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บทคัดยอ
การถดถอยค็อกซเปนวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหความสัมพันธในการศึกษาแบบติดตามและ
มีขอมูลที่ไมทราบระยะเวลาการอยูรอดที่แทจริง แตยังพบมีบางงานวิจัยใชการถดถอยลอจิสติก การวิจัยนี้จึงตองการ
เปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ ที่อัตราการ
เกิด เหตุ ก ารณ รอยละ 10-90 โดยใชข อ มู ลผู ป ว ยมะเร็งท อ นํ้ าดี ที่ เขา รวมโครงการวิจั ย เรื่อง Association between
praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study จํานวน
194 ราย เชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษา พบ เมื่ออัตรา
การตายนอย คือ รอยละ 10 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ไดจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซไมตางกัน
(0.56 กับ 0.54 ตามลําดับ) แตที่อัตราการตายรอยละ 50 พบคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเริ่มตางกัน (0.31 กับ 0.20
ตามลําดับ) และที่อัตราการตายรอยละ 90 ยิ่งตางกันมาก (0.53 กับ 0.16 ตามลําดับ) สรุปไดวา ที่อัตราการเกิดเหตุการณ
ระดับปานกลางเปนตนไป การถดถอยลอจิสติกมีความแมนยําในการประมาณคาดอยกวาการถดถอยค็อกซ จึงแนะนําให
ใชการถดถอยค็อกซสําหรับการศึกษาที่มีการติดตาม
ABSTRACT
Cox regression is an appropriate statistical method used to investigate an association between
variables in follow-up study with censored data. However, logistic regression was used in some studies.
This study aimed to compare standard error of logistic and Cox regression estimates at 10-90 percent
of event rate. Data of 194 cholangiocarcinoma patients from Association between praziquantel
treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study was linked to data
from cancer unit, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University. The results showed that standard errors
of logistic and Cox regression were similar at ten percent of death rate (0.56 and 0.54, respectively)
but at fifty percent, the difference occurred (0.31 and 0.20, respectively). There was considerable
difference at death rate of ninety percent (0.53 and 0.16, respectively). In conclusion, logistic
regression had less precision than Cox regression at moderate to high levels of death rate. Therefore,
Cox regression should be used in follow-up study.
คําสําคัญ: การถดถอยลอจิสติก การถดถอยค็อกซ ความแมนยํา
Keywords: Logistic regression, Cox regression, Precision
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บทนํา
การวิเคราะหการถดถอยในงานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีการติดตามผลลัพธ กรณีวิเคราะหเพื่อ
สรางตัวแบบสําหรับหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Woodward (2014) ไดระบุวิธีการวิเคราะหไว 2 วิธี คือ
การถดถอยค็อกซ และ การถดถอยปวซง แตกรณีที่มีขอมูลซึ่งไมทราบระยะเวลาการอยูรอดที่แทจริง (Censored data)
ใหใชการถดถอยค็อกซ (ศิริพร, 2561) อยางไรก็ตาม จากการทบทวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารทางการแพทยและ
สาธารณสุขของไทยโดยนัทชา และคณะ (2560) กลับพบมีการใชการถดถอยลอจิสติกในงานวิจัยที่มีการติดตามและมี
Censored data
งานวิจัยที่ผานมามีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยการถดถอยค็อกซ โดย
Green, Symons (1983) ใชขอมูลผูปวยมะเร็งเตานม จํานวน 313 ราย ระยะเวลาการติดตาม 3-70 เดือน ผลการวิจัย พบ
ที่ระยะเวลาการติดตามสั้นและอัตราการเกิดโรคนอย คาสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ไดจากการถดถอยลอจิสติกไมแตกตางจาก
การถดถอยค็อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามมากขึ้นคาสั มประสิ ทธิ์จากทั้งสองการถดถอยมีความแตกตางกัน พบ ค า
