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บทคัดยอ 

  การถดถอยค็อกซเปนวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหความสัมพันธในการศึกษาแบบติดตามและ

มีขอมูลท่ีไมทราบระยะเวลาการอยูรอดท่ีแทจริง แตยังพบมีบางงานวิจัยใชการถดถอยลอจิสติก การวิจัยน้ีจึงตองการ

เปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ ท่ีอัตราการ

เกิดเหตุการณ รอยละ 10-90 โดยใชขอมูลผูปวยมะเร็งทอน้ําดีท่ีเขารวมโครงการวิจัยเรื่อง Association between 

praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study จํานวน 

194 ราย เช่ือมโยงกับขอมูลของหนวยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษา พบ เมื่ออัตรา

การตายนอย คือ รอยละ 10 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ีไดจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซไมตางกัน 

(0.56 กับ 0.54 ตามลําดับ) แตท่ีอัตราการตายรอยละ 50 พบคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเริ่มตางกัน (0.31 กับ 0.20 

ตามลําดับ) และท่ีอัตราการตายรอยละ 90 ยิ่งตางกันมาก (0.53 กับ 0.16 ตามลําดับ) สรุปไดวา ท่ีอัตราการเกิดเหตุการณ

ระดับปานกลางเปนตนไป การถดถอยลอจิสติกมีความแมนยําในการประมาณคาดอยกวาการถดถอยค็อกซ จึงแนะนําให

ใชการถดถอยค็อกซสําหรับการศึกษาท่ีมีการติดตาม   
 

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:  การถดถอยลอจสิติก การถดถอยค็อกซ ความแมนยํา 
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บทนํา 

  การวิเคราะหการถดถอยในงานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีการติดตามผลลัพธ กรณีวิเคราะหเพ่ือ

สรางตัวแบบสําหรับหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Woodward (2014) ไดระบุวิธีการวิเคราะหไว 2 วิธี คือ 

การถดถอยค็อกซ และ การถดถอยปวซง แตกรณีท่ีมีขอมูลซึ่งไมทราบระยะเวลาการอยูรอดท่ีแทจริง (Censored data) 

ใหใชการถดถอยค็อกซ (ศิริพร, 2561) อยางไรก็ตาม จากการทบทวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารทางการแพทยและ

สาธารณสุขของไทยโดยนัทชา และคณะ (2560) กลับพบมีการใชการถดถอยลอจิสติกในงานวิจัยท่ีมีการติดตามและมี 

Censored data  

งานวิจัยท่ีผานมามีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยการถดถอยค็อกซ โดย 

Green, Symons (1983) ใชขอมูลผูปวยมะเร็งเตานม จํานวน 313 ราย ระยะเวลาการติดตาม 3-70 เดือน ผลการวิจัย พบ 

ท่ีระยะเวลาการติดตามสั้นและอัตราการเกิดโรคนอย คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีไดจากการถดถอยลอจิสติกไมแตกตางจาก

การถดถอยค็อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามมากข้ึนคาสัมประสิทธ์ิจากท้ังสองการถดถอยมีความแตกตางกัน พบ คา

สัมประสิทธิ์จากการถดถอยลอจิสติกมีความไมแนนอนและความเชื่อถือไดนอย (uncertain and less reliable)  

Annesi et al. (1989) ใชขอมูลคนงานชายชาวฝรั่งเศสท่ีมีสุขภาพดี จํานวน 1,061 คน ซึ่งมีการติดตามรวม 22 ป ตั้งแตป 

ค.ศ. 1960 สิ้นสุดการติดตามป ค.ศ. 1983 แบงระยะเวลาติดตามสะสมท่ี 5, 10, 15, 20 และ 22 ป พบ ระยะเวลาการ

ติดตาม 5 ป หรือ นอยกวา ซึ่งหมายถึงอัตราการอยูรอดสูง การถดถอยลอจิสติกมีอํานาจการทดสอบไมตางจากการถดถอยค็

อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามนานข้ึน น่ันคือ มากกวา 5 ป อํานาจการทดสอบของการถดถอยลอจิสติกนอยกวาการ

ถดถอยค็อกซ เมื่อวิเคราะหปจจัยเสี่ยงพรอมกันหลายตัวแปร ท่ีอัตราการตายตํ่า ท้ังสองตัวแบบสามารถระบุตัวแปรทํานาย

การเสียชีวิตไดเทากันในทางสถิติ แตกรณีอ่ืนในการวิเคราะหขอมูลระยะยาว พบวาตัวแบบค็อกซ มีประสิทธิภาพมากกวา

ตัวแบบลอจิสติก การศึกษาของ Moriguchi et al. (1993) ใชขอมูลผูปวยท่ีรับการผาตัดกระเพาะอาหาร ตั้งแตเดือนมกราคม 

ค.ศ. 1965 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 1985 จํานวน 1,019 คน โดยติดตามหลังการผาตัดไป 5 ป สิ้นสุดการติดตามในเดือนเมษายน 

ค.ศ. 1991 พบ การถดถอยค็อกซกับการถดถอยลอจิสติก ใหขอสรุปปจจัยทํานายท่ีสัมพันธกับการเสียชีวิตหลังการผาตัดของ

ผูปวยมะเร็งกระเพาะอาหารเหมือนกัน โดยท่ีระยะเวลาติดตาม 5 ป ผลการประมาณคาจากการถดถอยลอจิสติกและการ

ถดถอยค็อกซไมแตกตางกัน แตเมื่อระยะเวลาการติดตามเกิน 5 ป คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยลอจิสติกมีความไมแนนอนและ

มีความนาเช่ือถือนอยกวาการถดถอยค็อกซ และ การศึกษาของ Moghimi-Dehkordi et al. (2009) ใชขอมูลผูปวยท่ีข้ึน

ทะเบียนโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระหวางป ค.ศ. 2001 ถึง 2006 จํานวน 442 คน ติดตามการเกิดเหตุการณจนถึงป ค.ศ. 

