโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากทั้ง Salmonellaและ Campylobacterที่เพิ่ม
มากขึ้นในลักษณะที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นในหลายสัปดาห์ก่อนหน้า (D’Souza et al., 2004; 
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Kovats et al., 2005) ซึ่งเหตุผลที่เป็นไปได้ คือ อุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงเวลาก่อนหน้า
นั้น  ได้สร้างสภาวะที่เหมาะสมให้แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเจริญเติบโตมีปริมาณมากขึ้นอย่างผิดปกติ  
ต่อจากนั้นอาจจะต้องผ่านระยะเวลาหนึ่งในการแพร่กระจายการปนเปื้อนของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ
ในอาหารเพื่อการบริโภคในวงกว้าง และเมื่อแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษผ่านเข้าสู่ร่างกายแล้ว ก็ต้องผ่าน
ระยะเวลาฟักตัวของโรค (incubation period) ในร่างกายอีกด้วย ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่าง
ผิดปกติจนกระทั่งมีรายการการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์  

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
(time series analysis) 

ข้อมูลที ่ได ้จากการบันทึกอุณหภูมิอากาศของกรมอุต ุน ิยมวิทยา  มีล ักษณะเป็นการบันทึก
ตามล าดับของเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ดังนั้ น ภาพรวมในช่วง
ระยะเวลายาวอย่างต่อเนื ่องของอุณหภูมิอากาศที ่บันทึกได้จึงอาจจะเป็นผลโดยรวมอันเนื ่องมาจาก
หลากหลายปัจจัย เช่น ฤดูกาล (season) ดังนั้น การวิเคราะห์ผลกระทบของการปนเปื้อนและการดื้อยา
ต ้านจ ุลช ีพของแบคทีเ ร ียก ่อโรคอาหารเป ็นพ ิษที ่ม ีเหต ุป ัจจ ัยจากแนวโน ้มของอ ุณหภ ูม ิอากาศ 
(temperature trend) ที่สูงขึ้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบองค์ประกอบของข้อมูลอุณหภูมิอากาศที่บันทึก
ตามล าดับของเวลาอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงอนุกรมเวลา (time series data)  โดยอนุกรม
เวลามี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) มีได้หลายรูปแบบ (pattern) เช่น แนวโน้ม
เส้นตรง (linear trend) แนวโน้มเลขยกก าลัง (exponential trend) ซึ ่งทั ้งสองแนวโน้มนี ้ก็อาจจะมี
ล ักษณะที ่ทอดต ัวขึ ้นบน (upward) หร ือ ทอดตัวลงล ่าง  (downward) ก็ได ้ และแนวโน ้มต ัว เอส 
(S-shaped trend) เป็นต้น  

2. องค์ประกอบฤดูกาล (season component) เป็นการเพ่ิมขึ้นและ/หรือลดลงของค่าที่บันทึกได้
ในรูปแบบ (pattern) ที่วนซ้ ากันทุกรอบ 1 ปี เช่น  

- ฤดูฝน    อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย ระดับปานกลาง ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ระดับสูง   
- ฤดูร้อน   อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย ระดับสูง  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ระดับต่ า 
- ฤดูหนาว อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย ระดับต่ า  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ระดับปานกลาง 
ซึ่งเมื่อครบรอบ 1 ปี ที่ประกอบด้วย 3 ฤดูกาลแล้ว จากนั้นอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยหรือปริมาณน้ าฝน

เฉลี่ยก็จะมีการขึ้น/ลงในรูปแบบฤดูกาล (seasonal pattern) ที่วนซ้ ากลับมาอีกครั้งในแต่ละปีถัดๆ ไป 
3. องค ์ประกอบว ัฐจ ักร  (cycle component) เป ็นการ เ พิ ่มขึ ้นและ/หร ือลดลงคล ้ายก ับ

องค์ประกอบฤดูกาล แต่มีกรอบเวลาขององค์ประกอบวัฐจักรที ่อยู ่ระหว่างองค์ปร ะกอบฤดูกาลและ
องค์ประกอบแนวโน้ม และเนื่องจากความไม่แน่นอนของกรอบเวลาขององค์ประกอบวัฐจักรท าให้เป็นการ
ยากที่จะแยกองค์ประกอบวัฐจักรออกจากองค์ประกอบแนวโน้ม ดังนั้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาจึงมีการ
ละองค์ประกอบวัฐจักรไว้ในฐานที่ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแนวโน้ม  
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4. องค์ประกอบสุ ่ม (random component) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของอนุกรมเวลาที ่มี
ลักษณะของการผันแปรสุ่ม (random variation) โดยเมื่อมีการแยกทั้ง 3 องค์ประกอบแรกของอนุกรม
เวลาแล้ว องค์ประกอบที่เหลืออยู่ ก็จะเป็น องค์ประกอบสุ ่มซึ ่งโดยมากแล้วจะมีลักษณะที่ไม่แน่นอน 
(irregular) หรือบางครั้งเรียกว่า noise 

แบบจ าลองส าคัญในการวิเคราะห์องค์ประกอบของอนุกรมเวลามี 2 ลักษณะ คือ 
1. แบบจ าลอง“พหุนามบวก” (additive model) ใช้ในกรณีที่องค์ประกอบของอนุกรมเวลาไม่

เป็นอิสระต่อกัน (dependent) (Adhikari and Agrawal, 2013) และการเพ่ิมขึ้น/ลดลงขององค์ประกอบ
ฤดูกาลมีค่าคงที่ (constant) ตลอดช่วงที่เก็บข้อมูล ดังสมการ 

 
 

  tttt RSCTtY      (1) 

โดยที่  
Y (t) หมายถึง  ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
Tt หมายถึง องค์ประกอบแนวโน้ม ณ เวลา t (Trend)  
Ct หมายถึง  องค์ประกอบวัฐจักร ณ เวลา t (Cycle)  
St หมายถึง  องค์ประกอบฤดูกาล ณ เวลา t (Season) 
Rt หมายถึง องค์ประกอบสุ่ม ณ เวลา t (Random)  
 

2. แบบจ าลอง “พหุนามคูณ”(multiplicative model) ใช้ในกรณีที่องค์ประกอบของอนุกรมเวลา
เป็นอิสระต่อกัน (Adhikari and Agrawal, 2013) และการเพิ่มขึ้น/ลดลงขององค์ประกอบฤดูกาลมีค่าไม่
คงที่ตลอดช่วงที่เก็บข้อมูลดังสมการ 
 

  tttt RSCTtY       (2) 

โดยที่  
Y (t) หมายถึง  ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
Tt หมายถึง องค์ประกอบแนวโน้ม ณ เวลา t (Trend)  
Ct หมายถึง  องค์ประกอบวัฐจักร ณ เวลา t (Cycle)  
St หมายถึง  องค์ประกอบฤดูกาล ณ เวลา t (Season) 
Rt หมายถึง องค์ประกอบสุ่ม ณ เวลา t  (Random)  

 
การวิเคราะห์แนวโน้ม 
(trend analysis) 
 แนวทางการวิเคราะห์แนวโน้มของอุณหภูมิอากาศ การปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของ
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ ประกอบด้วย 
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1. การทดสอบแนวโน้ม (trend test) 
การทดสอบแนวโน้ม เป็นการทดสอบคัดกรอง (screening test) ในเบื ้องต้นเพื่อหาแนวโน้ม 

(trend) ของอนุกรมเวลาที่สนใจ เช่น อุณหภูมิอากาศ การปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย
โรคอาหาร ซึ่งมีการทดสอบหลายวิธี เช่น 

     1.  Run test โดย run ในที่นี้หมายถึง ช่วงของอนุกรม (series) ที่มีค่ามากกว่าหรือมีค่าน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยรวมของอนุกรมนั้น อนุกรมเวลาที่มีจ านวน run ที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป จะขาดลักษณะ
แนวโน้ม บางครั้งจะเรียกการทดสอบนี้ว่า การทดสอบความสุ่ม (randomness test)  ซึ่งเป็นลักษณะที่
ตรงกันข้ามกับแนวโน้ม (Albright et al., 2011) 

     2.Cochran-Armitage trend test เป็นการทดสอบแนวโน้มคัดกรอง  เลือกใช้ในกรณีที่
ผลลัพธ์ที่ได้ของตัวแปรเป็นแบบทวินาม (binomial หรือ dichotomous) คือ positve/negative, ใช่/
ไม่ใช่, ติดเชื้อ/ปลอดเชื้อ หรือ ปนเปื้อน/ไม่ปนเปื้อน (Agresti, 2002) ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบความไว 
(suscpetibility test) แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษต่อยาต้านจุลชีพ  ปรากฏผลลัพธ์ได้เพียง 2 อย่าง
เท่านั้น คือ แบคทีเรีย 1.ไว (sensitive) หรือ 2.ดื้อ (resistant1) ต่อยาต้านจุลชีพที่ทดสอบ และเมื่อท าการ
ทดสอบกับแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษจ านวนหลาย isolates ก็จะได้ค่าอนุกรมเวลาเป็นร้อยละการดื้อยา
ต้านจุลชีพ (% resistance) 

     3. Autocorrelation test เป ็นการทดสอบแนวโน้มคัดกรอง  ที ่ทดสอบความสัมพันธ ์ 
(correlation) ของ residual ของอนุกรมเวลาโดย residualในที่นี้หมายถึง ผลต่างของค่าที่สังเกตได้
(observed) กับค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลา(average) ซึ ่งความสัมพันธ ์ที ่ต ้องการทดสอบ คือ ระหว ่าง 
residual ที่ผ่านๆ มา (Lag) ในลักษณะที่เหลื่อมซ้อนกันเป็นชุด ๆ  เกณฑ์การทดสอบ คือ standard error 
ของ autocorrelation ซึ่งโดยทั่วไปจะค านวณได้ง่ายๆ จากจ านวนข้อมูลของอนุกรมเวลา (Albright et 
al., 2011) ดังสมการ 
 

T
SE

1
      (3) 

โดยที่ 
SE  หมายถึง  Standard error หรือ เกณฑ์การทดสอบ 

 T   หมายถึง  จ านวนข้อมูลของอนุกรมเวลา  
 ความสัมพันธ์ระหว่าง residuals ที่ผ่านมา (Lag) ที่สูงกว่า 2 เท่าของ Standard error (SE) ให้
ถือว ่ามี “autocorrelation มาก”  และหากว่ามี “autocorrelation มาก”จ านวนมาก ก็จะบ่งชี ้ถ ึง
ลักษณะแนวโน้มของอนุกรมเวลานั้น 
 

 2. การหาองค์ประกอบฤดูกาล (season component) 

                                           
1กรณี intermediate ถูกจัดเป็น resistantซึ่งข้ึนอยู่กับ cut-off หรือ ECOFF value ที่ก าหนดด้วย 
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 หลักการหาองค์ประกอบฤดูกาลของอนุกรมเวลา คือ การขจัดองค์ประกอบแนวโน้ม (T) 
องค์ประกอบวัฐจักร (C) และองค์ประกอบสุ่ม (I) ออกจากอนุกรมเวลา  โดยอาศัยแบบจ าลองอนุกรมเวลา
พหุนามคูณ (multiplicative model)  และองค์ประกอบแนวโน้ม (ที่มักควบองค์ประกอบวัฐจักรด้วย) ได้
จากการค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average : MA) ดังสมการ 
 

IS
CT

ISCT

)MA(averagemoving

Y





   (4) 

 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ moving average (MA) หมายถึง การหาค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่ห่างเท่ากัน
อย่างต่อเนื่อง (เช่น ราย 7 วัน หรือ รายไตรมาส)  โดยการค านวณค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาถัดไป  โดยจะทิ้ง
ค่าเก่าสุดของช่วงเวลาเดิมและจะใช้ค่าใหม่ถัดไปอีกหนึ่งค่า มาค านวณค่าเฉลี่ยแทน ดังตาราง ที่ 2.1และ 
ภาพที่ 2.5 

 

ตารางที่ 2.1  ตัวอย่างการค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) 
 

เดือน 
แบคทีเรีย 

(cfu/g) 

3-months moving total 

(cfu/g) 

3-months moving average 

(cfu/g) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

412 

446 

444 

469 

460 

466 

490 

N/A 

412 + 446 + 444 = 1,302 

446 + 444 + 469 = 1,359 

444 + 469 + 460 = 1,373 

469 + 460 + 466 = 1,395 

460 + 466 + 490 = 1,416 

N/A 

N/A 

1,302 /3 = 434 

1,359 /3 = 453 

1,373 /3 = 458 

1,395 /3 = 465 

1,416 /3 = 472 

N/A 
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ภาพที่ 2.5  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับค่าความเข้มข้นจุลินทรีย์ที่วัดได้ 

 
ในกรณีที่มีการค านวณค่าเฉลี่ยของ Moving average ก็เท่ากับเป็นการขจัดองค์ประกอบสุ่ม (I) 

ออกไปด้วย ดังสมการ 
 

  S
ICT

ISCT

MAofAverage

Y





     (5) 

 

หลังจากขจัดองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของอนุกรมเวลาออกไปแล้ว องค์ประกอบที่เหลือ ก็จะได้
เป็น องค์ประกอบฤดูกาลในรูปของดัชนีฤดูกาล  (seasonal index : SI ) ซึ ่งจะมีค่าเป็นร้อยละ (%) 
กล่าวคือ  

- หากดัชนีฤดูกาลมีค่ามากกว่าร้อยละ 100 (>100%) หมายความว่า ฤดูกาลนั้นมีอนุกรมเวลาที่สูง
กว่า “ค่าเฉลี่ยรวมของอนุกรมเวลาทั้งหมด”  ในทางตรงกันข้าม  

- หากดัชนีฤดูกาลมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 100 (<100%) หมายความว่า ฤดูกาลนั้นมีอนุกรมเวลาที่
ต่ ากว่า “ค่าเฉลี่ยรวมของอนุกรมเวลาทั้งหมด” 

 

การค านวณดัชนีฤดูกาล (seasonal index : SI) สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
 1.Method of simple average เป็นการหาดัชนีฤดูกาลที่ง่ายที่สุด โดยถือว่าไม่มีองค์ประกอบ
แนวโน้ม ดังสมการ 
 

100
averageQuarterlyofaverage

quarterthatofaverage
SI    (6) 
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ตารางที่ 2.2  ตัวอย่างการค านวณดัชนีฤดูกาล (seasonal index) 

 

Year 
Contamination by Quarter 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

37 

37 

40 

41 

39 

43 

33 

36 

33 

35 

36 

31 

total 114 123 102 102 

Quarterly average (114/3) = 38 (123/3) = 41 (102/3) = 34 (102/3) = 34 

Average of  

Quarterly average 
(38+41+34+34)/4 = 36.75 

Seasonal index  

(SI) 

(38/36.75)x100  

= 103.4 % 

(41/36.75)x100 

= 111.56 % 

(34/36.75)x100 

= 92.52 % 

(34/36.75)x100 

= 92.52 % 
 

 จากตารางที่ 2.2 จะสังเกตได้ว่า  
- ปริมาณการปนเปื้อนของแบคทีเรียในไตรมาสที่ 1 และ 2 สูงกว่า “ค่าเฉลี่ยรวมของอนุกรมเวลา

ทั้งหมด” อยู่ร้อยละ 3.40 (3.40%) และ 11.56 (11.56%) ตามล าดับ อาจจะอธิบายได้ว่า ช่วงไตรมาสที่ 1 
ก าลังย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ดังนั้น จึงมีระดับการปนเปื้อนที่สูง และ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนในไตรมาสที่ 2 จึงมีระดับ
การปนเปื้อนสูงที่สุดของปี ในขณะที่  

- ปริมาณการปนเปื้อนของแบคทีเรียในไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่ ากว่า “ค่าเฉลี่ยรวมของอนุกรมเวลา
ทั้งหมด” อยู่ร้อยละ 7.48 (7.48%) อาจจะอธิบายได้ว่า ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นฤดูฝนและฤดูหนาว 
ดังนั้น จึงมีระดับการปนเปื้อนที่ต่ าสุดของปี 
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2. Method of moving average  
 ดัชนีฤดูกาลรายไตรมาส สามารถค านวณได้ ดังสมการ 
 

SI = Quarterly moving average – average of Quarterly moving averages 
 

3. Ratio-to-trend method (หรือ Percent-to-trend method) ใช้วิธีการปรับค่าอนุกรมเวลา
ตามสัดส่วนขององค์ประกอบแนวโน้ม (T) ดังสมการ  
 

100
T

Y
trendtoRatio     (7) 

โดยที่ Y หมายถึง  ค่าอนุกรมเวลา 
 T หมายถึง  องค์ประกอบแนวโน้ม ค านวณจาก linear regression ของ quarterly average 

 

ดัชนีฤดูกาลรายไตรมาส สามารถค านวณได้ (ภาพที่ 2.6) ดังสมการ 
 

100
averagesQuarterlyofaverage

averageQuarterly
SI    (8) 

 

 

ภาพที่ 2.6 เปรียบเทียบอนุกรมเวลาและอนุกรมเวลาที่มีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) 
 
4 .Ratio-to-moving average method ใ ช ้ว ิธ ีก า ร ป ร ับ ค ่า อน ุก ร ม เ ว ล า ต าม ส ัด ส ่ว นขอ ง

องค์ประกอบแนวโน้ม (T) โดยวิธ ี ratio-to-trend จะใช้ simple regression ค านวณองค์ประกอบ
แนวโน้ม  ในขณะที ่ ว ิธ ี ratio-to-moving average จะใช ้ moving average ค านวณองค์ประกอบ
แนวโน้ม ดังสมการ 
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100
T

Y
averagemovingtoRatio   (9) 

โดยที่ Y หมายถึง  ค่าอนุกรมเวลา 
 T หมายถึง  องค์ประกอบแนวโน้ม ค านวณจาก moving average 

 

ดัชนีฤดูกาลรายไตรมาส สามารถค านวณได้ ดังสมการ 
 

100
averagesmovingQuarterlyofaverage

averagemovingQuarterly
SI   (10) 

 
3. การขจัดองค์ประกอบฤดูกาล (deseasonalization)  

 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของอนุกรมเวลา คือ องค์ประกอบแนวโน้ม (T) และองค์ประกอบฤดูกาล 
(S) ดังนั้น การลดองค์ประกอบฤดูกาลลง ก็จะท าให้สามารถสังเกตเห็นองค์ประกอบแนวโน้ม (T) ของ
อนุกรมเวลาได้ชัดเจนขึ้น ดังภาพ และท าให้การทดสอบแนวโน้มเวลา (temporal trend) ถูกต้องมาก
ยิ่งขึ ้น  แบบจ าลองที่ใช้ในการขจัดองค์ประกอบฤดูกาล คือ แบบจ าลองอนุกรมเวลาแบบพหุนามคูณ 
(multiplicative model)  เช่นเดียวกับแบบจ าลองในการหาองค์ประกอบฤดูกาล 
 

เมื ่อค านวณได้ร้อยละดัชนีฤดูกาล (seasonal index : SI ) แล้ว  ก็สามารถขจัดองค์ประกอบ
ฤดูกาล(deseasonalizing) ของอนุกรมเวลา  ดังสมการ  โดยผลลัพธ์ที่ได้ เรียกว่า อนุกรมเวลาปลอด
ฤดูกาล (deseasonalized time series)ภาพที่ 2.7 
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Y



     (11) 

 

 

Deseasonalized AMR as a function of ambient temperature
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ภาพที่ 2.7  เปรียบเทียบอนุกรมเวลาและอนุกรมเวลาปลอดฤดูกาล (deseasonalized time series) 
แบบจ าลองอนุกรมเวลา 
(time series model) 
 แบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ใช้ในการอธิบายลักษณะ (characteristics) หรือรูปแบบ (pattern) การ
เปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลามีหลายชนิด 
 1. Autoregression (AR) model เป็นแบบจ าลองท่ีอธิบายค่าของอนุกรมเวลาโดยอาศัยความสัมพันธ์
ในลักษณะ linear regression ของค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา (p) ดังสมการ 

t

p

i

itit YcY   




1

     (12) 

 

หรือ    
tptpttt Y...YYcY    2211
  (13) 

โดยที่ 
Yt หมายถึง   ค่าอนุกรมเวลาที่สังเกตได้ณ เวลา t 
c      หมายถึง  ค่าคงที่ (constant) 

i    หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ของอนุกรมในอดีต หรือ parameter ของแบบจ าลอง 
p  หมายถึง    ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา (Lag) หรือ order ของแบบจ าลอง  

t หมายถึง   random error (หรือ random shock) ณ เวลา t  
 

2. Moving average (MA) model เป็นแบบจ าลองที่อธิบายค่าของอนุกรมเวลาโดยอาศัยค่า error 
ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา (q) ดังสมการ 
 

t

q

i

jtjtY   




1

    (14) 

 

หรือ    
tqtpttt ...Y    2211
  (15) 

โดยที่ 
Yt หมายถึง   ค่าอนุกรมเวลาที่สังเกตได้ณ เวลา t 

 หมายถึง   ค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลา (mean) 

j    หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ของ error ของอนุกรมในอดีต หรือ parameter  
ของแบบจ าลอง 

q  หมายถึง   ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา (Lag) หรือ order ของแบบจ าลอง  

t  หมายถึง   random error (หรือ random shockหรือ white noise) ณ เวลา t  
3. Autoregressive moving average (ARMA) Model 
เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาลักษณะเส้นตรง(linear) ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล(non-seasonal)  มี

เพียงหนึ่งตัวแปรหรือหนึ่งอนุกรมเวลาเดียว (univariate)  คงที่ (stationary) โดยที่แบบจ าลอง ARMA (p, 



 

 
 

 

39 

q) เป็นผลรวมของ 2 แบบจ าลองย่อย คือ 1.autoregression(p) และ 2.moving average MA(q) ดังสมการ 
(Adhikari and Agrawal, 2013) 
 








 
q
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jtj
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i
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    (16) 

โดยที่ 
Yt หมายถึง   ค่าอนุกรมเวลาที่สังเกตได้ณ เวลา t 
c     หมายถึง   ค่าคงที่ (constant) 

t หมายถึง   random error (หรือ random shockหรือ white noise) ณ เวลา t  

i    หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ของอนุกรมในอดีต หรือ parameter ของแบบจ าลอง 
p, q  หมายถึง    ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา (Lag) หรือ order ของแบบจ าลอง  

j    หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ของ error ของอนุกรมในอดีต หรือ parameter  
ของแบบจ าลอง 

 

การสร้างแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย ARMA (p,q)เพ่ือท านายค่าอนุกรมเวลาในอนาคตนั้น  
จะต้องมีการเลือกค่า (p) และ (q) ที่เหมาะสม  โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่า (p) และ (q) จาก plot ของค่า 
autocorrelation function (ACF) แ ละ  partial autocorrelation function  (PACF) (Adhikari and 
Agrawal, 2013) 
 

 4. Autoregressive integrated moving average (ARIMA) model 
เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาลักษณะเส้นตรงไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล มีเพียงหนึ่งตัวแปรหรือหนึ่ง

อนุกรมเวลา  ความแตกต่างจาก ARMA คือ ARIMA(p,d,q) สามารถใช้กับข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่คงที่
(non-stationary) (Adhikari and Agrawal, 2013) บ า ง ค รั ้ง  ARIMA ว ่า  “Box-Jenkins model” 
เนื่องจาก ARIMA เป็นวิธีการสร้างแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายที่ใช้หลักการของ Box-Jenkins (Box 
and Jenkins, 1970) ดังสมการ 
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111    (18) 

โดยที่ 
Yt หมายถึง  ค่าอนุกรมเวลาที่สังเกตได้ณ เวลา t 
L     หมายถึง  ค่าของ Y ในอดีตที่ผ่านมา (Lag) 

t  หมายถึง  random error (หรือ random shockหรือ white noise) ณ เวลา t  

i    หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ของอนุกรมในอดีต หรือ parameter ของแบบจ าลอง 
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p,q หมายถึง  ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา (Lag) หรือ order ของแบบจ าลอง  
d หมายถึง  ค่าการต่าง (differencing) ซึ่งเป็นผลต่างของค่าอนุกรมที่ติดกัน (d=1) 

j    หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ของ error ของอนุกรมในอดีต หรือ parameter  
ของแบบจ าลอง 

