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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือประมาณอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในแต่ละจังหวัดของประเทศ
ไทยโดยใช้ตัวแบบเบย์ และให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เชิงพ้ืนที่แบบ Conditional 
Autoregressive model (CAR) และน าค่าประมาณที่ได้ไปใช้สร้างแผนที่โรคไข้เลือดออกในประเทศ
ไทย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิระดับจังหวัด ประกอบด้วย จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปริมาณ
ฝน อุณหภูมิเฉลี่ย และฤดูกาลช่วง เดือนมกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน 
และตุลาคม-ธันวาคม ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณฝน (RR = 1.0026) อุณหภูมิเฉลี่ย  (RR = 1.2681)  
มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก และฤดูกาลช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน มีอิทธิพลต่อการเกิด
โรคไข้เลือดออกมากกว่าช่วงอ่ืนอ่ืนๆ อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกสูงสุด 5 อันดับแรก ต่อประชากร 
100,000 คน เรียงล าดับจากมากสุดถึงน้อยสุด ดังนี้ เชียงใหม่ เดือนสิงหาคม (1,288.00) เดือน
กรกฎาคม (1,096.00) กันยายน (804.30)  สุรินทร์ เดือน สิงหาคม (772.30) นครศรีธรรมราช เดือน
สิงหาคม (666.20)  แผนที่โรคที่สร้างขึ้นแสดงการกระจายของโรคในแต่ละพืนที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
และมีประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุข 

 

ค ำส ำคัญ: โรคไข้เลือดออก,  ตัวแบบเบย์,  ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เชิงพ้ืนที่, Conditional  
             Autoregressive mode (CAR), แผนที่โรค 



Title             :  Spatial Mathematical Analysis: An  Application to  Mapping of   
                      Dengue Hemorrhagic Fever in Thailand 
Researcher:      Assist. Prof. Sunee Sammatat, Assist.Prof. Nittaya Boonsith,                  
                      Mr. Krisada Lekdee 
Year          :  2013 
 

Abstract 
 

The objectives of this research are to estimate the morbidity rate of Dengue 
Hemorrhagic fever in each province of Thailand and to construct the map of the 
Dengue Hemorrhagic fever.  A Bayesian model is used for the data analysis. The data 
are mathematical spatial correlated in the form of the conditional autoregressive 
model (CAR). The secondary data were collected at a provincial level. They were the 
number of Dengue Hemorrhagic fever patients, rainfall and average temperature. The 
research found that the rainfall (RR = 1.0026) and the average temperature (RR = 
1.2681) had influence on the morbidity of Dengue Hemorrhagic fever. The season 
during July to September had more influence on the morbidity of Dengue 
Hemorrhagic fever than during the other seasons. The top 5 highest morbidity rates, 
per 100,000 population, were Chiangmai in October (1,288.00), July (1,096.00), 
September (804.30), Surin in October (772.30), and Nakhon Si Thammarat in August 
(666.20).  The disease map constructed for showing the distribution of the disease is 
easy to understand and useful for public health. 
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