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บทคัดยอ 

การวิเคราะหปจจัยที่เส่ียงตอการเสียชีวิตของทารกซ่ึงพิจารณาจากนํ้าหนักแรกเกิดของทารกจํานวน 3 

กลุมคือ กลุมนํ้าหนักทารกแรกเกิดที่เส่ียงตอการเสียชีวิต กลุมที่ตองเฝาระวัง และกลุมปกติ โดยศึกษาปจจัยเส่ียง

ดังกลาวจากวรรณกรรมที่เก่ียวของไดแก อายุของมารดาที่ตั้งครรภ การสูบบุหรี่ของมารดาขณะตั้งครรภ การคลอด

กอนกําหนด ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา การมีปญหาสูตินารีเวช โดยใชขอมูลจริง 189 คนจาก 

Hosmer and Lemeshow (1989) ดวยตัวแบบลอจิตสะสม ตัวแบบลอจิต 2 กลุม ตัวแบบล็อกลิเนียร ตัวแบบ

การถดถอยปวซง และตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไป ผลการวิจัยพบวา ทุกตัวแบบของการทดลองมีภาวะสารูป

ดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 ปจจัยเส่ียงตอการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่พบจากตัวแบบลอจิตสะสมและตัว

แบบลอจิต 2 กลุมน้ันตรงกัน 3 ปจจัยคือ การคลอดกอนกําหนด ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา และการมี

ปญหาสูตินารีเวช ปจจัยเส่ียงจากตัวแบบล็อกลิเนียรคือ ประวัติการเปนโรคความดันโลหิตสูงของมารดา และการมี

ปญหาสูตินารีเวช สวนปจจัยเส่ียงจากตัวแบบการถดถอยปวซงเปรียบเทียบกับตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไปคือ 

อายุของมารดาที่ตั้งครรภ ดังน้ันเกือบทุกปจจัยเส่ียงที่ศึกษายกเวนการสูบบุหรี่ของมารดาขณะตั้งครรภสงผล

กระทบตอนํ้าหนักแรกเกิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดวยคาพยากรณความนาจะเปนจากตัวแบบที่

สอดคลองกันคอนขางสูง 
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ABSTRACT 

The analysis of risk factors to infant death considering from birth weight of infant has 

been performed by classifying the birth weight into 3 categories: risky group, monitored group, 

and normal group. The risk factors obtained from literature reviews consist of mother age, 

smoking during pregnancy, premature labor, historical hypertension, and uterine irritability from 

the real data set of 189 babies (Hosmer and Lemeshow, 1989). The models under consideration 

are cumulative logit model, logit model for binary response, loglinear model, and Poisson 

regression model compared with generalized Poisson regression model. The results reveal that 

every model provides significance at 0.05 for goodness-of-fit test. The three risk factors affecting 

the response of cumulative logit model and the logit model are the same: premature labor, 

historical hypertension and uterine irritability. From loglinear model, history of hypertension and 

presence of uterine irritability are obtained. From Poisson regression model, the age of mothers 

is obtained. Hence almost all risk factors under studies, except for the smoking during 

pregnancy, are statistically affecting the birth-weight risk of death significantly at 0.05 with a 

highly predicted probability of a corresponding model. 
 

คําสําคัญ: ทารกแรกเกิด  ตัวแบบลอจิต 2 กลุม  ตัวแบบลอจิตสะสม  ตัวแบบล็อกลิเนียร  ตัวแบบการถดถอย

ปวซงนัยทั่วไป 

Keyword: Infant, Cumulative logit model, Logit model for binary response, Loglinear model, 

Generalized Poisson regression model 

 

บทนํา (introduction) 

ทารกแรกเกิดหมายถึงทารกที่คลอดออกจากครรภมารดาตั้งแต 1 วันถึง 4 สัปดาห ทารกแรกเกิดเปนวัย

ที่มีความสําคัญมากของมนุษยที่ เริ่มเรียนรูที่จะเขาใจหรือไวใจในสภาพแวดลอมรอบตัว และเปนชวงการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ปจจุบันความรูทางการแพทยเจริญขึ้นมาก จึงมีการจัดทารกที่คลอดตามเวลาตั้งครรภ

และนํ้าหนักตัวเม่ือคลอดเปน 5 ประเภทไดแก 1) ทารกปกติมีอายุในครรภมารดา 38-42 สัปดาห โดยนํ้าหนักตัว

ของเด็กชายจะอยูในเกณฑ 3,100 กรัม สวนของเด็กหญิงอยูในเกณฑ 3,000 กรัม 2) ทารกที่ไมปกติที่มีอายุหรืออยู

ในครรภมารดาต่ํากวา 3 สัปดาห เรียกวาคลอดกอนกําหนด 3) ทารกอยูในครรภมารดาเกิน 42 สัปดาห เรียกวา

คลอดหลังกําหนด 4) ทารกท่ีมีนํ้าหนักนอย ไมวาจะอยูในครรภมารดานานเทาใดก็ตาม เม่ือคลอดออกมาแลวมี

นํ้าหนักตัวต่ํากวา 2,500 กรัม เรียกวาทารกมีนํ้าหนักนอย 5) ทารกที่นํ้าหนักตัวนอยกวาเกณฑของอายุครรภ

มารดาจะมีนํ้าหนักต่ํากวารอยละ 4 ของทารกโดยเฉล่ีย (http://guru.sanook.com สืบคน มกราคม 2556) 

นอกจากน้ีการประเมินผลการเติบโตของทารกแรกเกิด จะขึ้นอยูกับนํ้าหนักของทารกซ่ึงมีความสําคัญอยางมาก พอ

แมจึงตองติดตามและสนใจอยางตอเน่ือง เพื่อจะไดรูวาลูกมีการเจริญเติบโตที่ปกติหรือไม โดยปกติทารกแรกเกิดมี
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คาเฉล่ียนํ้าหนักตัวอยูที่ 2,800-3,200 กรัม หากนํ้าหนักตัวทารกแรกเกิดน้ัน นอยกวา 2,500 กรัม ถือวาทารกน้ันมี

นํ้าหนักตัวต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index สืบคน 

มกราคม 2556) ซ่ึงอาจเกิดขึ้นกับทารกที่ครบกําหนดหรือคลอดกอนกําหนดได ทารกคลอดนํ้าหนักตัวนอยสวน

ใหญอาจเกิดมาจากสาเหตุเชน มารดามีอายุนอยกวา 18 ป หรือมากกวา 35 ป โรคที่มารดาเปนอยูเดิม เชน โรค

เลือด โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ เชน ครรภเปนพิษ และพฤติกรรมของ

มารดา เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และความผิดปกติของมดลูก จากรายงานการศึกษาทารกซ่ึงเจริญเติบโตชาใน

ครรภ ที่โรงพยาบาลราชวิถีระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 ระยะเวลา 1 ป มี