ลักษณะที่น่าสนใจของ ARIMA(p,d,q)คือ คุณสมบัติการเป็นแบบจ าลองทั่วไป (generalized 
model) หมายความว่า ARIMA(p,d,q)เป็นแบบจ าลองเต็มรูปแบบ  และด้วยการก าหนดค่า p, d, qที่แตกต่าง
กัน จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบจ าลอง ARIMA(p,d,q)ทั่วไปเป็นแบบจ าลองที่มีความง่ายขึ้น หรือ เป็น
แบบจ าลองเฉพาะ เช่น 

 

ARIMA (p,0,q) คือ  ค่า d = 0    จะได้แบบจ าลอง ARMA(p,q) 
ARIMA (p,0,0) คือ ค่า dและ  ค่า  q = 0 จะได้แบบจ าลอง AR(p)  
ARIMA (0,0,q) คือ  ค่า  p และ  ค่า d = 0   จะได้แบบจ าลอง MA(q) 
ARIMA (0,1,0) คือ  ค่า  p และ  ค่าq = 0   จะได้แบบจ าลอง “random walk” 
ตัวอย่างแบบจ าลอง ARIMA เพ่ือประกอบความเข้าใจ เช่น  
 

53 %266.0%346.0314.3%   ttt RRR    (19) 
 

หมายความว่า ร้อยละการดื้อยาในเดือน (t) นี้ จะถูกก าหนดหรือเป็นอิทธิพลโดยตรงจาก 

- ร้อยละการดื้อยา 3 เดือนที่ผ่านมา (%Rt-3) (p< 0.001) 

- ร้อยละการดื้อยา 5 เดือนที่ผ่านมา(%Rt-5)  (p< 0.01)  

- อิทธิพลของการดื้อยาใน 3 เดือนที่ผ่านมาสูงกว่าการดื้อยาใน 5 เดือนที่ผ่านมา (Lopez-Lozano et 
al., 2000) 

การประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพ 
(evaluating ambient temp.effect on contamination&antimicrobial resistance) 
 การประเมินผลหรือระดับความสัมพันธ์ของหลายตัวแปร (หลายปัจจัย) โดยทั่วไปจะเลือกวิธี
correlationซึ ่งเป็นวิธ ีการหาระดับความสัมพันธ์ของสองตัวแปรในลักษณะ two-way relationship 
ในขณะที ่ว ิธ ี regression ซึ ่ง เป ็นว ิธ ีการหาระดับความส ัมพันธ ์ของสองตัวแปรในล ักษณะ causal 
relationship โดยมุ่งเน้นที่การระบุหาตัวแปรที่เป็นสาเหตุ (independent variable) และ ตัวแปรที่เป็น
ผล (dependent variable) อันเกิดจากตัวแปรสาเหตุ  

ส าหรับกรณีที่ตัวแปรที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (time series) การประเมินผลของอนุกรมเวลา
หนึ ่งต ่ออน ุกรมเวลาอื ่นนั ้นจะใช ้ว ิธ ี multivariate ARIMA (หรือ transfer function models) ซึ่ งเป็น
แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย ARIMA ที่มีหลายตัวแปร (หรือ หลายอนุกรมเวลา) (multivariate) 
หมายความว่า การอธิบายค่าอนุกรมเวลานอกจากจะอาศัยแบบจ าลองย่อยๆ เช่น autoregressive 
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differencing และ/หรือ moving average แล้ว ยังมีการน าอนุกรมเวลาของปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในการ
อธ ิบ า ย เ พิ ่ม เ ต ิม ด้ วยในฐานะของ independent time series บางครั้ ง เ รี ยกว่ า  predictor(s) หรือ 
covariate(s) วิธีนี้จึงเป็นการประเมินผลของอนุกรมเวลาอ่ืนที่มีต่ออนุกรมเวลาที่ต้องการศึกษา 

การอธิบายค่าของอนุกรมเวลาการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ นอกจากจะใช้
แบบจ าลอง AR(p), differencing(d) และ MA(q) ของการดื้อยาต้านจุลชีพเองแล้ว (ARIMA)หากต้องการจะ
พิสูจน์สมมุติฐานของอนุกรมเวลาอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นอากาศ ปริมาณน้ าฝน การใช้ยาต้านจุล
ชีพในผู้ป่วย ที่อาจจะท าหน้าที่ในการก าหนดหรืออธิบายการดื้อยาต้านจุลชีพ  ก็สามารถใช้ท าได้โดยการเพ่ิม
เหล่า predictor(s) นี้เข้าไปแบบจ าลอง 

 

ตัวอย่างแบบจ าลอง multivariate ARIMA เพ่ือประกอบความเข้าใจ เช่น  
 

531 %265.0%352.0420.0354.1%   tttt RRUR   (20) 
 

หมายความว่า ร้อยละการดื้อยาในเดือน (t) นี้ จะถูกก าหนดหรือเป็นอิทธิพลโดยตรงจาก 
- การใช้ยาต้านจุลชีพของในผู้ป่วย 1 เดือนที่ผ่านมา (p< 0.0001) 

- ร้อยละการดื้อยา 3 เดือนที่ผ่านมา (%Rt-3) (p< 0.001) 

- ร้อยละการดื้อยา 5 เดือนที่ผ่านมา(%Rt-5) (p< 0.01) 

- การใช้ยาต้านจุลชีพของในผู้ป่วย 1 เดือนที่ผ่านมามีอิทธิพลมากที่สุดต่อการดื้อยาต้านจุลชีพ         
ในเดือนนี้ ตามมาด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพใน 3 และใน 5 เดือนที่ผ่านมา ตามล าดับ (Lopez-Lozano et al., 
2000) 

แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย 
(predictive time series model) 

นอกจากแบบจ าลองอนุกรมเวลาสามารถใช้อธิบายค่าอนุกรมเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยอาศัยค่า
อนุกรมเวลาที่ผ่านมาแล้ว (Lag)   แบบจ าลองอนุกรมเวลายังสามารถประยุกต์ใช้ในการท านาย (predict) 
ค่าอนุกรมเวลาในอนาคต (forecast) ได้ด้วย   

โ ด ย แ บ บ จ า ล อ ง อน ุก ร ม ท า น า ย ที ่น ิย ม ใ ช ้ ค ือ  exponential smoothing model ห ร ือ 
exponential (weighted) smoothing model ซึ่งเป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ท านายค่าอนาคตของ
อนุกรมเวลาโดยอาศัยค่าในอดีต (Lag) ของอนุกรมเวลาเดียวกัน  ในลักษณะที่ถ่วงน้ าหนัก (weighted) 
เพ่ือเน้นความส าคัญของอนุกรมเวลาในอดีตที่ใกล้กับค่าท านายมากที่สุด  ตามมาด้วยการลดระดับการถ่วง
น้ าหนักหรือความส าคัญของอนุกรมเวลาในอดีตที่ห่างออกไปแบบ exponential ดังสมการ 

 

  ttt FOF   11     (21) 

โดยที่ 
 Ft     หมายถึง ค่าท านาย  ณ เวลา t 
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Ft+1   หมายถึง การท านายค่า  ณ เวลา t+1 
 Ot     หมายถึง ค่าที่สังเกตได้   ณ เวลา t 

   หมายถึง การถ่วงน้ าหนัก (weighted) อนุกรมเวลาในอดีต (Lag)  
มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 

ยกตัวอย่างเช่น 
 

  DecemberDecemberJanuary FOF 8.02.0      (22) 
 

 อนุกรมเวลาการดื้อยาของ January ได้รับอิทธิพลมาจาก 
- ค่าการดื้อยาจริงของ December ซึ่งเป็นการดื้อยาเดือนที่ผ่านมา ถ่วงด้วยน้ าหนัก 0.2 และ 
- ค่าการท านายการดื้อยาของ December  
 

ในขณะที่  
อนุกรมเวลาการดื้อยาของ December ก็ได้รับอิทธิพลมาจาก 
- ค่าการดื้อยาจริงของ November ซึ่งเป็นการดื้อยาเดือนที่ผ่านมา ถ่วงด้วยน้ าหนัก 0.2 และ 
- ค่าการท านายการดื้อยาของ November 

 

  NovemberNovemberDecember FOF 8.02.0     (23) 
 

เมื่อแทนซ้อน 2 สมการจะได้ 
 

  ]8.02.0[8.02.0 NovemberNovemberDecemberJanuary FOOF   (24) 

  NovemberNovemberDecemberJanuary FOOF 64.016.02.0   (25) 
 

 จากสมการจะสังเกตได้ชัดเจนว่า อนุกรมเวลาการดื้อยาเดือน January ได้รับอิทธิพลจาก 
- ค่าการดื้อยาจริง December ซึ่งเป็นการดื้อยา 1 เดือนที่ผ่านมา ถ่วงด้วยน้ าหนัก 0.20 
- ค่าการดื้อยาจริง November ซึ่งเป็นการดื้อยา 2 เดือนที่ผ่านมา ถ่วงด้วยน้ าหนัก 0.16 

  

ตัวอย่างของ exponential (weighted) smoothing model เช่น 
 1. simpleexponential smoothing model  เป็นแบบจ าลองอย่างง่ายใช้ในกรณีที่อนุกรมเวลา
ไม่มีองค์ประกอบแนวโน้มและไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล  แบบจ าลองนี้เทียบเท่ากับ ARIMA(0,1,1) 
 2. Holt's linear trend model เป็นแบบจ าลองที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบแนวโน้ม
เป็นเส้นตรงแต่ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาลแบบจ าลองนี้เทียบเท่ากับ ARIMA (0,2,2) 
 3. Brown's linear trend model เป็นแบบจ าลองที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบแนวโน้ม
เป็นเส้นตรงแต่ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล แบบจ าลองนี้เทียบเท่ากับ ARIMA (0,2,2) แต่สัมประสิทธิ์ของ MA 
ยกก าลังสอง จะเท่ากับยกก าลังสองของครึ่งหนึ่งของสัมประสิทธิ์ของ MA ยกก าลัง 1 
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 4. Damped trend model เป็นแบบจ าลองที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบแนวโน้มเป็น
เส้นตรงที่ค่อยๆ น้อยลง แต่ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาลแบบจ าลองนี้เทียบเท่ากับ ARIMA (1,1,2) 

5. Simple seasonal model เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะกับอนุกรมเวลาที่ไม่มีองค์ประกอบแนวโน้มแต่
มีองค์ประกอบฤดูกาลคงที ่

6. Winters' additive model เป็นแบบจ าลองพหุนามบวกที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบ
แนวโน้มเป็นเส้นตรงและมีองค์ประกอบฤดูกาล 

7. Winters' multiplicative model เป็นแบบจ าลองพห ุนามค ูณที่ เหมาะกับอนุกรมเวลาที่ มี
องค์ประกอบแนวโน้มเป็นเส้นตรงและมีองค์ประกอบฤดูกาล 

บทท่ี 3 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารและโรคอาหารเป็นพิษ 
(microbial contamination and foodborne diseases) 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบต่อ 3 องค์ประกอบพ้ืนฐานในการเกิดการระบาด
ของโรค คือ ร่างกาย (host) จุลินทรีย์ก่อโรค (agent) และสิ่งแวดล้อม(environment)  ปัจจัยด้านสภาพ
ภูมิอากาศมีผลกระทบต่อ 1.แหล่งและวิธีการแพร่กระจายจุลินทรีย์ก่อโรค  2.การเจริญเติบโตและการอยู่รอด
ของจุลินทรีย์ก่อโรคในสิ่งแวดล้อม3.อาหาร (FAO, 2008c)  สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการแพร่
ระบาดจุลินทรีย์ คือ ความเปราะบางหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเป็นผลโดยตรงจากปัจจัยสภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการณ์อากาศสุดขั้ว เช่น น้ าท่วม เป็นต้น 

ปัจจัยสภาพภูมิอากาศ และกลุ่มอาการถ่ายเหลว 
(climate factors and diarrhoeal syndromes) 
 โรคทางเดินอาหารเป็นสาเหตุส าคัญอันดับต้นๆ ของปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก  นอกจากนี้โรคทางเดิน
อาหารยังมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสั มพันธ์ของ    
โรคทางเดินอาหารกับฤดูกาล(Kovats & Tirado, 2006)อุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้น
ของโรคทางเดินอาหารในผู้ใหญ่และเด็กในประเทศเปรู โดยอุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมขึ้นทุกหนึ่งองศาจะท าให้    
โรคทางเดินอาหารเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 8(Checkley et al., 2000)มีรายงานจากทั่วโลกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์อากาศสุดขั้ว (climate-related extreme weather events) และรายงานการระบาดของโรคที่มี
น้ าเป็นสื่อ (Confalonieri et al., 2007)ประชากรในเขตที่โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสาธารณสุขบกพร่องจะ
เกิดโรคติดเชื้อทางเดินอาหารเพ่ิมมากขึ้นหลังการเกิดอุทกภัย เช่น ประเทศอินเดีย บราซิล โมซัมฃบิค 
สหรัฐอเมริกา (Cairncross& Alvarinho, 2006)มีการศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
ในลักษณะของการอุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมมากขึ้นต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารในประเทศออสเตรเลีย โดย มี
การท านายจ านวนผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในอีก 100 ปีข้างหน้า (Bambrick,Dear, 
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Woodruff, Hanigan, & McMichael, 2008) โรคอาหารเป็นพิษได้รับการจัดล าดับความส าคัญในการเฝ้าระวัง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย Salmonella, 
Campylobacter, Vibrio, Listeriaรวมถึงโรคอาหารเป็นพิษจากไวรัสและหนอนพยาธิ (ECDC, 2007). 

การปนเปื้อนของแบคทีเรียและโรคอาหารเป็นพิษ 
(Bacterial contaminants and foodborne diseases) 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็น
พิษและโรคอาหารเป็นพิษทุกชนิด (ECDC, 2007)  การศึกษาอนุกรมเวลาของอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้มุ่งเน้นไปที่โรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากแบคทีเรีย Salmonellaและ Campylobacterที่
เกิดข้ึนในกลุ่มประเทศยุโรค แคนาดาและออสเตรเลีย  
 

1. ซัลโมเนลลาโลซิส (Salmonellosis)   
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) ของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจาก Salmonellaใน

ประชากรสหภาพยุโรป พบว่า โดยทั่วๆ ไปแล้ว โรคอาหารเป็นพิษนี้จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5-10 ต่อการเพ่ิมข้ึนของ

อุณหภูมิอากาศรายสัปดาห์ตั้งแต่ 2 องศาเซลเซียสขึ้นไป (Kovats et al., 2004) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคาดว่าจะท าให้โรคอาหารเป็นพิษท่ีเกิดจาก Salmonellaในประชากรของประเทศ Ireland เพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 2 (Cullen, 2009) นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นและโรคอาหารเป็น
พิษท่ีเกิดจาก Salmonellaในประชากรประเทศแคนาดา และ ออสเตรเลีย (Bi, Zhang, Hiller, & Cameron, 
2009; D’Souza et al., 2004; Fleury, Charron, Holt, Allen, & Maarouf, 2006) 
 การศึกษาสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ท านายว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ทางเดินอาหารในศตวรรษหน้าจะมากกว่าจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารในศตวรรษนี้ เนื่องจาก การ
เพ่ิมขึ้นของของโรคที่เกิดจาก Salmonellaและแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ (Bambrick et al., 2008)  มีการท านาย
การเพ่ิมขึ้นของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจาก Salmonellaเป็น 2 เท่าในออสเตรเลียใต้ ก่อนปี พ.ศ.2593 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปัจจัยอื่นๆ คงท่ี (Zhang, Bi, and Hiller 2009)   มีรายงาน
สัดส่วนของการติดเชื้อด้วย Salmonella เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 ต่ออุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสูดที่เพ่ิมขึ้น 1 องศา (Bi 
et al., 2009) ผลของอุณหภูมิต่อ Salmonellaดังที่กล่าวมาแล้วนั้น มีลักษณะที่ไม่แตกต่างในหลายเมืองและ
หลายประเทศเช่นเดียวกันด้วย 
 การติดเชื้อด้วย Salmonella Enteritidis ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อ
มากกว่า การติดเชื้อด้วยSalmonella Typhimurium (Kovats et al., 2004)  มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
จ านวนผู้ป่วยด้วย Salmonellaและอุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมสูงขึ้น 1 สัปดาห์ก่อนหน้าจะเกิดการติดเชื้อด้วย 
Salmonella ท าให้สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า อุณหภูมิการเก็บรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นสาเหตุ
พ้ืนฐานของการแพร่ระบาดครั้งนี้ (Kovats et al., 2004) ซึ่งผลการศึกษานี้มีมีความสอดคล้องกันรายงานโดย 
FAO/WHO เรื่อง การประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์ก่อโรคของSalmonella Enteritidis ในไข่ (FAO/WHO, 
2002) 
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2. แคมไพโลแบคเทอริโอซิส (Campylobacteriosis)   
มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลยุทธ์การปรับตัว (adaptation strategies) โดย

การใช้แทคนิค “การวิเคราะห์อนุกรมเวลา”(time series analysis) ในการศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจาก Campylobacterใน 15 ประเทศ เช่น 
สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (Kovats et al., 2005)  ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปเกิด
การระบาดของ Campylobacterมากในช่วงแรกของฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม) 
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการระบาดอย่างนี้ไม่ได้เกิดข้ึนกับทุกประเทศ โดยประเทศแคนาดามีการระบาดในช่วง
ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม และพบว่าปัจจัยฤดูกาลของประเทศนิวซีแลนด์มีผลมากนักใน
ประเทศออสเตรเลีย (Kovats et al., 2005) แสดงถึงผลของปัจจัยฤดูกาลอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิศาสตร์ 
 บทบาทของปัจจัยเชิงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นในระยะสั้น ต่อโรคอาหารเป็นพิษที่เกิด
จาก Campylobacterยังไม่เป็นที่แน่ชัด (Kovats et al., 2005)  ทั้งๆ ที่มีความสัมพันธ์ที่แน่ชัดระหว่าง
อุณหภูมิและ Campylobacteriosis ที่ได้จากผลการศึกษาอนุกรมเวลาที่แสดงให้เห็นถึงโรคอาหารเป็นพิษที่
เกิดมากจากอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนในช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่า 5oซ และ 10-15oซ ซึ่งเป็นอุณหภูมิในฤดูใบไม้ผลิ (Tam, 
Rodrigues, O’Brien & Hajat, 2006)  มีผลการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมขึ้น 
(elevated ambient temperature) และการเพ่ิมโอกาสการแพร่ระบาดของ Campylobacteriosis แต่
ระดับความสัมพันธ์กลับไม่มากเท่าความสัมพันธ์กับการเพ่ิมโอกาสการแพร่ระบาดของ Salmonellosis 
(Skelly and Weinstein 2003)  อย่างไรก็ตาม การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ในประเทศไอแลนด์ ได้มีการท านาย
การเพ่ิมขึ้นของ Campylobacteriosis ร้อยละ 3 ในทศวรรษที่จะถึงนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  (Cullen, 2009)  แม้ ว่ าการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อวิ ธี การระบาดของ 
Campylobacterได้ทั้งสิ้น เช่น น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  สัตว์ปีก แมลงวันและสันทนาการทางน้ า แต่
ยังคงต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการแพร่ระบาด
Campylobacterในมนุษย์ (Kovats et al., 2005; Kovats & Tirado, 2006) 
 
 
 
 
 

3.วิบริโอซิส (Vibriosis) 
อุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมสูงขึ้น ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น ปริมาณฝนตกหนัก น้ าท่วมและการเปลี่ยนแปลง

ความเค็มน้ าทะเลล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าทั้งสิ้น รวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรคในคน เช่น Vibrio spp. 
(FAO, 2008c)  มหาสมุทรอุ่นและการเปลี่ยนแปลงความเค็มมีผลต่อจุลินทรีย์ในน้ า เช่น Vibrio vulnificus 
หรือ Vibrio parahaemolyticus ซึ่งทั้ง 2 ชนิด เป็นจุลินทรีย์ก่อโรคในคนที่แพร่ระบาดผ่านการบริโภคหอยที่
จับจากทะเลปากแม่น้ าในฝั่งทะเลของอ่าวเม็กซิโก (Drake, DePaola, & Jaykus, 2007; Paz, Bisharat, Paz, 
Kidar, & Cohen, 2007; Zimmerman et al., 2007)  ระหว่าง 15 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
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มีนัยส าคัญของโรคที่เกิดจาก V. parahaemolyticus เพียงครั้งคราว (sporadic cases) ไปสู่การระบาดครั้ง
ใหญ่ (outbreak) ที่เกิดจากการบริโภคหอย oysters ที่จับได้จากน่านน้ าทางเหนือที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
(Drake et al., 2007; McLaughlin et al., 2005)  น อ ก จ า ก นี้ ใ น ช่ ว ง  1 0  ปี ที่ ผ่ า น ม า 
Vibrioparahaemolyticus serovar (O3:K6) ได้มีการปรากฏตัวและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วทั่วโลก 
(Fuenzalida et al., 2007; Matsumoto et al., 2000)  กา ร เปลี่ ย นแปล งทา ง ร ะบ าดวิ ท ย าขอ ง 
V.parahaemolyticusเป็นที่ประจักษ์ชัด แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและ vibriosis  ระบาดวิทยานานาชาติของการติดเชื้อ V.vulnificusมี
แนวโน้มเปลี่ยแปลงเรื่อยมา กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้ว V.vulnificusจะก่อให้เกิดการติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
(sporadic) เท่านั้น ในประเทศอิสราเอล แต่เมื่อมาในปี พ.ศ.2539 กลับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการระบาดที่
ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่บาดแผลและการติดเชื้อในกระแสเลือด  โดยV.vulnificus biotype นี้เป็นลูกผสมของ
ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในเขตน้ ากร่อย (brackish waters) นานหลายปีถึงหลายสิบปีก่อนจะก่อให้เกิดการ
เสียชีวิตในปี พ.ศ.2539  มีการตั้งสมมุติฐานไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าของฟาร์มปลาไปส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของ V.vulnificusจนกระทั่งน าไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชื้อในมนุษย์จากการจับและการบริโภค
ปลาที่เลี้ยงในบริเวณนั้น (Paz et al. (2007)  มีการศึกษาอนุกรมเวลาของอุณหภูมิอากาศในช่วง 2 ทศวรรษ 
(2523-2542) เปิดเผยว่า การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของอุณหภูมิในฤดูร้อนตรงกับการเพ่ิมขึ้นสูงสุดของโรคที่
เกิดจาก V.vulnificusด้วย ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอ แต่ผลการศึกษาได้ชี้น าว่า การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้นน ามาซึ่งการปรากฏตัวของ V.vulnificusที่ก่อโรครุนแรงขึ้นมา 
 Vibriocholeraeอาจจะจัดได้ว่าเป็นต้นแบบในการท าความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ท่ีการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะมีอิทธิพบต่อการแพร่ระบาดของจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษแม้ว่าจะมีการแยก
V.choleraได้ไม่มากนักจากน้ าทะเลปากแม่น้ าในหลายประเทศทั่วโลกแต่กลับพบการระบาประจ าถิ่นในบาง
ภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตร้อน  โดยประเทศเหล่านี้มีการระบาดสูงสุด (มักจะเป็นบางช่วงฤดูกาล) 
แล้วก็จะซาหายไป ซึ่งปัจจัยที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุพ้ืนฐานของการระบาดของโรค คือ การปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยชีวภาพ (Lipp, Hau, & Colwell, 2002)  กล่าวคือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (abiotic 
หรือ environmental factor) เช่น อุณหภูมิ (ส าคัญมากที่สุด) ความเค็มน้ าทะเล ปริมาณธาตุเหล็ก 
แสงอาทิตย์ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อปัจจัยชีวภาพ เช่น การสร้างสารพิษของ V.choleraรวมถึงประชากรของ
แพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดและการเพ่ิมจ านวนของ 
V.choleraในทะเลปากแม่น้ า  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางเท่านั้น แต่ก็
ส่งผลอย่างส าคัญต่อการแพร่ระบาดของ V.cholera ซึ่งประเทศที่ก าลังพัฒนาก็ก าลังเป็นผู้ที่ได้รับผลลบเหล่านี้
อยู่  จากผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยอหิวาตกโรคในประเทศบังคลาเทศในแต่ละ
ฤดูกาลเป็นผลมาจากอุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน (Hashizume, Wagatsuma, Faruque, Taiichi Hayashi, & 
Armstrong, 2009)  อาจจะกล่าวให้จ าเพาะลงไปได้ว่า การระบาดสูงสุดในครั้งแรกและครั้งที่สอง ดูเหมือนว่า 
จะเกิด (ตามมา) จากปริมาณน้ าฝนในระดับต่ าและมาก ตามล าดับ โดยที่ อุณหภูมิที่ต่ าจากฤดูหนาวจะท าให้
ปลอดการระบาดของโรค (trough) 
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4. โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียอื่นๆ (Other bacterial foodborne diseases) 
แบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษชนิดอ่ืนๆ ก็มีรายงานการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเช่นเดียวกัน  แบคทีเรียโดยทั่วไปโดยที่มิได้จ ากัดแต่เฉพาะแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษสามารถ
เจริญเติบโตได้ที่ อุณหภูมิอากาศทั่วไปและเมื่ออุณหภูมิอากาศเพ่ิมสูงขึ้นก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในห่วงโซ่อาหารที่สภาวะปัจจัยอื่นๆ คงที่ (FAO, 2008c)  ผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็น
พิษจากแบคทีเรีย เช่น Clostridium, Vibrio และ, Aeromonas spp. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงสุดในฤดูร้อนและมี
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศ (Bambrick et al., 2008)  อย่าง 
ไรก็ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ในประเทศสหราชอาณาจักรได้ก่อให้เกิดค าถามถึงผลกระทบ
ของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของโรคอาหารเป็นพิษ (Lake et al., 
2009). 
 
การเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษและโรคสัตว์สู่คน 
(Surveillance of foodborne diseases and zoonosis) 
 มีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเพ่ือให้สามารถบ่งชี้หรือระบุโรคอาหาร
เป็นพิษและโรคสัตว์สู่คนได้แต่เนิ่นๆ  มีการริเริ่มโครงการด้านสาธารณสุขและสัตวแพทยสาธารณสุขในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมาในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ในขณะที่โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาแล้วนั้นยังไม่สามารถตอบค าถามได้
อย่างชัดเจน ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลน าร่องของความชุกของโรคอาหารเป็นพิษ โรคสัตว์สู่คน โรคสัตว์ 
แนวโน้มของความชุกในแต่ละปี  สิ่งที่พึงกระท าในการการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษและโรคสัตว์สู่คนคือ 
ความพร้อมเพรียงกันของทุกประเทศในการการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษและโรคสัตว์สู่คน  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสืบสวนการระบาดที่ไม่ปกติซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับผลกระทบที่มาจากสภาพภูมิอากาศได้  นอกจากนี้
ระบบสาธารณสุขและสัตวแพทยสาธารณสุขต้องสามารถลื่นไหลและตอบสนองต่อโรคอาหารเป็นพิษและโรค
สัตว์สู่คนที่ปรากฏตัวใหม่และปรากฎตัวซ้ าอย่างอย่างรวดเร็วด้วย 
 การเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษและโรคสัตว์สู่คนควรจะค านึงถึงองค์ประกอบทางห้องปฏิบัติการด้วย  
วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรคได้มีการน ามาใช้ในทางคลินิคปฏิบัติ อุสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม ยังมีความ
ซับซ้อน(complicated) และต้องใช้เวลาในการตรวจ(time consuming)  เนื่องจากต้องรอการเพาะเชื้อให้
เจริญเติบโต  ส าหรับวิธีการที่ไม่ต้องการเพาะเชื้อก็ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็ยังต้องพ่ึงพาการเพาะเชื้อเป็น
ขั้นตอนต้นๆ อยู่  ดังนั้นจีงมีความพยายามในการพัฒนาวิธีการที่ไม่ต้องพึงพาการเพาะเชื้อท าให้ทราบผลการ
ตรวจได้อย่างรวดเร็วและไวเพียงพอ  ทางออกท่ีเป็นไปได้ คือ การท าให้ตัวอย่างมีความเข้มข้นและบริสุทธิ์ก่อน
การตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรค  ส่งผลให้ทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วภายในหลักชั่วโมง ง่ายถูก ใช้ใน
ภาคสนามได้ และทราบถึงจ านวนจุลินทรีย์ได้ด้วย ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจจุลินทรีย์ก่อโรคท่ีเป็นเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วเพียงพอ อาจจะเลี่ยงไปใช้วิธีการตรวจจุลินทรีย์บ่งชี้ (microbiological indicators) แทนก็ได้ 
เช่น fecal coliform เป็นจุลินทรีย์บ่งชี้ E.coliที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนอุจจาระซึ่งเป็นแหล่งของ E.coli
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ด้วยเช่นกัน  กระนั้นก็ตามดังนั้นการตรวจจุลินทรีย์บ่งชี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับจุลินทรีย์ก่อ โรคทุกชนิด 
(Tirado et al. 2010) 

แบบจ าลองท านายและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
(Predictive models and time series analysis) 
 มีการศึกษาเพียงไม่มากนักที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ของโรคอาหารเป็นพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  โดยพบว่ามีการศึกษาถึงการเกิด Salmonellosis และ Campylobacteriosis ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 15 ประเทศของสหภาพยุโรป แคนาดาและออสเตรเลีย  ยกตัวอย่างเช่น  การ
ใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ( time series analysis) ในการศึกษาข้อมูลระบาดวิทยาเพ่ือการท านาย 
(predict) อิทธิพลของ อุณหภู มิ อากาศต่ อความ เสี่ ย ง ของ โ รคอาหาร เป็ น พิษจาก  Salmonella, 
Campylobacterและ E.coliในประเทศแคนาดา (Fleury et al. 2006)  มีการศึกษาสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change scenario studies) ของโรคอาหารเป็นพิษ Salmonellosis 
ในประเทศออสเตรเลีย (Bambrick et al., 2008)  มีการใช้ remote sensing data ในการวัดพฤติกรรมของ 
V. cholera ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมหาสมุทรและ surface  height เพ่ือท านายการเกิดโรคอาหาร
เป็นพิษ (Lobitz et al., 2000) มีการศึกษาโครงข่ายทฤษฎี (theoretical framework) ในการท านายการ
วิวัฒนาการของโรคติดเชื้อในแต่ละฤดูกาลที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Koelle, Pascual, & 
Yunus (2005)  ซึ่งการใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพ่ือการท านายนิเวศน์วิทยาจุลินทรีย์ (microbial ecology) 
ยังเป็นวิธีที่ใหม่ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตามแนวทางนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่มี
ศักยภาพในอนาคต 
 การศึกษาประชากรเชิงโมเลกุลท าให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์ที่ตอบสนองต่อ
ความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม (environmental stresses)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบล าดับสาร
พันธุกรรมได้ถูกน ามาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ ในเชิงวิวัฒนาการ การระบุ  
(identification) และการแสดงออก (expression) ของปัจจัยก่อโรครุนแรง (virulence factor) และเมื่อมี
การผนวกข้อมูลภูมิศาสตร์ (geoinformatics) เช่น  remote sensing, geographic information systems 
(GIS) และแบบจ าลองทางสถิติ (statistical model) ช่วยให้สามารถอธิบายลักษณะการกระจายตัวเชิง
ภูมิศาสตร์จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Tirado et al. 2010) 
 ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change scenario 
study) ที่มีผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยอาหาร  โดยที่แบบจ าลองท านายก าลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาใน
จังหวะเดียวกันกับเครื่องมืออ่ืนๆ (เช่น operational oceanographic, meteorological, and remote 
sensing data เป็นต้น ) เพ่ือช่วยในการท านายการสะพรั่งของสาหร่ายที่เป็นอันตราย (Harmful Algal 
Blooms: HABs) (Edwards et al., 2006)  เครื่องมือเหล่านี้สามารถน ามาในการท านายความน่าจะเป็นของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศน์และการปรากฎตัวใหม่ของจุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหาร คน 
สัตว์และพืช  การใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์กับนิเวศน์จุลินทรีย์เป็นสาขาใหม่แม้ว่าจะยังมิได้น ามาใช้กับการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่เป็นทิศทางที่มีศักยภาพในการศึกษาความปลอดภัยอาหาร (FAO, 2008c)  
การท านายผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความปลอดภัยอาหารจ าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ดังนั้นความร่วมมือกันในระดับนานาชาติเป็นกุญแจส าคัญในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการพัฒนาแบบจ าลองที่ดีกระนั้นก็ตามอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้น
ไม่เร็วและผลกระทบยังมีความสลัยซ้ าซ้อนไปด้วยความไม่แน่นอน (uncertainty)  

 

 

ผลของอุณหภูมิต่อการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย 
(temperature effect on antimicrobial resistance of bacteria) 

อุณหภูมิอากาสที่สูงขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส นอกจากจะท าให้แบคทีเรียโรค
อาหารเป็นพิษมีอัตราการเจริญเติบโต (bacterial grow rate) และมีปริมาณ (dose) เพ่ิมมากขึ้น และท า
ให้โอกาสในการเกิดโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลท าให้การดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้นอีก
ด้วย  ซึ่งเหตุและผลของการเพ่ิมขึ้นของปัญหาสาธารณสุขจากการดื้อยาต้านจุลชีพนี้อาจจะอธิบายได้ตาม
ทฤษฎี คือ เมื่อแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่มีอัตราการเจริญเติบโตและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จ านวน
ผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษก็จะเพ่ิมขึ้นตาม ส่งผลให้เกิดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพเพ่ิมมากขึ้นจากการใช้
ยาต้านจุลชีพรักษาผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนหรือในโรงพยาบาล  

นอกจากนี้สาเหตุดังที่กล่าวมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิอากาศ  ส่งผลให้ปศุสัตว์เกิดความเครียดจากความร้อน (heat stress) ร่วมกับแมลงน าโรค 
(vector) ที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ท าให้ความชุกของโรคในปศุสัตว์เพ่ิมมากขึ้น  สัตวแพทย์จึงมีแนวโน้มในการ
ใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาปศุสัตว์ (antimicrobial use) มากขึ้น จึงคาดว่าจะเป็นสาเหตุทางอ้อมของ
การเพิ่มขึ ้นของการดื ้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารด้วย  
นอกจากนี ้แล้วแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษอาจจะมีการปรับตัวตามธรรมชาติ (spontaneous) เมื ่อ
อุณหภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้มีการรับ/ส่ง mobile genetic elements ที่ก่อให้เกิดการดื้อยาต้านจุล
ชีพระหว่างแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษได้ด้วย (EUFIC, 2013)  
 มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่รายงานความสัมพันธ์ของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นกับการเพิ่มขึ้น
ข อ ง ส ัด ส ่ว น ก า ร ดื ้อ ย า ต ้า น จ ุล ช ีพ  ก ล ่า ว ค ือ  ร ้อ ย ล ะ ก า ร ดื ้อ ต ่อ  erythromycin ข อ ง
Streptococcuspneumoniaeมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนีสภาพภูมิอากาศ (climate index : CI) โดย
ดัชนีสภาพภูมิอากาศ คือ ร้อยละของอุณหภูมิอากาศต่อปริมาณน้ าฝนดังสมการ  
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 จากสมการจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้นและ/หรือปริมาณน้ าฝนที่ลดลง จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท าให้ดัชนีสภาพภูมิอากาศเพ่ิมสูงขึ้น  หากปริมาณน้ าฝนมีค่าคงที่ ค่าดัชนี
สภาพภูมิอากาศที่เพ่ิมขึ้นหนึ่งหน่วย เทียบเท่ากับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศานั่นเอง  จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าระดับความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear relationship) ของดัชนีสภาพภูมิอากาศและร้อยละการดื้อ
ต่อ erythromycin และ penicillin คือ 0.78 และ 0.72 ตามล าดับ ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่
ค่อนข้างสูง 

และเมื ่อว ิเคราะห ์ด ้วย linear regression สามารถแปรผลได ้ว ่า  S.pneumoniae ดื ้อต ่อ 
erythromycin และ penicillin เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 4.3 และ 3.8 ต่ออุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมขึ้น 1 องศาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) ตามล าดับ (Garcia Rey et al., 2004) ดังภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1S.pneumoniaeดื้อต่อ erythromycin และ penicillin 4.3 และ 3.8%  

ต่ออุณหภูมิอากาศ 1 องศาที่เพ่ิมขึ้น 
 

ต่อมามีการศึกษา Enterococcusfaecalisที่เจริญเติบโตในดิน (soil microcosm) ที่อุณหภูมิ 15, 
19 และ 20oซ มีร้อยละของ E.faecalisที่ดื้อต่อ tetracycline เป็น 0.77, 0.86และ 1.06 ตามล าดับ  ซึ่ง
จะเห็นได้ว ่า แนวโน้มของการดื ้อยาต้านจุลชีพมีระดับที ่ส ูงขึ ้นเมื ่อ E.faecalis มีการเจริญเติบโตใน
สิ่งแวดล้อมที่อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น (Agerso et al., 2006) ดังภาพที่ 3.2 
 

Erythromycin  r  = 0.78
% Resistance = 4.32 C I + 27.12

Penicillin  r  = 0.72
% Resistance = 3.81 C I + 33.112

0

15

30

45

60

0 1 2 3 4 5 6
Climate index

%
 R

es
ist

an
ce

Pen-R

Ery-R



 

 
 

 

51 

 
ภาพที่ 3.2อัตราการดื้อยา tetracycline ของ E.faecalisเพ่ิมขึ้น เมื่ออุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

 

 จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นนั้น  จึงเป็นที่น่าสังเกตและตั้งข้อสมมุติฐานได้ว่า 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้อุณหภูมิอากาศเพ่ิมสูงขึ้น อาจจะเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้
การดื้อยาในแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษเพ่ิมมากขึ้นได้ 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
(climate of Thailand) 
 ภาระกิจหนึ่งที่ส าคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา คือ การท าหน้าที่ในการบันทึกค่าอุตุนิยมวิทยาของ
ประเทศไทย เช่น อุณหภูมิอากาศต่ าสุด อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ ณ จุดน้ าค้างความชื้น
สัมพัทธ์ ความกดอากาศ ทิศทางลม  ความเร็วลม ทัศนวิสัย ระดับน้ าฝน 3 ชั่วโมง ระดับน้ าฝน 24 ชั่วโมง 
ลักษณะของเมฆ เป็นต้น   

ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเหล่านี้ที่บันทึกเป็นรายชั่วโมง รายวัน สามารถน ามาวิเคราะห์หรือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้  โดยข้อมูลที่สรุปหรือวิเคราะห์แนวโน้มมีการรายงานในรูปของ 
รายงานสภาวะอากาศประจ าปี  มีข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่
แตกต่างจากค่าปกติ  แผนที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยที่แตกต่างจากค่าปกติ2ดังภาพที่ 3.3 เป็นต้น ซึ่งจะ
สังเกตได้ชัดเจนว่า อุณหภูมิที่แตกต่างจากปกติในปี พ.ศ. 2556 จะมีการกระจายตัวในภาคเหนือและภาคกลาง
ของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) 
 

                                           
2ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ.2524-2553 

Ratio of tet  resistance to total bacteria
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ภาพที่ 3.3อุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิเฉลี่ยที่แตกต่างจากปกติ พ.ศ. 2556 
 

การประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดื้อยาต้านจุลชีพ 
(climate change risk assessment on antimicrobial resistance) 
 มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย WHO ซึ่งเป็น
การศึกษาการประเมินความเสี่ยงในเชิงสุขภาพทึ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate health 
models)  โดยผลกระทบเชิงสุขภาพในรายงานนี้จะพิจารณาอัตราการตราย (mortality) ที่เกิดจากความร้อน 
น้ าท่วมชายฝั่ง โรคทางเดินอาหาร โรคมาลาเรีย โรคไข้จับสั่น และภาวะทุโภชนาการ และแบบจ าลอง 
(model) ที่สร้างขึ้นจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ (scenario) ของสภาพภูมิอากาศ ประชากรและ
เศรษฐสังคม (WHO, 2014) 
 

การตายท่ีเชื่อมโยงกับความร้อน 
(heat-related mortality) 
 การประเมินความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ (climate change risk assessment) เป็นการพัฒนา
แบบจ าลองเพ่ืออธิบายการตาย (ความเสี่ยง) โดยการใช้ตัวแปรอุณหภูมิได้น ามาใช้ในการประมาณการตายที่
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เชื่อมโยงกับความร้อนโดยสังเกตความสัมพันธ์กันระหว่างการตายรายและอุณหภูมิในประเทศญี่ปุ่นมีการจ ากัด
ผลกระทบเฉพาะกับประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี และแบบจ าลองที่มีตัวแปรอุณหภูมิเพียงตัวเดียวนี้สามารถ
น าไปใช้ได้กับประชากรในเขตอ่ืนๆ ทั่ วโลกได้ด้วย โดยนิยามของการตายจากความร้อน ( heat-
attributablemortality) คือ ผลต่างของการตายที่เกิดจากอุณหภูมิที่เหมาะสม (optimumtemperature) 
และการตายจากอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม(Honda etal., 2014)แบบจ าลองที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (การ
ตาย) ที่มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิอากาศที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังสมการ 27 และ ภาพที่ 3.4 
 

 1880  tav RR.DdeathsrelatedHeat   (27) 

โดยที ่
 Dav หมายถึง  จ านวนตายเฉลี่ยรายวันของผู้ที่อายุเกิน 65 ปี 

RRtหมายถึง  สัดส่วนการตายที่ดัชนีอุณหภูมิ t  เมื่อเปรียบเทียบกับการตายที่อุณหภูมิเหมาะสม 
 

 
 

ภาพที่ 3.4  ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นกว่าระดับปกติ ที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงกว่า optimum temperature (OT) 
โรคมาลาเรีย 
     (malaria) 
 การประเมินความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ (climate change risk assessment) โดยการสร้าง
แบบจ าลองสถิติที่ใช้ตัวแปรอุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝนและรายได้ประชาชาติ ในการอธิบายการเกิดโรคมาลาเรีย
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต(Béguin et al., 2011)และมีการศึกษาสภาพอากาศอนาคต การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และประชากรท าหน้าที่เป็นตัวแปรในการท านายประชากรที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรียใน พ.ศ. 2573 และ 2593 
ดังสมการ 
 

  GDPPRTMalariaitlog maxmin 3210    (28) 

โดยที่ 
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 Malaria   หมายถึง  ความน่าจะเป็นในการเกิดโรคมาลาเรีย 

 0 1  2  3 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอย 
 Tmin  หมายถึง  อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่เย็นที่สุด 
 PRmax  หมายถึง  ระดับน้ าฝน (precipitation) ในเดือนที่มีระดับน้ าฝนสูงสุด 
 GDP  หมายถึง  รายได้ประชาชาติต่อคน 
 
 

โรคทางเดินอาหาร 
     (diarrhoeal disease) 
 มีการศึกษาการพัฒนาสมการเส้นตรงที่อธิบายอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเกิดโรคทางเดินอาหาร  
เนื่องจากมีข้อมูลที่น้อยและไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้ปรับให้สมการอธิบายผลกระทบเชิงคุณภาพ คือ จ านวนโรค
ทางเดินอาหารมาก ปานกลางและน้อย ค่าประมาณจ านวนโรคทางเดินอาหารนั้นได้จ ากัดเฉพาะกับกลุ่มเด็ก
อายุไม่เกิน 15 ปี  มีการประมาณจ านวนโรคทางเดินอาหารตามสัดส่วนของการตายที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
และสามารถใช้ท านายจ านวนโรคทางเดินอาหารในอนาคตได้ด้วย (Gasparrini et al., 2012)ดังสมการ 
 

 
 T

T
Nn





exp

1exp 
      (29) 

 
 
 
โดยที่ 
 n หมายถึง  จ านวนตายเฉลี่ยทั้งปี จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 N หมายถึง  จ านวนตายเฉลี่ยทั้งปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การเพ่ิมข้ึน ต่ออุณหภูมิ 1 องศา 
 T หมายถึง   อุณหภูมิที่สูงขึ้น 
 
 

การตายจากน้ าท่วมชายฝ่ัง 
(coastal flood mortality) 
 มีการพัฒนาแบบจ าลองโลกแบบใหม่ในการประมาณการตายจากคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่ง (storm 
surge) (Lloyd et al., 2014)  มีการศึกษาการประมาณค่าของประชากรอนาคตที่เผชิญกับน้ าท่วมชายฝั่งจาก
ระดับน้ าทะ เลสู งขึ้ น โดยใช้  Dynamic Interactive Vulnerability Assessment (DIVA)global model 
(Vafeidis et al., 2008)  มีการศึกษาการประมาณค่าการตายจากคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งเป็นรายประเทศโดย
ใช้ International Disaster Database (EM-DAT) และยังได้ใช้ในการทาบกับ (fit) แบบจ าลองของ DIVA 
ด้วย (CRED, 2011)  มีการพัฒนาแบบจ าลองผลของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนีการพัฒนาบุคคล 
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(human development index) โดยใช้พ้ืนฐานการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างการตายจากภัยพิบัติและการ
พัฒนาเศารษฐกิจ  แบบจ าลองช่วยในการอธิบายความเสี่ยงในการตายของประเทศที่ยากจนที่มีการเพ่ิมขึ้นใน
ช่วงแรกที่มีภัยพิบัติและการตายมีการลดลงเมื่อภัยพิบัติสงบลง แบบจ าลองน ามาใช้อธิบายการตายจากภัย
พิบัติโดยใช้อนุกรมเวลาระยะสั้นและระยะยาวในการสร้างชดเชยความไม่ครบถ้วนของข้อมูลตลอดระยะเวลา
การศึกษา (Patt et al., 2010) 
 
การประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดื้อยาต้านจุลชีพ 
(climate change risk assessment on antimicrobial resistance) 

องค์การอาหารและเกษตร (FAO) และ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาด้าน
การดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่สืบเนื่องจากการบริโภคอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุกร  จึงได้แนะน าให้หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข และการปศุสัตว์ รับเอาแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาช่วยในการตัดสินใจเลือกมาตรการ
การจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ (CAC/GL 77-2011) เช่น  มาตรการลดผลกระทบสุขภาพจากการดื้อยา

ต้านจุลชีพ นโยบายการก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในปัจจุบัน และยาต้านจุลชีพชนิดใหม่  (Claycamp et 
al., 2004) แนวทางการก าหนดมาตรฐานระดับการดื้อยาต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สุกร ที่เหมาะสม (CAC/GL 

77-2011) เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุกร (food safety) ส าหรับส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศด้วย (Franklin et al., 2001) 
แม้ว่าผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการดื้อยาต้านจุลชีพจะเป็นที่รับรู้ขององค์กร

ระหว่างประเทศแล้วก็ตาม  แต่ยิ่งเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น แต่จากการสืบค้นหลักฐานทางวิทยาศาตร์ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ยังไม่ปรากฎรายงานการศึกษาถึงการประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ดังนั้น เพ่ือเป็น
การเตรียมตัว รับมือ หรือ ก าหนดแนวทางมาตรการการจัดการความเสี่ยงของการดื้อยาให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่แนะน าโดยองค์กรระหว่างประเทศ  จึงควรมีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือทราบและเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าคัญในการตัดสินใจเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง(risk management options) ในขั้นตอนต่างๆ ตลอด
ห่วงโซ่การผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการรับมือกับความเสี่ยง (risk) ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงทางอาหารจากโรคอาหารเป็นพิษกอปรกับการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่
เชื่อมโยงกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
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บทท่ี 4 

วิธีด าเนินการวิจัย 

อนุกรมเวลาอุตุนิยมวิทยา 
(meteorological time series) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างใน 5 จังหวัดเป้าหมาย จ านวน 20 สัปดาห์ โดยมีการบันทึกข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาจ านวน 2 รายการ คือ 
  1. อุณหภูมิอากาศ (ambient temperature)  
  2. ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (relative humidity) 

แนวทางการเก็บตัวอย่าง 
(sampling approach) 
 