สัม ประสิท ธิ์จ ากการถดถอยลอจิส ติก มีค วามไมแ นน อนและความเชื่อ ถือ ไดนอ ย (uncertain and less reliable)
Annesi et al. (1989) ใชขอมูลคนงานชายชาวฝรั่งเศสที่มีสุขภาพดี จํานวน 1,061 คน ซึ่งมีการติดตามรวม 22 ป ตั้งแตป
ค.ศ. 1960 สิ้นสุดการติดตามป ค.ศ. 1983 แบงระยะเวลาติดตามสะสมที่ 5, 10, 15, 20 และ 22 ป พบ ระยะเวลาการ
ติดตาม 5 ป หรือ นอยกวา ซึ่งหมายถึงอัตราการอยูรอดสูง การถดถอยลอจิสติกมีอํานาจการทดสอบไมตางจากการถดถอยค็
อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามนานขึ้น นั่นคือ มากกวา 5 ป อํานาจการทดสอบของการถดถอยลอจิสติกนอยกวาการ
ถดถอยค็อกซ เมื่อวิเคราะหปจจัยเสี่ยงพรอมกันหลายตัวแปร ที่อัตราการตายตํ่า ทั้งสองตัวแบบสามารถระบุตัวแปรทํานาย
การเสียชีวิตไดเทากันในทางสถิติ แตกรณีอื่นในการวิเคราะหขอมูลระยะยาว พบวาตัวแบบค็อกซ มีประสิทธิภาพมากกวา
ตัวแบบลอจิสติก การศึกษาของ Moriguchi et al. (1993) ใชขอมูลผูปวยที่รับการผาตัดกระเพาะอาหาร ตั้งแตเดือนมกราคม
ค.ศ. 1965 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 1985 จํานวน 1,019 คน โดยติดตามหลังการผาตัดไป 5 ป สิ้นสุดการติดตามในเดือนเมษายน
ค.ศ. 1991 พบ การถดถอยค็อกซกับการถดถอยลอจิสติก ใหขอสรุปปจจัยทํานายที่สัมพันธกับการเสียชีวิตหลังการผาตัดของ
ผูปวยมะเร็งกระเพาะอาหารเหมือนกัน โดยที่ระยะเวลาติดตาม 5 ป ผลการประมาณคาจากการถดถอยลอจิสติกและการ
ถดถอยค็อกซไมแตกตางกัน แตเมื่อระยะเวลาการติดตามเกิน 5 ป คาสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกมีความไมแนนอนและ
มีค วามน าเชื่อถื อน อยกวาการถดถอยค็ อกซ และ การศึ กษาของ Moghimi-Dehkordi et al. (2009) ใช ขอมูลผูป วยที่ ขึ้ น
ทะเบียนโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระหวางป ค.ศ. 2001 ถึง 2006 จํานวน 442 คน ติดตามการเกิดเหตุการณจนถึงป ค.ศ.
2006 พบ การถดถอยค็อกซกับการถดถอยลอจิสติกใหขอสรุปปจจัยทํานายการตายดวยมะเร็งกระเพาะอาหารเหมือนกันโดย
คาประมาณที่ไดตางกันเล็กนอย จะเห็นไดวา การศึกษาที่ผานมาใหทิศทางผลการเปรียบเทียบระหวางการถดถอยลอจิสติกกับ
การถดถอยค็อกซที่เหมือนกัน นั่นคือ ที่ระยะเวลาการติดตามนอยซึ่งหมายถึงอัตราการเกิดเหตุการณนอย การถดถอยลอจิสติก
มีประสิทธิภาพไมตางจากการถดถอยค็อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามนานขึ้นซึ่งอัตราการเกิดเหตุการณมากขึ้น การ
ถดถอยลอจิสติกมีประสิทธิภาพนอยกวาการถดถอยค็อกซ อยางไรก็ตาม การศึกษาที่ผานมาไมมีการระบุวา ที่อัตราการเกิด
เหตุการณเทาใดการถดถอยลอจิสติกใหผลการวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพดอยกวาการถดถอยค็อกซ ระบุเพียงระยะเวลาการ
ติดตามที่นานเกิน 5 ป ใหผลการวิเคราะหตางกัน ซึ่งการเกิดเหตุการณในแตละเรื่องมีความแตกตางกัน การระบุดวย
ระยะเวลาการติดตามจึงไมเพียงพอ
การวิจัยนี้จึงสนใจเปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซที่อัตราตายรอยละ
10-90 และระยะเวลาการติดตามตางๆ กัน โดยใชคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและชวงเชื่อมั่น (95% CI) เพื่อระบุ
ประสิทธิภาพของผลการวิเคราะห ทั้งนี้เพราะคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานบงบอกถึงความเที่ยง (Precision) ของคา
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สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือความชันนํ าไปสูคาขนาดความสัมพั นธ
ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม อีกทั้งการศึกษาที่ผานมาของ Green, Symons (1983), Moriguchi et al. (1993),
Moghimi-Dehkordi et al. (2009) มีการนําคาสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือความชันมาเปรียบเทียบระหวางตัวแบบการ
ถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ จึงทําใหการวิจัยนี้พิจารณาใชสองคาดังกลาวมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ โดยการสรางตัวแบบการถดถอยใชขอมูลผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีจากโครงการวิจัยเรื่อง
Association between Praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–
control study เชื่อมโยงกับขอมูลทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน (หนวยมะเร็ง โรงพยาบาล
ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2563; Kamsa-Ard et al., 2015) เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
คือ การรักษาแบบประคับประคอง กับ ตัวแปรตาม คือ การตายจากมะเร็งทอนํ้าดี
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ
กรณีการตายของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่เขารวมโครงการวิจัยเรื่อง Association between Praziquantel Treatment
and Cholangiocarcinoma: A Hospital-Based Matched Case–Control Study ดวยคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
และ ชวงเชื่อมั่น (95% CI) ที่อัตราตายรอยละ 10-90 และ ระยะเวลาการติดตามตางๆ กัน
วิธีการวิจัย
แหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชมาจาก 2 แหลง ดังนี้
1) ขอมูลผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีจากโครงการวิจัยเรื่อง Association between praziquantel treatment and
cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study (Kamsa-Ard et al., 2015) โดย Case คื อ
ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี และ Control คือ ผูปวยโรคอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของหรือสัมพันธกับมะเร็งทอนํ้าดี แตการวิจัยนี้ใชขอมูล
เฉพาะของ Case เทานั้น ไมมีการใชขอมูลของ Control
Case คือ ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่ไดรับการยืนยันจากทางพยาธิวิทยาวา เปนมะเร็งทอนํ้าดี และ เปนผูปวยที่
เขารับการผาตัด ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 จํานวน 210 ราย
ที่เข ารวมโครงการวิจัย Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospitalbased matched case–control study แตการวิจัยนี้นําจํานวนผูปวยมาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการถดถอยลอจิสติก
กับการถดถอยค็อกซ 194 ราย เหตุผลของการตัดผูปวยออกไป 16 ราย เนื่องจากผูปวยที่เกิดเหตุการณมีระยะเวลาการอยูรอด
ซํ้ากันไมเหมาะสําหรับการวิเคราะหการถดถอยค็อกซ (ศิริพร, 2561; In, Lee, 2018) จึงตัดผูปวยที่เกิดเหตุการณซึ่งมี
ระยะเวลาการอยู รอดซํ้ ากั น ออก 16 ราย โดยใช โปรแกรม Stata ทํ าการสุ ม เพื่ อ คั ด ข อ มู ล ออก 16 ราย ด ว ยคํ า สั่ ง
duplicates drop time , force (time คือ ระยะเวลาการอยูรอด)
2) ขอมูลตัวแปรตนในที่นี้คือการรักษาแบบประคับประคอง เหตุการณ คือการตาย และระยะเวลาการอยูรอด
จากฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล จัดเก็บโดยหนวยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หนวยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2563) การเลือกตัวแปรการรักษาแบบประคับประคองมา
เปนตัวแปรตนเนื่องจากเปนตัวแปรที่มีขอมูลครบถวน และมีความสัมพันธกับการตายของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จากจํานวนผูปวย 194 ราย แบงเปน รักษาแบบประคับประคอง 119 ราย และไมไดรักษาแบบประคับประคอง 75 ราย
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MMP4-4
ระยะเวลาการอยูรอดหมายถึงระยะเวลาตั้งแตการไดรับวินิจฉัยวาเปนมะเร็งทอนํ้าดีจนกระทั่งตาย เมื่อสิ้นสุดการติดตาม
สถานะการมีชีวิตของผูปวยทั้ง 194 ราย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 พบ 17 ราย ที่ยังมีชีวิตอยู หนวยสังเกตที่ยังมี
ชีวิตอยูหลังสิ้นสุดการติดตามที่ 3, 5, 7, 9, 13, 17, 24, 36 และ 80 เดือน ถือเปน Censored observation การกําหนด
ระยะเวลาการติดตามดังกลาวเพราะตองการใหไดอัตราการตายที่รอยละ 10-90