ทารกนํ้าหนักตัวนอยเปนรอยละ 9.15 ของทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมด และมีทารกเจริญเติบโตชาในครรภรอยละ 

19.35 ของทารกนํ้าหนักตัวนอย ซ่ึงพบวามารดาของทารกที่เติบโตชาในครรภน้ันมีประวัติการสูบบุหรี่ ภาวะของ

มดลูกไมปกต ิภาวะครรภเปนพิษ การคลอดกอนกําหนด และภาวะอ่ืน ๆ 

งานวิจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงศึกษาปจจัยท่ี มีผลตอนํ้าหนักทารกแรกเกิด เชน งานผูปวยในเด็กแรกคลอด 

โรงพยาบาลพนมสารคาม (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานปจจัยที่มีความสัมพันธ

ตอนํ้าหนักทารกที่มารับบริการคือ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา จํานวนครั้งของการตั้งครรภ จํานวนการคลอด อายุ

ครรภ ความสูงของยอดมดลูก นํ้าหนักและสวนสูงของมารดา จากตัวอยางผูมารับบริการในชวงเดือนมิถุนายน-

กันยายน พ.ศ. 2553 จํานวน 341 ราย ซ่ึงมีพยาบาลเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ 

สัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (correlation of Pearson) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา อายุครรภ นํ้าหนัก สวนสูง และ

ความสูงของยอดมดลูกมีความสัมพันธตอนํ้าหนักทารกแรกเกิดอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 สวนงานวิจัยใน

ทํานองเดียวกันน้ีเชน งานของบุญสนอง (2550) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอย

กวา 2,500 กรัม ในเขต 9 เปนการศึกษาแบบ retrospective study โดยใชสถิติพรรณนา เชน รอยละ และใช

สถิติวิเคราะห เชน ตัวแบบการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยเส่ียงดานชีววิทยา ฐานะและ

สังคม อุปนิสัยในการดําเนินชีวิต ประวัติการตั้งครรภและการคลอดในอดีตและปจจุบัน กับการเกิดทารกแรกเกิด

นํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม และการเปรียบเทียบปจจัยเส่ียงระหวางทารกแรกเกิดนํ้าหนัก นอยกวา 2,500 กรัม 

กับทารกแรกเกิดนํ้าหนักปกติ ขอมูลตัวอยางคือมารดาครรภเดี่ยวที่คลอดที่โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป

ทุกแหงใน 6 จังหวัดของเขต 9 จํานวน 780 ราย ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2546 โดยใชแบบ

บันทึกขอมูลตามแบบรายงาน รบ.1 ต 05 แฟมรายงานการคลอดบุตร และการประเมินอายุครรภของทารก ที่มี

นํ้าหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม ดวย Ballard Score พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับนํ้าหนักแรกเกิดนอย

กวา 2,500 กรัมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 ไดแก อายุ ความดันโลหิตซิสโตลิกสูงกวา 140 มิลลิเมตรปรอท 

การมีนํ้าเดินกอนกําหนด และภาวะของมดลูกผิดปกต ิ

ปจจุบันยังมีปญหาทารกที่มีนํ้าหนักนอยกวาเกณฑอยูมาก และยังไมสามารถแกไขปญหาใหหมดไปได 

หากทารกยังมีนํ้าหนักนอยผิดปกติ อาจเกิดโรคแทรกซอนอ่ืน ๆ ดวย ซ่ึงอาจเปนผลมาจากปจจัยเส่ียงตาง ๆ 

มากมาย โดยสงผลกระทบใหทารกมีนํ้าหนักนอยผิดปกติ และอาจเส่ียงตอการเสียชีวิตของทารกได ผูวิจัยจึงสนใจ

การวิเคราะหปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอระดับนํ้าหนักของทารกแรกเกิดที่เส่ียงตอการเสียชีวิต โดยอาศัยการวิเคราะห

ขอมูลจําแนกประเภท โดยใช ตัวแบบเชิงเสนนัยท่ัวไป (generalized linear models: GLMs) (Agresti, 2002; วี
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รานันท, 2555) ที่สอดคลองกับขอมูลไดแก ตัวแบบลอจิตสะสม (cumulative logit model) (Walker and 

Duncan, 1967) ตัวแบบลอจิต 2 กลุม (logit model for binary response) (Agresti, 2002) ตัวแบบล็อก

ลิเนียร (log-linear model) (Birch, 1963; Agresti, 2002) ตัวแบบการถดถอยปวซง (Poisson regression 

model) และตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไป (generalized Poisson regression model) (Agresti, 2002; 

เมษิยา, 2554) ดวยการทดสอบภาวะสารูปดีของตัวแบบทุกตัวแบบกับชุดขอมูลจริงจาก Hosmer and 

Lemeshow (1989) เพื่อใชรวมกับการหาสารสนเทศและปจจัยเส่ียงที่มีผลตอกลุมนํ้าหนักของทารกแรกเกิดที่เส่ียง

ตอการเสียชีวิต โดยเนนศึกษาปจจัยเส่ียงตาง ๆ ท่ีพบจากวรรณกรรมที่เก่ียวของดังน้ี นํ้าหนักของทารกแรกเกิด 

(birth weight in gram: Bwt) อายมุารดาที่ตั้งครรภ (mother age in years: Age) การสูบบุหรี่ของมารดาขณะ

ตั้งครรภ (smoking during pregnancy: Smoke) การคลอดกอนกําหนด (premature labor: Ptl) ประวัติโรค

ความดันโลหิตสูงของมารดา (historical hypertension: Ht) และ การมีปญหาสูตินารีเวช (presence of uterine 

irritability: Ui) รวมทั้งการพยากรณความนาจะเปนของกลุมที่เส่ียงตอการเสียชีวิตดวยตัวแบบเชิงสถิติตาง ๆ ที่

เหมาะสม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย (research methodology) 

ขอมูล ตัวแปร และตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรตอบสนอง และตัวแปร

อธิบายหรือปจจัยเส่ียงเชิงกลุมตาง ๆ ดังน้ี 

1. อายุมารดาท่ีตั้งครรภ (mother age in years: Age) จําแนกเปน 3 กลุมคือ อายุ 14-19 ป (ใหเปน

กลุม 0) อายุ 20-40 ป (ใหเปนกลุม 1) อายมุากกวา 41-60 ป (ใหเปนกลุม 2) 

2. การสูบบุหรี่ของมารดาขณะตั้งครรภ (smoking during pregnancy: Smoke) จําแนกเปน 2 กลุมคือ 

ไมสูบบุหรี่ (ใหเปนกลุม 0) สูบบุหรี่ (ใหเปนกลุม 1) 

3. การคลอดกอนกําหนด (premature labor: Ptl) จําแนกเปน 3 กลุมคือ ไมคลอดกอนกําหนด (ใหเปน