ตัวอย่างเนื้อสุกร 
(pork sample) 

เนื่องจาก วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศต่อการเพ่ิมการ
ปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพ ดังนั้น การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกรจะเน้นที่การค้าปลีกผลิตภัณฑ์สุกรใน
เขียงตลาดสด (traditional market) ที่ไม่มีการปรับอากาศ  (ambient temperature) ท าให้ระดับการ
เปลี่ยนแปลงการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษที่ได้ สะท้อนอิทธิพลอย่าง
ชัดเจนของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศอย่างแท้จริง 

เก็บเนื้อสุกรจากเขียงตลาดสดประมาณ 200-300 กรัม/ตัวอย่าง  โดยเก็บเฉพาะเนื้อแดงล้วน ไม่ติด
หนัง ไม่ติดมัน ไม่ติดพังผืด  ใส่เนื้อสุกรในถุงพลาสติกหรือถุงซิปที่ “ใหม่” และ “ปลอดเชื้อ” เท่านั้น แล้วผูก
ปิดปากถุงให้แน่นหนา  บรรจุใส่ถุงพลาสติกชั้นที่ 2 แล้วผูกปิดปากถุงให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการไหลรั่วซึม
ของตัวอย่างจากถุงชั้นที่ 1 ด้านใน   

เก็บรักษาตัวอย่างเนื้อสุกรโดยการแช่เย็นระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส (เช่น น้ าแข็งผสมเกลือ) บรรจุ
ในกล่องโฟมหรือกระติกที่มีน้ าแข็ง เพ่ือป้องกันการไหลรั่วซึมของของเหลวในกรณีที่ภาชนะแตก  น าส่ง
ตัวอย่างให้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมงเพ่ือการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ต่อไป 
 
 

การค านวณขนาดตัวอย่าง  
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(sample sizecalculation)3,4 
 การค านวณขนาดตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยส าคัญ  เช่น 
 1. ความชุก (prevalence) ของจุลินทรีย์ โดยทั่วไปแล้ว หากไม่ทราบความชุกที่แท้จริง (true 
prevalence) ของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในประชากร (population) ที่สนใจก็อาจจะก าหนดให้ความชุกที่
แท้จริงเป็นร้อยละ 50 ซึ่งจะท าให้มีจ านวนตัวอย่างที่ต้องเก็บสูงสุด (maximum sample size)  
 2. ระดับความถูกต้อง (accuracy) และ ระดับความั่นใจ (desired confidence level) ทั้งสองค่านี้ 
โดยมากแล้วจะเป็นค่าที่ก าหนดตามมาตรฐานในการค านวณขนาดตัวอย่าง กล่าวคือ ระดับความถูกต้องที่
ต้องการ (desired accuracy) = ร้อยละ 5 และ ค่าที่สอดคล้องกับระดับความั่นใจที่ต้องการ (desired 
confidence level) = 1.96 ดังนั้นเมื่อผนวกกับความชุก ร้อยละ 50 ก็สามารถค านวณจ านวนตัวอย่างได้ดัง
สมการ1 
 

   
2

2
1

L

ppZ
n




      (30) 

โดยที่ 
pคือ ความชุกท่ีเป็นไปได้ตลอดปี (annual expected prevalence) 
Lคือ ระดับความถูกต้อง (accuracy) 
Zคือ ระดับความม่ันใจที่ต้องการ(confidence level) เช่น Z = 1.96 สอดคล้องกับระดับความั่นใจ

ร้อยละ 95 (confidence level of 95%) 
nคือ ขนาดตัวอย่างจากประชากรขนาดใหญ่มาก (sample size for an infinite population) 
ค านวณจ านวนตัวอย่างตามค่าที่ก าหนด คือ 384 ตัวอย่าง เมื่อขนาดตัวอย่างจากประชากรขนาดใหญ่

มาก 
 จากสมการ จะสังเกตได้ว่าขนาดตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับ ระดับความถูกต้อง (L) และระดับความมั่นใจ 
(Z) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มักจะใช้ระดับความถูกต้องร้อยละ 5 (0.05) และระดับความมั่นใจร้อยละ 95 (95%) 
ดังนั้น สิ่งที่ก าหนดจ านวนตัวอย่าง คือ ความชุกการปนเปื้อนของแบคทีเรียในตั วอย่าง (prevalence) ดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 4.1 ขนาดตัวอย่าง (sample size) ที่ผันแปรตามความชุกของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ 

ตัวแปร 
ขนาดตัวอย่าง (sample size) 

138 246 323 369 384 369 323 246 138 

                                           
3 Käsbohrer,A., Tenhagen, B., Appel, B. and Fetsch, A. 2010. Development of harmonised survey methods for food-borne 

pathogens in foodstuffs in the European Union.  Scientific report submitted to EFSA. EFSA Journal No.83. 
4 European Food Safety Authority (EFSA) 2014. Technical specifications on randomised sampling for harmonised monitoring 
of antimicrobial resistance (AMR) in zoonotic and commensal bacteria. EFSA Journal No.3686. 
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ความชุก 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 

ความถูกต้อง 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

ความมั่นใจ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
  

ข้อสังเกตของขนาดตัวอย่างจากตารางที่ 3  คือ เมื่อก าหนดค่าความถูกต้องและความมั่นใจให้คงที่ 
(constant) แล้วขนาดตัวอย่างจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อความชุกของการปนเปื้อนจุลินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น แนวโน้มของ
ขนาดตัวอย่างที่เพ่ิมขึ้นจะด าเนินไปจนขนาดตัวอย่างมีค่าสูงสุดเมื่อความชุกอยู่ที่ร้อยละ 50 ต่อจากนั้นขนาด
ตัวอย่างกลับมีแนวโน้มที่ลดลงตามล าดับดังนั้นหากไม่ทราบความชุกที่แท้จริ งของการปนเปื้อนจุลินทรีย์แล้ว 
การค านวณขนาดตัวอย่างที่มากท่ีสุดก็จะอาศัยความชุกท่ีร้อยละ 50 เป็นเกณฑ์ในการค านวณขนาดตัวอย่าง  

3. ขนาดประชากร (population) ในที่นี้หมายถึง ปริมาณเนื้อสุกรตลาดสดที่จ าหน่ายในเขตกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ขนาดตัวอย่างจะแปรผันตรงกับขนาดประชากร กล่าวคือ ปริมาณเนื้อสุกรที่
จ าหน่ายมาก ขนาดตัวเนื้อสุกรก็จะมากตาม  

เมื่อก าหนด ค่า p = 0.5, L = 0.05 และZ = 1.96 ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างจากประชากรขนาดใหญ่มาก 
หรือ เทียบเท่ากับปริมาณเนื้อสุกรตั้งแต่ 100,000 ตัน/ปี จากการค านวณขนาดตัวอย่างตามสมการจะได้ 384 
ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ปริมาณเนื้อสุกรที่จ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครไม่เกิน 100,000 ตัน/ปีดังนั้นขนาด
ตัวอย่างจึงลดลงร้อยละ 50 เหลือเพียง 192 ตัวอย่าง ดังนั้นจ านวนตัวอย่างขั้นต่ าในการศึกษาครั้งนี้ คือ 192 
ตัวอย่าง  

4. การชดเชย2  เมื่อค านวณตัวอย่างขั้นต่ าแล้ว อาจจะต้องมีการชดเชยอีก 2 กรณี คือ 
4.1 การสูญหาย (missingness) ของตัวอย่างหรือข้อมูล (missing data) ร้อยละ 5 ได้เป็น 202 

ตัวอย่าง (192 x 1.05)  
4.2 อัตราการแยกเชื้อได้ส าเร็จ (recovery rate) ร้อยละ 2 ได้เป็น 206 ตัวอย่าง (202 x 1.02) 

ดังนั้น จ านวนตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการ คือ 206 ตัวอย่าง  

พ้ืนที่การเก็บตัวอย่าง 
(sampling frame) 

ตามรายงานสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคเหนือและภาคกลางจะมี
ความแตกต่างจากค่าปกติ (อุณหภูมิในคาบ 30 ปี) มากกว่าภาคอ่ืนของประเทศ ดังนั้น จึงเน้นการเก็บตัวอย่างจาก
ทั้ง 2 ภาค โดยแบ่งพ้ืนที่การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกรในระดับเขียงค้าปลีกในตลาดสด (traditional market) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2การแจกแจงจ านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกรที่เก็บต่อเนื่อง 

ภาค จังหวัด เขียง จ านวนตัวอย่าง/สัปดาห์ จ านวนสปัดาห์ จ านวนตัวอย่าง/เขียง 

เหนือ เชียงใหม ่ 1 4 20 80 
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  2 4 20 80 

  3 4 20 80 

 ล าพูน 1 4 20 80 

  2 4 20 80 

  3 4 20 80 

กลาง ชลบุร ี 1 4 20 80 

  2 4 20 80 

  3 4 20 80 

 ลพบุร ี 1 4 20 80 

  2 4 20 80 

  3 4 20 80 

 ราชบุร ี 1 4 20 80 

  2 4 20 80 

  3 4 20 80 

    รวม 1,200 
 
 

อนุกรมเวลาผลิตภัณฑ์สุกร 
(pork product time series) 
 เนื่องจากต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) และองค์ประกอบฤดูกาล 
(season component) ของการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษ ลักษณะ
การเก็บตัวอย่างอนุกรมเวลาของตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกร จะมีลักษณะดังนี้ 
 1. ช่วงห่างระยะเวลาเท่ากัน (same time interval) เนื่องจาก การวิเคราะห์อนุกรมเวลาจะต้องได้
ข้อมูลของตัวแปรที่สนใจที่มีช่วงระยะเวลาที่ห่างเท่าๆ กัน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น   
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2. ระยะเวลาเพียงพอ (enough time series) เพ่ือให้สามารถสังเกตองค์ประกอบแนวโน้มหรือแยก
องค์ประกอบฤดูกาลได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงวางแผนการเก็บตัวอย่างในช่วงห่างระยะเวลาเป็นรายสัปดาห์ 
อย่างต่อเนื่อง 150 สัปดาห์ (ประมาณ 3 ปี) 

3. การเป็นตัวแทนของเขียงตลาดสด (representativeness) เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพ (อนุกรมเวลา/ตัวแปร/ตาม) อย่างต่อเนื่องจากผลของ
อุณหภูมิอากาศ (อนุกรมเวลา/ตัวแปร/อิสระ) ดังนั้นจึงควรจะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกรจากผู้ประกอบการ
เขียงตลาดสดรายเดิมทุกครั้ง เพ่ือก าจัดหรือลดความแปรปรวนของข้อมูลอันเนื่องมาจากความแตกต่างของ
ผู้ประกอบการเขียงตลาดสด   

อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาการเลิกกิจการของผู้ประกอบการ (drop-off) เนื่องจากการศึกษานี้ใช้
เวลานานถึง 3 ปี ก็อาจจะมีการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการที่รับซากสุกรหรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑืสุกรขนาด
ใหญ่จาก supplier รายเดียวกันกับผู้ประกอบการรายเดิม รวมถึงมีลักษณะของสุขอนามัยในการประกอบ
กิจการที่คล้ายคลึงกันกับผู้ประกอบการรายเดิมด้วย  ก็อนุโลมให้สามารถเปลี่ยนผู้ประกอบการรายใหม่ได้ 
 

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
(microbiological analyses) 

1. การตรวจวิเคราะห์ระดับการปนเปื้อน (Contamination level) 
 เป็นการตรวจวิเคราะห์ระดับการปนเปื้อนของ E. coli, K. pneumoniae และSalmonella spp.   
ในผลิตภัณฑ์สุกร โดยใช้เทคนิค Most probable number จ านวน 3 ระดับการเจือจาง (three dilutions) 
ชนิด 3-tubes series รวมเป็น 9 dilutions/ตัวอย่าง ตามแนวทางของ Bacteriological Analytical Manual 
(BAM) ขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา(USFDA) 

1.1 Salmonellaspp.ตามแนวทางของISO 6579 : 2002/A1 : 2007 หรือ Bacteriological Analytical 
Manual ขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา(USFDA) ประกอบด้วย 

- การทดสอบเบื้องต้น (Pre-enrichment test)  

- การทดสอบคัดเลือก (Selective enrichment test) 
- การทดสอบชีวเคมี (Biochemical test) 

 - การทดสอบยืนยัน (Confirmed test) 
1.2 E.coli  ตามแนวทางของ Bacteriological Analytical Manual ขององค์การอาหารและยาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา(USFDA) และยืนยันโดยใช้ automated VITEK biochemical assay ของ bioMérieux  
ประกอบด้วย  

- การทดสอบเบื้องต้น ส าหรับ coliform, fecal coliform และ E.coli(Presumptive test)  
- การทดสอบยืนยัน ส าหรับ fecal coliform และ E.coli (Confirmed test)    
- การทดสอบยืนยัน ส าหรับ E.coli (Confirmed test)    
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1.3 K.pneumoniaeตามแนวทางของ Bacteriological Analytical Manual ขององค์การอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา(USFDA) ประกอบด้วย 

- การทดสอบเบื้องต้น ส าหรับ Enterobacteriaceae(Pre-enrichment test) 

- การทดสอบคัดเลือก (Selective enrichment test) 
- การทดสอบยืนยัน ส าหรับ K.pneumoniae (Confirmed test) 
   

2.  การตรวจวิเคราะห์ความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial susceptibility testing) 
การตรวจวิเคราะห์ความไวต่อยาต้านจุลชีพของE.coli, K.pneumoniae และSalmonella spp. โดย

เป็นเชื้อที่แยกได้ (isolates) จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุกรในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ระดับการปนเปื้อน โดยจะ
มี E.coli,K.pneumoniaeและSalmonella spp. รวม 1,000 เชื้อ (isolates) ท าการทดสอบความไวต่อยา
ต้ านจุ ลชีพ โดยวิ ธี การท า  Broth dilution technique หรื อ  Agar dilution technique เ พ่ื อ ให้ ได้ ค่ า 
minimum inhibitory concentration หรือ ค่า MIC (CLSI, 2013)  โดยเลือกกลุ่มยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการ
เฝ้าระวังตามแนวทางของสหภาพยุโรป (EFSA No.96, 2007; EFSA No.141, 2008)จ านวน 10 ชนิดของกลุ่ม 

aminoglycoside, กลุ่ม amphenicol, กลุ่ม beta-lactam, กลุ่ม cephalosporin, กลุ่ม fluoroquinolone, 

กลุ่มquinolone, กลุ่ม sulfonamide, กลุ่ม trimethoprim หรือ กลุ่ม tetracycline 

 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
(time series analysis) 

ข้อมูลอนุกรมเวลาอุตุนิยมวิทยา (meteorological time series) และข้อมูลอนุกรมเวลาการ
ปนเปื ้อนและการดื ้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella,E.coliและ K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกรจะ
น ามาวิเคราะห์อนุกรมเวลา ดังนี้ 
1. องค์ประกอบของอนุกรมเวลา  

(time series components) 
ข้อมูลที ่ได ้จากการบันทึกอุณหภูมิอากาศของกรมอุต ุน ิยมวิทยา  มีล ักษณะเป็นการบันทึก

ตามล าดับของเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ดังนั้น ภาพรวมในช่วง
ระยะเวลายาวอย่างต่อเนื ่องของอุณหภูมิอากาศที ่บันทึกได้จึงอาจจะเป็นผลโดยรวมอันเนื ่องมาจาก
หลากหลายปัจจัย เช่น ฤดูกาล (season) ดังนั้น การวิเคราะห์ผลกระทบของการปนเปื้อนและการดื้อยา
ต ้านจ ุลช ีพของแบคทีเ ร ียก ่อโรคอาหารเป ็นพ ิษที ่ม ีเหต ุป ัจจ ัยจากแนวโน ้มของอ ุณหภ ูม ิอากาศ 
(temperature trend) ที่สูงขึ้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบองค์ประกอบของข้อมูลอุณหภูมิอากาศที่บันทึก
ตามล าดับของเวลาอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงอนุกรมเวลา (time series data)  โดยอนุกรม
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เวลามี 4 องค์ประกอบ ดังนี้1.องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) 2.องค์ประกอบฤดูกาล (season 
component) 3.องค์ประกอบวัฐจักร (cycle component) 4.องค์ประกอบสุ่ม (random component)   

ในการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นการสังเกตองค์ประกอบแนวโน้มและการแยกองค์ประกอบฤดูกาลเพื่อ
ประเมินอิทธิพลของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศโดยตรงต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของ 
Salmonella,E.coliและ K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกรในระดับค้าปลีกเขียงตลาดสด 
2. แนวคิดของแบบจ าลองอนุกรมเวลา  

(concept of time series model) 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา จะอาศัยแนวคิดการสร้างแบบจ าลองอนุกรมเวลา 2 ลักษณะ คือ 
1. แบบจ าลอง“พหุนามบวก”(additive model) ใช้ในกรณีที่องค์ประกอบของอนุกรมเวลาไม่เป็น

อิสระต่อกัน (dependent) (Adhikari and Agrawal, 2013) และการเพิ่มขึ ้น/ลดลงขององค์ประกอบ
ฤดูกาลมีค่าคงที่ (constant) ตลอดช่วงที่เก็บข้อมูล ดังสมการ 

 

  tttt RSCTtY      (1) 

2. แบบจ าลอง “พหุนามคูณ”(multiplicative model) ใช้ในกรณีที่องค์ประกอบของอนุกรมเวลา
เป็นอิสระต่อกัน (Adhikari and Agrawal, 2013) และการเพิ่มขึ้น/ลดลงขององค์ประกอบฤดูกาลมีค่าไม่
คงที่ตลอดช่วงที่เก็บข้อมูลดังสมการ 
 

  tttt RSCTtY       (2) 

โดยที่  
Y (t) หมายถึง   ข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
Tt หมายถึง  องค์ประกอบแนวโน้ม ณ เวลา t (Trend)  
Ct หมายถึง  องค์ประกอบวัฐจักร ณ เวลา t (Cycle)  
St หมายถึง   องค์ประกอบฤดูกาล ณ เวลา t (Season) 
Rt หมายถึง  องค์ประกอบสุ่ม ณ เวลา t (Random)  

 

3.การทดสอบแนวโน้ม  
(trend test) 
การทดสอบแนวโน้ม เป็นการทดสอบคัดกรอง (screening test) ในเบื ้องต้นเพื่อหาแนวโน้ม 

(trend) ของอนุกรมเวลาที่สนใจ เช่น อุณหภูมิอากาศ การปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย
โรคอาหาร ซึ่งมีการทดสอบหลายวิธี เช่น 

     3.1 Run test โดยอนุกรมเวลาที่มีจ านวน run ที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป จะขาดลักษณะ
แนวโน้ม (Albright et al., 2011) 

     3.2 Cochran-Armitage trend test เป็นการทดสอบแนวโน้มคัดกรอง เลือกใช้ในกรณีที่
ผลลัพธ์ที่ได้ของตัวแปรเป็นแบบทวินาม (binomial หรือ dichotomous) (Agresti, 2002) 
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     3. Autocorrelation test เป ็นการทดสอบแนวโน ้มค ัดกรองความส ัมพ ันธ ์ (correlation) ของ 
residual ของอนุกรมเวลา ความสัมพันธ ์ระหว ่าง residuals ที ่ผ ่านมา (Lag) ที ่ส ูงกว ่า 2 เท ่าของ 
Standard error (SE) ให้ถ ือว ่ามี “autocorrelation มาก”  และหากว่ามี “autocorrelation มาก”
จ านวนมาก ก็จะบ่งชี้ถึงลักษณะแนวโน้มของอนุกรมเวลานั้น (Albright et al., 2011) 

4. การหาองค์ประกอบฤดูกาล  
(season component) 

 หลักการหาองค์ประกอบฤดูกาลของอนุกรมเวลา คือ การขจัดองค์ประกอบแนวโน้ม (T) 
องค์ประกอบวัฐจักร (C) และองค์ประกอบสุ่ม (I) ออกจากอนุกรมเวลา  โดยอาศัยแบบจ าลองอนุกรมเวลา
พหุนามคูณ (multiplicative model)  และองค์ประกอบแนวโน้ม  ได้จากการค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
(moving average : MA) ดังสมการ 
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)MA(averagemoving

Y





   (4) 

 

ในที่นี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ moving average (MA) หมายถึง การหาค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่ห่าง
เท่ากันอย่างต่อเนื่อง (เช่น ราย 7 วัน หรือ รายไตรมาส)  โดยการค านวณค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาถัดไป  โดย
จะทิ้งค่าเก่าสุดของช่วงเวลาเดิมและจะใช้ค่าใหม่ถัดไปอีกหนึ่งค่า มาค านวณค่าเฉลี่ยแทน  
 

โดยมากแล้วองค์ประกอบส าคัญของอนุกรมเวลาที่ถูกขจัดออกไป คือ องค์ประกอบแนวโน้ม (T) 
บางครั้งจึงอาจจะเรียกการขจัดองค์ประกอบแนวโน้มโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ moving average 
นี้ว่า การขจัดองค์ประกอบแนวโน้ม (detrend) 

ในกรณีที่มีการค านวณค่าเฉลี่ยของ Moving average ก็เท่ากับเป็นการขจัดองค์ประกอบสุ่ม (I) 
ออกไปด้วย ดังสมการ 
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     (5) 

 

หลังจากขจัดองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของอนุกรมเวลาออกไปแล้ว องค์ประกอบที่เหลือ ก็จะได้
เป็น องค์ประกอบฤดูกาลในรูปของดัชนีฤดูกาล (seasonal index : SI ) ซึ่งจะมีค่าเป็นร้อยละ (%) 

การค านวณดัชนีฤดูกาล (seasonal index : SI) สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
4.1 Method of simple average 

4.2  Method of moving average  
4.3  Ratio-to-trend method (หรือ Percent-to-trend method) 
4.4  Ratio-to-moving average method 

5. การขจัดองค์ประกอบฤดูกาล  
(deseasonalization)  
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 เมื ่อค านวณได้ร้อยละดัชนีฤดูกาล (seasonal index : SI ) แล้ว  ก็สามารถขจัดองค์ประกอบ
ฤดูกาล(deseasonalizing) ของอนุกรมเวลา  โดยผลลัพธ์ที ่ได้ เร ียกว่า อนุกรมเวลาปลอดฤดูกาล 
(deseasonalized time series) ดังสมการ 
 

ICT
S

ISCT

SI

Y



    (11) 

 

การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา  
(developing time series model) 
 แบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ใช้ในการอธิบายลักษณะ (characteristics) หรือรูปแบบ (pattern) การ
เปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลามีหลายชนิด 

1. Autoregression (AR) model เป็นแบบจ าลองท่ีอธิบายค่าของอนุกรมเวลาโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ในลักษณะ linear regression ของค่าอนุกรมเวลาในอดีตท่ีผ่านมา (p) 

2. Moving average (MA) model เป็นแบบจ าลองที่อธิบายค่าของอนุกรมเวลาโดยอาศัยค่า error 
ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา (q) 

3.Autoregressive moving average (ARMA) Model 
เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาลักษณะเส้นตรง(linear) ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล(non-seasonal)  มี

เพียงหนึ่งตัวแปรหรือหนึ่งอนุกรมเวลาเดียว (univariate)  คงที่ (stationary) โดยที่แบบจ าลอง ARMA (p, 
q) เป็นผลรวมของ 2 แบบจ าลองย่อย คือ 1.autoregression(p) และ 2.moving average MA(q) (Adhikari 
and Agrawal, 2013) 
 4. Autoregressive integrated moving average (ARIMA) model 

เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาลักษณะเส้นตรงไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล มีเพียงหนึ่งตัวแปรหรือหนึ่ง
อนุกรมเวลา  ความแตกต่างจาก ARMA คือ ARIMA(p,d,q) สามารถใช้กับข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่คงที่
(non-stationary) (Adhikari and Agrawal, 2013) บ า ง ค รั ้ง  ARIMA ว ่า  “Box-Jenkins model” 
เนื่องจาก ARIMA เป็นวิธีการสร้างแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายที่ใช้หลักการของ Box-Jenkins (Box 
and Jenkins, 1970)  

แบบจ าลองอนุกรมเวลาจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย (update) ตามข้อมูลการเก็บตัวอย่างรายปี และ 
เมื่อครบแผนด าเนินงานทั้งหมด ก็จะมีการสรุปแบบจ าลองอนุกรมเวลารวมตลอดท้ังโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพ 
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(evaluating ambient temp.effect on contamination&antimicrobial resistance) 
ส าหรับกรณีที่ตัวแปรที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (time series) การประเมินผลของอนุกรมเวลา

หนึ ่งต ่ออน ุกรมเวลาอื ่นนั ้นจะใช ้ว ิธ ี multivariate ARIMA (หรือ transfer function models) ซึ่ งเป็น
แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย ARIMA ที่มีหลายตัวแปร (หรือ หลายอนุกรมเวลา)  (multivariate) 
หมายความว่า การอธิบายค่าอนุกรมเวลานอกจากจะอาศัยแบบจ าลองย่อยๆ เช่น autoregressive 
differencing และ/หรือ moving average แล้ว ยังมีการน าอนุกรมเวลาของปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในการ
อธ ิบ า ย เ พิ ่ม เ ต ิม ด้ วยในฐานะของ independent time series บางครั้ ง เ รี ยกว่ า  predictor(s) หรือ 
covariate(s) วิธีนี้จึงเป็นการประเมินผลของอนุกรมเวลาอ่ืนที่มีต่ออนุกรมเวลาที่ต้องการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.3 แนวทางการวิเคราะห์เพ่ือประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ 

ประเมินอิทธิพลของ  ตัวแปรอิสระ (xi)  ตัวแปรตาม (y) 

อุณหภูมิอากาศที่มีต่อการปนเปื้อน  1. อุณหภูมิอากาศ   การปนเปื้อน 

อุณหภูมิอากาศที่มีต่อการดื้อยา  1. อุณหภูมิอากาศ   การดื้อยา 

การปนเปื้อนที่มตี่อการดื้อยา  1. การปนเปื้อน   การดื้อยา 

อุณหภูมิอากาศ &การปนเปื้อนที่มตี่อการดื้อยา  1. อุณหภูมิอากาศ 2. การปนเปื้อน  การดื้อยา 
 

การประเมินของอุณหภูมิอากาศต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
(update) ตามข้อมูลการเก็บตัวอย่างรายปี และ เมื่อครบแผนด าเนินงานทั้งหมด ก็จะมีการสรุปการประเมิน
ของอุณหภูมิอากาศต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพรวมตลอดทั้งโครงการ 
 
 

การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย  
(developing predictive time series model) 

แบบจ าลองอนุกรมท านายที่นิยมใช้ คือ exponential smoothing model หรือ exponential 
(weighted) smoothing model เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ท านายค่าอนาคตของอนุกรมเวลาโดย
อาศัยค่าในอดีต (Lag) ของอนุกรมเวลาเดียวกันแบบถ่วงน้ าหนัก (weighted) เพื่อเน้นความส าคัญของ
อนุกรมเวลาในอดีตที่ใกล้กับค่าท านายมากที่สุด  

 1. simple exponential smoothing model  เป็นแบบจ าลองอย่างง่ายใช้ในกรณีที่อนุกรมเวลา
ไม่มีองค์ประกอบแนวโน้มและไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล   
 2. Holt's linear trend model เป็นแบบจ าลองที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบแนวโน้ม
เป็นเส้นตรงแต่ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล 
 3. Brown's linear trend model เป็นแบบจ าลองที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบแนวโน้ม
เป็นเส้นตรงแต่ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล 
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 4. Damped trend model เป็นแบบจ าลองที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบแนวโน้มเป็น
เส้นตรงที่ค่อยๆ น้อยลง แต่ไม่มีองค์ประกอบฤดูกาล 

5. Simple seasonal model เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะกับอนุกรมเวลาที่ไม่มีองค์ประกอบแนวโน้มแต่
มีองค์ประกอบฤดูกาลคงที ่

6. Winters' additive model เป็นแบบจ าลองพหุนามบวกที่เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มีองค์ประกอบ
แนวโน้มเป็นเส้นตรงและมีองค์ประกอบฤดูกาล 

7. Winters' multiplicative model เป็นแบบจ าลองพห ุนามค ูณที่ เหมาะกับอนุกรมเวลาที่มี
องค์ประกอบแนวโน้มเป็นเส้นตรงและมีองค์ประกอบฤดูกาล 

แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย (update) ตามข้อมูลการเก็บตัวอย่างราย
ปี และ เมื่อครบแผนด าเนินงานทั้งหมด ก็จะมีการสรุปแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายรวมตลอดท้ังโครงการ 
 
การประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
(evaluating goodness of fit of models) 
 การพัฒนาแบบจ าลองทั้งเพ่ือการอธิบายและการท านายอนุกรมเวลา ต้องใช้เครื่องมือหรือสถิติ 
(statistics) ในการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นมา และยังน าไปใช้ในการเปรียบเทียบ
หรือคัดเลือกแบบจ าลองได้ด้วย  
 1. การประเมินแบบจ าลอง จะใช้สถิติต่างๆ เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (goodness 
of fit) เช่น 

- R-square (r2) เป็นสถิติที่ ใช้วัดความเหมาะสมของแบบจ าลองในกรณีที่อนุกรมเวลาที่ ไม่มี
องค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล เรียกว่า มีลักษณะ stationary 

- Stationary R-squareเป็นสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ stationary ของแบบจ าลองต่อค่าเฉลี่ย
ของแบบจ าลอง ในกรณีที่อนุกรมเวลามีองค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล ค่านี้จะมีความ
เหมาะสมกว่า R-square  

- Root mean square error (RMSE) เป็นสถิติที่วัด error ของค่าที่วัดได้กับค่าที่ท านายโดย
แบบจ าลองในลักษณะ regression 

-  Mean absolute percentage error (MAPE) เป็นสถิติที่ วัด error ของค่าที่ วัดได้กับค่าที่
ท านายโดยแบบจ าลองในลักษณะ regression แต่ไม่มีหน่วย ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เปรียบเทียบความ
เหมาะสมระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย  

-  Mean absolute error (MAE) เป็นสถิติท่ีวัด error ของค่าที่วัดได้กับค่าที่ท านายโดยแบบจ าลอง 
แต่ไม่มีหน่วย ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย 

-  Maximum absolute percentage error (MaxAPE) เป็นสถิติ MAPE ที่มากที่สุดที่วัดได้ ใช้
ในกรณีการวิเคราะห์หาสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (worst-case scenario) 
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-  Maximum absolute error (MaxAE) เป็นสถิติ  MAE ที่มากที่ สุ ดที่ วัด ได้  ใช้ ในกรณีการ
วิเคราะห์หาสถานการณ์ท่ีเลวร้ายที่สุด (worst-case scenario) 

-  Bayesian information criterion (BIC) เป็นสถิติที่วัดความเหมาะสมของแบบจ าลองโดยรวม 
ใช้เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย 
  

2. การเปรียบเทียบแบบจ าลอง จะใช้สถิติต่างๆ เช่น 

-  สถิติเพ่ือการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (goodness of fit) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
- residual autocorrelation function (ACF)ค่าสถิติที่หา autocorrelations ของ  residuals 

ของค่าที่ประเมินได้จากแบบจ าลอง 
- residual partial autocorrelation function (PACF)ค่าสถิติท่ีหา autocorrelations บางส่วน

ของ residuals ของค่าที่ประเมินได้จาก 
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บทท่ี 5 

ผลการวิจัย 
 

ผลการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้อสุกร 
(microbiological contamination in pork) 
 

 ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของ Salmonella spp., E.coli และ Klebsiella pneumoniaeในเนื้อสุกร
ในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉลี่ย 20 สัปดาห์ แสดงดังตารางที่ 5.1-5.10 
ตารางที่ 5.1 ค่าสถิติของการปนเปื้อน Salmonella spp., E.coli และ Klebsiella pneumoniae เนื้อสุกร
ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

ค่าสถิติ 
Salmonella 

(log/g) 
E.coli 
(log/g) 

K.pneumoniae 
(log/g) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 0.79 2.05 1.64 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 0.33 0.40 0.51 
ค่ากลาง (Median) 0.70 2.16 1.51 
ค่าฐานนิยม (Mode) #N/A #N/A #N/A 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.32 0.40 0.50 
ค่าความแปรปรวน (Variance) 0.10 0.16 0.25 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) 4.40 -0.23 -0.27 
ค่าความเบ้ (Skewness) 1.86 -0.51 0.66 
พิสัย (Range) 1.34 1.45 1.86 
ค่าต่ าสุด (Minimum) 0.48 1.23 0.90 
ค่าสูงสุด (Maximum) 1.81 2.68 2.76 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 5.2 ค่าสถิติของการปนเปื้อน Salmonella spp., E.coli และ Klebsiella pneumoniae เนื้อสุกรใน
จังหวัดล าพูน ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

ค่าสถิติ Salmonella E.coli K.pneumoniae 
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(log/g) (log/g) (log/g) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 0.61 1.90 1.80 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 0.14 0.52 0.62 
ค่ากลาง (Median) 0.56 1.90 1.89 
ค่าฐานนิยม (Mode) 0.46 #N/A #N/A 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.15 0.51 0.60 
ค่าความแปรปรวน (Variance) 0.02 0.26 0.36 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) 0.62 0.28 -1.14 
ค่าความเบ้ (Skewness) 1.20 -0.65 -0.12 
พิสัย (Range) 0.49 1.96 1.99 
ค่าต่ าสุด (Minimum) 0.46 0.83 0.77 
ค่าสูงสุด (Maximum) 0.95 2.80 2.76 

 
ตารางที่ 5.3 ค่าสถิติของการปนเปื้อน Salmonella spp., E.coli และ Klebsiella pneumoniae เนื้อสุกรใน
จังหวัดชลบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

ค่าสถิติ 
Salmonella 

(log/g) 
E.coli 

(log/g) 
K.pneumoniae 

(log/g) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 0.85 2.17 2.37 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 0.31 0.57 0.45 
ค่ากลาง (Median) 0.78 2.32 2.32 
ค่าฐานนิยม (Mode) #N/A #N/A #N/A 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.34 0.56 0.44 
ค่าความแปรปรวน (Variance) 0.11 0.31 0.20 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) -0.13 1.22 -0.47 
ค่าความเบ้ (Skewness) 0.94 -1.17 -0.15 
พิสัย (Range) 1.12 2.13 1.64 
ค่าต่ าสุด (Minimum) 0.50 0.77 1.44 
ค่าสูงสุด (Maximum) 1.62 2.89 3.08 
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ตารางที่ 5.4 ค่าสถิติของการปนเปื้อน Salmonella spp., E.coliและKlebsiellapneumoniaeเนื้อสุกรในจังหวัด
ลพบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

ค่าสถิติ 
Salmonella 

(log/g) 
E.coli 

(log/g) 
K.pneumoniae 

(log/g) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 1.13 2.26 1.96 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 0.31 0.46 0.48 
ค่ากลาง (Median) 1.10 2.25 1.95 
ค่าฐานนิยม (Mode) #N/A #N/A #N/A 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.42 0.46 0.47 
ค่าความแปรปรวน (Variance) 0.18 0.21 0.22 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) -0.51 -0.92 -0.66 
ค่าความเบ้ (Skewness) 0.63 -0.10 0.22 
พิสัย (Range) 1.43 1.49 1.67 
ค่าต่ าสุด (Minimum) 0.60 1.49 1.20 
ค่าสูงสุด (Maximum) 2.03 2.98 2.86 

 
ตารางที่5.5ค่าสถิติของการปนเปื้อน Salmonella spp., E.coliและKlebsiellapneumoniaeเนื้อสุกรในจังหวัด
ราชบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

ค่าสถิติ 
Salmonella 

(log/g) 
E.coli 

(log/g) 
K.pneumoniae 

(log/g) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 0.71 1.96 2.26 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 0.26 0.45 0.45 
ค่ากลาง (Median) 0.62 1.97 2.31 
ค่าฐานนิยม (Mode) 0.48 #N/A #N/A 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.28 0.45 0.44 
ค่าความแปรปรวน (Variance) 0.08 0.21 0.20 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) 2.34 -0.44 2.61 
ค่าความเบ้ (Skewness) 1.68 0.24 -1.56 
พิสัย (Range) 0.93 1.63 1.74 
ค่าต่ าสุด (Minimum) 0.48 1.23 1.09 
ค่าสูงสุด (Maximum) 1.40 2.86 2.83 
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ค่าอนุกรมเวลาอุณหภูมิและความชื้น 
(time series of temperature and humidity) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างใน 5 จังหวัดเป้าหมาย จ านวน 20 สัปดาห์ โดยมีการบันทึกข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาจ านวน 2 รายการ คือ อุณหภูมิอากาศ (ambient temperature) และ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 
(relative humidity) ผลการบันทึกข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 5.1-5.10 
 

ตารางที่ 5.6 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์อากาศเฉลี่ยรายสัปดาห์จังหวัด
เชียงใหม่ ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 

(oซ) 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
1 28.4 68.0 
2 27.7 72.0 
3 26.2 76.0 
4 28.3 55.3 
5 24.0 70.7 
6 21.3 85.7 
7 26.6 63.0 
8 21.9 66.3 
9 27.9 48.3 
10 25.7 48.7 
11 31.1 34.3 
12 31.2 48.7 
13 32.8 44.7 
14 33.0 50.0 
15 31.7 57.0 
16 29.0 66.3 
17 26.0 74.3 
18 28.7 66.0 
19 29.8 66.3 
20 28.9 64.0 

 
ตารางที่ 5.7 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์อากาศเฉลี่ยรายสัปดาห์จังหวัด
ล าพูน ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 

(oซ) 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

1 28.2 69.3 
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2 33.7 76.0 

3 26.5 67.3 

4 27.5 59.7 

5 24.3 64.7 

6 23.1 74.7 

7 25.5 63.0 

8 22.8 59.3 

9 25.9 51.0 

10 27.3 52.3 

11 27.1 43.3 

12 31.2 51.0 

13 30.7 50.0 

14 32.4 53.0 

15 30.1 62.3 

16 28.3 72.3 

17 26.7 79.0 

18 28.2 65.7 

19 30.1 67.3 

20 29.4 61.7 
 
  



 

 
 

 

73 

ตารางที่ 5.8 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์อากาศเฉลี่ยรายสัปดาห์จังหวัด
ชลบุรี ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 

(oซ) 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

1 30.7 70.0 

2 29.2 71.3 

3 26.9 70.3 

4 26.2 64.0 

5 26.2 68.8 

6 26.1 73.7 

7 26.5 48.0 

8 29.2 53.0 

9 28.0 64.7 

10 29.7 60.7 

11 30.8 59.0 

12 32.2 53.0 

13 29.4 64.7 

14 33.3 53.7 

15 30.6 70.0 

16 29.0 76.0 

17 30.2 58.3 

18 31.6 62.3 

19 29.4 68.3 

20 33.7 53.3 
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ตารางที่ 5.9 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์อากาศเฉลี่ยรายสัปดาห์จังหวัด
ลพบุรี ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 

(oซ) 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

1 30.4 52.7 

2 29.6 75.0 

3 26.6 65.3 

4 29.1 62.3 

5 27.1 51.0 

6 26.5 70.3 

7 23.6 54.7 

8 27.4 52.7 

9 27.9 71.7 

10 29.8 58.3 

11 33.0 40.0 

12 32.1 48.3 

13 33.5 54.3 

14 32.9 53.7 

15 33.0 42.0 

16 29.7 58.3 

17 32.6 54.7 

18 34.4 63.7 

19 31.7 76.7 

20 33.1 62.7 
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ตารางที่ 5.10 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ์อากาศเฉลี่ยรายสัปดาห์จังหวัด
ราชบุรี ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 

(oซ) 

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

1 31.1 62.0 

2 31.3 63.7 

3 30.2 59.7 

4 28.7 65.0 

5 29.4 49.0 

6 28.4 66.0 

7 29.0 58.7 

8 29.5 51.3 

9 33.2 81.3 

10 32.0 56.3 

11 32.8 51.3 

12 30.5 54.7 

13 32.9 50.7 

14 33.9 51.0 

15 29.6 76.0 

16 31.1 62.7 

17 31.8 54.0 

18 36.1 51.3 

19 28.2 61.7 

20 34.8 44.0 
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การวิเคราะห์ค่าอนุกรมเวลาอุณหภูมิและความชื้น 
(Time series analysis of temperature and humidity) 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ประกอบด้วย 
  1. การทดสอบแนวโน้ม โดยการใช้ run test โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 เป็น
การวิเคราะห์ลักษณะสุ่ม (random) ของข้อมูล  โดยพิจารณาจากแนวโน้มการซ้ าเดิมของข้อมูลใหม่  โดย
ข้อมูลที่มีลักษณะสุ่มจะขาดองค์ประกอบแนวโน้ม หมายความว่า อาจจะไม่มีปัจจัยในการก าหนดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น หากข้อมูลอุณหภูมิอากาศไม่มีลักษณะสุ่ม แสดงว่า อาจจะมีแนวโน้มของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 
(หรือลดลง) ผลการทดสอบแนวโน้มของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัดภาคเหนือและภาค
กลาง ดังตารางที่ 5.11และ 5.12 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.11 การทดสอบแนวโน้มโดย run test อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัดภาคเหนือ 
ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

การทดสอบแนวโน้ม วิธี Run test 
เชียงใหม่ ล าพูน 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 28.01 61.28 27.95 62.14 
จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย        9       8      10       9 
จ านวนข้อมูลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย       11      12      10      11 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด       20      20      20      20 
จ านวน run        7       5       5       6 

ค่า Z ในการทดสอบ -1.58 -2.45 -2.53 -2.04 
p value 0.11 0.01 0.01 0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.12 การทดสอบแนวโน้มโดย run test อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัดภาคกลาง
และภาคตะวันออก ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
 

การทดสอบแนวโน้ม วิธี Run test 
ชลบุร ี ลพบุรี ราชบุรี 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 29.44 63.15 30.20 58.42 31.22 58.52 
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จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย   11    9   10   12   11   10 
จ านวนข้อมูลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย    9  11   10    8    9   10 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด   20  20   20   20   20   20 
จ านวน run    9  10    5    8   10   10 

ค่า Z ในการทดสอบ -0.65 -0.19 -2.53 -1.01 -0.19 -0.23 
p value 0.52 0.85 0.01 0.31 0.85 0.82 

 
   

  2. การหาองค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) 
  วิเคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) 9 สัปดาห์ หรือ 3 ช่วง (lag) เพ่ือก าจัด
องค์ประกอบฤดูกาลที่อาจจะบดบังองค์ประกอบแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของอุณหภูมิอากาศและความชื้น
สัมพัทธ์อากาศ ดังแสดงใน ภาพที่ 5.1-5.5 และ ตารางที่ 5.14 และ 5.15 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 5.1  องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ

จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
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ภาพที่ 5.2 องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ

จังหวัดล าพูน ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.3 องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ

จังหวัดชลบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
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ภาพที่ 5.4 องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ

จังหวัดลพบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.5 องค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ

จังหวัดราชบุรี ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 
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ตารางที่ 5.13  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศในภาคเหนือ ในการเก็บ
ตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
เชียงใหม่ ล าพูน 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

1 N/A* N/A N/A N/A 

2 N/A* N/A N/A N/A 

3 27.4 72.0 29.5 70.9 

4 27.4 67.8 29.2 67.7 

5 26.2 67.3 26.1 63.9 

6 24.5 70.6 25.0 66.3 

7 24.0 73.1 24.3 67.4 

8 23.3 71.7 23.8 65.7 

9 25.4 59.2 24.7 57.8 

10 25.2 54.4 25.3 54.2 

11 28.2 43.8 26.8 48.9 

12 29.3 43.9 28.5 48.9 

13 31.7 42.6 29.7 48.1 

14 32.3 47.8 31.4 51.3 

15 32.5 50.6 31.1 55.1 

16 31.2 57.8 30.3 62.6 

17 28.9 65.9 28.4 71.2 

18 27.9 68.9 27.7 72.3 

19 28.1 68.9 28.3 70.7 

20 29.1 65.4 29.2 64.9 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก 
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ตารางที่ 5.14  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศในภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
ชลบุร ี ลพบุรี ราชบุรี 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

1 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 

3 28.9 70.6 28.9 64.3 30.9 61.8 

4 27.4 68.6 28.4 67.6 30.0 62.8 

5 26.4 67.7 27.6 59.6 29.4 57.9 

6 26.2 68.8 27.6 61.2 28.8 60.0 

7 26.3 63.5 25.7 58.7 28.9 57.9 

8 27.3 58.2 25.8 59.2 29.0 58.7 

9 27.9 55.2 26.3 59.7 30.6 63.8 

10 28.9 59.4 28.4 60.9 31.6 63.0 

11 29.5 61.4 30.2 56.7 32.6 63.0 

12 30.9 57.6 31.7 48.9 31.7 54.1 

13 30.8 58.9 32.9 47.6 32.1 52.2 

14 31.6 57.1 32.8 52.1 32.4 52.1 

15 31.1 62.8 33.1 50.0 32.1 59.2 

16 30.9 66.6 31.9 51.3 31.5 63.2 

17 29.9 68.1 31.7 51.7 30.8 64.2 

18 30.2 65.6 32.2 58.9 33.0 56.0 

19 30.4 63.0 32.9 65.0 32.1 55.7 

20 31.6 61.3 33.0 67.7 33.1 52.3 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก 
 
 3. การหาองค์ประกอบฤดูกาล (seasonal component) 
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  การก าจัดองค์ประกอบแนวโน้มที่อาจจะบดบังองค์ประกอบฤดูกาล โดยวิธีการปรับด้วยค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ (moving average)  องค์ประกอบฤดูกาลของของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ       
ดังแสดงในตารางที่ 5.15 และ 5.16 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.15  องค์ประกอบฤดูกาลของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัดภาคเหนือ ในการ
เก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
เชียงใหม่ ล าพูน 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

1 N/A* N/A N/A N/A 
2 N/A* N/A N/A N/A 
3 0.95 1.06 0.90 0.95 
4 1.03 0.82 0.94 0.88 
5 0.92 1.05 0.93 1.01 
6 0.87 1.21 0.93 1.13 
7 1.11 0.86 1.05 0.93 
8 0.94 0.93 0.96 0.90 
9 1.10 0.82 1.05 0.88 
10 1.02 0.89 1.08 0.97 
11 1.10 0.78 1.01 0.89 
12 1.06 1.11 1.09 1.04 
13 1.03 1.05 1.03 1.04 
14 1.02 1.05 1.03 1.03 
15 0.98 1.13 0.97 1.13 
16 0.93 1.15 0.93 1.16 
17 0.90 1.13 0.94 1.11 
18 1.03 0.96 1.02 0.91 
19 1.06 0.96 1.06 0.95 
20 0.99 0.98 1.01 0.95 

 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก 
 
ตารางที่ 5.16  องค์ประกอบฤดูกาลของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในการเก็บตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
ชลบุร ี ลพบุรี ราชบุรี 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

อุณหภูมิ 
(oซ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 
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1 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 

3 0.93 1.00 0.92 1.02 0.98 0.97 

4 0.95 0.93 1.02 0.92 0.95 1.04 

5 0.99 1.02 0.98 0.86 1.00 0.85 

6 1.00 1.07 0.96 1.15 0.99 1.10 

7 1.01 0.76 0.92 0.93 1.00 1.01 

8 1.07 0.91 1.06 0.89 1.02 0.88 

9 1.00 1.17 1.06 1.20 1.09 1.28 

10 1.02 1.02 1.05 0.96 1.01 0.89 

11 1.04 0.96 1.09 0.71 1.00 0.81 

12 1.04 0.92 1.02 0.99 0.96 1.01 

13 0.96 1.10 1.02 1.14 1.03 0.97 

14 1.05 0.94 1.00 1.03 1.04 0.98 

15 0.98 1.12 1.00 0.84 0.92 1.28 

16 0.94 1.14 0.93 1.14 0.99 0.99 

17 1.01 0.86 1.03 1.06 1.03 0.84 

18 1.04 0.95 1.07 1.08 1.09 0.92 

19 0.97 1.08 0.96 1.18 0.88 1.11 

20 1.07 0.87 1.00 0.93 1.05 0.84 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก  
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การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา 
(developing time series model) 
 แบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ใช้ในการอธิบายลักษณะ (characteristics) หรือรูปแบบ (pattern) การ
เปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลามีหลายชนิดโดยใช้โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 เช่น   