2006 พบ การถดถอยค็อกซกับการถดถอยลอจิสติกใหขอสรุปปจจัยทํานายการตายดวยมะเร็งกระเพาะอาหารเหมือนกันโดย

คาประมาณท่ีไดตางกันเล็กนอย จะเห็นไดวา การศึกษาท่ีผานมาใหทิศทางผลการเปรียบเทียบระหวางการถดถอยลอจิสติกกับ

การถดถอยค็อกซท่ีเหมือนกัน น่ันคือ ท่ีระยะเวลาการติดตามนอยซึ่งหมายถึงอัตราการเกิดเหตุการณนอย การถดถอยลอจิสติก

มีประสิทธิภาพไมตางจากการถดถอยค็อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามนานข้ึนซึ่งอัตราการเกิดเหตุการณมากข้ึน การ

ถดถอยลอจิสติกมีประสิทธิภาพนอยกวาการถดถอยค็อกซ อยางไรก็ตาม การศึกษาท่ีผานมาไมมีการระบุวา ท่ีอัตราการเกิด

เหตุการณเทาใดการถดถอยลอจิสติกใหผลการวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพดอยกวาการถดถอยค็อกซ ระบุเพียงระยะเวลาการ

ติดตามท่ีนานเกิน 5 ป ใหผลการวิเคราะหตางกัน ซึ่งการเกิดเหตุการณในแตละเรื่องมีความแตกตางกัน การระบุดวย

ระยะเวลาการติดตามจึงไมเพียงพอ  

การวิจัยน้ีจึงสนใจเปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซท่ีอัตราตายรอยละ 

10-90 และระยะเวลาการติดตามตางๆ กัน โดยใชคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและชวงเช่ือมั่น (95% CI) เพ่ือระบุ

ประสิทธิภาพของผลการวิเคราะห ท้ังน้ีเพราะคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานบงบอกถึงความเท่ียง (Precision) ของคา
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สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression coefficient) ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยหรือความชันนําไปสูคาขนาดความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม อีกท้ังการศึกษาท่ีผานมาของ Green, Symons (1983), Moriguchi et al. (1993), 

Moghimi-Dehkordi et al. (2009) มีการนําคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยหรือความชันมาเปรียบเทียบระหวางตัวแบบการ

ถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ จึงทําใหการวิจัยน้ีพิจารณาใชสองคาดังกลาวมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ

ถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ โดยการสรางตัวแบบการถดถอยใชขอมูลผูปวยมะเร็งทอน้ําดีจากโครงการวิจัยเรื่อง 

Association between Praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–

control study เช่ือมโยงกับขอมูลทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน (หนวยมะเร็ง โรงพยาบาล   

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2563; Kamsa-Ard et al., 2015) เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

คือ การรักษาแบบประคับประคอง กับ ตัวแปรตาม คือ การตายจากมะเร็งทอน้ําดี 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ 

กรณีการตายของผูปวยมะเร็งทอน้ําดีท่ีเขารวมโครงการวิจัยเรื่อง Association between Praziquantel Treatment 

and Cholangiocarcinoma: A Hospital-Based Matched Case–Control Study ดวยคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

และ ชวงเช่ือมั่น (95% CI) ท่ีอัตราตายรอยละ 10-90 และ ระยะเวลาการติดตามตางๆ กัน 

 

วิธีการวิจัย 

แหลงขอมลู 

ขอมูลท่ีใชมาจาก 2 แหลง ดังน้ี 

1) ขอมูลผูปวยมะเร็งทอน้ําดีจากโครงการวิจัยเรื่อง Association between praziquantel treatment and 

cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study (Kamsa-Ard et al., 2015) โดย Case คือ 

ผูปวยมะเร็งทอน้ําดี และ Control คือ ผูปวยโรคอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของหรือสัมพันธกับมะเร็งทอน้ําดี แตการวิจัยน้ีใชขอมูล

เฉพาะของ Case เทาน้ัน ไมมีการใชขอมูลของ Control  

Case คือ ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีท่ีไดรับการยืนยันจากทางพยาธิวิทยาวา เปนมะเร็งทอน้ําดี และ เปนผูปวยท่ี

เขารับการผาตัด ณ โรงพยาบาลศรีนครนิทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 จํานวน 210 ราย 

ท่ีเขารวมโครงการวิจัย Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-

based matched case–control study แตการวิจัยน้ีนําจํานวนผูปวยมาวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบการถดถอยลอจิสติก

กับการถดถอยค็อกซ 194 ราย เหตุผลของการตัดผูปวยออกไป 16 ราย เน่ืองจากผูปวยท่ีเกิดเหตุการณมีระยะเวลาการอยูรอด

ซํ้ากันไมเหมาะสําหรับการวิเคราะหการถดถอยค็อกซ (ศิริพร, 2561; In, Lee, 2018) จึงตัดผูปวยท่ีเกิดเหตุการณซึ่งมี

ระยะเวลาการอยูรอดซํ้ากันออก 16 ราย โดยใชโปรแกรม Stata ทําการสุมเพ่ือคัดขอมูลออก 16 ราย ดวยคําสั่ง 

duplicates drop time , force (time คือ ระยะเวลาการอยูรอด)   

2) ขอมูลตัวแปรตนในท่ีน้ีคือการรักษาแบบประคับประคอง เหตุการณ คือการตาย และระยะเวลาการอยูรอด 

จากฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล จัดเก็บโดยหนวยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(หนวยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2563) การเลือกตัวแปรการรักษาแบบประคับประคองมา

เปนตัวแปรตนเน่ืองจากเปนตัวแปรท่ีมีขอมูลครบถวน และมีความสมัพันธกับการตายของผูปวยมะเร็งทอน้ําดี อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ จากจํานวนผูปวย 194 ราย แบงเปน รักษาแบบประคับประคอง 119 ราย และไมไดรักษาแบบประคับประคอง 75 ราย 
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ระยะเวลาการอยูรอดหมายถึงระยะเวลาตั้งแตการไดรับวินิจฉัยวาเปนมะเร็งทอน้ําดีจนกระท่ังตาย เมื่อสิ้นสุดการติดตาม

สถานะการมีชีวิตของผูปวยท้ัง 194 ราย เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 พบ 17 ราย ท่ียังมีชีวิตอยู หนวยสังเกตท่ียังมี

ชีวิตอยูหลังสิ้นสุดการติดตามท่ี 3, 5, 7, 9, 13, 17, 24, 36 และ 80 เดือน ถือเปน Censored observation การกําหนด

ระยะเวลาการติดตามดังกลาวเพราะตองการใหไดอัตราการตายท่ีรอยละ 10-90   

การเ ช่ือมโยงขอมูลจากทั้ งสองแหลงดวยหมายเลขบัตรประชาชนของผูปวย ผู ทําการเ ช่ือมโยง

คือนายฉลองพล สารทอง ซึ่ ง เปน เจาหนา ท่ีของหนวยมะเร็ ง ที่ รับผิดชอบฐานขอมูลทะเ บียนมะเร็ งของ

โรงพยาบาลศรีนครินทร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

สถานการณท่ีกําหนด 

กําหนดระยะเวลาการอยูรอดท่ี 3, 5, 7, 9, 13, 17, 24, 36 และ 80 เดือน เพ่ือใหไดอัตราการตายท่ี 10-90 ซึ่ง

ในท่ีน้ีพบอัตราการตายท่ีรอยละ 8.2, 20.6, 28.9, 39.2, 50.5, 59.3, 70.1, 80.9 และ 90.7 ตามลําดับ    

การวิเคราะหขอมูล 

ท่ีระยะเวลาการอยูรอด 3 เดือน จากจํานวนผูปวยมะเร็งทอน้ําดี 194 ราย มี 16 ราย ท่ีตาย คิดเปนอัตราการ

ตายรอยละ 8.2 แบงเปน กลุมท่ีรักษาแบบประคับประคองตาย 5 ราย กลุมท่ีไมไดรักษาแบบประคับประคองตาย 11 ราย 

จํานวนผูปวยมะเร็งทอน้ําดีอีก 178 ราย ท่ียังมีชีวิตรอดเกิน 3 เดือน ถูกจัดเปน Censoring จากน้ันนําขอมูลผูปวยท่ีตาย

กับท่ีรอดมาวิเคราะหการถดถอยลอจิสติกโดยใชโปรแกรม Stata เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรักษาแบบ

ประคับประคองกับการตาย ซึ่งผลการวิเคราะหจะไดคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสําหรับการประมาณคา 95% CI ของ

ความชัน (β) กับคา 95% CI ของอัตราสวนออดส (Odds ratio; OR) สําหรับการถดถอยค็อกซใชโปรแกรม Stata ในการ

วิเคราะหความสัมพันธดังกลาว โดยนําผูปวยท่ีมีระยะเวลาการอยูรอดท่ีคิดจากผลตางระหวางวันท่ีตายกับวันท่ีวินิจฉัยวา

เปนมะเร็งทอน้ําดี ซึ่งระยะเวลาการอยูรอดนานเกิน 3 เดือน มาจัดเปน Censored observation นําขอมูลตัวแปรตน 

เหตุการณ และระยะเวลา มาวิเคราะห ซึ่งจะไดคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน สําหรับการประมาณคา 95% CI ของคา

ความชัน (β) กับคา 95% CI ของอัตราสวนอันตราย (Hazard ratio; HR)   

จากน้ันนําตัวแบบการถดถอยค็อกซมาหา p-value ดวยการทดสอบโกลบอล (Global test) โดยวิธีของชอเอ็น

เฟลด (Schoenfeld) เพ่ือตรวจสอบขอสมมติ (Assumption) ของการถดถอยค็อกซ สําหรับการตรวจสอบขอสมมติของ

ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก เน่ืองจากมีตัวแปรตนเพียงตัวแปรเดียวจึงทําการตรวจสอบเง่ือนไขการสุมตัวอยางมาใหญตาม

เง่ือนไขของการทดสอบไคกําลังสอง (Chi-square test) น่ันคือ คาคาดหวังทุกคาตองมีคาอยางนอย 5 (พงษเดช, 2558) 

เน่ืองจากกรณีน้ีตัวแปรตนมี 2 กลุม คือ การรักษาแบบประคับประคอง กับ การไมรักษาแบบประคับประคอง และตัวแปรตาม 

มี 2 กลุม คือ ตาย กับ ไมตาย  

ท่ีระยะเวลาการอยูรอด 5, 7, 9, 13, 17, 24, 36 และ 80 เดือน มีหลักการวิเคราะหเชนเดียวกับระยะเวลาการ

อยูรอดท่ี 3 เดือน โดยจํานวนผูปวยท่ีตาย ณ ระยะเวลาการอยูรอดตางๆ ดังน้ี 

ระยะเวลาการอยู รอด 5 เดือน จํานวนผูปวยตาย 40 ราย (รอยละการตาย 20.6) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 17 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 23 ราย 

ระยะเวลาการอยู รอด 7 เดือน จํานวนผูปวยตาย 56 ราย (รอยละการตาย 28.9) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 25 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 31 ราย 

ระยะเวลาการอยู รอด 9 เดือน จํานวนผูป วยตาย 76 ราย (รอยละการตาย 39.2) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 35 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 41 ราย 
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ระยะเวลาการอยูรอด 13 เดือน จํานวนผูปวยตาย 98 ราย (รอยละการตาย 50.5) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 47 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 51 ราย 

ระยะเวลาการอยูรอด 17 เดือน จํานวนผูปวยตาย 115 ราย (รอยละการตาย 59.3) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 61 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 54 ราย 

ระยะเวลาการอยูรอด 24 เดือน จํานวนผูปวยตาย 134 ราย (รอยละการตาย 70.1) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 74 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 60 ราย 

ระยะเวลาการอยูรอด 36 เดือน จํานวนผูปวยตาย 154 ราย (รอยละการตาย 80.9) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 89 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 65 ราย 

ระยะเวลาการอยูรอด 80 เดือน จํานวนผูปวยตาย 176 ราย (รอยละการตาย 90.7) กลุมรักษาแบบ

ประคับประคองตาย 105 ราย กลุมไมรักษาแบบประคับประคองตาย 71 ราย            

การพิจารณาดานจริยธรรม 

 การวิจัยน้ีใชขอมูลจากโครงการวิจัย Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma:  

a hospital-based matched case–control study และ ขอมูลทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับอนุญาตจากหัวหนาโครงการวิจัยและหัวหนาหนวยมะเร็งใหนําขอมูลมาใชสําหรบัการวิจัยน้ี 

และไดรับคํารับรองการทําวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 

2563 เลขท่ี HE631384 กอนนําขอมูลมาวิเคราะห การนําขอมูลหมายเลขบัตรประชาชนของผูปวยท่ีเขารวมโครงการวิจัย 

Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case-

control study มาเช่ือมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีหนวยมะเร็ง 

ผูรับผิดชอบการจัดทําฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งดังกลาว หลังจากเช่ือมโยงขอมูลจากสองแหลงขอมูลเขาดวยกันแลว กอน

นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยน้ีไดนําตัวแปรหมายเลขบัตรประชาชนของผูปวยออก  

 

ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีท่ีเขารวมโครงการวิจัยเร่ือง Association between praziquantel 

treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study   

ผูปวยท้ังหมด 194 คน เปนเพศชาย 118 คน (รอยละ 60.8) อายุเฉลี่ย 60.7 ป (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.2 ป) 

เมื่อสิ้นสุดการติดตาม คือ วันท่ี 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  

ผูปวยกลุมท่ีรักษาแบบประคับประคอง 75 คน เปนเพศชาย 52 คน (รอยละ 69.3) อายุเฉลี่ย 61.0 ป (สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.2 ป) เมื่อสิ้นสุดการติดตาม พบจํานวนคนตาย 72 ราย คามัธยฐานระยะเวลาการอยูรอด 0.7 ป (สั้นสุด 

0.1 ป นานสุด 13.1 ป)   

ผูปวยกลุมท่ีไมรักษาแบบประคับประคอง 119 คน เปนเพศชาย 66 คน (รอยละ 55.5) อายุเฉลี่ย 59.8 ป (สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.3 ป) เมื่อสิ้นสุดการติดตาม พบจํานวนคนตาย 105 ราย คามัธยฐานระยะเวลาการอยูรอด 1.4 ป 

(สั้นสุด 0.1 ป นานสุด 11.0 ป) 
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เปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจสิติกกับการถดถอยค็อกซ 

ท่ีระยะเวลาการอยูรอด 3 เดือน อัตราการตายรอยละ 8.2 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเพ่ือใชประมาณคา 

95% CI ของความชันจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซไมตางกัน (0.56 กับ 0.54 ตามลําดับ) แตเมื่อเพ่ิม