กลุม 0) คลอดกอนกําหนดภายใน 1 เดือน (ใหเปนกลุม 1) คลอดกอนกําหนดมากกวา 1 เดือนขึ้นไป (ใหเปนกลุม 

2) 

4. ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา (historical hypertension: Ht) จําแนกเปน 2 กลุมคือ ไม

เปนความดันโลหิตสูง (ใหเปนกลุม 0) เปนความดันโลหิตสูง (ใหเปนกลุม 1) 

5. การมีปญหาสูตินารีเวช (presence of uterine irritability: Ui) จําแนกเปน 2 กลุมคือ ไมมีการ

กระทบกระเทือนมดลูก (ใหเปนกลุม 0) มีการกระทบกระเทือนมดลูก (ใหเปนกลุม 1) 

6. นํ้าหนักของทารกแรกเกิด (birth weight: Bwt) แทนตัวแปรตอบสนอง จําแนกเปน 3 ระดับคอื 

1) นํ้าหนักของเด็กแรกเกิดนอยกวาหรือเทากับ 2,001 กรัม อยูในระดับเส่ียงตอการเสียชีวิต (ให

เปนกลุม 1) 

2) นํ้าหนักของเด็กแรกเกิด 2,000–2,499 กรัม อยูในระดับที่ตองเฝาระวัง (ใหเปนกลุม 2) 

3) นํ้าหนักของทารกแรกเกิดมากกวาหรือเทากับ 2,500 กรัม อยูในระดับปกติ (ใหเปนกลุม 3) 
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ตัวแบบที่ใชในการวิจัย อาศัยตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไป โดยศึกษาตัวแบบตาง ๆ และทฤษฏีที่เก่ียวของ ซ่ึง

โดยทั่วไปตัวแบบ GLMs จะนิยมใชสัญลักษณ log ที่หมายถึงกรณีเดียวกันกับ natural log ดวย โดยแบงออกเปน 

4 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1: การวิเคราะหขอมูลดวยตัวแบบลอจิตสะสม (cumulative logit model) เม่ือพิจารณาตัวแปร

ตอบสนองเปนแบบอันดับ (ordinal response variable) คือ Bwt แบงเปน 3 กลุม ดังขางตน 

กรณีที่ 2: การวิเคราะหขอมูลดวยตัวแบบลอจิต 2 กลุม (logit model for binary response) เม่ือตัว

แปรตอบสนองแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมนํ้าหนักของทารกแรกเกิด (≤2,499 กรัม) แทนกลุมที่อยูในระดับเส่ียงตอ

การเสียชีวิตที่ตองเฝาระวัง และกลุมนํ้าหนักของทารกแรกเกิด (≥2,500 กรัม) แทนกลุมทีอ่ยูในระดับปกติ 

กรณีที่ 3: การวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแบบล็อกลิเนียร เม่ือตัวแปรตอบสนองแทนดวยจํานวนนับภายใต

การแจกแจงปวซง 

กรณีที่ 4: ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไป เม่ือพิจารณาตัวแปรตอบสนองแทนดวยจํานวนนับภายใต

การแจกแจงทวินามลบ (negative binomial distribution) และเปรียบเทียบกับตัวแบบการถดถอยปวซง 

(Poisson regression model) ภายใตการแจกแจงปวซง 

ตัวแบบเชิงเสนนัยท่ัวไป (generalized linear models หรือ GLMs) มีหลายตัวแบบเปนกลุมของตัว

แบบที่ขึ้นอยูกับลักษณะการแจกแจงของตัวแปรตอบสนองที่อยูในวงศเลขช้ีกําลัง (exponential family) 

สวนประกอบเชิงระบบ (systematic component) แบบเชิงเสนในเทอมพารามิเตอร และฟงกชันเช่ือมโยง (link 

function) แบบตาง ๆ รวมถึงจํานวนของตัวแปรอธิบายแบบตาง ๆ เชน การแจกแจงตัวแปรตอบสนองอันดับแบบ

พหุนาม (multinomial) ที่นิยมใชฟงกชันลอจิตสะสม (cumulative logit function) ในกรณี proportional 

odds model ซ่ึงเสนอโดย McCullagh (1980) เปนฟงกชันเช่ือมโยง ในงานวิจัยน้ีมีตัวแบบ GLMs ที่เก่ียวของ

ดังน้ี 

ตัวแบบลอจิตสะสม เสนอโดย Walker and Duncan (1967) ซ่ึงตอมาไดถูกปรับใชในกรณีพิเศษที่

เรียกวา proportional odds model (McCullagh,1980) โดยพิจารณาตัวแปรตอบสนองอันดับ (Y) ที่มี k กลุม 

โดยความเก่ียวพันระหวางตัวแปรอธิบาย (x’s) กับความนาจะเปนสะสมของตัวแปรตอบสนอง Y ดังสมการที ่(1) 

  P(  | )    log[ ]
P( | ) 




Y j
Y j

x
x

 = jα + β x , i = 1,.., p, j = 1,.., k-1                        (1) 

เม่ือ 1 ≤ 1 ≤ ... ≤ k-1 แทนจุดตัด หรือแทน log odds ของ Y เม่ือ X มีคาเปนศูนย   แทนเวกเตอรของ

สัมประสิทธ์ิของปจจัยเส่ียงหรือตัวแปรอธิบาย ตัวแบบน้ีมีขอสมมติวา ความเก่ียวพันของ X และ Y ไมขึ้นกับ j หรือ

การแบง Y ออกเปนกลุม ๆ และเรียกขอสมมติของความเทากันของ log odds ratio ดังกลาววา Proportional 

odds assumption ภายใตตัวแบบ Proportional odds model สวนการประมาณ   อาศัยวิธีฟชเชอร-สกอริ่ง 

(Fisher scoring method) คํานวณตัวประมาณภาวะนาจะเปนสูงสุด (maximum likelihood method) และ

อาจใชตัวสถิติ Wald ในการอนุมานเก่ียวกับ β ตอไป 
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ตัวแบบลอจิต 2 กลุม จะมีรูปแบบเปนกรณีพิเศษของตัวแบบลอจิตสะสม เม่ือศึกษาตัวแปรตอบสนองมี

เพียง 2 กลุมเทาน้ัน ดังสมการที่ (2) 

  P( 1 | )    log[ ]
1 - P( 1 | ) 




Y
Y

x
x

 =   β x ,                                        (2) 

เม่ือ  แทนจุดตัด 

ตัวแบบล็อกลิเนียร (Birch, 1963; Agresti, 2002) เริ่มจากตารางที่มี 3 ทาง (three-way table) ซ่ึง

ขยายใหเปนตารางการจรหลายทาง (multi-way contingency table) ได เพื่ออธิบายความซับซอนเก่ียวกับ

อิทธิพลรวมของตัวแปรในมิติตาง ๆ และอาศัยฟงกชันลอการิทึม สําหรับแปลงคาคาดหมายของตัวแปรตอบสนอง

