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บทที่ 3
ระเบียบวิธีของการศึกษา

ทบทวนวิธีการวัดความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาล

ในการศึกษาความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาลที่ทําในประเทศตาง ๆ นั้น พบวามีวิธี
การวัดที่แตกตางและหลากหลาย ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การเปรียบเทียบจาก
จํานวนการตาย และ 2) การเปรียบเทียบจากอัตรา

1)  การเปรียบเทียบจากจํานวนการตาย
การวัดความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาลดวยการเปรียบเทียบจากจํานวนการตาย 

สามารถทําไดหลายวิธี ดังเชน Rau และ Doblhammer ศึกษาความแปรปรวนของการตายใน
ประเทศเดนมารก เขาทั้งสองใชสัดสวนการตายที่มากเกินในฤดูหนาว (Excess winter deaths: 
EWD) เปนดัชนีเพื่ออธิบายความสัมพันธของการตายกับเพศและอายุ โดยที่

เมื่อ D  คือ จํานวนการตายทั้งหมด
DJUL DAUG DSEP คือ จํานวนการตายที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ

กันยายน ตามลําดับ
และสัดสวนการตายที่มากเกินในฤดูหนาว เทากับ EWD/D  (Rau and Doblhammer, 2003)

จะเห็นวาแนวคิดในสูตรที่ (1) นั้น เปนการหาจํานวนตายที่คาด (Expected deaths) หากไม
มีอิทธิพลของความแปรปรวนตามฤดูกาลโดยเฉลี่ยจากการตายใน 3 เดือนกอนหนาฤดูหนาวแลวคูณ
ดวย 12 คา EWD/D ยิ่งสูงแสดงถึงมีความแปรปรวนมาก และถาคา EWD/D เขาใกลศูนย หมาย
ความวามีความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาล (ฤดูหนาว) นอยมาก  จากสูตรที่ (1) นี้เรา
สามารถนาํมาใชวัดการตายที่มากเกินในชวงเวลาอื่น ๆ ได โดยเพียงแตเปลี่ยนจากจํานวนการตาย
ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ใหเปน 3 เดือนอื่นกอนหนาชวงเวลาที่ศึกษาเทานั้น

นอกจากวิธีวัดการตายที่มากเกินในฤดูหนาวดวยคา EWD แลว สถาบันสุขภาพและสวัสดิ
การแหงประเทศออสเตรเลีย (Australian Institute of Health and Welfare: AIHW) ใชวิธีการเปรียบ
เทียบจํานวนตายรายวันเฉลี่ยตอเดือน (Daily average number of deaths per month) กับจํานวน
ตายรายวันเฉลี่ยตอป (daily average number of deaths for the entire year) หากพบวาชวงเวลา
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ใดในรอบปที่รอยละของอัตราสวนนี้มากกวา 100 แสดงถึงชวงเวลานั้นมีการตายที่มากเกิน (AIHW, 
2002)

สําหรับการศึกษาของ Healy เพื่อเปรียบเทียบการตายที่มากเกินในฤดูหนาวของประเทศ
ตางๆ ในยุโรปนั้น Healy ใหคําจํากัดความของ “การตายที่มากเกินในฤดูหนาว” วาหมายถึง จํานวน
การตายที่ลนเกิน (Surplus number of deaths) ที่เกิดขึ้นในชวงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม ถึง 
มีนาคม) เมื่อเปรียบเทียบกับการตายเฉลี่ยที่เกิดนอกฤดูหนาว และใชสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
ของการตายตามฤดูกาล (Coefficient of seasonal variation in mortality: CSVM) เปนดัชนีเพื่อ
เปรียบเทียบ (Healy, 2003; Maheswaran, Chan, Fryers, McManus and McCabe, 2004)

เมื่อ fdeaths คือ จํานวนการตายในเดือนตาง ๆ

จะเห็นวาการวัดการตายที่มากเกินทั้งสามวิธีขางตนนั้น มีวิธีการที่ไมยุงยาก การคํานวณทํา
ไดงายเพราะไมซับซอนนัก สําหรับอีกวิธีที่จะกลาวตอไปนับวาเปนวิธีการที่ยุงยากกวา เพราะการ
คํานวณตองทําหลายขั้นตอน  วิธีนั้นคือ การแปลงจํานวนตายใหอยูในรูปของโคงคะแนนเหมือนซี (z-
like score curve: ZLS curve) (Sharma and Reichert, 2001; Reichert, Simonsen, Sharma, 
Pardo, Fedson and Miller, 2004)

การแปลงจาํนวนตายใหอยูในรูปของโคงคะแนนเหมอืนซ ี เร่ิมตนจากนาํคาจาํนวนการตายราย
เดอืนมาหกัออกดวยคาเฉลีย่เคลือ่นที ่ 13 เดอืน (13-month moving average) ของการตายเดอืนนัน้  
การทาํเชนนีเ้พือ่ขจดัความแปรปรวนทีเ่กดิจากแนวโนมระยะยาวของการตาย ดวยเหตนุีจ้งึเรยีกการตาย
ทีห่กัออกดวยคาเฉลีย่เคลือ่นที ่13 เดอืน วา “การตายทีล่ดแนวโนม” (Detrend)  เมือ่นาํคาการตายทีล่ด
แนวโนมทัง้หมดมาหาคาเฉลีย่และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน แลวนาํคาเฉลีย่นัน้มาหกัออกจากคาการตายที่
ลดแนวโนมแตละเดอืนและหารดวยคาเบีย่งเบนมาตรฐาน กจ็ะไดการตายทีแ่ปลงใหเปนคะแนนเหมอืน
ซ ี นาํคาคะแนนเหมอืนซทีีไ่ดมาลงจดุกราฟเปนโคงคะแนนเหมอืนซ ี (รูป 2)
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รูป 2  ตัวอยางโคงคะแนนเหมือนซี (ZLS curves) รายเดือน