1. Autoregression (AR) model  
2. Moving average (MA) model  
3.Autoregressive moving average (ARMA) Model 

 4. Autoregressive integrated moving average (ARIMA) model 
  ผลการพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัด
ภาคเหนือและภาคกลาง ดังแสดงในตารางที่ 5.17 

ตารางที่ 5.17  แบบจ าลองอนุกรมเวลาอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ 

จังหวัด 
  อุณหภูมิอากาศ (oซ)  ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (ร้อยละ) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา  สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 

เชียงใหม่ Y = 28.01 ARIMA (0,0,0)  Y= 61.28 ARIMA (0,0,0) 

ล าพูน Y = 27.95 ARIMA (0,0,0)  Y = 62.14 ARIMA (0,0,0) 

ชลบุร ี Y = 29.44 ARIMA (0,0,0)  Y = 63.15 ARIMA (0,0,0) 

ลพบุรี Y = 30.20 ARIMA (0,0,0)  Y = 58.42 ARIMA (0,0,0) 

ชลบุร ี Y = 31.25 ARIMA (0,0,0)  Y = 58.52 ARIMA (0,0,0) 
 
การแปลผลสมการแบบจ าลองอนุกรมเวลา (time series model) 
 เพ่ือประกอบความเข้าใจในการใช้แบบจ าลองอนุกรมเวลาอุณหภูมิอากาศ จึงจะขออธิบาย ดังตัวอย่าง
ต่อไป คือ กรณีแบบจ าลองอนุกรมเวลาอุณหภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 

Y = 28.01 

โดย Y หมายถึง อุณหภูมิอากาศ (oซ) 
 แบบจ าลองนี้เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลา ARIMA (0,0,0) ที่ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 
Autoregressive (AR) และ Moving average (MA) ในลักษณะที่  

- AR : ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา ไม่มอิีทธิพลก าหนดค่าท่ีสังเกตได้ในปัจจุบัน (AR) 
- MA : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีอิทธิพลในการก าหนดค่าที่สังเกตได้ในปัจจุบัน (MA) 
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 กล่าวคือ อุณหภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวิเคราะห์หาปัจจัยก าหนดอุณหภูมิอากาศใน
ปัจจุบัน พบว่า ไม่มีลักษณะที่เป็นอนุกรมเวลา หรือ ข้อมูลอุณหภูมิอากาศในอดีต (AR) และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ของอุณหภูมิอากาศในอดีต ไม่ช่วยในการก าหนดอุณหภูมิอากาศในปัจจุบัน ดังนั้น อุณหภูมิอากาศในปัจจุบัน
ของเชียงใหม่ จึงมีค่าคงที่ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตลอดระยะการศึกษาที่ 20 สัปดาห์ ประมาณ 28.01 องศาเซลเซียส 
ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเป็นค่าเฉลี่ยตลอดระยะการศึกษาที่ 20 สัปดาห์ประมาณร้อยละ 61.28 
 
การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย 
(developing time series predictive model) 

แบบจ าลองอนุกรมท านายที่นิยมใช้ คือ exponential smoothing model หรือ exponential 
(weighted) smoothing model เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ท านายค่าอนาคตของอนุกรมเวลาโดยอาศัย
ค่าในอดีต (Lag) ของอนุกรมเวลาเดียวกันแบบถ่วงน้ าหนัก (weighted) เพ่ือเน้นความส าคัญของอนุกรมเวลา
ในอดีตที่ใกล้กับค่าท านายมากท่ีสุด โดยใช้โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 
  ผลการพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศจังหวัด
ภาคเหนือและภาคกลาง ดังแสดงในตารางที่ 5.18 
 

ตารางที่ 5.18  แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ 

จังหวัด 
  อุณหภูมิอากาศ (oซ)  ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (ร้อยละ) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา  สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรม
เวลา 

เชียงใหม่ Ft+k = 0.63Yt. + 0.37 Lt-1 ARIMA (0,0,1)  Ft+k = 0.68Yt. + 0.32 Lt ARIMA (0,0,1) 
ล าพูน Ft+k = 0.65Yt. + 0.35 Lt-1 ARIMA (0,0,1)  Ft+k = 0.94Yt. + 0.06 Lt ARIMA (0,0,1) 
ชลบุร ี Ft+k = 0.59Yt. + 0.37 Lt-1 ARIMA (0,0,1)  Ft+k = 0.09Yt. + 0.91 Lt ARIMA (0,0,1) 
ลพบุรี Ft+k = 0.71Yt. + 0.41 Lt-1 ARIMA (0,0,1)  Ft+k = 0.04Yt. + 0.96 Lt ARIMA (0,0,1) 
ชลบุร ี Ft+k = 0.15Yt. + 0.85 Lt-1 ARIMA (0,0,1)  Ft+k = 0.09Yt. + 0.91 Lt ARIMA (0,0,1) 

 
 
 
การแปลผลแบบจ าลองอนุกรมท านาย (predictive time series model) 
 เพ่ือประกอบความเข้าใจในการใช้แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายอุณหภูมิอากาศ จึงจะขออธิบาย ดัง
ตัวอย่างต่อไป คือ กรณีแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายอุณหภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 

Ft+k = Lt = 0.63Yt. + 0.37 Lt-1 
โดย  

F        หมายถึง   ค่าท่ีได้จากการท านาย (Forcast หรือ Predict) 
Ft+k   หมายถึง   ค่าท่ีได้จากการท านายในอีก k สัปดาห์ โดยอาศัยข้อมูลที่สังเกตได้  

ณ สัปดาห์ที่ t ที่เราสนใจหรือมีข้อมูล 
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L หมายถึง   ค่าท่ีผ่านมา (Lag)  
Lt-1  หมายถึง   ค่าท่ีผ่านมา 1 สัปดาห์ (t-1) จากสัปดาห์ที่ t   

 Yt หมายถึง   ค่าท่ีสังเกตได้ ณ สัปดาห์ที่ t ที่เราสนใจหรือมีข้อมูล 

 
 

สัปดาห์ที่ อุณหภูมิจริง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อุณหภูมิท านาย 
9 27.9 25.9  
10 25.7   
11 31.1   
12 31.2  F10+2 = 0.63 Y10 + 0.37 L10-1 

F12 = 0.63 Y10 + 0.37 L9 
 
ก าหนดให้ 

t คือ สัปดาห์ที่ 10 
k คือ อีก 2 สัปดาห์ที่ต้องการท านาย 
 
 
 

แทนค่าในสมการ 

F10+2 = 0.63 Y10 + 0.37 L10-1 
จะได้ 

F12 = 0.63 Y10 + 0.37 L9 
แทนค่า 

F12 = 0.63 (25.27) + 0.37 (25.9) 

F12 = 15.9201 + 9.583  

F12 = 25.5032 
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 แบบจ าลองนี้เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลา ARIMA (0,0,1) ที่ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 
Autoregressive (AR) และ Moving average (MA) ในลักษณะที่  

- AR : ค่าอนุกรมเวลาในอดีตที่ผ่านมา ไม่มอิีทธิพลก าหนดค่าท่ีสังเกตได้ในปัจจุบัน (AR) 
- MA : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในอดีตที่ผ่านมา มีอิทธิพลในการก าหนดค่าที่สังเกตได้ในปัจจุบัน (MA) 

 กล่าวคือ การท านายอุณหภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวิเคราะห์หาปัจจัยก าหนดอุณหภูมิ
อากาศในอนาคต พบว่า  

- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ของอุณหภูมิอากาศในอดีต (L) มีส่วนช่วยในการท านายอุณหภูมิอากาศใน
อนาคตประมาณร้อยละ 37 ร่วมกับ  

- ค่าสัปดาห์อ้างอิง (Y) ของอุณหภูมิอากาศ มีส่วนช่วยในการท านายอุณหภูมิอากาศในอนาคต
ประมาณ ร้อยละ 63  
 อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่ท านายได้จากสมการ คือ 25.5 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิที่สังเกต
ได้ คือ 31.1 องศาเซลเซียส ดังนั้น 

 
 
 
 
 
ประเมินความเหมาะสมแบบจ าลอง 
(goodness of fit of model) 
 การประเมินแบบจ าลอง จะใช้สถิติต่างๆ เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (model fit) 
โดยใช้โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 เช่น 

- Stationary R-square เป็นสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ stationary ของแบบจ าลองต่อค่าเฉลี่ยของ
แบบจ าลอง กรณีอนุกรมเวลามีองค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล ค่านี้จะมีความเหมาะสมกว่า r2 

- R-square (r2) เป็นสถิติที่ ใช้วัดความเหมาะสมของแบบจ าลองในกรณีที่อนุกรมเวลาที่ ไม่มี
องค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล เรียกว่า มีลักษณะ stationary 

- Root mean square error (RMSE) เป็นสถิติที่ วั ด  error ของค่าที่ วัด ได้กับค่าที่ท านายโดย
แบบจ าลองในลักษณะ regression 

-  Mean absolute percentage error (MAPE) เป็นสถิติที่วัด error ของค่าที่วัดได้กับค่าที่ท านาย
โดยแบบจ าลองในลักษณะ regression แต่ไม่มีหน่วย ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เปรียบเทียบความเหมาะสม
ระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย  

-  Mean absolute error (MAE) เป็นสถิติที่วัด error ของค่าที่วัดได้กับค่าที่ท านายโดยแบบจ าลอง 
แต่ไม่มีหน่วย ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย 
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-  Maximum absolute percentage error (MaxAPE) เป็นสถิติ MAPE ที่มากที่สุดที่วัดได้ ใช้ใน
กรณีการวิเคราะห์หาสถานการณ์ท่ีเลวร้ายที่สุด (worst-case scenario) 

-  Maximum absolute error (MaxAE) เป็นสถิติ MAE ที่มากที่สุดที่วัดได้ ใช้ในกรณีการวิเคราะห์
หาสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (worst-case scenario) 

-  Bayesian information criterion (BIC) เป็นสถิติที่วัดความเหมาะสมของแบบจ าลองโดยรวม ใช้
เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลา (time series model) ของอุณหภูมิ
อากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ดังแสดงในตารางที่ 5.19 
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ตารางที่ 5.19 ค่าสถิติประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลา (time series model) ของ
อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

จังหวัด แบบจ าลอง 
ค่าสถิติประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fit statistics) 

Stationary r2 r2 RMSE MAPE MAE MaxAPE MaxAE BIC 
เชียงใหม่ อุณหภูมิอากาศ 2.2 x 10-14 2.2 x 10-14 3.24 9.26 2.47 31.50 6.71 2.50 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 4.6 x 10-15 4.6 x 10-15 12.58 18.77 10.32 78.65 26.98 5.21 
ล าพูน อุณหภูมิอากาศ 5.5 x 10-16 5.5 x 10-16 2.91 8.29 2.28 22.58 5.75 2.28 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 9.4 x 10-15 9.4 x 10-15 9.75 13.21 7.80 43.52 18.84 4.70 
ชลบุร ี อุณหภูมิอากาศ 4.7 x 10-14 4.7 x 10-14 2.29 6.10 1.77 12.81 4.25 1.81 

 ความชื้นสัมพัทธ์ -1.2 x 10-14 -1.2 x 10-14 8.01 11.04 6.71 31.57 15.15 4.31 
ลพบุรี อุณหภูมิอากาศ -2.1 x 10-14 -2.1 x 10-14 2.96 8.44 2.47 27.96 6.60 2.32 

 ความชื้นสัมพัทธ์ -9.3 x 10-15 -9.3 x 10-15 10.08 14.29 8.03 46.05 18.42 4.77 
ราชบุรี อุณหภูมิอากาศ 1.5 x 10-14 1.5 x 10-14 2.21 5.66 1.77 13.50 4.87 1.73 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 1.9 x 10-15 1.9 x 10-15 9.19 12.21 7.16 33.00 22.78 4.58 
   
 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย (predictive time series model) 
ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ดังแสดงในตารางที่ 5.20 
 

ตารางที่ 5.20 ค่าสถิติประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย (predictive time series 
model) ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

จังหวัด แบบจ าลอง 
ค่าสถิติประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fit statistics) 

Stationary r2 r2 RMSE MAPE MAE MaxAPE MaxAE BIC 
เชียงใหม่ อุณหภูมิอากาศ 0.16 0.23 2.84 8.58 2.30 19.10 5.23 2.24 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 0.10 0.25 10.87 15.13 8.59 47.18 19.04 4.92 
ล าพูน อุณหภูมิอากาศ 0.13 0.15 2.67 7.88 2.18 20.46 5.42 2.11 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 0.01 0.38 7.65 10.48 6.46 20.67 12.86 4.22 
ชลบุร ี อุณหภูมิอากาศ 0.15 0.29 1.92 5.37 1.61 10.84 3.65 1.46 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 0.40 -0.07 8.30 11.31 6.82 37.35 17.93 4.38 
ลพบุรี อุณหภูมิอากาศ 0.08 0.49 2.17 5.87 1.71 13.53 3.84 1.64 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 0.37 -0.05 10.35 15.20 8.37 51.67 20.66 4.82 
ราชบุรี อุณหภูมิอากาศ 0.46 -0.04 2.23 5.51 1.75 13.78 4.75 1.76 

 ความชื้นสัมพัทธ์ 0.51 -0.09 9.59 13.01 7.62 33.01 23.11 4.67 
อนุกรมเวลาผลิตภัณฑ์สุกร 
(time series of pork) 
การปนเปื้อนSalmonella spp. , E.coli  และK.pneumoniae 
(contamination of Salmonella spp. , E.coli และK.pneumoniae) 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ประกอบด้วย 
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  1. การทดสอบแนวโน้ม โดยการใช้ run test โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 เป็น
การวิเคราะห์ลักษณะสุ่ม (random) ของข้อมูล  โดยพิจารณาจากแนวโน้มการซ้ าเดิมของข้อมูลใหม่  โดย
ข้อมูลที่มีลักษณะสุ่มจะขาดองค์ประกอบแนวโน้ม หมายความว่า อาจจะไม่มีปัจจัยในการก าหนดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น หากข้อมูลอุณหภูมิอากาศไม่มีลักษณะสุ่ม แสดงว่า อาจจะมีแนวโน้มของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 
(หรือลดลง) ผลการทดสอบแนวโน้มของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และK.pneumoniae 
(K) จังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ดังตารางที่ 5.21และ 5.22 ตามล าดับ 

ตารางที่  5.21 การทดสอบแนวโน้มโดย run test การปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และ
K.pneumoniae (K) จังหวัดภาคเหนือ ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

การทดสอบแนวโน้ม  

วิธี Run test 

เชียงใหม่ ล าพูน 

S E K S E K 

ค่าเฉลี่ย(log/g) 0.80 2.04 1.63 0.62 1.90 1.81 

จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 11 9 11 14 8 10 

จ านวนข้อมูลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 9 11 9 6 12 10 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 20 

จ านวน run 8 8 12 11 9 8 

ค่า Z ในการทดสอบ -1.11 -1.11 0.28 0.61 -0.53 -1.15 

p value 0.27 0.27 0.78 0.54 0.60 0.25 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  5.22 การทดสอบแนวโน้มโดย run test การปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และ
K.pneumoniae(K) จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

การทดสอบแนวโน้ม 

วิธี Run test 

ชลบุร ี ลพบุรี ราชบุรี 

S E K S E K S E K 

ค่าเฉลี่ย(log/g) 0.85 2.19 2.37 1.12 2.26 1.97 0.71 1.96 2.26 

จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 11 7 11 12 10 10 15 9 8 

จ านวนข้อมูลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 9 13 9 8 10 10 5 11 12 
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จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

จ านวน run 14 9 8 6 9 11 9 9 9 

ค่า Z ในการทดสอบ 1.21 -0.31 -1.12 -1.97 -0.69 0.01 0.01 -0.65 -0.53 

p value 0.23 0.76 0.27 0.05 0.50 1.00 1.00 0.52 0.60 
 
  2. การหาองค์ประกอบแนวโน้ม (trend component) 
  วิเคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(moving average) 9 สัปดาห์ หรือ 3 ช่วง (lag) เพ่ือก าจัด
องค์ประกอบฤดูกาลที่อาจจะบดบังองค์ประกอบแนวโน้ม  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการปนเปื้อน Salmonella 
spp. (S), E.coli (E) และK.pneumoniae(K) ในจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ตารางที่ 5.23 และ 5.24 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.23  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และK.pneumoniae 
(K) จังหวัดภาคเหนือ ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
เชียงใหม่ ล าพูน 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

1 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 
2 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 
3 0.84 2.40 1.60 0.60 1.86 1.88 
4 0.69 2.24 1.97 0.58 1.74 2.10 
5 0.60 2.23 2.06 0.52 1.84 2.15 
6 0.78 2.36 1.95 0.57 2.31 2.32 
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7 0.73 2.12 1.63 0.57 2.13 2.53 
8 0.72 1.96 1.67 0.57 1.66 2.03 
9 0.61 1.72 1.53 0.51 1.36 1.56 
10 0.62 1.69 1.43 0.48 1.33 1.22 
11 0.68 1.67 1.22 0.47 1.66 1.36 
12 0.61 1.84 1.17 0.46 1.93 1.50 
13 0.60 1.97 1.14 0.48 1.78 1.36 
14 0.53 2.06 1.40 0.59 1.76 1.57 
15 0.65 1.98 1.49 0.64 1.84 1.63 
16 1.05 2.12 1.77 0.73 2.01 2.03 
17 1.20 1.85 1.54 0.67 1.98 1.71 
18 1.30 1.91 1.94 0.78 1.93 1.82 
19 0.97 1.94 1.78 0.84 2.06 1.47 
20 0.88 2.22 2.15 0.80 2.21 2.06 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก 

 
ตารางที่ 5.24  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และK.pneumoniae 
(K) จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาหเ์ก็บตัวอย่าง 
ชลบุร ี ลพบุร ี ราชบุร ี

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

1 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3 0.65 1.75 2.00 0.91 2.49 1.53 0.51 1.86 2.14 

4 0.77 1.62 2.50 0.89 2.44 2.03 0.52 1.68 2.61 

5 0.66 2.32 2.76 0.75 2.49 2.40 0.50 1.79 2.59 

6 0.76 2.67 3.01 0.84 2.59 2.69 0.66 2.22 2.62 

7 0.75 2.81 2.91 0.88 2.65 2.35 0.65 1.99 2.54 

8 0.78 2.64 2.80 0.97 2.73 2.22 0.65 2.04 2.37 

9 0.69 2.03 2.37 0.82 2.29 1.82 0.49 1.50 2.21 
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10 0.58 1.68 2.22 0.75 2.03 1.91 0.53 1.52 2.18 

11 0.85 1.70 2.01 0.93 1.76 1.89 0.53 1.43 2.35 

12 0.85 2.02 2.08 0.94 1.86 2.00 0.67 1.65 2.40 

13 1.14 2.11 1.97 1.16 1.86 2.13 0.93 1.79 2.34 

14 0.89 2.08 2.08 1.10 1.87 2.24 1.00 1.90 2.27 

15 0.92 2.24 2.18 1.27 2.18 2.17 1.17 2.01 2.44 

16 0.81 2.37 2.24 1.50 2.32 2.04 0.92 2.27 2.09 

17 0.98 2.34 2.41 1.46 2.25 1.99 0.89 2.48 2.06 

18 0.91 2.12 2.42 1.69 2.09 1.90 0.66 2.42 1.77 

19 1.11 2.18 2.63 1.59 2.10 1.60 0.74 2.29 2.13 

20 1.08 2.26 2.52 1.67 2.33 1.43 0.77 2.09 2.12 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก 
 
  3. การหาองค์ประกอบฤดูกาล (seasonal component) 
  การก าจัดองค์ประกอบแนวโน้มที่อาจจะบดบังองค์ประกอบฤดูกาล โดยวิธีการปรับด้วยค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ (moving average)  องค์ประกอบฤดูกาลของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และ
K.pneumoniae(K) ภาคเหนือและภาคกลาง ดังแสดงใน ตารางที่ 5.25 และ 5.26 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.25  องค์ประกอบฤดูกาลของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E)และK.pneumoniae (K) 
จังหวัดภาคเหนือ ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
เชียงใหม่ ล าพูน 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

1 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 
2 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 
3 1.42 1.11 0.72 1.00 1.50 0.68 
4 1.23 1.02 0.72 1.17 1.10 1.01 
5 0.80 1.01 1.08 1.00 0.47 1.05 
6 0.96 0.92 1.16 0.98 1.06 0.83 
7 0.76 1.06 1.04 0.84 1.05 0.90 
8 1.44 1.36 1.13 1.17 1.36 1.36 
9 0.98 0.84 0.85 1.10 1.39 1.64 
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10 0.85 1.05 1.28 1.03 0.63 0.63 
11 1.02 1.15 1.19 1.02 0.82 0.99 
12 1.06 0.74 0.86 1.00 0.93 1.03 
13 1.18 0.88 1.06 0.96 1.02 0.88 
14 0.91 1.18 0.94 0.79 1.25 1.12 
15 0.93 0.88 0.60 0.81 0.73 0.68 
16 0.47 0.95 1.13 1.07 0.87 0.91 
17 0.71 1.18 1.02 0.93 1.23 1.13 
18 1.40 1.12 0.90 1.00 0.96 1.26 
19 0.95 0.63 0.74 0.73 0.81 0.60 
20 1.31 1.07 1.28 1.18 1.03 1.11 

 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก 
ตารางที่ 5.26  องค์ประกอบฤดูกาลของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และ
K.pneumoniae (K) จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง สิงหาคม 2560 

สัปดาห์เก็บตัวอย่าง 
ชลบุร ี ลพบุรี ราชบุรี 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

S 
(log/g) 

E 
(log/g) 

K 
(log/g) 

1 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3 0.81 1.52 0.72 0.85 0.92 0.88 1.03 1.34 0.57 

4 1.13 0.47 0.89 1.28 1.06 0.67 1.02 0.89 1.02 

5 0.87 0.79 0.84 1.08 1.05 0.78 0.95 0.89 0.98 

6 1.14 0.84 0.98 0.87 0.82 1.06 0.84 0.88 1.01 

7 0.72 1.02 1.04 0.81 1.03 1.05 0.74 0.92 1.03 

8 1.12 1.10 1.10 1.10 1.07 1.24 1.46 1.40 1.10 

9 1.21 1.31 1.11 1.07 1.00 1.01 1.05 0.86 1.09 

10 1.09 1.41 1.21 1.29 1.47 1.09 0.92 1.30 0.95 

11 0.71 0.61 0.89 0.65 0.91 0.82 0.90 0.86 0.92 

12 0.59 0.80 1.06 0.72 0.81 1.05 0.93 0.81 0.97 

13 1.26 1.16 1.04 1.30 1.17 0.95 0.54 0.95 1.10 

14 0.68 0.96 0.95 0.57 1.02 0.84 0.88 1.01 1.02 
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15 1.49 0.84 0.86 1.05 0.68 1.15 1.20 0.87 0.88 

16 0.84 1.00 1.07 0.88 0.96 1.15 0.77 0.90 1.12 

17 0.73 1.06 0.95 0.79 1.26 0.84 1.56 0.90 1.37 

18 1.11 1.08 0.85 1.20 0.91 1.10 1.00 1.04 0.62 

19 1.09 1.05 1.10 0.76 0.96 1.38 0.84 1.17 1.06 

20 0.47 0.79 0.92 1.09 1.01 0.98 0.91 0.99 0.92 

* ไม่มีข้อมูลใน 2 สัปดาห์แรก เพราะ ค่าของ 2 สัปดาห์แรกใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยเริ่มต้นของ 3 สัปดาห์แรก 
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การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา 
(developing time series model) 
 แบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ใช้ในการอธิบายลักษณะ (characteristics) หรือรูปแบบ (pattern) การ
เปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลามีหลายชนิดโดยใช้โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 เช่น   

1. Autoregression (AR) model  
2. Moving average (MA) model  
3. Autoregressive moving average (ARMA) Model 

 4. Autoregressive integrated moving average (ARIMA) model 
  ผลการพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และ
K.pneumoniae(K) จังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ดังแสดงในตารางที่ 5.27 

ตารางที่ 5.27  แบบจ าลองอนุกรมเวลาการปนเปื้อน Salmonella spp., E.coli และK.pneumoniae (log/g)  

จังหวัด 
  Salmonella spp. E.coli K.pneumonia 
สมการ 

แบบจ าลอง 
ชนิด 

อนุกรมเวลา 
สมการ 

แบบจ าลอง 
ชนิด 

อนุกรมเวลา 
สมการ 

แบบจ าลอง 
ชนิด 

อนุกรมเวลา 

เชียงใหม่ Y = 0.80 ARIMA (0,0,0) Y= 2.05 ARIMA (0,0,0) Y= 1.63 ARIMA (0,0,0) 

ล าพูน Y = 0.62 ARIMA (0,0,0) Y = 1.90 ARIMA (0,0,0) Y = 1.81 ARIMA (0,0,0) 

ชลบุร ี Y = 0.85 ARIMA (0,0,0) Y = 2.19 ARIMA (0,0,0) Y = 2.37 ARIMA (0,0,0) 

ลพบุรี Y = 1.12 ARIMA (0,0,0) Y = 2.26  ARIMA (0,0,0) Y = 1.97  ARIMA (0,0,0) 

ราชบุรี Y = 0.71 ARIMA (0,0,0) Y = 1.96  ARIMA (0,0,0) Y = 2.26 ARIMA (0,0,0) 
 
 
การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย 
(developing time series predictive model) 

แบบจ าลองอนุกรมท านายที่นิยมใช้ คือ exponential smoothing model หรือ exponential 
(weighted) smoothing model เป็นแบบจ าลองอนุกรมเวลาที่ท านายค่าอนาคตของอนุกรมเวลาโดยอาศัย
ค่าในอดีต (Lag) ของอนุกรมเวลาเดียวกันแบบถ่วงน้ าหนัก (weighted) เพ่ือเน้นความส าคัญของอนุกรมเวลา
ในอดีตที่ใกล้กับค่าท านายมากท่ีสุด โดยใช้โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 
  ผลการพัฒนาแบบจ าลองอนุ กรมเวลาของการปนเปื้ อน  Salmonella spp., E.coli และ
K.pneumoniae จังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ดังแสดงในตารางที่ 5.28 -5.30ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.28  แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายการปนเปื้อน Salmonella spp. 



