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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือประมาณอัตราป่วยโรคฉี่หนูในแต่ละเดือน ทุกจังหวัดของประเทศ
ไทย หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคฉี่หนู หาแนวโน้มการเกิดโรคฉี่หนู และเพ่ือสร้างแผนที่โรคฉี่
หนูในประเทศไทย โดยใช้ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Mixed Model 
หรือ GLMM) ที่มีอิทธิพลเชิงพ้ืนที่เป็น แบบ Conditional Autoregressive Model (CAR)  และ
อิทธิพลเชิงเวลา เป็นแบบแนวโน้มเชิงเส้น (Linear trend) ค่าประมาณอัตราป่วยจะถูกน าไปใช้สร้าง
แผนที่โรคฉี่หนูในประเทศไทย ตัวแปรตามคือ จ านวนผู้ป่วยโรคฉี่หนูในแต่ละเดือน ทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย สมมติให้มีการแจกแจงแบบปัวซง (Poisson) ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิระดับจังหวัด 
ปัจจัยที่น ามาพิจารณาได้แก่ ปริมาณฝน อุณหภูมิเฉลี่ย และภาค ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ออัตราป่วยโรคโรคฉี่หนู คือ ปริมาณฝน (ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RR) = 1.0013) อุณหภูมิเฉลี่ย (RR = 
0.9922) ภาคเหนือ (RR = 10.6440) ภาคอีสาน (RR = 14.3249) ภาคใต้ (RR = 15.5491) ภาค
ตะวันตก (RR = 3.6219) ภาคตะวันออก (RR = 1.0103) เมื่อภาคกลางเป็นภาคที่ใช้อ้างอิง 
(Reference region) และแนวโน้ม (RR = 1.0183) จังหวัด-เดือน ที่มีอัตราป่วยโรคฉี่หนูสูง 10 
อันดับแรก (ต่อประชากร 1,000,000 คน) เรียงล าดับจากมากสุดถึงน้อยสุด ได้แก่ พังงาเดือน
กันยายน (59.00) พังงาเดือนสิงหาคม (33.49) ศรีสะเกษเดือนตุลาคม (23.14) ศรีสะเกษเดือน  
สิงหาคม  (22.60) ศรีสะเกษเดือนกันยาน (22.57) พังงาเดือนตุลาคม (22.55) เลย เดือน
กันยายน (21.11) พังงาเดือนกรกฎาคม (20.81) พังงาเดือนพฤษภาคม (20.72) และ พังงาเดือน
มิถุนายน (20.47) ตามล าดับ  แผนที่โรคฉี่หนูในประเทศไทย ช่วยให้ผู้อ่านเห็นได้ง่ายว่าพ้ืนที่ใดมี
อัตราป่วยสูง เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนป้องกันการเกิดโรค 

 

ค ำส ำคัญ: ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (GLMM), แผนที่โรค, โรคฉี่หนู, อิทธิพลเชิงพ้ืนที่ แบบ 
CAR, อิทธิพลเชิงเวลา แบบ แนวโน้มเชิงเส้น, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลา และเชิงพ้ืนที่ (Spatio-
temporal data analysis) 
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Abstract 
The objectives of this research are to estimate the morbidity rates of 

Leptospirosis in each month of all provinces in Thailand, to determine the trend of 
leptospirosis over time, to investigate factors influencing on the morbidity rates, and 
to construct the disease maps of the leptospirosis. The generalized linear mixed 
model (GLMM) in which the spatial effects follow the conditional autoregressive 
model (CAR) and the temporal effects follow a linear trend.  The estimated 
morbidity rates are used to construct the disease maps.  The dependent variables 
are the numbers of leptospirosis patients in each month of each province and are 
assumed to have a Poisson distribution.  The data are secondary data at a provincial 
level. The factors considered are rainfall, averaged temperatures, and regions.  The 
results show that the factors influencing on the morbidity rates are rainfall (Relative 
Risk (RR) = 1.0013), averaged temperature (RR = 0.9922), north region (RR = 10.6440), 
northeast region, (RR = 14.3249), southern region (RR = 15.5491), western region (RR = 
3.6219), and eastern region (RR = 1.0103), where the central region is a reference 
region, and a linear trend (RR = 1.0183). The top ten province and months with high 
morbidity rates (per 1,000,000 population), ranking from largest to smallest values, 
are Phangnga in September (59.00), Phangnga in August (33.49), Sisaket in October 
(23.14), Sisaket in August ศรีสะเกษ (22.60), Sisaket in September (22.57), Phngnga in 
October (22.55), Loei in September (21.11), Phangnga in July (20.81), Phangnga in May 
(20.72), and Phangnga in June (20.47), respectively.  The leptospirosis maps are easy 
for readers to identify which areas are at high risk. They are a useful tool for planning 
and controlling the leptospirosis. 
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