2)  การเปรียบเทียบจากอัตรา
การวัดความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาลดวยการเปรียบเทียบจากอัตรานั้น เปนการ

เปรียบเทียบอัตราตายรายเดือนในชวงเวลาที่ศึกษา ซึ่งอัตราตายรายเดือนมีทั้งที่ไมมีการปรับและมี
การปรับ อัตราตายที่ไมมีการปรับคืออัตราตายที่คํานวณไดจากขอมูลการตายที่พบ แลวใชอัตราสวน
ของอัตราตายเปนดัชนีในการระบุวามีการตายที่มากเกินในชวงเวลาที่สนใจหรือไม (Wilkinson, 
Pattenden, Armstrong, et.al., 2004)

สําหรับอัตราตายที่มีการปรับนั้น มีทั้งการปรับแกอัตราตายอันอาจเกิดเนื่องจากมีการระบาด
ของโรคในบางฤดูกาลกอนที่จะมีการนําไปเปรียบเทียบ (Rosenwaike, 1966) หรือเปนการปรับองค
ประกอบ 3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตายกอนที่จะมีการเปรียบเทียบ ไดแก องคประกอบดาน
ฤดูกาล (Seasonal component) องคประกอบดานวงรอบ (Cyclical component) และองค
ประกอบดานความไมเปนปกติ (Irregular component) ซึ่งรายละเอียดของวิธีการนี้สามารถอานได
จากรายงานที่เผยแพรแลว (Rosenberg, 1966)

วิธีการศึกษา

จากการทบทวนวิธีการวัดความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาลขางตน พบวาทุกวิธีมีแนว
คิดที่เหมือนกัน คือ พยายามใชดัชนีใดดัชนีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบการตายในชวงฤดูกาลที่สนใจกับ
การตายโดยรวม  แมวาวิธีการจะแตกตางกันบางและบางวิธีมีความยุงยากซับซอนพอควร สําหรับ
การศึกษาครั้งนี้เลือกใชวิธีการของสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแหงประเทศออสเตรเลีย (AIHW, 
2002

ที่มา: Reichert, Simonsen, Sharma, Pardo, Fedson and Miller, 2004 (Figure 2)
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แหลงขอมูลที่ใช
1.  ขอมูลการตาย พ.ศ. 2539 – 2545 จากฐานขอมูลมรณบัตรที่ไดรับจากสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ขอมูลนี้ใชเปนตัวตั้งในการคํานวณอัตราตาย
2.  ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2539 – 2545 จากสํานักทะเบียน กรมการปก

ครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูลนี้ใชเปนตัวหารในการคํานวณอัตราตาย
ขั้นตอนการศึกษา
1.  จํานวนตายรายวันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ถูกดึง

มาจากฐานขอมูลมรณบัตร
2.  สําหรับแตละป จํานวนตายรายวันเฉลี่ยตอเดือนจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนตาย

รายวันเฉลี่ยตอป คาที่เปรียบเทียบจะแสดงดวยรอยละ หรือเรียกวา “อัตราสวนรอย” คาที่สูงกวา
100 แสดงวามีการตายที่มากเกิน ณ เดือนนั้น ๆ และหากแบบแผนการตายที่มากเกินเกิดขึ้นในชวง
เวลาเดียวกันซ้ํา ๆ ในทุกป แสดงวามีความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาล

3.  สําหรับการเปรียบเทียบความแปรปรวนของการตายรายวัน  จํานวนตายของแตละวันใน
รอบสัปดาห (อาทิตย ถึง เสาร) จะถูกรวมเขาดวยกัน แลวทําการเปรียบเทียบ

4.  จําแนกการตายตามเพศ แลวทําการวิเคราะหความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาล
5.  จําแนกการตายตามภาค ไดแก ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร แลวทําการวิเคราะหความแปรปรวนของการ
ตายตามฤดูกาล

6.  จําแนกการตายตามกลุมสาเหตุการตายที่สําคัญไดแก กลุมโรคติดเชื้อและปรสิต (รวม
การตายมารดา ทารก และความผิดปกติของภาวะโภชนาการ) กลุมโรคไมติดเชื้อ สาเหตุภายนอก
และไมระบุสาเหตุตาย  แลวทําการวิเคราะหความแปรปรวนของการตายตามฤดูกาล

7.  ทาํการวเิคราะหความแปรปรวนตามฤดกูาลของการตายดวยโรคทีเ่ปนปญหาสาํคญั ไดแก
อุบัติเหตจุราจร การฆาตวัตาย โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคมะเรง็ โรคทางเดนิหายใจอดุตนัเรือ้รัง และ
โรคปอดบวม