 

 
 

 

97 

จังหวัด 
Salmonella spp. 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
เชียงใหม่ Ft+k = 0.04 Yt + 0.96. Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ล าพูน Ft+k = 0.23 Yt + 0.77 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ชลบุร ี Ft+k = 0.10 Yt + 0.90 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ลพบุรี Ft+k = 0.33 Yt + 0.67 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ราชบุรี Ft+k = 0.01 Yt + 0.99 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 

 
 
ตารางที่ 5.29  แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายการปนเปื้อนE.coli  

จังหวัด 
E.coli  

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
เชียงใหม่ Ft+k = 0.01 Yt + 0.99 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ล าพูน Ft+k = 0.04 Yt + 0.96 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ชลบุร ี Ft+k = 0.05 Yt + 0.95 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ลพบุรี Ft+k = 0.09 Yt + 0.91 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ราชบุรี Ft+k = 0.04 Yt + 0.96 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 

 
ตารางที่ 5.30  แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายการปนเปื้อน K.pneumoniae 

จังหวัด 
K.pneumoniae 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
เชียงใหม่ Ft+k = 0.10 Yt + 0.90 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ล าพูน Ft+k = 0.09 Yt + 0.10 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ชลบุร ี Ft+k = 0.72 Yt + 0.28 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ลพบุรี Ft+k = 0.66 Yt + 0.34 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 
ราชบุรี Ft+k = 0.01 Yt + 0.99 Lt-1 ARIMA (0,0,1) 

 

ประเมินความเหมาะสมแบบจ าลอง 
(goodness of fit of model) 
 การประเมินแบบจ าลอง จะใช้สถิติต่างๆ เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (model fit) 
โดยใช้โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 เช่น 

- Stationary R-square เป็นสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ stationary ของแบบจ าลองต่อค่าเฉลี่ยของ
แบบจ าลอง กรณีอนุกรมเวลามีองค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล ค่านี้จะมีความเหมาะสมกว่า r2 

- R-square (r2) เป็นสถิติที่ ใช้วัดความเหมาะสมของแบบจ าลองในกรณีที่อนุกรมเวลาที่ ไม่มี
องค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล เรียกว่า มีลักษณะ stationary 



 

 
 

 

98 

- Root mean square error (RMSE) เป็นสถิติที่ วั ด  error ของค่าที่ วัด ได้กับค่าที่ท านายโดย
แบบจ าลองในลักษณะ regression 

-  Mean absolute percentage error (MAPE) เป็นสถิติที่วัด error ของค่าที่วัดได้กับค่าที่ท านาย
โดยแบบจ าลองในลักษณะ regression แต่ไม่มีหน่วย ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เปรียบเทียบความเหมาะสม
ระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย  

-  Mean absolute error (MAE) เป็นสถิติที่วัด error ของค่าที่วัดได้กับค่าที่ท านายโดยแบบจ าลอง 
แต่ไม่มีหน่วย ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย 

-  Maximum absolute percentage error (MaxAPE) เป็นสถิติ MAPE ที่มากที่สุดที่วัดได้ ใช้ใน
กรณีการวิเคราะห์หาสถานการณ์ท่ีเลวร้ายที่สุด (worst-case scenario) 

-  Maximum absolute error (MaxAE) เป็นสถิติ MAE ที่มากที่สุดที่วัดได้ ใช้ในกรณีการวิเคราะห์
หาสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (worst-case scenario) 

-  Bayesian information criterion (BIC) เป็นสถิติที่วัดความเหมาะสมของแบบจ าลองโดยรวม ใช้
เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจ าลองได้ด้วย 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลาของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์
อากาศ ดังแสดงในตารางที่ 5.31 
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ตารางที่ 5.31ค่าสถติิประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลาของการปนเปื้อน Salmonella 
spp., E.coli และK.pneumoniae 

จังหวัด แบบจ าลอง 
ค่าสถิติประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fit statistics) 

Stationary r2 r2 RMSE MAPE MAE MaxAPE MaxAE BIC 

เชียงใหม่ Salmonella 5.6 x 10-16 5.6 X 10-16 0.32 29.59 0.23 60.00 1.00 -2.13 

 E.coli -8.9 x 10-16 -8.9 X 10-16 0.41 18.20 0.33 70.42 0.84 -1.62 

 K.pneumoniae 8.9 x 10-16 8.9 X 10-16 0.51 27.18 0.41 81.11 1.17 -1.20 

ล าพูน Salmonella -3.3 x 10-15 -3.3 X 10-15 0.15 18.48 0.12 38.00 0.38 -3.63 

 E.coli 2.2 x 10-16 2.2 X 10-16 0.51 26.21 0.38 137.50 1.10 -1.21 

 K.pneumoniae -4.4 x 10-16 -4.4 X 10-16 0.61 34.67 0.51 126.25 1.01 -0.83 

ชลบุร ี Salmonella 3.2 X 10-15 3.2 X 10-15 0.34 35.24 0.28 70.00 0.75 -2.02 

 E.coli 8.3 X 10-15 8.3 X 10-15 0.57 28.12 0.44 173.13 1.39 -0.99 

 K.pneumoniae 4.8 X 10-15 4.8 X 10-15 0.44 15.99 0.35 68.93 0.96 -1.49 

ลพบุรี Salmonella -1.6 X 10-15 -1.6 X 10-15 0.41 33.81 0.33 86.67 0.88 -1.61 

 E.coli 1.4 X 10-14 1.4 X 10-14 0.46 17.94 0.38 50.33 0.76 -1.42 

 K.pneumoniae -1.0 x 10-14 -1.0 X 10-14 0.47 20.94 0.38 64.17 0.93 -1.34 

ราชบุรี Salmonella 3.1 X 10-15 3.1 X 10-15 0.28 27.38 0.20 49.64 0.70 -2.42 

 E.coli -6.4 X 10-15 -6.4 X 10-15 0.46 19.71 0.35 63.33 0.94 -1.40 

 K.pneumoniae -8.9 X 10-16 -8.9 X 10-16 0.44 17.23 0.30 105.45 1.16 -1.50 
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  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายของอุณหภูมิอากาศและความชื้น
สัมพัทธ์อากาศ ดังแสดงในตารางที่ 5.32 
 

ตารางที่ 5.32 ค่าสถิติประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายของการปนเปื้อน 
Salmonella spp., E.coli และK.pneumoniae 

จังหวัด แบบจ าลอง 
ค่าสถิติประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fit statistics) 

Stationary r2 r2 RMSE MAPE MAE MaxAPE MaxAE BIC 

เชียงใหม่ Salmonella 0.36 -0.05 0.33 26.95 0.22 59.73 1.08 -2.09 

 E.coli 0.53 -0.01 0.42 18.02 0.34 66.67 0.80 -1.60 

 K.pneumoniae 0.47 -0.08 0.53 28.11 0.43 72.74 1.26 -1.12 

ล าพูน Salmonella 0.37 -0.01 0.15 16.58 0.11 52.54 0.31 -3.62 

 E.coli 0.46 -0.05 0.52 27.80 0.39 150.51 1.20 -1.16 

 K.pneumoniae 0.47 -0.09 0.64 37.65 0.53 164.20 1.31 -0.74 

ชลบุร ี Salmonella 0.60 -0.04 0.34 32.65 0.27 72.33 0.77 -1.98 

 E.coli 0.33 -0.07 0.59 28.88 0.43 188.08 1.50 -0.92 

 K.pneumoniae 0.10 0.07 0.42 14.13 0.33 50.37 0.91 -1.56 

ลพบุรี Salmonella 0.45 0.26 0.36 24.15 0.27 70.01 0.89 -1.91 

 E.coli 0.40 -0.07 0.47 19.08 0.38 60.83 0.91 -1.35 

 K.pneumoniae 0.08 -0.05 0.49 19.06 0.35 53.29 1.18 -1.29 

ราชบุรี Salmonella 0.40 0.01 0.28 26.83 0.19 50.00 0.70 -2.42 

 E.coli 0.42 -0.04 0.47 20.06 0.36 66.47 0.91 -1.36 

 K.pneumoniae 0.63 -0.02 0.44 17.33 0.31 100.95 1.11 -1.48 
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การดื้อยาSalmonella spp., E.coli และ K.pneumoniae 
(resistance of Salmonella spp. , E.coli และK.pneumoniae) 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ประกอบด้วย 
  1. การทดสอบแนวโน้ม โดยการใช้ run test โปรแกรม IBM® SPSS® Statistics version 22 เป็น
การวิเคราะห์ลักษณะสุ่ม (random) ของข้อมูล โดยพิจารณาจากแนวโน้มการซ้ าเดิมของข้อมูลใหม่ โดยข้อมูล
ที่มีลักษณะสุ่มจะขาดองค์ประกอบแนวโน้ม หมายความว่า อาจจะไม่มีปัจจัยในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง 
เช่น หากข้อมูลอุณหภูมิอากาศไม่มีลักษณะสุ่ม แสดงว่า อาจจะมีแนวโน้มของอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น (หรือลดลง) 
ผลการทดสอบแนวโน้มของการปนเปื้อน Salmonella spp. (S), E.coli (E) และK.pneumoniae (K) จังหวัด
ภาคเหนือและภาคกลาง ดังตารางที่ 5.33และ 5.34 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.33 การทดสอบแนวโน้มอัตราการดื้อยา Salmonella spp.ที่แยกได้จากเนื้อสุกรต่อยาชุดที่ 1 
ผลการทดสอบแนวโน้ม 

โดยวิธี Run test 
AMP CEFOT CHL CIP GEN 

ค่าเฉลี่ย 75 0 11 1 0 
จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 6 0 15 19 0 
จ านวนข้อมูลทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 14 20 5 1 20 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 
จ านวน run 9 1 9 3 1 

ค่า Z ในการทดสอบ 0.00 N/A 0.00 0.00 N/A 
p value 1.00 N/A 1.00 1.00 N/A  

N/Aมีเพียง 1 run เท่านั้น จึงไม่สามารถทดสอบได้ 
 

ตารางที่ 5.34 การทดสอบแนวโน้มอัตราการดื้อยา Salmonella spp. ที่แยกได้จากเนื้อสุกรต่อยาชุดที่ 2 
ผลการทดสอบแนวโน้ม 

โดยวิธี Run test 
NAL STREP SUL TET TRI 

ค่าเฉลี่ย 0 33 60 60 0.34 
จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 0 12 10 9 13 
จ านวนข้อมูลทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 20 8 10 11 7 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 
จ านวน run 1 11 13 14 9 

ค่า Z ในการทดสอบ N/A 0.00 0.69 1.21 -0.30 
p value N/A 1.00 0.49 0.23 0.76 

N/A มีเพียง 1 run เท่านั้น จึงไม่สามารถทดสอบได้ 
ตารางที่ 5.35 การทดสอบแนวโน้มอัตราการดื้อยา E.coli ที่แยกได้จากเนื้อสุกรต่อยาชุดที่ 1 

ผลการทดสอบแนวโน้ม 
โดยวิธี Run test 

AMP CEFOT CHL CIP GEN 

ค่าเฉลี่ย 78 9 41 31 10 
จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 10 14 9 12 14 
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จ านวนข้อมูลทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 10 6 11 8 6 
จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 

จ านวน run 11 8 11 10 10 
ค่า Z ในการทดสอบ 0.00 -0.50 0.00 -0.05 0.06 

p value 1.00 0.62 1.00 0.96 0.96 
 
ตารางที่ 5.36 การทดสอบแนวโน้มอัตราการดื้อยา E.coli ที่แยกได้จากเนื้อสุกรต่อยาชุดที่ 2 

ผลการทดสอบแนวโน้ม 
โดยวิธี Run test 

NAL STREP SUL TET TRI 

ค่าเฉลี่ย 15 56 54 55 40 
จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 12 11 12 10 9 
จ านวนข้อมูลทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 8 9 8 10 11 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 
จ านวน run 10 12 11 15 11 

ค่า Z ในการทดสอบ -0.05 0.28 0.00 1.61 0.00 
p value 0.96 0.78 1.00 0.11 1.00 

 
ตารางที่ 5.37 การทดสอบแนวโน้มอัตราการดื้อยา K.pneumoniaeที่แยกได้จากเนื้อสุกรต่อยาชุดที่ 1 

ผลการทดสอบแนวโน้ม 
โดยวิธี Run test 

AMP CEFOT CHL CIP GEN 

ค่าเฉลี่ย 80 4 28 24 9 
จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 9 17 14 6 15 
จ านวนข้อมูลทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 11 3 6 14 5 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 
จ านวน run 12 5 10 9 9 

ค่า Z ในการทดสอบ 0.28 -0.57 0.06 0.00 0.00 
p value 0.78 0.57 0.96 1.00 1.00 

ตารางที่ 5.38 การทดสอบแนวโน้มอัตราการดื้อยา K.pneumoniae ที่แยกได้จากเนื้อสุกรต่อยาชุดที่ 2 
ผลการทดสอบแนวโน้ม 

โดยวิธี Run test 
NAL STREP SUL TET TRI 

ค่าเฉลี่ย 8 45 43 48 28 
จ านวนข้อมูลที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 16 10 10 8 13 
จ านวนข้อมูลทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 4 10 10 12 7 
จ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 20 20 20 20 
จ านวน run 9 12 13 13 11 
ค่า Z ในการทดสอบ 0.82 0.23 0.69 0.91 0.20 
p value 0.41 0.82 0.49 0.36 0.84 
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 เนื่องจาก ผลการทดสอบแนวโน้มของการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp. (S), E.coli (E) 
และK.pneumoniae(K) ไม่บ่งชี้ลักษณะแนวโน้ม (trend) ของข้อมูล ดังนั้นจึงไม่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
แนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาลของอนุกรมเวลาการดื้อยาต้านจุลชีพ และไม่มีการพัฒนาแบบจ าลองอนุกรม
เวลาและแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายของ Salmonella spp., E.coli และK.pneumoniae ในผลิตภัณฑ์
สุกร 
 
ประเมินอิทธิพลของอนุกรมอุตุนิยมวิทยา 
(Effect of temperature and humidity) 

ส าหรับกรณีท่ีตัวแปรที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (time series) การประเมินผลของอนุกรมเวลาหนึ่ง
ต่ออนุกรมเวลาอ่ืนนั้นจะใช้วิธี multivariate ARIMA (หรือ transfer function models) ซึ่งเป็นแบบจ าลอง
อนุกรมเวลาท านาย ARIMA ที่มีหลายตัวแปร (หรือ หลายอนุกรมเวลา) (multivariate) หมายความว่า การ
อธิบายค่าอนุกรมเวลานอกจากจะอาศัยแบบจ าลองย่อยๆ เช่น autoregressive differencing และ/หรือ 
moving average แล้ว ยังมีการน าอนุกรมเวลาของปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในการอธิบายเพ่ิมเติมด้วยในฐานะ
ของ independent time series บางครั้งเรียกว่า predictor(s) หรือ covariate(s) วิธีนี้จึงเป็นการประเมินผล
ของอนุกรมเวลาอ่ืนที่มีต่ออนุกรมเวลาที่ต้องการศึกษา 
 
อิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ หรือ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่อ การปนเปื้อน 
(effect of temperature and humidity against contamination level) 
  ผลการประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่อการปนเปื้อน Salmonella 
spp., E.coli และK.pneumoniae ในรูปของแบบจ าลองอนุกรมเวลา ดังแสดงในตารางที่  5.39-5.41
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.39  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ออนุกรมเวลาการปนเปื้อน 
Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์สุกร 

จังหวัด 
 อุณหภูมิอากาศ (T) ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
เชียงใหม่ Y =  0.752 + 0.02 T ARIMA (0,0,0) Y= 0.291 + 0.008 H ARIMA (0,0,0) 
ล าพูน Y = 0.166 + 0.02 T ARIMA (0,0,0) Y= 0.213 + 0.007 H ARIMA (0,0,0) 
ชลบุร ี Y = 0.491 + 0.01 T ARIMA (0,0,0) Y= 0.746 + 0.002 H ARIMA (0,0,0) 
ลพบุร ี Y = 0.079 + 0.04 T ARIMA (0,0,0) Y= 0.573 + 0.009 H ARIMA (0,0,0) 
ราชบุร ี Y = 0.874 - 0.01 T ARIMA (0,0,0) Y= 0.472 + 0.004 H ARIMA (0,0,0) 

 

 
ตารางที่ 5.40  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ออนุกรมเวลาการปนเปื้อน 
E.coliในผลิตภัณฑ์สุกร 

จังหวัด 
 อุณหภูมิอากาศ (T) ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
เชียงใหม่ Y = 2.150 - 0.004 T ARIMA (0,0,0) Y= 1.270 + 0.013 H ARIMA (0,0,0) 
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ล าพูน Y = 0.851 + 0.038 T ARIMA (0,0,0) Y= 1.117 + 0.013 H ARIMA (0,0,0) 
ชลบุร ี Y = 2.656 - 0.016 T ARIMA (0,0,0) Y= 2.639 - 0.007 H ARIMA (0,0,0) 
ลพบุรี Y = 3.4546 - 0.040 T ARIMA (0,0,0) Y= 2.413 - 0.003 H ARIMA (0,0,0) 
ราชบุรี Y = 2.838 - 0.28 T ARIMA (0,0,0) Y= 2.135 - 0.003 H ARIMA (0,0,0) 

 

 
ตารางที่ 5.41  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ออนุกรมเวลาการปนเปื้อน 
K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกร 

จังหวัด 
 อุณหภูมิอากาศ (T) ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
เชียงใหม่ Y = 2.283 - 0.023 T ARIMA (0,0,0) Y= 0.762 + 0.014 H ARIMA (0,0,0) 
ล าพูน Y = 2.029 - 0.008 T ARIMA (0,0,0) Y= 0.578 + 0.020 H ARIMA (0,0,0) 
ชลบุร ี Y = 4.635 - 0.077 T ARIMA (0,0,0) Y= 2.669 - 0.005 H ARIMA (0,0,0) 
ลพบุร ี Y = 2.893 - 0.031 T ARIMA (0,0,0) Y= 2.620 - 0.011 H ARIMA (0,0,0) 
ราชบุร ี Y = 3.619 - 0.044 T ARIMA (0,0,0) Y= 2.090 + 0.003 H ARIMA (0,0,0) 

 
 
 
อิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ และ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่อ การดื้อยา 
(effect of temperature and humidity against resistance rate) 
  ผลการประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่อการดื้อยาของ Salmonella spp., 
E.coli และK.pneumoniae ในรูปของแบบจ าลองอนุกรมเวลา ดังแสดงในตารางที่   5.42-5.44 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.42  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ออนุกรมเวลาการดื้อยา
ของ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ 
 อุณหภูมิอากาศ (T) + ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) 
สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 

AMP Y = 77.8 - 0.5 T + 0.2 H ARIMA (0,0,0) 
CEFOT N/A N/A 
CHL Y = -103.8 + 2.3 T + 0.8 H ARIMA (0,0,0) 
CIP Y = 10.6 - 0.6 T + 0.1 H ARIMA (0,0,0) 
GEN N/A N/A 
NAL N/A N/A 

STREP Y = -70.8 + 2.6 T + 0.5 H ARIMA (0,0,0) 
SUL Y = -169.5 + 4.9 T + 1.5 H ARIMA (0,0,0) 
TET Y = 46.9 + 1.5 T - 0.5 H ARIMA (0,0,0) 
TRI Y = -2.5 + 0.1 T + 0.02 H ARIMA (0,0,0) 

 
ตารางที่ 5.43  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ออนุกรมเวลาการดื้อยา
ของ E.coliในผลิตภัณฑ์สุกร 



 

 
 

 

105 

ยาต้านจุลชีพ 
 อุณหภูมิอากาศ (T) + ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) 
สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 

AMP Y = 0.82 + 2.48 T + 0.12 H ARIMA (0,0,0) 
CEFOT Y = 60.01 - 1.64 T - 0.09 H ARIMA (0,0,0) 
CHL Y = 70.94 - 0.51 T - 0.25 H ARIMA (0,0,0) 
CIP Y = -101.51 + 2.25 T + 1.14 H ARIMA (0,0,0) 
GEN Y = 12.00 - 0.20 T + 0.06 H ARIMA (0,0,0) 
NAL Y = 58.03 - 1.69 T + 0.07 H ARIMA (0,0,0) 

STREP Y = 1.06 + 2.20 T - 0.11 H ARIMA (0,0,0) 
SUL Y = 6.19 + 1.81 T - 0.05 H ARIMA (0,0,0) 
TET Y = -43.05 + 2.43 T + 0.49 H ARIMA (0,0,0) 
TRI Y = 47.18 + 0.25 H - 0.23 H ARIMA (0,0,0) 

ตารางที่ 5.44  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ออนุกรมเวลาการดื้อยา
ของ K.pneumoniaeในผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ 
 อุณหภูมิอากาศ (T) + ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) 
สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 

AMP Y = -30.74 + 2.98 T + 0.45 H ARIMA (0,0,0) 
CEFOT Y = 66.56 - 1.81 T - 0.20 H ARIMA (0,0,0) 
CHL Y = 62.66 + 0.24 T - 0.69 H ARIMA (0,0,0) 
CIP Y = -60.33 + 1.39 T + 0.74 H ARIMA (0,0,0) 
GEN Y = -18.47 + 0.10 T + 0.40 H ARIMA (0,0,0) 
NAL Y = 69.80 - 1.85 T + - 0.17 H ARIMA (0,0,0) 

STREP Y = -31.91 + 3.28 T - 0.24 H ARIMA (0,0,0) 
SUL Y = -29.84 + 3.06 T - 0.22 H ARIMA (0,0,0) 
TET Y = -52.31 + 2.59 T + 0.44 H ARIMA (0,0,0) 
TRI Y = 81.97 - 0.04 T - 0.87 H ARIMA (0,0,0) 