การเชื่ อ มโยงข อ มู ล จากทั้ ง สองแหล ง ด ว ยหมายเลขบั ต รประชาชนของผู ป ว ย ผู ทํา การเชื่ อ มโยง
คื อ นายฉลองพล สารทอง ซึ่ ง เป น เจ า หน า ที่ ข องหน ว ยมะเร็ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบฐานข อ มู ล ทะเบี ย นมะเร็ ง ของ
โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
สถานการณที่กําหนด
กําหนดระยะเวลาการอยูรอดที่ 3, 5, 7, 9, 13, 17, 24, 36 และ 80 เดือน เพื่อใหไดอัตราการตายที่ 10-90 ซึ่ง
ในที่นี้พบอัตราการตายที่รอยละ 8.2, 20.6, 28.9, 39.2, 50.5, 59.3, 70.1, 80.9 และ 90.7 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
ที่ระยะเวลาการอยูรอด 3 เดือน จากจํานวนผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี 194 ราย มี 16 ราย ที่ตาย คิดเปนอัตราการ
ตายรอยละ 8.2 แบงเปน กลุมที่รักษาแบบประคับประคองตาย 5 ราย กลุมที่ไมไดรักษาแบบประคับประคองตาย 11 ราย
จํานวนผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีอีก 178 ราย ที่ยังมีชีวิตรอดเกิน 3 เดือน ถูกจัดเปน Censoring จากนั้นนําขอมูลผูปวยที่ตาย
กับที่รอดมาวิเคราะหการถดถอยลอจิสติกโดยใชโปรแกรม Stata เพื่ อวิเคราะห ความสัมพั นธระหวางการรักษาแบบ
ประคับประคองกับการตาย ซึ่งผลการวิเคราะหจะไดคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสําหรับการประมาณคา 95% CI ของ
ความชัน (β) กับคา 95% CI ของอัตราสวนออดส (Odds ratio; OR) สําหรับการถดถอยค็อกซใชโปรแกรม Stata ในการ
วิเคราะหความสัมพันธดังกลาว โดยนําผูปวยที่มีระยะเวลาการอยูรอดที่คิดจากผลตางระหวางวันที่ตายกับวันที่วินิจฉัยวา
เปนมะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งระยะเวลาการอยูรอดนานเกิน 3 เดือน มาจัดเปน Censored observation นําขอมูลตัวแปรตน
เหตุการณ และระยะเวลา มาวิเคราะห ซึ่งจะไดคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน สําหรับการประมาณคา 95% CI ของคา
ความชัน (β) กับคา 95% CI ของอัตราสวนอันตราย (Hazard ratio; HR)
จากนัน้ นําตัวแบบการถดถอยค็อกซมาหา p-value ดวยการทดสอบโกลบอล (Global test) โดยวิธีของชอเอ็น
เฟลด (Schoenfeld) เพื่อตรวจสอบขอสมมติ (Assumption) ของการถดถอยค็อกซ สําหรับการตรวจสอบขอสมมติของ
ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก เนื่องจากมีตัวแปรตนเพียงตัวแปรเดียวจึงทําการตรวจสอบเงื่อนไขการสุมตัวอยางมาใหญตาม
เงื่อนไขของการทดสอบไคกําลังสอง (Chi-square test) นั่นคือ คาคาดหวังทุกคาตองมีคาอยางนอย 5 (พงษเดช, 2558)
เนื่องจากกรณีนี้ตัวแปรตนมี 2 กลุม คือ การรักษาแบบประคับประคอง กับ การไมรักษาแบบประคับประคอง และตัวแปรตาม
มี 2 กลุม คือ ตาย กับ ไมตาย
ที่ระยะเวลาการอยูรอด 5, 7, 9, 13, 17, 24, 36 และ 80 เดือน มีหลักการวิเคราะหเชนเดียวกับระยะเวลาการ
อยูรอดที่ 3 เดือน โดยจํานวนผูปวยที่ตาย ณ ระยะเวลาการอยูรอดตางๆ ดังนี้
ระยะเวลาการอยู ร อด 5 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 40 ราย (ร อ ยละการตาย 20.6) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 17 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 23 ราย
ระยะเวลาการอยู ร อด 7 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 56 ราย (ร อ ยละการตาย 28.9) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 25 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 31 ราย
ระยะเวลาการอยู ร อด 9 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 76 ราย (ร อ ยละการตาย 39.2) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 35 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 41 ราย
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MMP4-5
ระยะเวลาการอยู ร อด 13 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 98 ราย (ร อ ยละการตาย 50.5) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 47 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 51 ราย