ดวยฟงกชันเช่ือมโยงแบบ Log นอกจากน้ีการทีมี่จํานวนเซลลซ่ึงจะเพิ่มตามจํานวนตัวแปรและจํานวนระดับตัวแปร

น้ัน อาจมีผลทําใหบางเซลลหรือหลายเซลลมีจํานวนนับเปนศูนยได อยางไรก็ตามปญหาน้ีจะลดนอยลงได เม่ือใช

ขนาดตัวอยางใหญมากพอ หรือใชตัวแบบล็อกลิเนียร แตถายังคงมีปญหาดังกลาวน้ีอยูอีก ใหตรวจสอบคาศูนย

ดังกลาววา มีสาเหตุจากการเลือกตัวอยาง (sampling zeroes) หรือจากโครงสราง (structural zeroes) ซ่ึง

สามารถวิเคราะหดวยตัวแบบล็อกลิเนียรที่เหมาะสมกับปญหา ตัวอยางของตัวแบบล็อกลิเนียร 5 มิต ิเชน (3) 

สมมติมีตัวแปรจําแนกประเภทหรือเชิงกลุม 5 ตัว คือ H P X Y และ Z ตัวแบบของความเปนอิสระ 

mutual independence แทนดวย (H, P, X, Y, Z) ถาตัวแบบไมมีอิทธิพลรวมของ 3 ตัวแปรซ่ึงจะไมมีอิทธิพล

รวมของ 4 ตัวแปรหรือมากกวาดวย จะมีรูปแบบเปน (HP, HX, HY, HZ, PX, PY, PZ, XY, XZ, YZ) ดังสมการที่ 

(3) 

log mhijk = u +
Hu h +

Pui +
Xu j +

Yu k +
Z
lu +

HPuhi +
HXuhj +

HYuhk +
XYu jk +

YZu kl +
XZ
jlu +

HZ
hlu  

       +
PXuij +

PYuik +
PZ
ilu                                    (3) 

เม่ือ u แทนคาเฉล่ียท้ังหมดของ log(mhijkl) โดยที่ {mhijkl} แทนคาคาดหมายที่สนใจประมาณจากตัวแบบล็อก

ลิเนียร สวนเทอมที่เหลือเชน {
Hu h }, {

Pui } และ {
HPuhi } เปรียบเสมือนอิทธิพลหรือสัมประสิทธ์ิของ H, P และของ 

HP ตามลําดับ 

ตัวแบบ (3) แตละคูของตัวแปรเปนอิสระตอกันแบบมีเง่ือนไข เม่ือกําหนดตัวแปร 2 ตัวอ่ืน ๆ เชน 
YZu kl = 

0 ทุก ๆ k และ l แลว Y และ Z จะเปนอิสระตอกันแบบมีเง่ือนไข ณ แตละหมวดหมูของระดับของ H และ P 

ดังน้ันการเปนอิสระตอกันแบบมีเง่ือนไขของตัวแปรคูใด คือไมมีเทอมอิทธิพลรวมของตัวแปรคูน้ัน 

ตัวแบบปวซง (Poisson models) เปนตัวแบบที่ตัวแปรสุมคือ จํานวนนับทีมี่การแจกแจงปวซง 

ใหเวกเตอรตอบสนอง คือ Y = (Y1, …., Yn) โดยที่ n แทนขนาดของตัวอยาง และ Yi, Yj มีการแจกแจง

เหมือนกันและเปนอิสระตอกันสําหรับทุก ๆ i ≠ j โดยฟงกชันมวลความนาจะเปนของการแจกแจงปวซงสําหรับตัว

แปรสุม Y (Agresti, 2002) คือ 
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P(y) = 
yμμ

!

e-

y
, y = 0,1,2,… 

เม่ือ E(Y) = Var (Y) = ;  > 0 โดยที่ คาเฉล่ียและความแปรปรวนมีคาเทากับ  

การแจกแจงปวซงนัยท่ัวไป (generalized Poisson distribution) 

ในป 1973 Consul และ Jain ไดเสนอการแจกแจงแบบปวซงนัยทั่วไปสําหรับการเกิดความแปรปรวน

มากกวาคาเฉล่ีย (overdispersion) ในขอมูลจํานวนนับ ซ่ึงมีพารามิเตอร 2 ตัวคือ  ( ,  ) หรือในรูปแบบแกมมา

แบบ two gamma function ที่มีฟงกชันมวลความนาจะเปนของการแจกแจงปวซงนัยทั่วไปสําหรับตัวแปรสุม Y 

คือ 

P(y;μ, 𝜑) = 
(

y-1
y)

-(μ-φy)
e μ μ+φ

y !

[ ]
 ,  y = 0, 1, 2,… 

เม่ือ  แทนคาเฉล่ีย  > 0, 𝜑 แทนพารามิเตอรการกระจาย (dispersion factor) 

การแจกแจงปวซงนัยทั่วไปน้ี มีคาเฉล่ีย μ / (1-φ)  และความแปรปรวน E(Y)  (Yang Hardin and 

Addy, 2009: อางอิงใน Joe and Zhu, 2005) 𝜙 = �
(���)� แทนเทอมการกระจาย 

ถา 𝜑 = 0 การแจกแจงปวซงนัยทั่วไปจะลดรูปเปนการแจกแจงแบบปวซงที่มีพารามิเตอร  และถา 𝜑  

< 0 จะเกิด underdispersion ในตัวแบบ แตถา 𝜑> 0 จะเกิด overdispersion ในตัวแบบ 

ตัวแบบการถดถอยปวซง (Poisson regression model) 

ตัวแบบที่ใชทั่วไปสําหรับขอมูลจํานวนนับ คือ ตัวแบบการถดถอยปวซง และศึกษาความเก่ียวพันระหวาง

ตัวแปรตอบสนองที่มีการแจกแจงปวซงกับตัวแปรอธิบายที่อยางนอย 1 ตัวเปนตัวแปรตอเน่ือง โดยใชฟงกชัน

เช่ือมโยงแบบ log link function ถาตัวแปรอธิบายทุกตัวแปรเปนแบบจําแนกประเภท (categorical variables) 

ตัวแบบจะสอดคลองกับตัวแบบล็อกลิเนียรขางตน ตัวแบบการถดถอยปวซง มีรูปแบบดังสมการ (4) 

log μ = i ix β                                                       (4) 

เม่ือ μ i  แทนคาคาดหมายแถวที่ i, (1, ix ) แทนแถวที่ i ของเมทริกซของตัวแปรรวม x  และ β  แทนเวกเตอร

ของพารามิเตอรของตัวแบบการถดถอยปวซงท่ีไมทราบคาที่ตองการประมาณ (Cameron and Trivedi, 1998; 

Agresti, 2002) 

ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไป (generalize Poisson (GP) regression model)  

เปนตัวแบบที่มี 2 รูปแบบที่ขึ้นอยูกับลักษณะความเก่ียวพันระหวางคาเฉล่ียและความแปรปรวน คือ 

ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไปแบบท่ี 1 (GP Type I: GP1) 

GP1 เปนตัวแบบที่คาความแปรปรวนเปนฟงกชันเชิงเสนของคาเฉล่ีย ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไป

แบบที่ 1 มีฟงกชันมวลความนาจะเปน ดังน้ี 

1 (1 )
!

