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การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทของระดับการเปนโรคหัวใจ
ดวยตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปและอัตราสวนออดส
A Categorical Data Analysis of Heart Disease Levels
Using Generalized Linear Models and Odds Ratios
วริฐา เกตุแกว1 สุพัตรา เอี้ยงอารีย1 และ วีรานันท พงศาภักดี1*
บทคัดยอ
การวิเ คราะหขอมู ลจําแนกประเภทเพื่อศึ กษาป จจัยเสี่ ยงที่ส งผลต อความนาจะเปนของระดับการเป น
โรคหัวใจ พิจารณาจากตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปตาง ๆ ที่เหมาะสมกับขอมูลโดยมีตัวแปรตอบสนองสถานภาพของ
คนไขโรคหัวใจ ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมคือ การเสียชีวิตอยูและการมีมีชีวิตอยู และสถานภาพที่ไดรับการวินิจฉัยโรค
หัวใจ ซึ่ งแบ งออกเป น 4 กลุมคื อ การไมเป นโรคหัวใจและยังมี ชีวิต การเป นโรคหั วใจและยังมี ชีวิต การไม เป น
โรคหัวใจแตเสียชีวิต และการเปนโรคหัวใจแตเสียชีวิต สวนตัวแปรอธิบายหรือปจจัยเสี่ยงดานการแพทยที่ศึกษาคือ
อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ระดับความเครียด และการมีผลวินิจฉัยของ
โรคหัวใจแบบขาดเลือด ขอมูลเปนขอมูลจริง (Afifi and Azen, 1979) จํานวน 200 คน วิธีวิเคราะหอาศัยตัวแบบ
โพรบิต ตัวแบบลอจิต และตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน โดยใชโปรแกรม SAS Enterprise Guide 5.1 ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการเสียชีวิตเนื่องดวยโรคหัวใจภายใตตัวแบบโพรบิตและตัวแบบลอจิต คือ อายุ ระดับ
ความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และการมีผลวินิจฉัยของโรคหัวใจแบบขาดเลือดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 สวนการวิเคราะหขอมูลดวยตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐานคือ อายุ และระดับความดันโลหิต โดยตัวแบบ
เชิ ง เส นนั ย ทั่ วไปทั้ ง 3 ตั วแบบ พบว ามี ภ าวะสารู ป ดี และเหมาะสมกั บข อมู ล อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ 0.05
อัตราสวนออดส (odds ratio) เชนสําหรับปจจัยอายุ พบวา ความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจที่จะเสี่ยง
ตอการเสียชีวิตของคนไขกลุมที่มีอายุมากจะเปน exp(1.1671) = 3.21266 เทา ของคนไขกลุมที่มีอายุนอยกวาที่
เปนกลุมฐาน เมื่อปจจัยอื่น ๆ คงตัว ภายใตตัวแบบลอจิต
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ABSTRACT
The analysis of risk factors affecting the probability of category levels due to heart
disease is evaluated. Two cases are considered, case 1: responses are divided into two groups:
death and survivors, case 2: responses are divided into 4 groups: non-heart disease and living,
heart disease but still living, non-heart disease but death, and heart disease and death. The
medical risk factors consist of age, body mass index, blood pressure levels, cholesterol levels,
stress levels. The research real data with 200 patients were from Afifi and Azen (1979). All
analyses are performed using the probit model, logit model and baseline-category logit model
run with SAS Enterprise Guide 5.1. The results show the risk factors under the probit model and
the logit model are age, blood pressure levels, cholesterol levels and the diagnosis of cardiac
ischemia, significantly at 0.05. Those factors from the baseline–category logit models are also
age and blood pressure levels, significantly at 0.05. The three generalized linear models are all
statistically adequate of fits for the data, significantly at 0.05. It is also found from odds ratio
such that the risk factors for age is 3.21266 under the logit model.
คําสําคัญ: ตัวแบบโพรบิต ตัวแบบลอจิต ตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน ปจจัยเสี่ยงดานการแพทย โรคหัวใจ
Keyword: Probit model, Logit model, Baseline–category logit model, Medical risk factors, Heart
disease