ระยะเวลาการอยู ร อด 17 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 115 ราย (ร อ ยละการตาย 59.3) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 61 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 54 ราย
ระยะเวลาการอยู ร อด 24 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 134 ราย (ร อ ยละการตาย 70.1) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 74 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 60 ราย
ระยะเวลาการอยู ร อด 36 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 154 ราย (ร อ ยละการตาย 80.9) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 89 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 65 ราย
ระยะเวลาการอยู ร อด 80 เดื อ น จํ า นวนผู ป ว ยตาย 176 ราย (ร อ ยละการตาย 90.7) กลุ ม รั ก ษาแบบ
ประคับประคองตาย 105 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 71 ราย
การพิจารณาดานจริยธรรม
การวิจัยนี้ใชขอมูลจากโครงการวิจัย Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma:
a hospital-based matched case–control study และ ขอมูลทะเบี ยนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับอนุญาตจากหัวหนาโครงการวิจัยและหัวหนาหนวยมะเร็งใหนําขอมูลมาใชสําหรับการวิจัยนี้
และไดรับคํารับรองการทําวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วันที่ 11 สิงหาคม
2563 เลขที่ HE631384 กอนนําขอมูลมาวิเคราะห การนําขอมูลหมายเลขบัตรประชาชนของผูปวยที่เขารวมโครงการวิจัย
Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched casecontrol study มาเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร ดําเนินการโดยเจาหนาที่หนวยมะเร็ง
ผูรับผิดชอบการจัดทําฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งดังกลาว หลังจากเชื่อมโยงขอมูลจากสองแหลงขอมูลเขาดวยกันแลว กอน
นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยนี้ไดนําตัวแปรหมายเลขบัตรประชาชนของผูปวยออก
ผลการวิจัย
ขอมู ลทั่ วไปของผูป วยมะเร็งท อนํ้ าดีที่ เข ารว มโครงการวิจั ยเรื่อ ง Association between praziquantel
treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study
ผูปวยทั้งหมด 194 คน เปนเพศชาย 118 คน (รอยละ 60.8) อายุเฉลี่ย 60.7 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.2 ป)
เมื่อสิ้นสุดการติดตาม คือ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 มีจํานวนคนตาย 177 ราย คามัธยฐานระยะเวลาการอยูรอด 1.1 ป
(สั้นสุด 0.1 ป นานสุด 13.1 ป) ) โดยผูปวยรอยละ 47.4 มีคามัธยฐานระยะเวลาการอยูรอด นอยกวา 1 ป
ผูปวยกลุมที่รักษาแบบประคับประคอง 75 คน เปนเพศชาย 52 คน (รอยละ 69.3) อายุเฉลี่ย 61.0 ป (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.2 ป) เมื่อสิ้นสุดการติดตาม พบจํานวนคนตาย 72 ราย คามัธยฐานระยะเวลาการอยูรอด 0.7 ป (สั้นสุด
0.1 ป นานสุด 13.1 ป)
ผูปวยกลุมที่ไมรักษาแบบประคับประคอง 119 คน เปนเพศชาย 66 คน (รอยละ 55.5) อายุเฉลี่ย 59.8 ป (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.3 ป) เมื่อสิ้นสุดการติดตาม พบจํานวนคนตาย 105 ราย คามัธยฐานระยะเวลาการอยูรอด 1.4 ป
(สั้นสุด 0.1 ป นานสุด 11.0 ป)
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MMP4-6
เปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ
ที่ระยะเวลาการอยูรอด 3 เดือน อัตราการตายรอยละ 8.2 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเพื่อใชประมาณคา
95% CI ของความชันจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซไมตางกัน (0.56 กับ 0.54 ตามลําดับ) แตเมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการอยูรอดเปน 13 เดือน ซึ่งอัตราการตายเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50.5 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเริ่มตางกัน