(1 )( | , ) ((1 ) ) ,    y 0,1,2,  ....i i i

i

y yi
i i i i i iyP Y y y e           
    x    
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เม่ือ คาเฉล่ียเทากับ  ei  ix β  และความแปรปรวนเทากับ 𝜙𝜇�  ซ่ึง 𝜙 = �
(���)� แทนเทอมหรือปจจัยการ

กระจาย (dispersion factor) และ 𝜑 แทน พารามิเตอรการกระจาย (dispersion parameter) โดยที่ 𝜑 เปนคา

คงตัว 

  คา 𝜑 < 0 เม่ือความแปรปรวนนอยกวาคาเฉล่ีย คา 𝜑 > 0 เม่ือความแปรปรวนมากกวาคาเฉล่ีย และ

เม่ือ 𝜑 = 0 ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไปแบบที่ 1 จะลดรูปเปนตัวแบบการถดถอยปวซง 

ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไปแบบท่ี 2 (GP Type II: GP2) 

GP2 เปนตัวแบบท่ีคาความแปรปรวนไมเปนฟงกชันเชิงเสนของคาเฉล่ีย (อยูในรูปแบบกําลังสาม) ตัว

แบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไปแบบที่ 2 มีฟงกชันมวลความนาจะเปนของการแจกแจงในรูปแบบ คือ 

1 (1
1

!
(1 )( | , ) ( ) ,    y 0,1,2,  ....

1

yi i i

i i

i

yi i
i i i iy

i

P Y y e
 

 




 



  


x    

เม่ือ คาเฉล่ียเทากับ  ei  ix β  และความแปรปรวนคือ 𝜇�(1 +𝜑𝜇�)� สวน 𝜑 คือพารามิเตอรการกระจาย และ 

𝜑 เปนคาคงตัว โดย 𝜑 > min (− �
���(��)

 ,
 
− �

���(��)
) 

เม่ือ 𝜑 < 0 จะทําใหความแปรปรวนนอยกวาคาเฉล่ีย และเรียกกรณีน้ีวา กรณี Underdispersion 

เม่ือ 𝜑 > 0 จะทําใหความแปรปรวนมากกวาคาเฉล่ีย และเรียกกรณีน้ีวา กรณี Overdispersion 

เม่ือ 𝜑 = 0 ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไปแบบที่ 2 จะลดรูปเปนตัวแบบการถดถอยปวซง 

ตัวแบบ GP1 และ GP2 ขยายจากตัวแบบการถดถอยปวซง โดยตัวแบบ GP1 มีความแปรปรวนที่เปน

ฟงกชันเชิงเสนของคาเฉล่ีย สวนตัวแบบ GP2 มีความแปรปรวนที่เปนฟงกชันไมเชิงเสนของคาเฉล่ียในรูปกําลังสาม 

(Yang, Hardin & Addy, 2009) และประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SAS Version 9.3 และ SAS Enterprise 

5.3 

 

ผลการวิจัย (results) 

ผลการวิจัยภายใตวิธีขั้นตอน (stepwise method) เปน 4 กรณ ี

กรณีท่ี 1: ผลการวิจัยโดยใชตัวแบบลอจิตสะสม 

การทดสอบตัวแบบลอจิตสะสมแบบ proportional odds พบวา สอดคลองกับขอสมมติของตัวแบบที่

 = 0.05 (P-value = 0.3112) และปจจัยเส่ียงที่ถูกคัดเลือกดวยวิธีอัตราสวนภาวะนาจะเปน (stepwise 

likelihood ratio: LR) ไดแก Ptl (การคลอดกอนกําหนด), Ht (ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา และ Ui 

(การมีปญหาสูตินารีเวช) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ 0.05 (P-value = 0.0089, 0.0060, 0.0179) ตามลําดับ การ

ทดสอบและคาสัมประสิทธ์ิของตัวแบบดังตารางที่ 1 

คาประมาณตัวแบบลอจิตสะสม ดัง (5)-(6) 

Logit [P(Y≤1 | ix )] = -1.0297 - 0.5225 Ptl (0) + 0.8019 Ptl (1) - 0.7923 Ht - 0.4989 Ui       (5) 
 

Logit [P(Y≤2 | ix )] = 0.5315 - 0.5225 Ptl (0) + 0.8019 Ptl (1) - 0.7923 Ht - 0.4989 Ui       (6) 
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ตารางท่ี 1 คาประมาณสัมประสิทธ์ิของตัวแบบลอจิตสะสม เม่ือตัวแปรตอบสนองมี 3 ระดับ 

พารามิเตอร กลุม DF β̂  SE ( β̂ ) สถิติ Wald P-Value 

Intercept 1 1 -1.0297 0.4386 5.5116 0.0189 

Intercept 2 1 0.5315 0.4248 1.5658 0.2108 

Ptl 0 1 -0.5225 0.3392 2.3723 0.1235 

Ptl 1 1 0.8019 0.3874 4.2848 0.0385 

Ht 0 1 -0.7923 0.2884 7.5491 0.006 

Ui 0 1 -0.4989 0.2106 5.6094 0.0179 
 

ตัวอยางการประมาณคาความนาจะเปนของตัวแปรตอบสนอง ดังน้ี 

คาความนาจะเปนท่ีหญิงจะคลอดบุตรอยูในระดับนํ้าหนักที่เส่ียงตอการเสียชีวิต คือ P(Y=1) = P(Y≤1) 

คาความนาจะเปนที่หญิงจะคลอดจะบุตรอยูในระดับนํ้าหนักที่ตองเฝาระวังคือ P(Y=2)= P(Y≤2) - P(Y≤1) คา

ความนาจะเปนที่หญิงจะคลอดจะบุตรอยูในระดับนํ้าหนักปกติ คือ P(Y=3) = 1 - P(Y≤2) ตัวอยางการวิเคราะห

ขอมูลและการตีความหมายของผลลัพธ เชน ถาตองการพยากรณหญิงตั้งครรภคนหน่ึงซ่ึงเปนโรคความดันโลหิตสูง

วาจะมีคาความนาจะเปนที่หญิงตั้งครรภจะคลอดบุตรโดยที่ระดับนํ้าหนักของทารกแรกเกิด ในระดับนํ้าหนักเส่ียง

ตอการเสียชีวิต คือ 

( 1)  ( 1)   =  P Y P Y   ���.������.����(�)��.����(�)��.����(�)��.����(�)

�����.������.����(�)��.����(�)��.����(�)��.����(�)
 

 