ระยะเวลาการอยูรอดเปน 13 เดือน ซึ่งอัตราการตายเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 50.5 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเริ่มตางกัน 

(0.31 กับ 0.23 ตามลําดับ) และยิ่งระยะเวลาการอยูรอดเพ่ิมเปน 80 เดือน ซึ่งหมายถึงอัตราการตายยิ่งเพ่ิมมากข้ึน น่ัน

คือ รอยละ 90.7 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานยิ่งตางกันมาก (0.53 กับ 0.16 ตามลําดับ) ดังภาพท่ี 1  

พิจารณา 95% CI ของคา OR กับ HR ท่ีระยะเวลาการอยูรอด 3 เดือน อัตราการตายรอยละ 8.2 พบ 95% CI 

ของคา OR กับ HR ใกลเคียงกัน (1.30, 11.78 กับ 1.28, 10.57 ตามลําดับ) ท่ีระยะเวลาการอยูรอด 13 เดือน อัตราการตาย 

รอยละ 50.5 คา 95% CI เริ่มแตกตางกัน น่ันคือ 1.77, 5.98 กับ 1.55, 3.44 ตามลําดับ และเมื่อระยะเวลาการอยูรอด

เพ่ิมเปน 80 เดือน อัตราการตายรอยละ 90.7 คา 95% CI ของ OR กับ HR ใหความหมายท่ีแตกตางกัน น่ันคือ 0.95, 

7.46 กับ 1.25, 2.31 ตามลําดับ ซึ่งชวงเช่ือมั่นของ HR แคบกวา OR มาก ดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 

ท่ีอัตราการตายนอยและมาก คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยลอจิสติกมีคามาก แตท่ีอัตรา      

การตายปานกลาง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีคานอย ในขณะท่ีการถดถอยค็อกซ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน   

จะลดนอยลงตามอัตราการตายท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดังภาพท่ี 1   

ผลการตรวจสอบเง่ือนไขการสุมตัวอยางมาใหญกรณีการถดถอยลอจิสติกพบท่ีทุกอัตราการตายคือรอยละ 8.2 ถึง 

90.7 ขอมูลผานเง่ือนไขดังกลาว สวนการตรวจสอบขอสมมติการถดถอยค็อกซดวยการทดสอบโกลบอล พบทุกอัตราการตาย

มี p-value มากกวา 0.05 ซึ่งผานขอสมมติ ยกเวนท่ีอัตราตายรอยละ 80.9 (p-value = 0.0409) ไมผานขอสมมติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบการถดถอยลอจิสติกกับตัวแบบการถดถอยค็อกซท่ีรอยละการตายตางๆ 
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ภาพท่ี 2 คา 95% CI ของอัตราสวนออดส (OR)                 ภาพท่ี 3 คา 95% CI ของอัตราสวนอันตราย (HR) 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ท่ีอัตราการตายนอย คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซไมตางกัน    

(SE เทากับ 0.56 กับ 0.54 ตามลําดับ ท่ีรอยละการตาย 8.2) แตเมื่ออัตราการตายเพ่ิมมากข้ึน น่ันคือ ท่ีรอยละ 50.5     

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเริ่มแตกตางกัน (SE เทากับ 0.31 กับ 0.20 ตามลําดับ) จนท่ีอัตราการตายรอยละ 90.7     

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานตางกันมาก (SE เทากับ 0.53 กับ 0.16 ตามลําดับ) สรุปไดวา ยิ่งอัตราการเกิดเหตุการณมาก     

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซยิ่งตางกันมากจนใหขอสรุปในทิศทาง          

ท่ีแตกตางกัน พิจารณาไดจาก 95% CI ของ OR กับ HR ท่ีรอยละการตาย 8.2 คา 95% CI ของ OR : 1.30, 11.78 

สําหรับ HR : 1.28, 10.57 จะเห็นไดวา ขอบเขตบนกับขอบเขตลางของชวงเช่ือมั่นจากการถดถอยลอจิสติกกับค็อกซ     

ไมตางกัน แตท่ีรอยละ 50.5 เริ่มแตกตางกัน น่ันคือ 95% CI ของ OR : 1.77, 5.98 และ HR : 1.55, 3.44 ตามลําดับ    

จนเมื่อรอยละการตายเทากับ 90.7 พบ 95% CI ของ OR : 0.95, 7.46 ซึ่งใหขอสรุปท่ีตางจาก 95% CI ของ HR น่ันคือ 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

การตายมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและชวงเช่ือมั่นมีความแมนยํามากกวาการถดถอยลอจิสติก   

การท่ีอัตราการตายนอยแลวคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ        

ไมตางกัน เพราะเมื่ออัตราการตายนอย น่ันหมายถึง จํานวนคนท่ีไมเกิดเหตุการณมาก มีจํานวน Censoring มาก สําหรับ

การถดถอยลอจิสติก ซึ่งไมไดนําเวลาระยะเวลามาวิเคราะห สนใจเพียงจํานวนการเกิดเหตุการณ เมื่อสัดสวนการเกิด

เหตุการณสองกลุมตางกันมาก คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็มาก สวนการถดถอยค็อกซ แมจะมีการนําระยะเวลา     

เขามาในการวิเคราะห แตระยะเวลาการอยูรอดของ Censoring เปนเพียงระยะเวลาการอยูรอดท่ีสังเกตได ซึ่งไมใช

