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ประธานเครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสิน 

อายรุแพทย์โรคไต รพ.ขอนแก่น 







ค าถามวิจยั P I C O 

•ประมาณคา่ 

•ความสมัพนัธ์ 

•หาความแตกตา่ง 
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1 กลุม่ 

> 2 กลุม่ 

> 2 กลุม่ 



หลกัฐานความรู้ในโลกน้ี 

ความ
จริง Error + องค์ความรู้ = 



หลกัฐานความรู้ในโลกน้ี 

ความ
จริง Error + องค์ความรู้ = 

Systemic E Random E 

รูปแบบงานวจัิย สถติ ิ



ค าถามวิจยั           รูปแบบวิจยั 

•ประมาณคา่ 

•ความสมัพนัธ์ 

•หาความแตกตา่ง 

พรรณา 

ทดลอง 

สงัเกต 



การวิจยัเชิงสงัเกต 

อดีต อนาคต ปัจจุบัน 



การวิจยัเชิงสงัเกต 

อดีต อนาคต ปัจจุบัน 

Cross-section 

Case-control 

Cohort 



การวจิัยแบบทดลอง 

Control trial 

แบบก่อนหลงั ประชากรกลุม่เดิม 

แบบก่อนหลัง  ประชากรคนละกลุ่ม 



Control trial ผู้ป่วยที่สามารถร่วมโครงการได้ คือ............. 

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย......................... 
.......................................................... 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยวธีิ.......... 

ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง...... ราย ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม...... ราย 

ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบ A 

ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รักษาแบบ Aจริง ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รักษาแบบ Bจริง 

ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบ B 

วัดผลลัพธ์การรักษา วัดผลลัพธ์การรักษา 



Control trial ผู้ป่วยที่สามารถร่วมโครงการได้ คือ............. 

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย......................... 
.......................................................... 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยวธีิ.......... 

ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง...... ราย ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม...... ราย 

ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบ A 

ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รักษาแบบ Aจริง ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รักษาแบบ Bจริง 

ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบ B 

วัดผลลัพธ์การรักษา วัดผลลัพธ์การรักษา 

ประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 

วัดผลลัพธ์ 
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Selection B 

Measurement B 

Confounder B 



การพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยจิตเวช รพ.ปลาปาก จ.นครพนม 

Action research 
 

ผู้ ร่วมวิจยั บคุลากร 12 คน ผู้ ป่วย 130 คน 

 

การด าเนินงาน วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตัิ 

Concept: Chronic care model จดัตัง้คลนิิกจิตเวช 

วดัผลลพัธ์ ก่อน หลงั 

1 คะแนนการดแูลโรคเรือ้รัง 1.4 เป็น 9.1  (เต็ม 11) 

 

2 ความรู้บคุลากร ก่อน-หลงัอบรม        p=0.01 

 

3 ความพงึพอใจ     4.4 

 

4 คณุภาพการรักษาดีขึน้ อตัราขาดนดัลดลง 20.6%     เป็น   8.46% 

              อตัราโรคก าเริบ  8.24% เป็น 0.77% 

พญ.วรัทยา ราชบญัดิษฐ์  



ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ 



การวดัผลลพัธ์ 

Economic 

Clinical 

Humanistic 

Outcome 



มาตรวดัผลลพัธ ์

ตัวแปรกลุ่ม ตัวแปรต่อเน่ือง 

Nominal 
เพศ สถานภาพสมรส 

Ordinal 
ระดบัการรู้สติ ระดบัความพอใจ 

Interval 
อณุหภมูิ pH 

Ratio 
อาย ุน า้หนกั สว่นสงู 





Medicine is a Science of Uncertainty 

and an Art of Probability. 

William Osler 



ค าถามวจิัย  

 
ประชากร หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ที่ต้องท า Echo 

 
กลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์คัดเข้า/ออก 

 
รูปแบบ RCT 

 
อคต ิ – Selection 

        -  Measurement 
        -  Confounder 
 

การศกึษานี ้



RELIABILITY AND VALIDITY 

Reliable 

Biased  
(Not Valid) 

Not Reliable 

Biased  
(Not Valid) 

Not Reliable 

Valid 

Reliable 

Valid 

Random error – measurement not reliable 
 
Systematic error – measurement biased (not valid) 



การพิสูจนส์มมติฐาน 

Ho ถกู 
(A=B) 

Ho ผิด 
(A=B) 

ไม่สามารถปฏิเสธ Ho 
(A=B) 

ใช้
สถิ
ติต
ดัส
ินใ
จ 

ปฏิเสธ Ho 
(A=B) 

ตัดสินใจถูก 

ตดัสินใจถูก 

Type II error = β 

False negative 

Type I error = α 

False positive 

พิสจูน์ 

สมมติฐาน  A ไม่ตา่งกบั B 

Power = 1 - β 



Bias Population 

Sample 

Outcome 

Data 
analysis 

1 

2 

ตัวแปรที่สนใจ 

ตัวกวน 



Bias 

Selection 

Measurement 

Confounder 

Population 

Sample 

Outcome 

Data 
analysis 

1 

1 

2 

3 

2 

ตัวแปรที่สนใจ 

ตัวกวน 





Disease 

Ex
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o
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Disease 

A B 

C D 

A B 

C D 

RR 
A/(A+B) 

C/(C+D) 
OR 

A/C 

B/D 

Cohort study Case Control study 

Yes No No Yes 

+ 

- 







OK to compute.... Nominal Ordinal Interval Ratio 

frequency distribution. Yes Yes Yes Yes 

median and percentiles. No Yes Yes Yes 

add or subtract. No No Yes Yes 

mean, standard deviation, standard error of 

the mean. 
No No Yes Yes 

ratio, or coefficient of variation. No No No Yes 

          

 

 

ความแตกตา่งของหนว่ยการวดั 