   
           = 0.1392 

ดังน้ันถาหญิงตั้งครรภเปนโรคความดันโลหิตสูง ความนาจะเปนที่หญิงตั้งครรภจะคลอดบุตรที่มีนํ้าหนัก

แรกเกิดอยูในระดับเส่ียงตอการเสียชีวิต เทากับ 0.1392 หรือในระดับสูงถึง 13% และความนาจะเปนที่หญิงจะ

คลอดบุตรที่ระดับนํ้าหนักของทารกแรกเกิด คือ ระดับนํ้าหนักที่ตองเฝาระวัง คือ 

P(Y=2) = P(Y≤2) - P(Y≤1) = 0.4352 - 0.1392 = 0.2960 

ดังน้ัน ถาหญิงตั้งครรภเปนโรคความดันโลหิตสูง ความนาจะเปนที่หญิงตั้งครรภจะคลอดบุตร ที่มีนํ้าหนัก

แรกเกิดอยูในระดับนํ้าหนักที่ตองเฝาระวัง เทากับ 0.2960 หรือในระดับสูงถึงเกือบ 30% สวนความนาจะเปนที่

หญิงตั้งครรภจะคลอดบุตรโดยท่ีระดับนํ้าหนักของทารกแรกเกิดปกติ คือ P(Y=3) = 1 - P(Y≤2) = 1 - 0.4352 = 

0.5648 ดังน้ัน ถาหญิงตั้งครรภเปนโรคความดันโลหิตสูง ความนาจะเปนที่หญิงตั้งครรภจะคลอดบุตรที่มีนํ้าหนัก

แรกเกิดอยูในระดับนํ้าหนักปกติ เทากับ 0.5648 หรือในระดับเพียง 56.48% นอกจากน้ีความนาจะเปนที่หญิง

ตั้งครรภจะคลอดบุตรที่ระดับนํ้าหนักของทารกแรกเกิดระดับอ่ืน ๆ จะทําไดทํานองเดียวกัน จากตารางที่ 1 การ

ประมาณและผลลัพธ odds ratio ดังตารางที่ 2 

เม่ือพิจารณากลุมทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักอยูในระดับเส่ียงตอการเสียชีวิต หรือระดับที่ตองเฝาระวัง 

เปรียบเทียบกับจํานวนทารกที่มีระดับปกติ ที่   =0.05 (ตารางที่ 2) พบวา 
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ตารางท่ี 2 คาประมาณแบบจุดและแบบชวงสําหรับ odds ratio กรณีตัวแบบลอจิตสะสม 

ปจจัยเสีย่ง คาสัมประสิทธิ ์ 95% ชวงความเชื่อมั่น (95% Wald CI ) 

Ptl 0 vs 2 0.784 0.141 4.375 

Ptl 1 vs 2 2.949 1.472 18.429 

Ht 0 vs 1 0.205 0.066 0.635 

Ui 0 vs 1 0.369 0.161 0.842 
 

- หญิงที่ไมไดคลอดกอนกําหนด มีโอกาสคลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิต นอยเปน 0.784 

เทา ของหญิงทีค่ลอดกอนกําหนดมากกวา 1 เดือน กลาวอีกนัยหน่ึง หญิงที่คลอดกอนกําหนดมากกวา 1 เดือน มี

โอกาสคลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิต มากเปน 1.275 เทาของหญิงที่ไมไดคลอดกอนกําหนด โดย

มีชวง 95% ของ Wald คลุม 1 (0.141, 4.375) ความเส่ียงจึงไมตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

- หญิงทีค่ลอดกอนกําหนดเปนระยะเวลาภายใน 1 เดือน มีโอกาสคลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการ

เสียชีวิต เปน 2.949 เทา ของหญิงที่คลอดกอนกําหนดมากกวา 1 เดือนโดยใหชวงความเช่ือม่ัน 95% ไมคลุม 1 

(1.472, 18.429) ความเส่ียงดังกลาวจึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 การตีความหมายของผลลัพธอ่ืน 

ๆ ทําไดทํานองเดียวกัน 

กรณีท่ี 2: ผลการวิจัยโดยใชตัวแบบลอจิต 2 กลุม 

ผลลัพธการวิเคราะหพบวา ตัวแบบเหมาะสมและมีภาวะสารูปดี โดยปฏิเสธความเปนอิสระที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P=0.0113) และปจจัยเส่ียงที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่   =0.05 ไดแก การคลอดกอน

กําหนด (Ptl, P=0.0102) ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา (Ht, P= 0.0261) และมดลูกถูกกระทบกระเทือน 

(Ui, P=0.0324) ดังในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 คาประมาณสัมประสิทธ์ิของตัวแบบลอจิต 2 กลุม 

พารามิเตอร น้ําหนักเด็ก  DF β̂  SE ( β̂ ) คาสถิติ Wald P-value 

Intercept  1 0.4799 0.4591 1.0927 0.2959 

Ptl 0 1 -0.5909 0.3603 2.689 0.101 

Ptl 1 1 1.0954 0.4264 6.5996 0.0102 

Ht 0 1 -0.7079 0.3182 4.9498 0.0261 

Ui 0 1 -0.4832 0.2258 4.5797 0.0324 
 

คาประมาณและตัวแบบลอจิต 2 กลุม ดัง (7) 

Logit [P(Y = 1 | ix )] = 0.4799 - 0.5909 Ptl (0) + 1.0954 Ptl (1) - 0.7079 Ht - 0.4832 Ui      (7) 

ตัวอยางผลลัพธการตีความหมายของผลลัพธดวยตัวแบบลอจิต 2 กลุม 

ถาตองการพยากรณหญิงตั้งครรภคนหน่ึงซ่ึงเปนโรคความดันโลหิตสูง วาจะมีคาความนาจะเปนที่หญิง

ตั้งครรภจะคลอดบุตรทารกที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิต ทําไดดังน้ี 
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( 1)    P Y    
� 0.4799 ��.���� ���(�)� 1.0954 ���(�)� �.���� (�)   ��.���� (�) 

���0.4799 ��.���� ���(�)� 1.0954 ���(�)� �.���� (�)   ��.���� (�)    

                                             = 0.4432 

ดังน้ัน ถาหญิงตั้งครรภเปนโรคความดันโลหิตสูง ความนาจะเปนที่หญิงตั้งครรภจะคลอดบุตร ที่มีนํ้าหนัก

แรกเกิดอยูในระดับเส่ียงตอการเสียชีวิต เทากับ  0.4432 หรือสูงประมาณ 44.32% ความนาจะเปนที่หญิงจะ

คลอดทารกแรกเกิดที่ระดับนํ้าหนักปกติคือ P(Y=2) = 1 - P(Y=1) = 1 - 0.4432 = 0.5568 

ถาหญิงตั้งครรภเปนโรคความดันโลหิตสูง ความนาจะเปนที่หญิงตั้งครรภจะคลอดบุตร ที่มีนํ้าหนักแรก