บทนํา (Introduction)
มนุ ษ ย จ ะดํ า รงอยู ไ ด ด วยการทํ างานของอวั ย วะต า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกร า งกาย การแบ ง
สวนประกอบของรางกายออกเปนระบบตาง ๆ ซึ่งตองพึ่งพาและทํางานสัมพันธกันชวยใหมีการศึกษาดูแลและการ
รักษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบประสาท ระบบหัวใจ และการไหลเวียนเลือด ฯลฯ
ทุกระบบมีความสําคัญตอรางกายมนุษยทั้งสิ้น เราตองรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณเพื่อการดํารงประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายใหอยูในภาวะปกติและใหสามารถดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ระบบตาง ๆ ในรางกายประกอบดวยระบบหลายระบบ ในที่นี้จะกลาวถึงระบบหัวใจและการไหลเวียน
โลหิตซึ่งประกอบดวยเลือด หลอดเลือดและหัวใจ โดยที่กลุมเซลลมีการกอสรางหัวใจขึ้นตั้งแตในครรภมารดา หัวใจ
เริ่มเตนไมมีวันหยุดตราบเทาที่ยังมีชี วิต หัวใจไมมี วันหยุดพั กจึงเป นอวัยวะที่มีความมหัศ จรรยแ ละแข็ง แรงมาก
หัวใจมีหนาที่สูบฉีดเลือดใหไหลไปตามหลอดเลือดไปยังสวนตาง ๆ ของรางกายแลวไหลกลับคืนสูหัวใจโดยอาศัย
โครงสรางของกลามเนื้อหัวใจและระบบนําไฟฟาภายในหัวใจซึ่งสรางและควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ โดยปกติ
หัวใจของคนที่มีสุขภาพสมบูรณมีขนาดประมาณกําปนของเจาของ การทํางานของหัวใจจะอาศัยกลามเนื้อหัวใจ
สามารถปลอยกระแสไฟฟาไดเอง โดยมีอัตราการปลอยไฟฟาประมาณ 60–100 ครั้งตอนาทีจะกระจายออกไปตาม
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เซลลนําไฟฟา (สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, http://www.thaiheart.org) ดังนั้น
หัวใจซึ่งมีหนาที่สําคัญควรไดรับการดูแล และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลตอการเกิดโรคหัวใจได
ความเปนจริงคําวา “โรคหัวใจ” มีความหมายกวางมาก เปนโรคที่ฟงดูนากลัวมากสําหรับผูปวยและพบ
บอยโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ นอกจากนั้นยังเกิดโรคหัวใจที่กลามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ
เยื่อหุมหัวใจ เนื่องจากปญหาโรคหัวใจเปนปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพมนุษยในอันดับตน ๆ โรคหนึ่ง ทั่วโลกมี
จํานวนคนที่เปนโรคหัวใจเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ประเทศ อาจเนื่ องดวยอิ ทธิพลของโลกไร พรมแดนในปจจุบั น วิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนเราเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม มี การทํ างานที่ หนักขึ้น ชีวิตมี การแข งขันอยู ตลอดเวลา การดูแ ล
ตัวเองกลับลดลง การออกกําลังกายไมสม่ําเสมอ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุในภาพรวมเหลานี้ที่ทําใหมีโรคภัยไขเจ็บมา
เบียดเบียนชีวิตของคน
กระทรวงสาธารณสุขเผยคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนอันดับ 1 ของโลกมาก และ
กลาวถึงสถานการณผูปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในงานวันหัวใจโลก ป 2553 วาคนทั่วโลกเสียชีวิตดวย
โรคหัวใจและหลอดเลือดกว า 17.5 ลานคน ซึ่งถือเปนสาเหตุการเสีย ชีวิตอันดับ 1 ของทั่วโลก และมีแนวโน ม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยองคการอนามัยโลกคาดการณวา ในป 2558 จะมีผูเสียชีวิตทั่วโลกจากโรคนี้ถึง 20 ลาน
คน (http://www.wikipedia.org)
ในปจจุบันโรคหัวใจเปนสาเหตุของการปวยและเสียชีวิตอันดับตน ๆ ที่คราชีวิตพลเมืองโลกมากที่สุด จาก
สถิติพบวาในทุก ๆ 2 วินาที จะมีคนเสียชีวิตดวยโรคนี้ 1 คน ผูรายตัวจริงเบื้องหลังก็คือการที่เสนเลือดแดงเกิ ด
ภาวะแข็งตัวสงผลใหเกิดการอุดตันในเสนเลือดซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญนอกเหนือจากปจจัยดาน
พันธุ กรรมอาจเป น อายุ แ ละเพศ ผู เ สี ย ชี วิตส วนใหญ จะมี อายุ ตั้ ง แต 55 ป ขึ้ นไป ยั ง มี ปจจั ย อื่ น ๆ เช น ระดั บ
คอเลสเตอรอลมากเกินไปในหลอดเลือด การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล การใชยาคุมกําเนิด การมีโรคความดัน
โลหิตสูง ภาวะอวน โรคเบาหวาน ไตรกลีเซอไรดสูงและความเครียด (http://www.saimhelath.net) ซึ่งนาสนใจ
ศึกษาวาจะสงผลกระทบในเชิงสถิติตอการเปนโรคหัวใจอยางไร
ดังนั้นปญหาของโรคหัวใจในปจจุบั นนับวันยิ่งมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น และยังไมสามารถแกไขหรือปองกั น
ปญหาใหหมดไปได ซึ่งการเปนโรคหัวใจอาจเปนผลมาจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ มากมาย โดยปจจัยเสี่ยงหลายปจจัย
อาจควบคุมหรือหลีกเลี่ยงไดโดยงาย แตอาจมีบางปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการเปนโรคหัวใจโดยตรงหรืออาจ
เสี่ยงตอการเสียชีวิต ถาไมมีการศึกษาหรือการปองกันแตเนิ่น ๆ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเสียชีวิตเนื่องดวยโรคหัวใจ โดยอาศัยการ
วิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทดัวยตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไป (generalized linear models; GLMs) (Nelder and
Wededderburn, 1972, Agresti, 2002, วีรานันท, 2555) ที่สอดคลองกับขอมูลโดยใชตัวแบบ 3 ตัวแบบ โดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ตัวแบบโพรบิต (probit model) (Bliss, 1935) ซึ่งนิยมใชสําหรับตัวแปรอธิบายแบบตอเนื่องอยาง
นอย 1 ตัวแปร
2. ตัวแบบลอจิต (logit model) (Agresti, 2002) ซึ่งนิยมใชสําหรับตัวแปรอธิบายแบบจําแนกประเภท
หรือเชิงกลุมทั้งหมด แตถาสนใจศึกษาตัวแปรอธิบายแบบตอเนื่องดวยบางตัวแปร จะเรียกตัวแบบนี้ใหมวา ตัวแบบ
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การถดถอยลอจีสติก (logistic regression model) (Agresti, 2002) แทน ซึ่งในการวิจัยนี้ไมสนใจตัวแบบหลังนี้
เนื่องจากอาจมีปญหาที่ตองตองจัดแบงตัวแปรตอเนื่องทุกตัวออกเปน 10 กลุม เพื่อใหตัวแบบมีความถูกตองและ
เชื่อถือได (Hosmer and Lemeshow, 1989)
3. ตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน (baseline–category logit model) (Agresti, 2002) ซึ่งนิยมใชสําหรับ
ตัวแปรอธิบายแบบจําแนกประเภทหรือเชิงกลุมหรืออาจผสมตัวแปรตอเนื่องบาง ซึ่งเปนตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูงที่มี
ประสิทธิภาพดี และนิยมนํามาประยุกตดานการแพทย เพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงและการพยากรณกลุมที่สนใจไดหลาย
กลุม เชน ระดับความรุนแรงของโรค ประเภทหรืออาการของโรค (จุฑามาศและคณะ, 2557)
วัต ถุป ระสงค แ ละขอบเขตของงานวิ จัย นี้ เพื่อศึ กษาโครงสร างตั วแบบ GLMs ใหมจํานวน 3 ตั วแบบ
ขางตน ทดสอบความเหมาะสมของทุกตัวแบบ และสืบสวนหาสารสนเทศจากอิทธิพลหลักตาง ๆ (main effects)
ที่สงผลกระทบในเชิง สถิติ อยางมีนัย สําคัญ เชิงสถิติ โดยยั งไม รวมการศึ กษาอิ ทธิพลรวม (interaction effects)
เนื่องจากอิทธิพลรวมในตัวแบบ GLMs ควรเปนอิทธิพลรวมระหวางปจจัยจําแนกประเภทหรือเชิงกลุมปจจัยตั้งแต
2 ปจจัยขึ้นไปเพื่อใหสามารถตีความหมายของผลลัพธได (Agresti, 2002; 2013) งานวิจัยนี้จึงศึกษาลักษณะตัว
แปรที่เหมาะสมตามสมบัติของแตละตัวแบบ ซึ่งบางตัวแบบเหมาะที่จะใชตัวแปรตอเนื่องและบางตัวแบบเหมาะที่
จะใชตัวแปรจําแนกประเภทหรือเชิงกลุม และในทางทฤษฏีการศึกษาอิ ทธิพ ลรวมระหวางตัวแปรตอเนื่องหรื อ
ระหวางตัวแปรตอเนื่องกับตัวแปรเชิงกลุมนั้นไมมีความหมายและไมสามารถตีความหมายของผลลัพธได (Agresti,
2013) ดังนั้นเพื่อใหมีความคงเสนคงวาของทุกตัวแบบของการวิจัยนี้ จึงเนนศึกษาอิทธิพลหลัก หรือปจจัยเสี่ยงหลัก
เปนสําคัญ สวนการศึกษาอิทธิพลรวมควรเปนงานวิจัยครั้งตอไป ที่ใชเฉพาะตัวแปรอธิบายจําแนกประเภททุกตัว
แบบ และสามารถตีความหมายของผลลัพธของอิทธิพลรวมระหวางตัวแปรจําแนกประเภทหรือเชิงกลุมของทุกตัว
แบบไดทุกตัวแบบดวย นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังสนใจการพยากรณความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจดวย
ตัวแบบเชิง เสนนัยทั่วไปภายใตตั วแบบอิทธิ หลักที่ไดทดสอบดวยสถิติดีเวียนส วามีภาวะสารูปดีและหมาะสมกั บ
ขอมูลจริงที่ศึกษาอยางมีนัยสําคัญเชิงสถิติ รวมทั้งการสรุปผลดวยเทอมอัตราสวนออดส สวนการเปรียบเทียบตัว
แบบเพื่อเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด ควรใชสําหรับวิธีการทางสถิติเชนการจําลองแบบ (simulation) และอาศัย
ผลสรุปจากขอมูลจํานวนมากหรือหลายชุดแทน

