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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือประมาณอัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือดใน
แต่ละจังหวัดของประเทศไทย หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราป่วยเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
ขาดเลือด และเพ่ือสร้างแผนที่โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย โดยใช้ตัว
แบบศึกษาตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Mixed Model หรือ GLMM) ที่
ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซง (Poisson) และมีอิทธิพลเชิงสุ่ม แบบ Multivariate 
Conditional Autoregressive Model (MCAR) รวมอยู่ด้วย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย จ านวนผู้ป่วยโรคโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด รายได้เฉลี่ยต่อหัว 
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงของการป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด คือ รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Relative Risk (RR) = 1.0002) สัดส่วน
นักเรียนนักศึกษา (RR = 1.0186) แผนที่โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด ท าให้เห็นได้
ง่ายว่าพ้ืนที่ในมีอัตราป่วยสูง จึงใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนป้องกันการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือด 
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Abstract 
The objectives of this research are to estimate the morbidity rates of 

Hypertension and Ischemic heart disease in each province of Thailand, to investigate 
factors influencing on the morbidity rates, and to construct the disease maps of 
those two diseases. The generalized linear mixed model (GLMM) in which the 
responses have a  Poisson distribution and the spatial effects are a multivariate 
conditional autoregressive model (MCAR) are adopted. The provincial secondary data 
sets consisting of a number of Hypertension and Ischemic heart disease patients, an 
average income per head and a student proportion were collected.  The results 
show the average income per head (Relative Risk (RR) = 1.0002) and student 
proportion (RR = 1.0186)  influence the morbidity rates of Hypertension and Ischemic 
heart disease. Hypertension and Ischemic maps are easy for readers to see which 
areas are at high risk. They are a useful tool for planning and controlling the 
Hypertension and Ischemic heart disease.  
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