ระยะเวลาการอยูรอดท่ีแทจริง ดังน้ัน เมื่อมี Censoring มาก ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาจึงมาก (ศิริพร, 2561) ทําให

ไมตางจากการถดถอยลอจิสติก แตเมื่ออัตราการตายเพ่ิมมากข้ึนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากสองตัวแบบการถดถอย

มีความตางกัน โดยคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการถดถอยค็อกซนอยกวาการถดถอยลอจิสติกมาก ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ

เมื่อ Censoring นอยลง น่ันคือมีจํานวนการเกิดเหตุการณมาก ระยะเวลาการเกิดเหตุการณก็มากดวย การวิเคราะหการ

ถดถอยค็อกซซึ่งนําระยะเวลาการเกิดเหตุการณมาคิดดวยจึงมีความแมนยํากวา ในขณะท่ีการถดถอยลอจิสติก ไมไดนําเวลา

จนกระท่ังเกิดเหตุการณมาคิด ไมคํานึงถึง Censoring รวมถึงการวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก กระทําบนขอสมมติ 

(Assumption) ท่ีวา โอกาสเกิดผลลัพธของทุกหนวยสังเกตมีความเทาเทียมกัน แตในการศึกษาท่ีกําหนดระยะเวลาการ
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ตดิตามนานโอกาสเกิดผลลัพธยอมสูง จึงทําใหการถดถอยลอจิสติกไดผลการศึกษาท่ีอคติ (bias) มากกวา (Bahr, Holme, 

2003) ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ Staley et al. (2017) ท่ีพบวาตัวแบบค็อกซมีอํานาจการทดสอบมากกวา

การถดถอยลอจิสติก และเมื่ออุบัติการณเกิดโรคเพ่ิมข้ึน ความแตกตางของอํานาจการทดสอบระหวางสองตัวแบบเพ่ิมข้ึน

ดวย การศึกษาของ Moriguchi et al. (1993) ก็พบวาเมื่ออุบัติการณเกิดโรคตํ่า ระยะเวลาในการติดตามสั้น การประมาณ

คาพารามิเตอรของตัวแบบถดถอยลอจิสติก ใกลเคียงกับตัวแบบถดถอยค็อกซ แตเมื่อระยะเวลาการติดตามเพ่ิมข้ึน คา

สัมประสิทธ์ิการถดถอยลอจิสติกมีความไมแนนอนและมีความนาเช่ือถือนอยกวาการถดถอยคอ็กซ เชนเดียวกับการศึกษา

ของ Annesi et al. (1989) ท่ีพบวา เมื่ออัตราการตายตํ่า ท้ังสองตัวแบบสามารถระบุตัวแปรทํานายการเสียชีวิตไดเทากัน

ในทางสถิติ แตกรณีท่ีอัตราการตายสูง พบวาตัวแบบค็อกซ มีประสิทธิภาพมากกวาตัวแบบลอจิสติกในการวิเคราะหขอมูล

ระยะยาว และสอดคลองกับการศึกษาของ Ngwa et al. (2016) ท่ีพบวาตัวแบบถดถอยลอจิสติกแบบรวมมีคา SE สูงกวา

ตัวแบบถดถอยคอ็กซ ในทุกสถานการณท่ีจําลอง และท้ังสองตัวแบบมีคา SE สูงข้ึนเมื่อมีอัตราการเกิดเหตุการณนอยๆ  

เมื่อเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการถดถอยลอจิสติก พบ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

มากท่ีอัตราการตายนอยกับมาก น่ันคือ ท่ีรอยละ 8.2 กับ รอยละ 90.7 (SE เทากับ 0.56 กับ 0.53 ตามลําดับ) และคา

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานนอยท่ีอัตราการตายปานกลาง น่ันคือ ท่ีรอยละ 39.2 กับ รอยละ 50.5 (SE เทากับ 0.31 เทากัน)   

จึงสงผลให 95% CI ท่ีอัตราการรอยละ 39.2 กับ รอยละ 50.5 มีความแมนยํากวาท่ีอัตราการตายรอยละ 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) การท่ีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ท่ีอัตรา

การตายนอยและมากมีคามากกวากรณีอัตราการตายปานกลาง เพราะคาประมาณจากการถดถอยลอจิสติก ข้ึนอยูกับสัดสวน

ของการเกิดเหตุการณในแตละกลุม เมื่อคาสัดสวนของการเกิดเหตุการณในกลุมศึกษา ตอกลุมควบคุมมีคาเขาใกล 1 น่ัน

คือ รอยละการเกิดเหตุการณท้ังสองกลุมเทากัน (อัตราการเกิดเหตุการณเขาใกลรอยละ 50) คาประมาณจากการถดถอย

ลอจิสติกจะนอยท่ีสุด (Peduzzi et al., 1987) รวมถึงการประมาณคา SE ของการถดถอยลอจิสติกก็ข้ึนอยูกับจํานวนการ

เกิดเหตุการณ และไมเกิดเหตุการณในแตละกลุมดวยเชนกัน (Hespanhol et al., 2019)  

   กรณีการถดถอยค็อกซ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมากท่ีสุดท่ีอัตราการตายนอยท่ีสุด คือ รอยละ 8.2 (SE เทากับ 