วิธีการดําเนินการวิจัย (Research Methodology)
งานวิ จัย นี้ ส นใจศึ กษาการวิ เ คราะห ข อมู ล จํ าแนกประเภทด ว ยตั วแบบ GLMs โดยกํ าหนดตั วแปร
ตอบสนองที่ใชในงานวิจัย แบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 การวิ เ คราะห ข อมู ล โดยใช ตั วแบบโพรบิ ต (probit models) เมื่ อตั ว แปรตอบสนองคื อ
สถานภาพของคนที่ไดรับการตรวจโรคหัวใจที่มี 2 กลุม คือ 1 แทนเสียชีวิต และ 2 แทนมีชีวิตอยู
กรณีที่ 2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแบบลอจิต (logit models) เมื่อตัวแปรตอบสนองคือ สถานภาพ
ของคนที่ไดรับการตรวจโรคหัวใจที่มี 2 กลุม คือ 1 แทนเสียชีวิต และ 2 แทนมีชีวิตอยู
กรณีที่ 3 การวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน (baseline-category logit models)
เมื่อตัวแปรตอบสนอง คือ สถานภาพของคนที่ไดรับการวินิจฉัยโรคหัวใจที่มี 4 กลุมแบบนามบัญญัติ (nominal
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scale) ดังนี้ 1 แทน การไมเปนโรคหัวใจและยังมีชีวิตอยู, 2 แทน การเปนโรคหัวแตยังมีชีวิตอยู, 3 แทน การไมเปน
โรคหัวใจแตเสียชีวิต และ 4 แทน การเปนโรคหัวใจและเสียชีวิต
การประมวลผลขอมูลในทุกกรณีอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (Enterprise Guide 5.1) ลิขสิทธิ์ของ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาสาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีตัวแปรอธิบายหรือปจจัยเสี่ยงที่นํามาศึกษาทั้งหมด 9
ตัวแปร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรอธิบายหรือปจจัยเสี่ยงที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแบบโพรบิต
ตัวแปรตอเนื่อง
ตัวแปรจําแนกประเภทหรือเชิงกลุม
1. อายุ (AGE)
4. ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 1 (BP1)
2. ดัชนีมวลกายครั้งที่ 1 (BMI1)
มี 2 กลุม: ปกติ และ สูง
3. ดัชนีมวลกายครั้งที่ 2 (BMI2) 5. ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 2 (BP2)
มี 2 กลุม: ปกติ, สูง
6. ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 1 (CHOL1)
มี 3 กลุม: ปกติ, เริ่มสูง, สูง
7. ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (CHOL2)
มี 3 กลุม: ปกติ, เริ่มสูง, สูง
8. ระดับความเครียด (SES)
มี 3 กลุม: ปกติ, ปานกลาง, สูง
9. การถูกวินิจฉัยของโรคหัวใจขาดเลือด (IHDDX)
มี 4 กลุม: ไมใช, กลามเนื้อหัวใจตาย,
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด, อื่น ๆ

การวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแบบลอจิต และตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน
ตัวแปรจําแนกประเภทหรือเชิงกลุม
1. อายุ (AGE_G)
มี 2 กลุม: ต่ํากวา 55 ป, ตั้งแต 55 ปขึ้นไป
2. ดัชนีมวลกายครั้งที่ 1 (BMI1_G)
มี 4 กลุม: ต่ํากวาเกณฑ, ปกติ, สูงกวาเกณฑ, ภาวะโรคอวน
3. ดัชนีมวลกายครั้งที่ 2 (BMI2_G)
มี 4 กลุม: ต่ํากวาเกณฑ, ปกติ, สูงกวาเกณฑ, ภาวะโรคอวน
4. ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 1 (BP1)
มี 2 กลุม: ปกติ, สูง
5. ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 2 (BP2)
มี 2 กลุม: ปกติ, สูง
6. ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 1 (CHOL1)
มี 3 กลุม: ปกติ, เริ่มสูง, สูง
7. ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (CHOL2)
มี 3 กลุม: ปกติ, เริ่มสูง, สูง
8. ระดับความเครียด (SES)
มี 3 กลุม: ปกติ, ปานกลาง, สูง
9. การถูกวินิจฉัยของโรคหัวใจขาดเลือด (IHDDX)
มี 4 กลุม: ไมใช, กลามเนื้อหัวใจตาย, กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด, อื่น ๆ
หมายเหตุ: ตัวแปรอธิบายจําแนกประเภทหรือเชิงกลุมในตารางที่ 1 แบงตามเกณฑดานการแพทย และในการวิเคราะหจะใชกลุมสุดทายเปนกลุมฐานในการเปรียบเทียบ
ตาม Default ใน SAS

การเลือกปจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรเขาตัวแบบอาศัยวิธีการเลือกตัวแปรแบบขั้นตอนโดยวิธีอัตราสวนภาวะ
นาจะเปน (stepwise likelihood ratio: LR) การประมาณคาพารามิเตอรใชวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดแบบวนซ้ํา
(iterative maximum likelihood) การวัดความเกี่ยวพันของความนาจะเปนของการพยากรณและตอบสนองคา
สังเกตใชตัวสถิติส อเมอรสดี (Somers’D) ตัวสถิติซี (C) ตั วสถิติท าวของเคนดอล (Kendall’s Tau) และการ
ทดสอบพารามิเตอรของตัวแบบอาศัยตัวสถิติทดสอบวาลด (Wald test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนการทดสอบ
ภาวะสารูป ดีข องตัวแบบทั้ ง 3 กรณีอาศั ยตั วสถิติ อัต ราสวนภาวะน าจะเปน หรือ ดี เวี ยนซ (likelihood ratio
statistic or deviance) ซึ่งมีการแจกแจงประมาณดวยการแจกแจงไคกําลังสอง เมื่อตัวอยางมีขนาดใหญ ณ องศา
อิสระที่สอดคลองกัน

ผลการวิจัย (Results)
ผลการวิจัยแสดงไวเปน 3 กรณีภายใตตัวแบบ GLMs แตละตัวแบบ ดังนี้
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กรณีที่ 1 การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรตอบสนอง ภายใตตัวแบบโพรบิต
ตารางที่ 2 ความเกี่ยวพันของตัวแปรตอบสนองกับปจจัยเสี่ยง ตัวแบบโพรบิต
ปจจัยเสีย่ ง (risk factors) DF Wald P-value
AGE
1 27.0733 <0.0001
BP1
1 4.8269 0.0280
CHOL2
2 13.6248 0.0364
IHDDX
3 11.7021 0.0085

จากตารางที่ 2 พบวาตัวแปรอธิบายที่มีความเกี่ยวพันกับตัวแปรตอบสนอง ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขาตัว
แบบโพรบิ ต ด วยวิ ธีการตั วแบบขั้ น ตอนได แ ก อายุ (AGE), ระดั บ ความดั น โลหิ ต ครั้ ง ที่ 1 (BP1), ระดั บ
คอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (วัดหางจากครั้งแรก 12 ป) (CHOL2) และการวินิจฉัยของโรคหัวใจแบบขาดเลือด
(IHDDX) เกี่ยวพันกับสถานภาพคนไขที่เปนโรคหัวใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตัวแบบโพรบิตที่ประมาณได
ดังใน (1)
φ-1 [P(x)] = -3.8550 + 0.0673AGE + 0.3537BP1 + 0.6191 CHOL2(1) - 0.4078CHOL2(2)
– 0.00913 IHDDX(1) + 0.7495IHDDX(2) - 0.9427 IHDDX(3)
(1)
เมื่อ φ แทนฟงกชันความหนาแนนปกติมาตรฐาน (standard normal density function) ดังนั้นความนาจะเปน
ที่คนไขที่จะเป นโรคหัวใจ เมื่อมี สถานภาพและผลการตรวจจากป จจัย เสี่ยงตาง ๆ สามารถแปลงจาก (1) ให มี
รูปแบบดังนี้
P(Y=1 | x) = P (x) = F(-3.8550 + 0.0673AGE + 0.3537BP1 + 0.6191 CHOL2(1) - 0.4078 CHOL2(2)
- 0.00913IHDDX(1) + 0.7495IHDDX(2) - 0.9427 IHDDX(3))
ตารางที่ 3 คาประมาณพารามิเตอรและการทดสอบพารามิเตอร ตัวแบบโพรบิต
พารามิเตอร (  ) DF
S.E.( ) Wald P-value
ˆ
Intercept
AGE
BP1
CHOL2(1)
CHOL2(2)
IHDDX(1)
IHDDX(2)
IHDDX(3)

1
1
1
1
1
1
1
1

-3.8550
0.0673
0.3537
0.6191
-0.4078
-0.00913
0.7495
-0.9427

0.7266
0.0137
0.1610
0.2424
0.1990
0.2310
0.2642
0.4154

28.1471 <0.0001
24.1107 <0.0001
4.8269 0.0280
6.5216 0.0107
4.1982 0.0405
0.0016 0.9685
8.0450 0.0046
5.1494 0.0233