(0.31 กับ 0.23 ตามลําดับ) และยิ่งระยะเวลาการอยูรอดเพิ่มเปน 80 เดือน ซึ่งหมายถึงอัตราการตายยิ่งเพิ่มมากขึ้น นั่น
คือ รอยละ 90.7 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานยิ่งตางกันมาก (0.53 กับ 0.16 ตามลําดับ) ดังภาพที่ 1
พิจารณา 95% CI ของคา OR กับ HR ที่ระยะเวลาการอยูรอด 3 เดือน อัตราการตายรอยละ 8.2 พบ 95% CI
ของคา OR กับ HR ใกลเคียงกัน (1.30, 11.78 กับ 1.28, 10.57 ตามลําดับ) ที่ระยะเวลาการอยูรอด 13 เดือน อัตราการตาย
รอยละ 50.5 คา 95% CI เริ่มแตกตางกัน นั่นคือ 1.77, 5.98 กับ 1.55, 3.44 ตามลําดับ และเมื่อระยะเวลาการอยูรอด
เพิ่มเปน 80 เดือน อัตราการตายรอยละ 90.7 คา 95% CI ของ OR กับ HR ใหความหมายที่แตกตางกัน นั่นคือ 0.95,
7.46 กับ 1.25, 2.31 ตามลําดับ ซึ่งชวงเชื่อมั่นของ HR แคบกวา OR มาก ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
ที่อัตราการตายนอยและมาก คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยลอจิสติกมีคามาก แตที่อัตรา
การตายปานกลาง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีคานอย ในขณะที่การถดถอยค็อกซ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
จะลดนอยลงตามอัตราการตายที่เพิ่มมากขึ้น ดังภาพที่ 1
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการสุมตัวอยางมาใหญกรณีการถดถอยลอจิสติกพบที่ทุกอัตราการตายคือรอยละ 8.2 ถึง
90.7 ขอมูลผานเงื่อนไขดังกลาว สวนการตรวจสอบขอสมมติการถดถอยค็อกซดวยการทดสอบโกลบอล พบทุกอัตราการตาย
มี p-value มากกวา 0.05 ซึ่งผานขอสมมติ ยกเวนที่อัตราตายรอยละ 80.9 (p-value = 0.0409) ไมผานขอสมมติ

ภาพที่ 1 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบการถดถอยลอจิสติกกับตัวแบบการถดถอยค็อกซที่รอยละการตายตางๆ
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MMP4-7

ภาพที่ 2 คา 95% CI ของอัตราสวนออดส (OR)

ภาพที่ 3 คา 95% CI ของอัตราสวนอันตราย (HR)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ที่อัตราการตายนอย คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซไมตางกัน
(SE เทากับ 0.56 กับ 0.54 ตามลําดับ ที่รอยละการตาย 8.2) แตเมื่ออัตราการตายเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ ที่รอยละ 50.5
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเริ่มแตกตางกัน (SE เทากับ 0.31 กับ 0.20 ตามลําดับ) จนที่อัตราการตายรอยละ 90.7
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานตางกันมาก (SE เทากับ 0.53 กับ 0.16 ตามลําดับ) สรุปไดวา ยิ่งอัตราการเกิดเหตุการณมาก
คาความคลาดเคลื่อ นมาตรฐานจากการถดถอยลอจิส ติก กับ การถดถอยค็อกซยิ่งตางกัน มากจนใหข อสรุป ในทิ ศทาง
ที่ แตกต างกัน พิ จารณาได จ าก 95% CI ของ OR กั บ HR ที่ ร อยละการตาย 8.2 ค า 95% CI ของ OR : 1.30, 11.78
สําหรับ HR : 1.28, 10.57 จะเห็นไดวา ขอบเขตบนกับขอบเขตลางของชวงเชื่อมั่นจากการถดถอยลอจิสติกกับค็อกซ
ไมตางกัน แตที่ รอ ยละ 50.5 เริ่ม แตกตางกัน นั่ นคือ 95% CI ของ OR : 1.77, 5.98 และ HR : 1.55, 3.44 ตามลําดั บ
จนเมื่อรอยละการตายเทากับ 90.7 พบ 95% CI ของ OR : 0.95, 7.46 ซึ่งใหขอสรุปที่ตางจาก 95% CI ของ HR นั่นคือ 1.25,
2.31 โดย 95% CI ของ OR ใหขอสรุปความสัมพันธระหวางการรักษาแบบประคับประคองกับการตายไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เพราะ 95% CI ของ OR ครอม 1.00 แต 95% CI ของ HR ไมครอม 1.00 ซึ่งหมายความวา การรักษาแบบประคับประคองกับ
การตายมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและชวงเชื่อมั่นมีความแมนยํามากกวาการถดถอยลอจิสติก
การที่ อัตราการตายนอยแลวคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ
ไมตางกัน เพราะเมื่ออัตราการตายนอย นั่นหมายถึง จํานวนคนที่ไมเกิดเหตุการณมาก มีจํานวน Censoring มาก สําหรับ