0.54) ซึ่งกรณีน้ีขอมูลมี Censoring มากท่ีสุด แตเมื่ออัตราการตายเพ่ิมข้ึนจนถึงรอยละ 90.7 น่ันคือ Censoring นอย

ท่ีสุด คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานนอยท่ีสุด (SE เทากับ 0.16) จึงสงผลให 95% CI ของ HR กรณีอัตราการตายมาก   

(ท่ีรอยละ 90.7 คา 95% CI: 1.25 , 2.31) มีความแมนยํามากกวา 95% CI กรณีอัตราการตายนอย (ท่ีรอยละ 8.2 คา 

95% CI: 1.28, 10.57) การท่ีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ีอัตราการตายนอยมีคามากกวาท่ีอัตราการตายมากเน่ืองจากท่ี

อัตราการตายนอย มี Censoring มาก ซึ่ง Censoring เปนหนวยสังเกตท่ีไมเกิดเหตุการณเมื่อสิ้นสุดการติดตาม การ

ถดถอยค็อกซ แมจะมีการนําระยะเวลาเขามาในการวิเคราะห แตระยะเวลาการอยูรอดของ Censoring เปนเพียง

ระยะเวลาการอยูรอดท่ีสังเกตได (Observed survival time) ไมใชระยะเวลาการอยูรอดท่ีแทจริง (ศิริพร, 2561) ดังน้ัน 

เมื่อมี Censoring มาก ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาจึงมาก สงผลตอชวงเช่ือมั่นท่ีกวางข้ึนและอํานาจการทดสอบ

ลดลง (Brookmeyer, Crowley, 1982) แตเมื่ออัตราการตายมาก จํานวน Censoring นอย น่ันหมายถึงขอมูลเวลาท่ีนําไป

วิเคราะหเปนเวลาการอยูรอดท่ีแทจริง เปนระยะเวลาการเกิดเหตุการณจริง สงผลใหผลการวิเคราะหการถดถอยค็อกซ มีคา

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานนอย หรือเกิดอคตินอย (Clark et al., 2003) สอดคลองกับการศึกษาของ Layton (2013) ท่ี

แสดงใหเห็นวาจํานวน Censoring สงผลตอคา SE เปนอยางมาก จากการเปรียบเทียบ จํานวนการเกิดเหตุการณ, Number 

at risk และจํานวน Censoring ท่ีเปลี่ยนแปลง คา SE จะเพ่ิมข้ึน เมื่อจํานวนการเกิดเหตุการณเพ่ิมข้ึน และเมื่อหนวย

สังเกตกลายเปน Censoring จํานวนมาก คา SE จะเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน  
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ขอจํากัดของการศึกษา ดังน้ี (1) จํานวนตัวอยางท่ีนํามาจากโครงการวิจัย Association between praziquantel 

treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study มีนอย (194 ราย) ทําให

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหเมื่อตองมีการคัดเลือกตัวแปรตนมากกวา 1 ตัวแปร เขาตัวแบบไมสามารถดําเนินการได

ในอัตราการเกิดเหตุการณนอยเพราะจํานวนการเกิดเหตุการณไมเพียงพอใหวิเคราะห ท้ังน้ีคํานึงถึงความเหมาะสมในการ

ประมาณคาโดยจํานวน 1 พารามิเตอรตอจํานวน 10 เหตุการณ (Stoltzfus, 2011; Deanna, 2018) (2) การวิเคราะหน้ี

ไมไดคํานึงถึงผลการนําไปใชในเชิงเน้ือหาของโรคมะเร็งทอน้ําดี แตเปนการวิเคราะหโดยคํานึงถึงผลในเชิงทางสถิติ เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมของการเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม ดังน้ัน ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรักษาแบบ

ประคับประคองกับการตายจากมะเร็งทอน้ําดีจึงไมสามารถนําไปใชกับผูปวยมะเร็งทอน้ําดีได  

 สรุปไดวา ในการศึกษาแบบติดตามเมื่ออัตราการเกิดเหตุการณไมมากซึ่งหมายความวามี Censoring มาก     

การวิเคราะหดวยการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซใหผลไมตางกัน แตเมื่ออัตราการเกิดเหตุการณเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออัตราการเกิดเหตุการณในระดับปานกลางผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติกกับการถดถอยค็อกซ          

เริ่มแตกตางกัน และยิ่งอัตราการเกิดเหตุการณมาก น่ันคือ Censoring นอย ผลการวิเคราะหจากการถดถอยลอจิสติก      

มีความตางจากการถดถอยค็อกซอยางมาก จึงแนะนําใหใชการถดถอยค็อกซเมื่อเปนการศึกษาแบบติดตาม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย นพ.วัชรพงศ พุทธิสวัสดิ์ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน คํา

สะอาด ในการอนุญาตใหใชขอมูลของผูท่ีเขารวมโครงการเรื่อง Association between Praziquantel treatment and 

cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case–control study ผู ชวยศาสตราจารย นพ.ภัทรวุฒิ 

วัฒนศัพท และ ดร.กฤติกา สุวรรณรุงเรือง ท่ีอนุญาตใหใชขอมูลจากฐานทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  และขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนเผยแพรผลงานวิทยานิพนธในการประชุมวิชาการ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน    

 

เอกสารอางอิง  

นัทชา นารมย, ศิริพร คําสะอาด, ศักดิ์สิน สิมสินธุ, สุพจน คําสะอาด. วิธีการทางสถิติในงานวิจัยท่ีมีผลลัพธหลักเปนการ

ตายในการศึกษาระยะยาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2560; 10(4): 72-81. 