จากตารางที่ 3 พบวาปจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรอธิบายที่เลือกเขาสมการมี 4 ตัวคือ อายุ (AGE), ระดับความ
ดันโลหิตครั้งที่ 1 (BP1), ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (วัดหางจากครั้งแรก 12 ป) (CHOL2) และการถูก
วินิจฉัยของโรคหัวใจแบบขาดเลือด (IHDDX) โดยพบวา ระดับปจจัยที่สงผลตอความนาจะเปนของระดับการเปน
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โรคหัวใจ คือ AGE, BP, CHOL2(1), CHOL2(2), IHDDX(2) และ IHDDX(3) ซึ่งให P–values < 0.05 นั่นคือ
0.0001, 0.0280, 0.0107, 0.0405, 0.0046 และ 0.0233 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจาก
ตารางที่ 2-3 ใหผลลัพธที่แสดงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่สงผลตอระดับการเปนโรคหัวใจในเชิงสถิติและตัวแบบมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชพยากรณดวยตัวแบบโพรบิตตอไป
ตัวอยางการพยากรณดวยตัวแบบโพรบิต เชน สมมติถาตองการพยากรณคน ๆ หนึ่งที่มีอายุ 66 ปและถูก
วินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจแบบขาดเลือดที่มีอาการกลามเนื้อหัวใจตาย วาจะมีคาความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นที่มีอายุ
66 ป และถูกวินิจฉัย วาเป นโรคหั วใจแบบขาดเลือดที่มี อาการกล ามเนื้อหัวใจตาย จะเสี่ ยงตอการเสี ย ชีวิตด วย
โรคหัวใจ โดยการกําหนดให AGE = 66 และ IHDDX(2) = 1 สวนตัวแปรอื่น ๆ มีคาคงตัวเปน 0 สามารถคํานวณ
ความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจที่จะเสี่ยงตอการเสียชีวิต คือ
P(x) = F(1.3363) = 0.7919 (79.19%)
หมายความวา ความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจที่จะเสี่ยงตอการเสียชีวิตจะเทากับ 79.19% ถาคน ๆ นั้น
มีอายุ 66 ปและถูกวินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจแบบขาดเลือดที่มีอาการกลามเนื้อหัวใจตายในขณะนั้น เมื่อปจจัยอื่น ๆ
คงตัว
กรณีที่ 2 การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรตอบสนอง ภายใตตัวแบบลอจิต
ตารางที่ 4 ความเกี่ยวพันของตัวแปรตอบสนองกับปจจัยเสี่ยง ตัวแบบลอจิต
ปจจัยเสีย่ ง (risk factors) DF Wald P-value
AGE_G
1 22.5123 <0.0001
BP1
1 4.4675 0.0345
CHOL2
2 6.1601 0.0460
IHDDX
3 11.5291 0.0092

จากตารางที่ 4 ปจจัยเสี่ยงที่ถูกเลือกเขาตัวแบบลอจิตคือ อายุ (AGE_G), ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 1
(BP1), ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (CHOL2) และการถูกวินิจฉัยของโรคหัวใจแบบขาดเลือด (IHDDX
โดยสงผลตอความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (P–values = 0.0001,
0.0345, 0.0460, และ 0.0092 ตามลําดับ)
ตารางที่ 5 คาประมาณพารามิเตอรและการทดสอบพารามิเตอร ตัวแบบลอจิต
S.E.( ) Wald P-value
พารามิเตอร (  ) DF
Intercept
1 0.4711 0.4457 1.1173 0.2905
AGE_G(1)
1 1.1671 0.2460 22.5123 <0.0001
BP1(1)
1 -0.6264 0.2964 4.4675 0.0345
CHOL2(1)
1 -0.9739 0.3983 5.9783 0.0145
CHOL2(2)
1 0.7143 0.3517 4.1261 0.0422
IHDDX(1)
1 0.0933 0.4179 0.0498 0.8234
IHDDX(2)
1 -1.1386 0.4627 6.0558 0.0139
IHDDX(3)
1 2.0480 0.8405 5.9376 0.0148
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จากตารางที่ 5 พบวาคาประมาณระดับของพารามิเตอรของตัวแบบลอจิตมี 4 ตัวเชนเดียวกันกับตัวแบบ
โพรบิต คือ ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 1(BP1), ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (CHOL2), การถูกวินิจฉัยของ
โรคหัวใจแบบขาดเลือด (IHDDX) และอายุ (AGE_G) และพบวา ระดับปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอความนาจะเปนของ
ระดับการเปนโรคหัวใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ AGE_G(1), BP1, CHOL2(1), CHOL2 (2), IHDDX(2)
และIHDDX(3) ซึ่งให P–values = 0.0345, 0.0145, 0.0422, 0.0139, 0.0148 และ <0.0001 ตามลําดับ และ
สามารถเขียนตัวแบบลอจิต ดังนี้
log(

P( x)
) = 0.4711 - 0.6264BP1(1) - 0.9739CHOL2(1) + 0.7143 CHOL2 (2) + 0.0933IHDDX(1)
1 - P(x)

– 1.1386 IHDDX(2) + 2.0480 IHDDX(3) + 1.1671 AGE_G(1)

(2)

จากตัวแบบลอจิตสามารถวิเคราะหในเทอมออดส (odds) ดังนี้
P(Y=1 | x) = P(x) =

ดังนั้น

odds =

ˆ
exp(φ)
ˆ
1+ exp(φ)

P(x)
(ˆ
1  P(x) = exp φ)