การถดถอยลอจิสติก ซึ่งไมไดนําเวลาระยะเวลามาวิเคราะห สนใจเพียงจํานวนการเกิดเหตุการณ เมื่อสัดสวนการเกิด
เหตุการณสองกลุมตางกันมาก คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็มาก สวนการถดถอยค็อกซ แมจะมีการนําระยะเวลา
เขามาในการวิเคราะห แตระยะเวลาการอยูรอดของ Censoring เปนเพียงระยะเวลาการอยูรอดที่สังเกตได ซึ่งไมใช
ระยะเวลาการอยูรอดที่แทจริง ดังนั้น เมื่อมี Censoring มาก ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาจึงมาก (ศิริพร, 2561) ทําให
ไมตางจากการถดถอยลอจิสติก แตเมื่ออัตราการตายเพิ่มมากขึ้นคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากสองตัวแบบการถดถอย
มีความตางกัน โดยคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยค็อกซนอยกวาการถดถอยลอจิสติกมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ
เมื่อ Censoring นอยลง นั่นคือมีจํานวนการเกิดเหตุการณมาก ระยะเวลาการเกิดเหตุการณก็มากดวย การวิเคราะหการ
ถดถอยค็อกซซึ่งนําระยะเวลาการเกิดเหตุการณมาคิดดวยจึงมีความแมนยํากวา ในขณะที่การถดถอยลอจิสติก ไมไดนําเวลา
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ มาคิด ไมคํานึงถึง Censoring รวมถึงการวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก กระทําบนขอสมมติ
(Assumption) ที่วา โอกาสเกิดผลลัพธของทุกหนวยสังเกตมีความเทาเทียมกัน แตในการศึกษาที่กําหนดระยะเวลาการ
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ติดตามนานโอกาสเกิดผลลัพธยอมสูง จึงทําใหการถดถอยลอจิสติกไดผลการศึกษาที่อคติ (bias) มากกวา (Bahr, Holme,
2003) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ Staley et al. (2017) ที่พบวาตัวแบบค็อกซมีอํานาจการทดสอบมากกวา
การถดถอยลอจิสติก และเมื่ออุบัติการณเกิดโรคเพิ่มขึ้น ความแตกตางของอํานาจการทดสอบระหวางสองตัวแบบเพิ่มขึ้น
ดวย การศึกษาของ Moriguchi et al. (1993) ก็พบวาเมื่ออุบัติการณเกิดโรคตํ่า ระยะเวลาในการติดตามสั้น การประมาณ
คาพารามิเตอรของตัวแบบถดถอยลอจิสติก ใกลเคียงกับตัวแบบถดถอยค็อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามเพิ่มขึ้น คา
สัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกมีความไมแนนอนและมีความนาเชื่อถือนอยกวาการถดถอยค็อกซ เชนเดียวกับการศึกษา
ของ Annesi et al. (1989) ที่พบวา เมื่ออัตราการตายตํ่า ทั้งสองตัวแบบสามารถระบุตัวแปรทํานายการเสียชีวิตไดเทากัน
ในทางสถิติ แตกรณีที่อัตราการตายสูง พบวาตัวแบบค็อกซ มีประสิทธิภาพมากกวาตัวแบบลอจิสติกในการวิเคราะหขอมูล
ระยะยาว และสอดคลองกับการศึกษาของ Ngwa et al. (2016) ที่พบวาตัวแบบถดถอยลอจิสติกแบบรวมมีคา SE สูงกวา
ตัวแบบถดถอยค็อกซ ในทุกสถานการณที่จําลอง และทั้งสองตัวแบบมีคา SE สูงขึ้นเมื่อมีอัตราการเกิดเหตุการณนอยๆ
เมื่อเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการถดถอยลอจิสติก พบ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
มากที่อัตราการตายนอยกับมาก นั่นคือ ที่รอยละ 8.2 กับ รอยละ 90.7 (SE เทากับ 0.56 กับ 0.53 ตามลําดับ) และคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานนอยที่อัตราการตายปานกลาง นั่นคือ ที่รอยละ 39.2 กับ รอยละ 50.5 (SE เทากับ 0.31 เทากัน)
จึงสงผลให 95% CI ที่อัตราการรอยละ 39.2 กับ รอยละ 50.5 มีความแมนยํากวาที่อัตราการตายรอยละ 8.2 กับ รอยละ
90.7 (95% CI : 1.30, 11.78; 0.95, 7.46; 1.59, 5.28; 1.77, 5.98 ตามลําดับ) การที่คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ที่อัตรา
การตายนอยและมากมีคามากกวากรณีอัตราการตายปานกลาง เพราะคาประมาณจากการถดถอยลอจิสติก ขึ้นอยูกับสัดสวน
ของการเกิดเหตุการณในแตละกลุม เมื่อคาสัดสวนของการเกิดเหตุการณในกลุมศึกษา ตอกลุมควบคุมมีคาเขาใกล 1 นั่น
คือ รอยละการเกิดเหตุการณทั้งสองกลุมเทากัน (อัตราการเกิดเหตุการณเขาใกลรอยละ 50) คาประมาณจากการถดถอย
ลอจิสติกจะนอยที่สุด (Peduzzi et al., 1987) รวมถึงการประมาณคา SE ของการถดถอยลอจิสติกก็ขึ้นอยูกับจํานวนการ