เกิดอยูในระดับนํ้าหนักปกติ เทากับ 0.5568 (หรือ 56.68%) สวนการพยากรณหญิงตั้งครรภดวยตัวแปรอธิบายอ่ืน 

ๆ ทําไดในทํานองเดียวกัน 

การตีความหมายของผลลัพธและ odds ratio กรณีตัวแบบลอจิต 2 กลุม (ตารางที่ 4) ตัวอยางเชน 

1) หญิงที่ไมไดคลอดกอนกําหนด มีโอกาสคลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิต นอยเปน 

0.917 เทาของหญิงที่คลอดกอนกําหนดมากกวา 1 เดือน กลาวอีกนัยหน่ึง หญิงที่คลอดกอนกําหนดภายใน 1 

เดือน มีโอกาสคลอดบุตรที่มีนํ้าหนักในระดับเส่ียงตอการเสียชีวิต มากเปน 1.091 เทาของหญิงที่ไมไดคลอดกอน

กําหนดแตจากชวงความเช่ือม่ัน 95% ของ Odds ratio คลุม 1 (0.149, 5.65) จึงไมพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญที0่.05 

2) หญิงตั้งครรภซ่ึงไมเปนโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสคลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิต 

นอยเปน 0.243 เทาของหญิงซ่ึงเปนโรคความดันโลหิตสูง หรือหญิงที่เปนโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสคลอดบุตร

ที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิต มากเปน 4.115 เทาของหญิงซ่ึงไมเปนโรคความดันโลหิตสูง (1/0.2434) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่  = 0.05 
 

ตารางท่ี 4 คาประมาณสําหรับ odds ratio กรณีตัวแบบลอจิต 2 กลุม 

Effect Point Estimate 95 Wald % CI 

Ptl 0 vs 2 0.917 0.149 5.65 

Ptl 1 vs 2 4.953 0.687 35.725 

Ht 0 vs 1 0.243 0.07 0.845 

Ui 0 vs 1 0.38 0.157 0.922 
 

กรณีท่ี 3: ผลการวิจัยโดยใชตัวแบบล็อกลิเนียร 

จากกรณีที่ 2 ซ่ึงปจจัยท่ีพบคือ ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา การคลอดกอนกําหนด และ

นํ้าหนักของทารกแรกเกิด นํามาศึกษาดวยตัวแบบล็อกลิเนียรที่มีเทอมของอิทธิพลรวมเพิ่มเติมไดผลดังน้ี 
ht ui bwt ht*ui ht*bwt ui*bwt ht*ui*bwt
i j ijijk k ik jk ijklog(m ) = u+ u +u +u +u +u +u +u                    (8) 
ht ui bwt ht*ui ht*bwt ui*bwt
i j ijijk k ik jklog(m ) = u+ u +u +u +u +u +u  
ht ui bwt ht*ui ht*bwt
i j ijijk k iklog(m ) = u+ u +u +u +u +u  
ht ui bwt ht*ui
i j ijijk klog(m ) = u+ u +u +u +u  
ht ui bwt
i jijk klog(m ) = u+ u +u +u  
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ตัวแบบเต็ม (saturated model) คือ (8) ถัดลงมาคือ ตัวแบบไมเต็ม (unsaturated models) ตาง ๆ 

ซ่ึงมีพารามิเตอรนอยกวา และสนใจตรวจสอบวาเปนตัวแบบเหมาะสม เพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

ตัวอยางผลลัพธของคาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบเต็มล็อกลิเนียร ดังน้ี 

ตัวแบบล็อกลิเนียร สําหรับเซลล (0,0,1) 
 

0 01 01 001
ht ui bwt ht*ui ht*bwt ui*bwt ht*ui*bwt

001 0 1 00log(m ) = u+ u +u +u +u +u +u +u  

001log(m ) = −21.6931 + 23.4848 + 23.0794− 0.0001− 22.6739 + 0.8474 + 0.2233 + 1.4417 = 4.7095 

ตัวแบบล็อกลิเนียร สําหรับเซลล (0,0,2) 

 0 2 02 002
ht ui bwt ht*ui ht*bwt ui*bwt ht*ui*bwt

002 0 00 02log(m ) = u+ u +u +u +u +u +u +u  

002log(m ) = −21.6931 + 23.4848 + 23.0794− 0.0001− 22.6739 + 0.2878− 0.2876 + 1.1700 = 3.3673
 

 

ตัวแบบล็อกลิเนียร สําหรับเซลล (1,1,3) 

113 1 1 3 11 13 13 113
ht ui bwt ht*ui ht*bwt ui*bwt ht*ui*bwtlog(m ) = u+ u +u +u +u +u +u +u  

 113log(m ) = −21.6931 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = −21.6931 

 

ตัวอยางผลลัพธของตัวประมาณพารามิเตอรของตัวแบบไมเต็ม เชน 
ht ui bwt ht*ui
i j ijijk klog(m ) = u+ u +u +u +u  ซ่ึงใหผลลัพธ เชน  

ตัวแบบล็อกลิเนียร สําหรับเซลล (0,0,1) 

 0
ht ui bwt ht*ui

001 0 1 00log(m ) = u+ u +u +u +u  

               
001log(m ) = −23.6290 + 24.6639 + 23.8166 + 1.9231− 22.1448 = 4.6298 

 

 การเลือกตัวแบบที่เหมาะสมระหวางตัวแบบเต็มและไมเต็มตาง ๆ อาศัยคาผลตางของ deviances 

ระหวางตัวแบบที่เปรียบเทียบ เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมมากกวาพบวา ตัวแบบใน (9) เหมาะสมที่สุดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(P = 0.9824) โดยวิธีการเลือกแบบขั้นตอน น่ันคือ 

ht ui bwt ht*ui ht*bwt ui*bwt
i j ijijk k ik jklog(m ) = u+ u +u +u +u +u +u                         (9) 

จากตัวแบบ (9) สามารถสรุปคาสังเกต ( ijkO ) และคาประมาณของคาคาดหมาย ( ijkm ) ของแตละเซลล ไวในตาราง

ที่ 5 
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ตารางท่ี 5 คาสังเกต ( ijkO ) และคาประมาณของคาคาดหมาย ( ijkm ) ในตารางการจร (2×2×3) 

ประวตัิ

ความดัน

โลหิตสูง 

การมี

ปญหา 

สูตินารี

เวช 

น้ําหนักทารกแรกเกดิ (กรมั) 

ระดบัปกต ิ ระดบัตองเฝาระวัง ระดบัเสี่ยงตอการเสียชีวติ 

1 (Yes) 1 (Yes) O��� = 0, 
𝑚������.���������� 

O��� = 0, 
𝑚������.����������  

O��� = 0, 
𝑚������.���������� 

1 (Yes) 0 (No) O��� = 5, 
𝑚�����4.9999 

O��� = 3, 
𝑚�����2.9999 

O��� = 4, 
𝑚�����4.0000 

0 (No) 1 (Yes) O��� = 14, 
𝑚�����13.9992 

O��� = 8, 
𝑚�����7.9997 

O��� = 6, 
𝑚�����5.9996 

0 (No) 0 (No) O��� = 111, 
𝑚�����110.9966 

O��� = 29, 
𝑚�����29.0001 

O��� = 9, 
𝑚�����8.9998 

 