โดยที่ φˆ = 0.4711 - 0.6264BP1(1) - 0.9739CHOL2(1) + 0.7143 CHOL2 (2) + 0.0933IHDDX(1) – 1.1386
IHDDX(2) + 2.0480 IHDDX(3) + 1.1671 AGE_G(1)
จากออดสสามารถนําไปสูการตีความหมายในเทอมของอัตราสวนออดส (odds ratio) เชนสําหรับปจจัย
อายุ พบวา ความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจที่จะเสี่ยงตอการเสียชีวิตของคนไขกลุมที่มีอายุมากจะเปน
exp(1.1671) = 3.21266 เทา ของคนไขกลุมที่มีอายุนอยกวาที่เปนกลุมฐาน เมื่อปจจัยอื่น ๆ คงตัว
สวนการตีความหมายของอัตราสวนออดสภายใตตัวแปรอธิบายเชิงกลุมปจจัยอื่น ๆ นั้นสามารถทําไดใน
ทํานองเดียวกันนี้ ซึ่งพบวาตัวแปร AGE และ IHDDX มีอิทธิพลสูงกวาตัวอื่น ๆ เชนเดียวกันกับที่พบภายใตตัวแบบ
โพรบิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตั ว อย า งการพยากรณ ด ว ยตั ว แบบลอจิ ต เช น สมมติ ถ า ต อ งการพยากรณ ค น ๆ หนึ่ ง ที่ มี ร ะดั บ
คอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 สูง และถูกวินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจแบบขาดเลือดที่มีอาการหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ
วาจะมีคาความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นจะเสี่ยงตอการเสียชีวิต ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 สูง และถูก
วินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจแบบขาดเลือดที่มีอาการหัวใจขาดเลือดชั่วขณะนั้น คํานวณโดยกําหนดให CHOL2(2) = 1
และ IHDDX(3) = 1 สวนตัวแปรอื่นๆมีคาเปน 0 ซึ่งคํานวณไดคาของ φ = 3.2334
คาความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นจะเสี่ยงตอการเสียชีวิต คํานวณไดดังนี้
)

exp(3.2334
1+ exp(3.2334

)

P(Y=1 | x) = P(x) =

= 0.9620 (96.20%)
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หมายความวา ความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจที่จะเสี่ยงตอการเสียชีวิตจะเทากับ 96.20% ถาคน ๆ นั้น
มีผลการตรวจเกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 สูง และถูกวินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจแบบขาดเลือดที่มี
อาการหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ เมื่อปจจัยอื่น ๆ คงตัว
นอกจากนี้ การตี ค วามหมายของผลลั พ ธ ใ นเชิ ง การเปรี ย บเที ย บความน าจะเป นที่ ส นใจโดยใช ออดส
ระหวางคาความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นจะเสี่ยงตอการเสียชีวิตเทียบกับความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นจะไมเสียชีวิต และ
สามารถคํานวนอัตราสวนออดสเพิ่มเติมไดทํานองเดียวกันกับขางตนตอไป เชน
odds =

P(x)
(ˆ
1  P(x) = exp φ) = exp( 3.2334) = 25.3658

หมายความวา อัตราสวนระหวางคาความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นจะเสี่ยงตอการเสียชีวิตจะมีแนวโนมเปน 25.3658
เทาของคาความนาจะเป นที่คน ๆ นั้นจะไมเ สียชีวิต เมื่ อเขามี ระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 สูง และถู ก
วินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจแบบขาดเลือดที่มีอาการหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ เมื่อปจจัยอื่น ๆ คงตัว
กรณีที่ 3 การวิเคราะหขอมูล ภายใตตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน
ตารางที่ 6 ความเกี่ยวพันของตัวแปรตอบสนองกับปจจัยเสี่ยงในภาพรวม ตัวแบบบบลอจิตเทียบกลุมฐาน
ปจจัยเสีย่ ง (risk factors) DF Wald P-value
BP1
3 16.6550 0.0008
AGE_G
3 25.0340 <0.0001

จากตารางที่ 6 พบวา ปจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรอธิบายที่ถูกคัดเลือกดวยวิธีการตัวแบบขั้นตอน ไดแก ระดับ
ความดันโลหิตครั้งที่ 1 (BP1) และอายุ (AGE_G) ที่สงผลตอความน าจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนคาประมาณของพารามิเตอรพรอมดวยการทดสอบของตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน
แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คาประมาณพารามิเตอรและการทดสอบพารามิเตอร ตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน
S.E.( ) Wald P-value
พารามิเตอร (  ) ระดับ DF
Intercept
1
1 2.2587 0.5897 14.6693 0.0001
Intercept
2
1 1.0950 0.6305 3.0156 0.0825
Intercept
3
1 1.8321 0.6060 9.1392 0.0025
BP1(1)
1
1 -0.1527 0.5668 0.0725 0.7877
BP1(1)
2
1 -1.1184 0.6010 3.4627 0.0628
BP1(1)
3
1 0.2646 0.5977 0.1959 0.6580
AGE_G(1)
1
1 0.6751 0.4575 2.1777 0.1400
AGE_G(1)
2
1 0.3053 0.5296 0.3324 0.1400
AGE_G(1)
3
1 -0.4797 0.4465 1.1540 0.2827
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จากตารางที่ 7 พบวาตัวแปรอธิบายหรือปจจัยเสี่ยงจํานวน 2 ปจจัยที่เลือกเขาสมการ คือ ระดับความดัน
โลหิตครั้งที่ 1 (BP1) และอายุ (AGE_G(1)) ที่สงผลตอความนาจะเปนของระดับการเปนโรคหัวใจอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และเนื่องจากตัวแปรตอบสนองที่ศึกษานี้มี 4 กลุม ดังนั้นจะสามารถเขียนตัวแบบลอจิตเทียบกลุม
ฐานโดยเทียบแตละกลุมกับกลุมที่ 4 ที่เปนกลุมฐานได 3 สมการคือ (3) - (5) ดังนี้
log(

P1 (x)
) = 2.2587 - 0.1527BP1(1) + 0.6751AGE_G(1)
P4 (x)

(3)

log(

P2 (x)
) = 1.0950 - 1.1184BP1(1) + 0.3053AGE_G(1)
P4 (x)

(4)

log(

P3 (x)
) = 1.8321 + 0.2646BP1(1) - 0.4797AGE_G(1)
P4 (x)

(5)

( )

สวนลอจิตเทียบกลุมฐานอื่น ๆ เชนระหวางกลุมที่ 1 กับ กลุมที่ 2 คือ log ( ) สามารถคํานวณไดจากเซตของ
สมการขางตน (3) - (4) นั่นคือความนาจะเปนของเมื่อคนที่ไมเปนโรคหัวใจและยังมีชีวิตอยู เทียบกับความนาจะ
เปนคนที่เปนโรคหัวใจและยังมีชีวิตอยู ไดดังสมการ (6) ตอไปนี้
log(