พงษเดช สารการ. สถิติข้ันพ้ืนฐานและการวิเคราะหขอมูล : STATA10. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2558. 

ศิริพร คําสะอาด. การวิเคราะหการอยูรอด. ขอนแกน: โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน; 2561.  

หนวยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน: ทะเบียนมะเร็ง; 2563. 

Annesi I, Moreau T, Lellouch J. Efficiency of the logistic regression and cox proportional hazards 

models in longitudinal studies. Stat Med. 1989; 8(12): 1515-21. 

Bahr R, Holme I. Risk factors for sports injuries - A methodological approach. Br J Sports Med. 

2003; 37(5): 384-92. 

Brookmeyer R, Crowley J. A Confidence Interval for the Median Survival Time. Biometrics [Internet]. 

1982; 38(1): 29-41. Available from: http://www.jstor.org/stable/2530286 

 

 

568



   MMP4-10 
 

Clark TG, Bradburn MJ, Love SB, Altman DG. Survival analysis part I: basic concepts and first analyses. 

Br J Cancer [Internet]. 2003/07/15. 2003 Jul 21; 89(2): 232-8. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12865907 

Deanna N S-G. Logistic and Linear Regression Assumptions: Violation Recognition and Control. Midwest 

SAS User Gr [Internet]. 2018; (January 2018): 1–21. Available from: 

https://www.lexjansen.com/wuss/2018/130_Final_Paper_PDF.pdf 

Green MS, Symons MJ. A comparison of the logistic risk function and the proportional hazards model 

in prospective epidemiologic studies. J Chronic Dis [Internet]. 1983; 36(10): 715-23. Available 

from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021968183901650 

Hespanhol L, Vallio CS, Costa LM, Saragiotto BT. Understanding and interpreting confidence and 

credible intervals around effect estimates. Brazilian J Phys Ther [Internet]. 2019; 23(4): 290-

301. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.12.006 

In J, Lee DK. Survival analysis: Part I - analysis of time-to-event. Korean J Anesthesiol [Internet]. 

2018/05/17. 2018 Jun; 71(3): 182–91. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29768911 

Kamsa-Ard S, Luvira V, Pugkhem A, Luvira V, Thinkhamrop B, Suwanrungruang K, et al. Association 

between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case-

control study. BMC Cancer [Internet]. 2015 Oct 24; 15: 776. Available from:  

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26496745 

Layton DM. Understanding Kaplan-Meier and survival statistics. Int J Prosthodont. 2013; 26(3): 218-26.  

Moghimi-Dehkordi B, Safaee A, Tabei SZ. A comparison between Cox proportional hazard models and logistic 

regression on prognostic factors in gastric cancer. East Afr J Public Health. 2009; 6 Suppl(1): 20-2.  

Moriguchi S, Hayashi Y, Nose Y, Maehara Y, Korenaga D, Sugimachi K. A comparison of the logistic 

regression and the cox proportional hazard models in retrospective studies on the prognosis 

of patients with castric cancer. J Surg Oncol. 1993; 52(1): 9-13. 

Ngwa JS, Cabral HJ, Cheng DM, Pencina MJ, Gagnon DR, LaValley MP, et al. A comparison of time 

dependent Cox regression, pooled logistic regression and cross sectional pooling with 

simulations and an application to the Framingham Heart Study. BMC Med Res Methodol 

[Internet]. 2016; 16(1): 148. Available from: https://doi.org/10.1186/s12874-016-0248-6 

Peduzzi P, Holford T, Detre K, Chan YK. Comparison of the logistic and Cox regression models when 

outcome is determined in all patients after a fixed period of time. J Chronic Dis. 1987; 40(8): 761-7.  

Staley JR, Jones E, Kaptoge S, Butterworth AS, Sweeting MJ, Wood AM, et al. ARTICLE A comparison of Cox 

and logistic regression for use in genome-wide association studies of cohort and case-cohort design. 

Nat Publ Gr [Internet]. 2017; 25(7): 854-62. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/ejhg. 2017.78 

Stoltzfus JC. Logistic Regression : A Brief Primer. 2011; 1099-104. Available from:  

 file:///C:/Users/TEST/Downloads/LOGISTIC_REGRESSION.pdf  

Woodward M. Epidemiology Study Design and Data Analysis. 3rd ed. United States of America: [n.p.]; 2014. 

569

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12865907
https://www.lexjansen.com/wuss/2018/130_Final_Paper_PDF.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021968183901650
https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.12.006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29768911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26496745
https://doi.org/10.1186/s12874-016-0248-6
http://dx.doi.org/10.1038/ejhg.%202017.78

	Binder2_Part560
	MMP4 กิตติยา พิมพาเรือ

	Binder2_Part561
	Binder2_Part562
	Binder2_Part563
	Binder2_Part564
	Binder2_Part565
	Binder2_Part566
	Binder2_Part567
	Binder2_Part568
	Binder2_Part569