 
อิทธิพลของการปนเปื้อน ต่อ การดื้อยา 
(effect of contamination level against contamination level) 
  ผลการประเมินอิทธิพลของการปนเปื้อนต่อการดื้อยาของ  Salmonella spp., E.coli  และ
K.pneumoniae ในรูปของแบบจ าลองอนุกรมเวลา ดังแสดงในตารางที่ 5.45 -5.47ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5.45  แบบจ าลองอิทธิพลของการปนเปื้อนต่ออนุกรมเวลาการดื้อยาของ Salmonella spp. ใน
ผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ 
การปนเปื้อน (C) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
AMP Y = 45.10 + 37.37 C ARIMA (0,0,0) 

CEFOT N/A N/A 
CHL Y =  -0.09 + 14.18C ARIMA (0,0,0) 
CIP Y =  -0.81 + 2.58C ARIMA (0,0,0) 
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GEN N/A N/A 
NAL N/A N/A 

STREP Y =  16.01 + 20.62 C ARIMA (0,0,0) 
SUL Y =  49.69 + 12.89 C ARIMA (0,0,0) 
TET Y =  67.22 - 9.02 C ARIMA (0,0,0) 
TRI Y =  0.01 + 0.41 C ARIMA (0,0,0) 

ตารางที่ 5.46  แบบจ าลองอิทธิพลของการปนเปื้อนต่ออนุกรมเวลาการดื้อยาของ E.coliในผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ 
การปนเปื้อน (C) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
AMP Y = 111.96-16.85 C ARIMA (0,0,0) 

CEFOT Y =  -0.45 + 4.50C ARIMA (0,0,0) 
CHL Y = 55.1 -6.81 C ARIMA (0,0,0) 
CIP Y =  -9.26 + 19.81C ARIMA (0,0,0) 
GEN Y =  9.37 + 0.31C ARIMA (0,0,0) 
NAL Y =  -14.26 + 14.31 C ARIMA (0,0,0) 

STREP Y = 50.35 + 2.89 C ARIMA (0,0,0) 
SUL Y = 41.71 + 5.89 C ARIMA (0,0,0) 
TET Y = 70.42 - 7.54 C ARIMA (0,0,0) 
TRI Y = 40.63 - 0.31 C ARIMA (0,0,0) 

 
 
ตารางที่ 5.47  แบบจ าลองอิทธิพลของการปนเปื้อนต่ออนุกรมเวลาการดื้อยาของ K.pneumoniaeใน
ผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ 
การปนเปื้อน (C) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
AMP Y = 74.37 + 3.45 C ARIMA (0,0,0) 

CEFOT Y = 9.46-3.50 C ARIMA (0,0,0) 
CHL Y =  56.97-18.08C ARIMA (0,0,0) 
CIP Y = 4.46 + 11.83 C ARIMA (0,0,0) 
GEN Y = 8.00 + 0.46 C ARIMA (0,0,0) 
NAL Y = 13.13 - 3.45 C ARIMA (0,0,0) 

STREP Y =  56.43 - 7.01 C ARIMA (0,0,0) 
SUL Y = 61.71 - 11.78 C ARIMA (0,0,0) 
TET Y = 53.63 - 3.76 C ARIMA (0,0,0) 
TRI Y = 66.91 - 24.18 C ARIMA (0,0,0) 
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อิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ และ/หรือ การปนเปื้อน ต่อ การดื้อยาต้านจุลชีพ 
(effect of temperature, humidity and/or contamination level against resistance rate) 

  ผลการประเมินอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ และ/หรือ การปนเปื้อนการ
ปนเปื้อนต่อการดื้อยาของ Salmonella spp., E.coli  และK.pneumoniae ในรูปของแบบจ าลองอนุกรม
เวลา ดังแสดงในตารางที่ 5.48-5.50ตามล าดับ 

ตารางที่ 5.48  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ และ/หรือ การปนเปื้อนต่อ
อนุกรมเวลาการดื้อยาของ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ 
 อุณหภูมิอากาศ (T) + ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) + การปนเปื้อน (C) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 

AMP Y = 134.80 - 2.34 T - 0.48 H + 3.95 C ARIMA (0,0,0) 

CEFOT N/A N/A 

CHL Y = -98.53 + 2.15 T + 0.76 H + 4.07 C ARIMA (0,0,0) 

CIP Y = 12.71 - 0.63 T + 0.08 H + 1.65 C ARIMA (0,0,0) 

GEN N/A N/A 

NAL N/A N/A 

STREP Y = -48.71 + 1.86 T + 0.25 H + 17.05 C ARIMA (0,0,0) 

SUL Y = -181.87 + 5.25 T + 1.67 H + -9.58 C ARIMA (0,0,0) 

TET Y = 41.93 + 1.69 T - 0.43 H - 3.83 C ARIMA (0,0,0) 

TRI Y = -2.23 + 0.05 T + 0.02 H + 0.19 C ARIMA (0,0,0) 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.49  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ และ/หรือ การปนเปื้อนต่อ
อนุกรมเวลาการดื้อยาของ E.coli ในผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ  อุณหภูมิอากาศ (T) + ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) + การปนเปื้อน (C) 
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สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
AMP Y = -15.63 + 3.68 T + 0.61 H - 23.18 C ARIMA (0,0,0) 

CEFOT Y = 64.82 - 1.99 T - 0.23 H + 6.78 C ARIMA (0,0,0) 
CHL Y = 67.22 - 0.24 T - 0.14 H - 5.25 C ARIMA (0,0,0) 
CIP Y = -94.97 + 1.78 T + 0.94 H + 9.21 C ARIMA (0,0,0) 
GEN Y = 11.61 - 0.17 T + 0.07 H - 0.55 C ARIMA (0,0,0) 
NAL Y = 70.26 - 2.57 T - 0.30 H + 17.23 C ARIMA (0,0,0) 

STREP Y = 5.39 + 1.89 T - 0.24 H + 6.11 C ARIMA (0,0,0) 
SUL Y = 12.61 + 1.34 T - 0.24 H + 9.04 C ARIMA (0,0,0) 
TET Y = -54.90 + 3.29 T + 0.85 H - 16.70 C ARIMA (0,0,0) 
TRI Y = 49.48 + 0.08 T - 0.30 H + 3.24 C ARIMA (0,0,0) 

 
ตารางที่ 5.50  แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ และ/หรือ การปนเปื้อนต่อ
อนุกรมเวลาการดื้อยาของ K.pneumoniae ในผลิตภัณฑ์สุกร 

ยาต้านจุลชีพ 
 อุณหภูมิอากาศ (T) + ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ (H) + การปนเปื้อน (C) 

สมการแบบจ าลอง ชนิดอนุกรมเวลา 
AMP Y = -30.34 + 2.91 T + 0.39 H + 2.80 C ARIMA (0,0,0) 

CEFOT Y = 65.98-1.72 T -0.12 H -4.06 C ARIMA (0,0,0) 
CHL Y = 60.70 + 0.57 T -0.44 H -13.77 C ARIMA (0,0,0) 
CIP Y = -59.21 + 1.21 T + 0.59 H + 7.85 C ARIMA (0,0,0) 
GEN Y = -18.95 + 0.18 T + 0.46 H -3.34 C ARIMA (0,0,0) 
NAL Y = 69.19-1.75 T -0.09 H -4.30 C ARIMA (0,0,0) 

STREP Y = -32.20 + 3.33 T -0.21 H -2.08 C ARIMA (0,0,0) 
SUL Y = -30.99 + 3.25 T -0.07 H -8.06 C ARIMA (0,0,0) 
TET Y = -53.16 + 2.73 T + 0.55 H -5.95 C ARIMA (0,0,0) 
TRI Y = 79.23 + 0.42 T -0.52 H -19.26 C ARIMA (0,0,0) 
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บทที่ 6 

อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

(Discussion) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษก าลังเป็น

ประเด็นปัญหาส าคัญที่ประชาคมโลกตระหนักถึงอิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนความมั่นคงทาง

อาหารและการสาธารณสุขระดับโลก  การเกิดภาวะเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้

อุณหภูมิบรรยากาศโลกเพ่ิมสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อนเท่ากับเป็นการสร้างสภาวะหรือสิ่งแวดล้อมที่

เอ้ืออ านวยและเหมาะสมส าหรับแบคทีเรียโรคอาหารเป็นพิษให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมสูงขึ้นจึงเป็นการ

เพ่ิมโอกาสให้แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพปนเปื้อนและแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางในห่วงโซ่อาหารมากข้ึน 

การประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในลักษณะของอุณหภูมิอากาศต่อการการปนเปื้อนและดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp., 

E.coli และ K.pneumoniaeในเนื้อสุกรโดยใช้เทคนิค “การวิเคราะห์อนุกรมเวลา” หรือ time series 

analysis โดยการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่และล าพูน ภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ลพบุรี

และ ราชบุรี โดยการทดสอบแนวโน้ม (run test) เพ่ือคัดกรองแยกอนุกรมเวลาที่เป็นลักษณะสุ่ม (random) 

การแยกองค์ประกอบแนวโน้มและองค์ประกอบฤดูกาล การประเมินอิทธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา คือ 

อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ที่อาจจะเป็นปัจจัยก าหนดระดับการปนเปื้อนและอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพ

ของ Salmonella spp., E.coli และ K.pneumoniae ในเนื้อสุกรในรูปแบบของแบบจ าลองอนุกรมเวลาและ

แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย 

 การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลา (time series model) ส าหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 2 ส่วน คือ 

อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ ได้แบบจ าลองชนิดค่าคงที่ หมายความว่า อนุกรมเวลาไม่ได้ช่วยในการ

อธิบายค่าอุตุนิยมวิทยาทั้ง 2 ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแบบจ าลองอนุกรมเวลาของการปนเปื้อน Salmonella 

spp. E.coli และ K.pneumoniae ในเนื้อสุกรด้วย 

 การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านาย (predictive time series model) ส าหรับข้อมูล

อุตุนิยมวิทยา 2 ส่วน คือ อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ ได้แบบจ าลองชนิด exponential (weighted) 
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smoothing model หมายความว่า ค่าอนาคตของอนุกรมเวลาได้รับอิทธิพลหรือถูกก าหนดโดย ค่าในอดีต 

(Lag) ของอนุกรมเวลาเดียวกันแบบถ่วงน้ าหนัก (weighted) เพ่ือเน้นความส าคัญของอนุกรมเวลาในอดีตที่

ใกล้กับค่าท านายมากท่ีสุด โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS version 22 ในการค านวณ โดย ระดับการถ่วงน้ าหนัก

ของค่าในอดีตในการท านายค่าอนาคต อาจจะแบ่งได้เป็น คร่าวๆ เป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับกลางและ

ระดับสูง ไม่เกินร้อยละ 30 ระหว่างร้อยละ 30-60 และ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 ส าหรับแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายอุณหภูมิอากาศ พบว่า ค่าถ่วงน้ าหนักในอดีตของทุกจังหวัดอยู่

ในระดับกลาง ยกเว้นจังหวัด ราชบุรี อยู่ในระดับสูง ส าหรับแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายความชื้นสัมพัทธ์

อากาศ พบว่า ค่าถ่วงน้ าหนักในอดีตของจังหวัดล าพูนอยู่ในระดับต่ า ค่าถ่วงน้ าหนักในอดีตของจังหวั ด

เชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง ค่าถ่วงน้ าหนักในอดีตของจังหวัดที่เหลืออยู่ในระดับสูง แสดงว่า ค่าถ่วงน้ าหนัก

ของอนุกรมเวลาท านายของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาสมีความแตกต่างกันมาก 

 ส าหรับแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายการปนเปื้อน Salmonella spp. และ E.coli พบว่า ค่าถ่วง

น้ าหนักของทุกจังหวัดอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ค่าถ่วงน้ าหนักของ K.pneumoniae ของจังหวัดเชียงใหม่และ

ราชบุรีอยู่ในระดับสูง จังหวัดลพบุรีอยู่ในระดับปานกลาง และ จังหวัดล าพูน จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับต่ า 

ดังนั้น จึงตั้งข้อสังเกตว่า ระดับการปนเปื้อนเชิงอนุกรมเวลาของ Salmonella spp. และ E.coli ในแต่ละ

จังหวัดมีความสอดคล้องกัน ในขณะที่ ระดับการปนเปื้อนเชิงอนุกรมเวลาของ K.pneumoniae มีความ

แตกต่างออกไปจาก 2 เชื้อที่กล่าวข้างต้น 

 ปัจจัยของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ต่อการปนเปื้อนของ Salmonella spp. , E.coli และ 

K.pneumoniae พบว่า อุณหภูมิอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ์เพียงปัจจัยเดียว มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อน 

Salmonella spp. , E.coli และ K.pneumoniae น้อยมาก  

 ในการพิจารณาปัจจัยร่วมของทั้งอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์พร้อมกันต่อการอัตราการดื้อยา

ต้านจุลชีพ (resistance rate) ของ Salmonella spp. , E.coli และ K.pneumoniae พบว่า อุณหภูมิอากาศ

มีผลต่ออัตราการดื้อยาต้านจุลชีพมากกว่าความชื้นสัมพัทธ์ 

 นอกจากอิทธิพลของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแล้ว อัตราการปนเปื้อน (resistance rate) ยังขึ้นอยู่กับ

ระดับการปนเปื้อน (contamination level) ใน Salmonella spp. , E.coli และ K.pneumoniae ด้วย 

กล่าวคือ อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella spp.  ต่อ AMP, CHL, CIP, STREP, SUL และ TET จะ
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ขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของ Salmonella spp. ในเนื้อสุกร อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของ E.coli  ต่อยา

ต้านจุลชีพทุกตัวยกเว้น GEN และ TRI จะขึ้นอยู่กับระดับการปนเปื้อนของ E.coli ในเนื้อสุกร อัตราการดื้อยา

ต้ านจุ ลชีพของ  K.pneumoniae ต่ อยาต้ านจุ ลชีพทุ กชนิ ด จะขึ้ นอยู่ กั บ ระดับการปนเปื้ อนของ 

K.pneumoniae ในเนื้อสุกร  ดังนั้น การลดระดับการปนเปื้อนของ Salmonella spp. , E.coli และ 

K.pneumoniae จึงมีความสัมพันธ์หรือช่วยในการลดอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพในเนื้อสุกรได้ 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมกันทั้ง 3 ส่วน คือ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และ ระดับการปนเปื้อน 

(Salmonella spp. , E.coli และ K.pneumoniae) ในเนื้อสุกรแล้ว สามารถล าดับความส าคัญของทั้ง 3 

ปัจจัยในการก าหนดอัตราการดื้อยาจากมากไปหาน้อย คือ ระดับการปนเปื้อนในเนื้อสุกร (Salmonella spp. 

, E.coli และ K.pneumoniae) อุณหภูมิอากาศ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

หลักการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ กล่าวคือ อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีแนวโน้มท าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตด้วยอัตราที่

สูงขึ้น จนท าให้มีระดับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์มากขึ้นตามไปด้วย 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 

(temperature and relative humidity) 

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ จังหวัดเชียงใหม่ 28.01 องศาเซลเซียส และ 

ร้อยละ 61.28ตามล าดับ จังหวัดล าพูน 27.95 องศาเซลเซียส และ ร้อยละ62.14 ตามล าดับ จังหวัดชลบุรี

29.44 องศาเซลเซียส และ ร้อยละ 63.15 ตามล าดับ จังหวัดลพบุรี30.20 องศาเซลเซียส และ ร้อยละ 58.42 

ตามล าดับ จังหวัดราชบุรี 31.22 องศาเซลเซียส และ ร้อยละ 58.52 ตามล าดับ  

แบบจ าลองอนุกรมเวลาอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์เป็นชนิด ARIMA (0,0,0) แบบจ าลอง

อนุกรมเวลาท านายของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นชนิด ARIMA (0,0,1)   

ระดับการปนเปื้อน 

(contamination level) 

ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนของ Salmonellaspp., E.coliและK.pneumoniae จังหวัดเชียงใหม่ 0.80, 

2.04และ1.63 log cfu/g ตามล าดับ จังหวัดล าพูน 0.62, 1.90และ 1.81 log cfu/g ตามล าดับจังหวัดชลบุรี 
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0.85, 2.19และ 2.37 log cfu/g ตามล าดับ จังหวัดลพบุรี 1.12, 2.26และ 1.97 log cfu/g ตามล าดับ จังหวัด

ราชบุรี 0.71, 1.96และ 2.26 log cfu/g ตามล าดับ  

แบบจ าลองอนุกรมเวลาการปนเปื้อนSalmonellaspp., E.coliและK.pneumoniaeเป็นชนิด ARIMA 

(0,0,0) แบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายการปนเปื้อน Salmonellaspp., E.coliและK.pneumoniaeเป็นชนิด 

ARIMA (0,0,1)  

อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพ 

(antimicrobial resistance rate) 

อั ต ร า ก า ร ดื้ อ ย า ต้ า น จุ ล ชี พ  ampicillin, cefotaxime, chloramphenicol, ciprofloxacin, 

gentamicin, nalidixic acid, streptomycin, sulfamethoxazole, tetracycline และ trimethoprim ร้อย

ละ 75, 0, 11, 1, 0, 0, 33, 60, 60และ 0.34ตามล าดับ เนื่องจาก ผลการทดสอบแนวโน้มของการดื้อยาต้าน

จุลชีพของ Salmonella spp. , E.coli และK.pneumoniaeไม่บ่งชี้ลักษณะแนวโน้มของข้อมูล ดังนั้นจึงไม่มี

การพัฒนาแบบจ าลองอนุกรมเวลาและแบบจ าลองอนุกรมเวลาท านายของ Salmonella spp., E.coli และ

K.pneumoniae ในผลิตภัณฑ์สุกร 

แบบจ าลองอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศหรือ ความชื้นสัมพัทธ์ต่อการปนเปื้อนและการดื้อยาของ 

Salmonella spp. , E.coli และK.pneumoniaeเป็นชนิด ARIMA (0,0,0) และ แบบจ าลองอิทธิพลของ

อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ และ/หรือ การปนเปื้อนต่อการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นชนิด 

ARIMA(0,0,0) เช่นเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

(Recommendation) 

  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ที่ส าคัญในการก าหนดอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพ คือ อุณหภูมิอากาศ ดังนั้น 

การศึกษาในอนาคต อาจจะบันทึกเฉพาะอุณหภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว 

  เนื่องจากการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรเพ่ือให้สามารถประเมินแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ได้อย่างชัดเจนจ าเป็นต้องมีระยะเวลายาวนานหลายปี อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยนี้มีระยะเวลาการ

เก็บเพียง 40 สัปดาห์เท่านั้น ดังนั้น จึงอาจจะยังไม่สามารถสังเกตอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
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ภูมิอากาศที่มีต่อระดับการปนเปื้อนจุลินทรีย์รวมถึงการดื้อยาต้านจุลชีพได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อแนะน า 

คือ การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ยาวนานออกไปอีก 

 

 

================================= 
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-  การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมแนลลาในเนื้อไก่ จากผู้ค้าปลีกใน ตลาดสด
ถึงผู้บริโภค การเผยแพร่ Journal of Applied Animal Science Vol. 6  No.3 September 
– December 2013. 
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เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  4 เรื่อง 
7.1. การศึกษาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก เอช5 เอ็น1 
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123 

ผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  MR.SUPHACHAI NUANUALSUWAN 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3100700868155 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 
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6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 ความปลอดภัยของอาหารทางจุลชีววิทยา (Microbiological food safety) 
 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาเชิงปริมาณ (Quantitative microbial risk assessment) 
 ไวรัสในอาหาร (Food virology) เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ โนโรไวรัส  ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย 

ไวรัสโรคนิวคาสเซิล เป็นต้น 
 ความดันสูงเพ่ือการปลอดจุลินทรีย์ในอาหาร (High pressure processing) 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน
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ผลงานวิจัย 
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ผู้ร่วมวิจัย 
1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจุฬาพร ศรีหนา 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)       MISS JULAPORN SRINHA  
2.เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 4502 00389 03 4 
3.ต าแหน่งปัจจุบัน นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
    หน่วยงาน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยากรมปศุสัตว์  

  ที่อยู่  91 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
  โทรศัพท์  0-2967-9714  โทรสาร  0-2963-9213 
e-mail  julaporn19_dld@yahoo.com   

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 
2539 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 
2545 ปริญญาโท วิยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 
2556 ปริญญาโท Food Science, Safety & Health  Heriot-WattUniversity UK 
6.  สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  

พิษวิทยา ความปลอดภัยอาหาร อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 
 7.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่
ผลงานวิจัย  

เป็นผู้ร่วมวิจัย 6 เรื่อง  
7.1 การศึกษาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก เอช5 

เอ็น1 และแบคทีเรียก่อโรค เผยแพร่สัตวแพทยสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 1-2   เดือนสิงหาคม 2551 
           7.2 การศึกษาการใช้สารเคมีก าจัดปรสิตภายนอกด้านการปศุสัตว์เผยแพร่ภายในกรมปศุสัตว์ ปี 
2552 

 7.3 การศึกษาการใช้สารเคมีก าจัดแมลง สัตว์รบกวน และสารเคมีฆ่าเชื้อและท าความสะอาด
ด้านการปศุสัตว์ เผยแพร่ภายในกรมปศุสัตว์ ปี 2553 

7.4 การศึกษาอายุการจัดเก็บและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
เปอร์ออกไซดเ์ผยแพร่ภายในกรมปศุสัตว์ ปี 2553 

7.5 The Effect of Genipin Concentration on Physiochemical Properties, 
Enzymatic Degradation and Cytotoxicity of Albumin Nanoparticles เป็นการศึกษาร่วมกัน
ระหว่าง King’s College London และ Heriot-Watt University โดยมีผู้ร่วมวิจัยคือ Thanchanok 
Vongpattanasin, Julaporn Srinha, Dr. David Brown, Dr. Helinor Johnston และ  Dr. Lea 
Ann Dailey เผยแพร่ในเอกสารวิชาการของ King’s College London ปี 2556 
 7.6 การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกลูตารัลดีไฮด์ 
และอัลคิลเบนซิลไดเมทิล แอมโมเนียมคลอไรด์ การเผยแพร่ วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 30 เล่มที่ 
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153 ประจ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 และน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการปศุสัตว์
แห่งชาติ ปี 2557 
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ผู้ร่วมวิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายธนิยะ ทรงสุหมัด 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)    MR. DHANIYA  SONGSUMUD   
2.  เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3730200279279 
3.  ต าแหน่งปัจจุบันนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
 หน่วยงาน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  

ที่อยู่  69/1  ถ.พญาไทแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท ์ 0-2653-4444  ต่อ 3142  โทรสาร 0-2653-4444  ต่อ 3143    
  e-mail  dhaniyasong@gmail.com 

        5.  ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 
 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 
 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

6.  สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
การจัดท ามาตรฐานฟาร์มโรงฆ่าสัตว์และสินค้าปศุสัตว์สารตกค้างโรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มและ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัยเป็น
ผู้ร่วมวิจัย 4 เรื่อง 

7.1  การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายและผลงานวิจัยด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกเพ่ือใช้เป็นกรอบประเมิน
ศักยภาพของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ปีกในประเทศส าหรับการตั้งรับกับข้อก าหนดทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิภาพสัตว์ : กรณีศึกษาคณะกรรมาธิการยุโรป 2551-2552 แห่งทุนวิจัยส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA)  

7.2 การศึกษาการปนเปื้อนยาต้านจุลชีพในอาหารสัตว์ปีกของฟาร์มมาตรฐานเลขทะเบียนวิชาการ  50(2)-
0312-132 กรมปศุสัตว์ 2550เผยแพร่ ในหน่วยงาน   กรมปศุสัตว์ 

7.3  องค์ประกอบน้ านมดิบกับมาตรฐานของประเทศไทยเผยแพร่วรสารสัตวบาลปีที่ 59 ฉบับที่ 1-2 เดือน
สิงหาคม 2549 

7.4 การส ารวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิตและความรู้เจตคติทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
สุขภาพของประชาชนปี 2541เผยแพร่ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตครั้งที่ 5 พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 
 

ภาพการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

การตรวจวัดอุณหภูมิ 
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การตรวจวัดค่า pH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดส่งตัวอย่าง 
 ไปยังห้องปฏิบัติการ 
  