จะไดวา

log(

P1 (x)
P (x)
P (x)
) = log( 1 ) - log( 2 )
P2 (x)
P4 (x)
P4 (x)

P1 (x)
) = 1.1637 + 0.9657BP1(1) + 0.3698AGE_G(1)
P2 (x)

(6)

ตัวอยางการพยากรณดวยตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน เชน จาก (6)
สมมติถาตองการพยากรณคน ๆ หนึ่งที่มีความดันโลหิตปกติและมีอายุนอยกวา 55 ป ตองการหาความ
นาจะเปน ซึ่ง โดยทั่วไปทําในรู ปเชิ งเปรียบเทีย บความนาจะเปนที่ สนใจกับ ความนาจะเปนของกลุมฐานอี กกลุ ม
หนึ่ง ๆ ที่สนใจดวย เชน ความนาจะเปนของเมื่อคนที่ไมเปนโรคหัวใจและยังมีชีวิตอยู เทียบกับความนาจะเปนคน
ที่เปนโรคหัวใจและยังมีชีวิตอยู สามารถคํานวณไดจากสมการ (6) ดังนี้
log(

ดังนั้น

P1 (x)
) = 1.1637 + 0.9657(1) + 0.3698(1) = 2.4992
P2 (x)
P1 (x)
P2 (x)

= exp(2.4992) = 12.1728

หมายความวา ความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นจะไมเปนโรคหัวใจและมีชีวิตอยูเปน 12.1728 เทาของความนาจะเปนที่
คน ๆ นั้นจะเปนโรคหัวใจและมีชีวิตอยู เมื่อปจจัยอื่น ๆ คงตัว
กล าวอี กนั ย หนึ่ ง คือ อัต ราส วนระหว างความนาจะเป นที่ ค น ๆ นั้ นจะไม เ ปนโรคหั วใจและมีชี วิตอยู มี
แนวโนมเปน 12.1728 เทาของความนาจะเปนที่คน ๆ นั้นจะจะเปนโรคหัวใจและมีชีวิตอยูนั่นเอง
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นอกจากนี้การพยากรณความนาจะเปนเชิงเปรียบเทียบกับกลุมฐานสําหรับคูอื่น ๆ หรือระดับของตัวแปร
ตอบสนองคูอื่น ๆ สามารถทําได ในทํานองเดี ยวกันนี้ โดยอาศัยตั วแบบลอจิตเทียบกลุมฐานจากเซตของสมการ
(3) - (5) รวมทั้งการคํานวณอัตราสวนออดสที่สนใจตาง ๆ สามารถทําในทํานองเดียวกันดังในตัวแบบลอจิตภายใต
ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่สนใจและพบวาสงผลตอตัวแปรตอบสนองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

วิจารณผลการวิจัย (Discussion)
จากตัวแบบโพรบิตและตัวแบบลอจิต กรณีตัวแปรตอบสนองจําแนกประเภท 2 กลุม พบวา ตัวแบบโพร
บิตใหคาสถิติ Somers’D, Gamma, Tau-a และ C โดยมีคาของความเกี่ยวพันเทากับ 0.669, 0.670, 0.299 และ
0.834 ตามลําดับ และตัวแบบลอจิตใหคาสถิติ Somers’D, Gamma, Tau-a และ C โดยมีคาของความเกี่ยวพัน
เท ากั บ 0.620, 0.660, 0.277 และ 0.810 ตามลํ าดั บ จะเห็ นได วา ตั วแบบโพรบิ ต ให คาของตั วสถิ ติ ดั ง กล าว
ใกลเคียงกับของตัวแบบลอจิต ซึ่งตางเปนตัวแบบสมมาตรและมีความคลายคลึงกัน และเมื่อทดลอง plots สวน
เหลือและการทดสอบความเหมาะสมของทั้งสองตัวแบบพบวามีความสอดคลองกันและตางเปนตัวแบบที่เหมาะสม
กับขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สวนตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน แมวา P–values จากปจจัยตาง ๆ อาจสูงกวาหรือใกลเคียงคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตคาจุดตัดสวนใหญก็มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และการทดสอบตัวแบบลอจิตเทียบ
กลุมฐานในภาพรวมดวยตัวสถิติ Wald นั้น พบวามีความเหมาะสม (ตารางที่ 6) รวมทั้งตัวสถิติ อัตราสวนภาวะ
นาจะเป น (P–value < 0.0001) หรือจากค าดี เวี ยนซ (deviance) ที่ แสดงไว ในสวนสรุป ผลของแตล ะตั วแบบ
ดังนั้นตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐานมีภาวะสารูปดีและเหมาะสมกับขอมูลและสามารถใชวิเคราะหขอมูลตอไป อนึ่ง
การวิ เ คราะห ข อมูล ภายใตตั วแบบเชิ ง เส นนัย ทั่ วไปนั้ นมี ห ลายตัวแบบ กรณี ศึ กษาจากข อมูล ชุ ด เดี ยวสามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแตละตัวแบบกอน แลวนําไปสูการหาปจจัยเสียงที่สงผลตอความนาจะเปนของระดับ
การเปนโรคหัวใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการวิจัยครั้งตอไปอาจยืนยันและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบบนี้
ใหมากขึ้นไดจากการเพิ่มจํานวนปจจัยและจํานวนตัวอยางที่นํามาศึกษา และอาจวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
จากหลายแหลง ส วนการศึ กษาเพื่อเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพระหว างตัวแบบรวมทั้ง การใชตั วแบบที่อาจมีทั้ ง
อิทธิพลหลักและอิทธิพลรวมควรใชการจําลองแบบแทน เพื่อนําไปประยุกติกับขอมูลจริงตอไป

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
กรณีที่ 1 การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรตอบสนอง ตัวแบบโพรบิต
ตัวแบบโพรบิตที่เหมาะสมกับกรณีนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ

φ-1 [P(x)] = -3.8550 + 0.0673AGE + 0.3537BP1 + 0.6191 CHOL2(1) - 0.4078 CHOL2(2)
- 0.00913 IHDDX(1) + 0.7495IHDDX(2) - 0.9427 IHDDX(3)
จากตัวแบบโพรบิตที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยเสี่ยงที่ถูกคัดเลือกเขาตัวแบบ ไดแก อายุ
(AGE), ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 1 (Blood pressure: BP1), ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (Cholesterol
: CHOL2 ) และการถูกวินิจฉัยของโรคหัวใจแบบขาดเลือด (IHDDX) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากคาสถิติ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 2
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อัตราสวนภาวะนาจะเปนมีคาเทากับ 56.4776 คาสถิติสกอร (Score) มีคาเทากับ 46.7527 และคาสถิติวาลด มีคา
เทากับ 37.4385 เนื่ องจากคาของ P–values มีค าน อยกวาระดับ นัยสํ าคัญ 0.05 หมายความว าคาประมาณ
พารามิเตอร β ของตัวแบบโพรบิตมีคาไมเทากับศูนย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวแบบที่ไดจากวิธีการดังกลาวมีความ
เหมาะสมที่จะใชในการพยากรณ ภายใตระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับตัวสถิติดีเวียนซ ซึ่งมีค า
เทากับ 153.5720 และตัวสถิติเพียรสัน มีค าเทากับ 186.7135 และเนื่องจาก P-value จากทั้งสองคามากกว า
0.05 ซึงหมายความวา ตัวแบบมีภาวะสารูปดีหรือตัวแบบมีความเหมาะสมที่จะใชในการพยากรณ ภายใตระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กรณีที่ 2 การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรตอบสนอง ตัวแบบลอจิต
ตัวแบบลอจิตที่เหมาะสมกับกรณีนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ
log(

P( x)
) = 0.4711 - 0.6264BP1(1) - 0.9739CHOL2(1) + 0.7143 CHOL2 (2) + 0.0933IHDDX(1)
1 - P(x)

– 1.1386 IHDDX(2) + 2.0480 IHDDX(3) + 1.1671 AGE_G(1)
จากตัวแบบลอจิตที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยเสี่ยงที่ถูกคัดเลือกเขาตัวแบบ ไดแก ระดับ
ความดันโลหิตครั้งที่ 1 (BP1), ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครั้งที่ 2 (CHOL2), การถูกวินิจฉัยของโรคหัวใจแบบ
ขาดเลือด (IHDDX) และอายุ (AGE_G) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากตัวสถิติอัตราสวนภาวะนาจะเปนมีคา
เทากับ 52.9252 คาสถิติสกอร มีคาเทากับ 47.1652 และคาสถิติวาลด มีคาเทากับ 32.6528 เนื่องจากคาของ P–
values มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาคาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบลอจิตมีคาไมเทากับศูนย
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวแบบที่ไดจากวิธีการดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะใชในการพยากรณ ภายใตระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับตัวสถิติดีเวียนซ มีคาเทากับ 136.6699 และตัวสถิติเพียรสัน มีคาเทากับ 146.8985
เนื่องจาก P-values มีคามากกวา 0.05 ซึ่งแสดงวา ตัวแบบมีภาวะสารูปดีหรือตัวแบบมีความเหมาะสมกับขอมูลที่
จะนําไปใชในการพยากรณ ภายใตระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
กรณีที่ 3 การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรตอบสนอง ตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐาน
เซตของตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐานที่เหมาะสมกับกรณีนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เชน
P1 (x)
)
P4 (x)
P (x)
log( 2 )
P4 (x)
P (x)
log( 3 )
P4 (x)
P (x)
log( 1 )
P2 (x)
log(

= 2.2587 - 0.1527BP1(1) + 0.6751AGE_G(1)
= 1.0950 - 1.1184BP1(1) + 0.3053AGE_G(1)
= 1.8321 + 0.2646BP1(1) - 0.4797AGE_G(1)
= 1.1637 + 0.9657BP1(1) + 0.3698AGE_G(1)
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และตั ว แบบเที ย บกลุ ม ฐานคู อื่น ๆ ที่ อ าจสนใจ สามารถทํ าได ทํ า นองเดี ย วกั น กั บ ตั วแบบเที ย บกลุ ม ฐานคื อ
log(

P1 (x)
)
P2 (x)

จากตั วแบบลอจิตเที ยบกลุมฐานที่ไ ดจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยเสี่ ยงที่ ถูกเลือกเขาตั วแบบ
ไดแก ระดับความดันโลหิตครั้งที่ 1 (BP1) และอายุ (AGE_G) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (ตารางที่ 6) จาก
คาสถิติอัตราสวนภาวะนาจะเปน มีคาเทากับ 45.4538 คาสถิติสกอร มีคาเทากับ 49.9336 และคาสถิติวาลด มีคา
เท ากั บ 39.9706 เนื่องจากค าของ P–values มี คาน อยกว าระดั บนั ย สําคัญ 0.05 หมายความวาคาประมาณ
พารามิเตอรในภาพรวมของตัวแบบลอจิตเทียบกลุมฐานมีคาแตกตางจากศูนย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวแบบที่ไดจาก
วิธีการดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะใชในการพยากรณ ภายใตระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การพยากรณความนาจะเปนของตัวแปรตอบสนองกลุมตาง ๆ กันของทุกตัวแบบ จะขึ้นอยูกับผูศึกษาวา
จะสนใจทํานายกลุมหรือระดับใดของตัวแปรตอบสนอง และผูปวยมีอาการหรือมีลักษณะเฉพาะและ/หรือมีผลการ
ตรวจพบอยางหนึ่งอยางใดหรือไม โดยสามารเลื อกตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งหรือหลายตัวแบบขางต น เพื่ อนํ าไป
ประกอบการตัด สิ นใจในทางปฏิบั ติ จริ ง ตามความเหมาะสมที่ พ บป จจัย เสี่ย งหนึ่ ง ๆ ที่ส ง ผลกระทบต อตัวแปร
ตอบสนองดังกลาว
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