เกิดเหตุการณ และไมเกิดเหตุการณในแตละกลุมดวยเชนกัน (Hespanhol et al., 2019)
กรณีการถดถอยค็อกซ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมากที่สุดที่อัตราการตายนอยที่สุด คือ รอยละ 8.2 (SE เทากับ
0.54) ซึ่งกรณีนี้ขอมูลมี Censoring มากที่สุด แตเมื่ออัตราการตายเพิ่มขึ้นจนถึงรอยละ 90.7 นั่นคือ Censoring นอย
ที่สุด คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานนอยที่สุด (SE เทากับ 0.16) จึงสงผลให 95% CI ของ HR กรณีอัตราการตายมาก
(ที่รอยละ 90.7 คา 95% CI: 1.25 , 2.31) มีความแมนยํามากกวา 95% CI กรณี อัตราการตายนอย (ที่รอยละ 8.2 คา
95% CI: 1.28, 10.57) การที่คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่อัตราการตายนอยมีคามากกวาที่อัตราการตายมากเนื่องจากที่
อัตราการตายนอย มี Censoring มาก ซึ่ง Censoring เปนหนวยสังเกตที่ไมเกิดเหตุการณ เมื่อสิ้นสุดการติดตาม การ
ถดถอยค็ อ กซ แม จ ะมี การนํ าระยะเวลาเข ามาในการวิเคราะห แต ร ะยะเวลาการอยู รอดของ Censoring เป น เพี ย ง
ระยะเวลาการอยูรอดที่สังเกตได (Observed survival time) ไมใชระยะเวลาการอยูรอดที่แทจริง (ศิริพร, 2561) ดังนั้น
เมื่อมี Censoring มาก ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาจึงมาก สงผลตอชวงเชื่อมั่นที่กวางขึ้นและอํานาจการทดสอบ
ลดลง (Brookmeyer, Crowley, 1982) แตเมื่ออัตราการตายมาก จํานวน Censoring นอย นั่นหมายถึงขอมูลเวลาที่นําไป
วิเคราะหเปนเวลาการอยูรอดที่แทจริง เปนระยะเวลาการเกิดเหตุการณจริง สงผลใหผลการวิเคราะหการถดถอยค็อกซ มีคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานนอย หรือเกิดอคตินอย (Clark et al., 2003) สอดคลองกับการศึกษาของ Layton (2013) ที่
แสดงใหเห็นวาจํานวน Censoring สงผลตอคา SE เปนอยางมาก จากการเปรียบเทียบ จํานวนการเกิดเหตุการณ, Number
at risk และจํานวน Censoring ที่เปลี่ยนแปลง คา SE จะเพิ่มขึ้น เมื่อจํานวนการเกิดเหตุการณเพิ่มขึ้น และเมื่อหนวย
สังเกตกลายเปน Censoring จํานวนมาก คา SE จะเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน

567

MMP4-9
ขอจํากัดของการศึกษา ดังนี้ (1) จํานวนตัวอยางที่นํามาจากโครงการวิจัย Association between praziquantel
treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study มี น อ ย (194 ราย) ทํ า ให
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหเมื่อตองมีการคัดเลือกตัวแปรตนมากกวา 1 ตัวแปร เขาตัวแบบไมสามารถดําเนินการได
ในอัตราการเกิดเหตุการณนอยเพราะจํานวนการเกิดเหตุการณไมเพียงพอใหวิเคราะห ทั้งนี้คํานึงถึงความเหมาะสมในการ
ประมาณคาโดยจํานวน 1 พารามิเตอรตอจํานวน 10 เหตุการณ (Stoltzfus, 2011; Deanna, 2018) (2) การวิเคราะหนี้
ไมไดคํานึงถึงผลการนําไปใชในเชิงเนื้อหาของโรคมะเร็งทอนํ้าดี แตเปนการวิเคราะหโดยคํานึงถึงผลในเชิงทางสถิติ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการเลือกใชสถิติที่เหมาะสม ดังนั้น ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรักษาแบบ
ประคับประคองกับการตายจากมะเร็งทอนํ้าดีจึงไมสามารถนําไปใชกับผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีได
สรุป ไดวา ในการศึกษาแบบติดตามเมื่อ อัตราการเกิด เหตุการณ ไมม ากซึ่ งหมายความวามี Censoring มาก
การวิเคราะห ด วยการถดถอยลอจิส ติ ก กั บ การถดถอยค็อ กซ ให ผ ลไม ต างกั น แต เมื่ ออั ต ราการเกิ ด เหตุ ก ารณ เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออัตราการเกิดเหตุการณในระดับปานกลางผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ
เริ่มแตกตางกัน และยิ่งอัตราการเกิดเหตุการณมาก นั่นคือ Censoring นอย ผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติก
มีความตางจากการถดถอยค็อกซอยางมาก จึงแนะนําใหใชการถดถอยค็อกซเมื่อเปนการศึกษาแบบติดตาม
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