คาประมาณของคาคาดหมาย ( ijkm ) นําไปสูการคํานวณคา odds และ odds ratio ตาง ๆ ทั้งเซลลที่คา

สังเกตเปน 0  และไมเปน 0 การตีความหมายของความเส่ียงจากคา odds และ odds ratio จากตัวแบบล็อก

ลิเนียร เชน  𝜃� = �����
�����

= �
�.����

= 1.3334 หมายความวา มารดาที่มีประวัติความดันโลหิตสูงและไมมีปญหา

สูตินารีเวช มีโอกาสที่จะคลอดทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักอยูในระดับที่เส่ียงตอการเสียชีวิตเปน 1.3334 เทาของ

ทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักอยูในระดับที่ตองเฝาระวัง 

กรณี 4: ผลการวิจัยโดยใชตัวแบบการถดถอยปวซงเปรียบเทียบกับตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไป 

การประมาณคาสัมประสิทธ์ิในสําหรับตัวแบบการถดถอยปวซง (ตารางที่ 6) พบวา อายุของมารดามี

นัยสําคัญที่ 0.05 อยูในตัวแบบการถดถอยปวซง น่ันคือ �̂� =  2.5563− 0.06908𝑥  เม่ือ �̂� แทนคา Natural 

logarithm ของเฉล่ียของจํานวนทารกที่มีนํ้าหนักแรกเกิดนอยที่เส่ียงตอการเสียชีวิต และ x แทนอายุมารดา และ

ในตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไปแบบท่ี 2 (ตารางที่ 7) พบวา 𝜑� = 0.09367 มีคาสถิติ t = 1.24 และคา P-

value = 0.2254 ซ่ึงมากกวา 0.05 จึงยอมรับวาขอมูลชุดน้ีไมเกิด Over dispersion และปจจัยที่มีผลตอการ

คลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิต อธิบายดวยปจจัยอายุของมารดา (ป) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 ตัวแบบจึงหมาะสม 
 

ตารางท่ี 6 คาประมาณสัมประสิทธ์ิของตัวแบบการถดถอยปวซง 

พารามิเตอร DF β̂  SE ( β̂ ) คาสถิติ t P-value 

0̂  24 2.5563 0.4584 5.58 <0.0001 

1̂  24 -0.06908 0.01971 -3.51 0.0018 
 

ตารางท่ี 7 คาประมาณสัมประสิทธ์ิของตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไปแบบที่ 2 

พารามิเตอร DF β̂  SE ( β̂ ) คาสถิติ t P-value 

0̂  24 2.9468 0.743 3.97 0.0006 

1̂  24 -0.0852 0.0348 -2.8 0.01 

𝜑�  24 0.09367 0.07527 1.24 0.2254 
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สวนผลลัพธการพยากรณความนาจะเปนของกลุมเส่ียง อาจยกตัวอยางดวยตัวแบบลอจิตสะสมซ่ึงพบวา

ถาแมของทารกมีปจจัยเส่ียงที่สอดคลองกับตัวแบบแลว ความนาจะเปนของการคลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอ

การเสียชีวิตและที่ตองเฝาระวังน้ันมีคอนขางสูง 

 

วิจารณผลการวิจัย (discussion) 

กรณีตัวแบบลอจิตสะสมภายใตตัวแบบ proportional odds model พบวาปจจัยที่ถูกคัดเลือกดวยวิธี 

stepwise ประกอบดวย การคลอดกอนกําหนด ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา และการมีปญหาสูตินารี

เวช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (P<0.05) กรณีตัวแบบลอจิต 2 กลุม พบวาปจจัยที่ไดตรงกับของกรณีตัว

แบบลอจิต 3 ระดับ กรณีตัวแบบล็อกลิเนียร พบวา ตัวแปรที่เหมาะสมประกอบดวย ประวัติการเปนโรคความดัน

โลหิตสูงของมารดา การคลอดกอนกําหนด และระดับนํ้าหนักของทารกแรกเกิด และกรณีตัวแบบการถดถอยปวซง

เทียบกับตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไปแบบที่ 2 พบวาคาประมาณพารามิเตอรตาง ๆ ของตัวแบบการถดถอย

ปวซงและตัวแบบการถดถอยปวซงนัยท่ัวไปแบบท่ี 2 ไมมีปญหาการเกิด overdispersion จึงเลือกตัวแบบการ

ถดถอยปวซง และพบตัวแปรอีกตัวหน่ึงคือ อายุของมารดาที่ตั้งครรภ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ันผล

การศึกษาดวยตัวแบบเชิงเสนนัยท่ัวไป จึงชวยใหอธิบายปจจัยที่เส่ียงตอการเสียชีวิตของทารกที่พิจารณาจาก

นํ้าหนักแรกเกิดของทารกรวมหลายปจจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เกือบทุกปจจัย ทุกตัวแบบที่ใชมีภาวะ

สารูปดีกับขอมูลทีศ่ึกษาดวย อยางไรก็ตามในการวิจัยน้ีไดศึกษาปจจัยเส่ียง จากวรรณกรรมที่เก่ียวของ ในการวิจัย

ครั้งตอไปอาจศึกษาปจจัยเส่ียงอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในเฉพาะทองถิ่นหรือที่ผูเช่ียวชาญแนะนําเพิ่มเติม มาศึกษา

วิเคราะหเพิ่มเติมได 

 

สรุปผลการวิจัย (conclusion) 

ผลสรุปจากการวิเคราะหปจจัยเส่ียงตอการเสียชีวิตของทารกที่พิจารณาจากนํ้าหนักแรกเกิดของทารก

ดวยตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไป พบวาตัวแบบทั้ง 4 มีภาวะสารูปดีกับขอมูลที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปจจัยเส่ียงตอ

การเสียชีวิตที่มีผลกระทบตอนํ้าหนักของทารกแรกเกิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไดแก การคลอดกอน

กําหนด ประวัติโรคความดันโลหิตสูงของมารดา การมีปญหาสูตินารีเวช และอายุของมารดาที่ตั้งครรภ เม่ือนําตัว

แบบและปจจัยเส่ียงดังกลาวไปพยากรณ เชนจากตัวแบบลอจิต 2 กลุม พบวาถาแมของทารกมีปจจัยเส่ียงดังกลาว

แลว ความนาจะเปนของการคลอดบุตรที่มีระดับนํ้าหนักเส่ียงตอการเสียชีวิตและที่ตองเฝาระวังน้ันจะมีคอนขางสูง 
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