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แบบประเมินก่อนอบรม 

2. จงบอกประเภทของรูปแบบการวจิยั(Research design)ของ
การศึกษาเหล่านี ้ 
ก)  การส ารวจหาความชุกของโรคจติเวชของประชาชนแต่ละ

จงัหวดั 
ข) การหาความสัมพนัธ์ของขีหู้กบัมะเร็งปากมดลูกโดยการ

ตรวจเปรียบเทียบลกัษณะขีหู้ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลกูกบั
ผู้ป่วยโรคอืน่ 

ค) การศึกษาเพือ่ดูลกัษณะทางเศรษฐกจิ  สังคม  อายุ เพศ ของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ง) การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา Aและยา B ในการลดอาการ
ซึมเศร้าในผู้ป่วย Major depressive disorder 

จ) การศึกษาความสัมพนัธ์ของพนัธุกรรมกบัโรคจติเภทโดย
ตดิตามดูการป่วยเป็นโรคจติเภทในลูกของผู้ป่วยจติเภท
เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 

Research designs 

1. Experimental  

2. Case-control 

3. Cohort 

4. Observational 

descriptive 
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มกีลุ่มเปรียบเทียบ 

ไม่มกีลุ่มเปรียบเทียบ 
ไม่มกีารก าหนด 
ส่ิงแทรกแซง 

ก าหนดส่ิงแทรกแซง 

Experimental 

Observational 

Descriptive 

Analytic 

Cross-sectional 

longitudinal 

Case-control 

Cohort 

Cross-sectional 

(การวจิยัโดยการทดลอง) 

(การวจิยัโดยการสังเกต) 

(แบบพรรณนา) 

(แบบวเิคราะห์) 

Full  E.D 

Quasi E.D 

รูปแบบการศึกษาวจัิย(Research designs) 

Adapted from: ภิรมย ์กมลรัตนกุล, มนต์ชยั ชาลาประวรรตน์(2545). หลกัการท าวิจยัให้ส าเร็จ. เท็กซ์ แอน เจอนลั พบัลิเคชัน่ จ ากดั.  pp:12. 
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ผล (Outcome) 
มี ไม่มี 

สัมผัส 
ไม่สัมผัส 

การสัมผัส 
กบัปัจจัย 
เส่ียง 

จุดเร่ิมต้นของการศึกษา 

ไม่มกีลุ่ม 
เปรียบเทียบ 

การออกแบบวจัิยโดยสังเกตเชิงพรรณนารูปแบบที่ 1 

เหตุ ผล 

การศกึษาการเกิดโรคซึมเศร้า
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ค าถามการวจัิย: ผู้ที่ป่วยโรคซึมเศร้าในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวนเท่าไรที่
ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรง 



ตัวอย่าง...วิจัยเชิงพรรณนารูปแบบที่1 
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Sample outcome Population 

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion) 

Measurement ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน 

3จังหวัดชายแดนใต้ 

สุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 

โรคซึมเศร้า 

ในคลินิกสุขภาพจิต  

3 จังหวัดชายแดนใต้ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าที่ประสบ
ความสูญเสียฯ 

แบบสอบถามการ
ประสบความสูญเสียฯ 

ผู้ป่วย Major depression ตามเกณฑ์ 

DSM-IV ที่มีอาการเกิดขึน้ภายใน 1 ปีที่
ศกึษา ยนิดีเข้าร่วมการวจัิย ส่ือสาร

ภาษาไทยได้ 
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ไม่มกีลุ่ม 
เปรียบเทียบ 

ผล(Outcome 
มี ไม่มี 

สัมผัส 
ไม่สัมผัส 

การสัมผัส 
กบัปัจจัย 
เส่ียง 

จุดเร่ิมต้นของการศึกษา 
เหตุ ผล 

การออกแบบวจัิยโดยสังเกตเชิงพรรณนารูปแบบที่ 2 

การศกึษาการเกิดโรคซึมเศร้า
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ค าถามการวจัิย: ผู้ประสบความสูญเสียจาก
เหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มีจ านวนเท่าไรที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 



ตัวอย่าง...วิจัยเชิงพรรณนารูปแบบที่2 
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Sample outcome Population 

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion) 

Measurement 

ผู้ประสบความ
สูญเสียฯใน 3จังหวัด

ชายแดนใต้ 

Simple random  

จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยทัง้  

3จังหวัด 

ความชุกของโรค
ซึมเศร้าในผู้ประสบ
ความสูญเสียฯ 

แบบวนิิจฉัยโรคจติเวช 

M.I.N.I. 

ผู้ประสบภัยในปีที่ต้องการศกึษา  

ที่มีภูมิล าเนาใน 3จังหวัด สามารถส่ือสาร
ภาษาไทยได้ ยนิดีเข้าร่วมการวจัิย 
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เหตุ 
Exposure 

Risk factor 

ผล 
Outcome/Effect 
Health problem 

Cross-sectional 

analytic 

cohort 

case-control 

การวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ 
(Observational Analytic Design) 

Adapted from: ภิรมย ์กมลรัตนกุล, มนต์ชยั ชาลาประวรรตน์(2545). หลกัการท าวิจยัให้ส าเร็จ. เท็กซ์ แอน เจอนลั พบัลิเคชัน่ จ ากดั.  pp:13. 



ตวัอย่าง 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

ประชากร 
เป้าหมาย 

สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

ไม่ได้สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

เวลา 
การวิจยั 

Cohort Study การศึกษาจากเหตไุปหาผล 
   



อดีต             ปัจจบุนั            อนาคต 

ชนิดของ Cohort Study 

การศึกษาจากเหตไุปหาผลของเหตกุารณ์  
        ท่ีก าลงัเกิดในปัจจบุนั 
   (Concurrent Cohort Study) 
กลุ่มศึกษา     ติดตามผล 

การศึกษาจากเหตไุปหาผลของเหตกุารณ์  
        ท่ีได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต 
   (Historical Cohort Study) 
กลุ่มศึกษา     ติดตามผล 



หลกัเกณฑที์่ส าคญัของ Cohort Study 

๑. กลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาตอ้งไดม้าจากประชากรเดียวกนั 

    ซ่ึงทุกคนสามารถเป็นโรคนั้นได ้

๒. ระยะเวลาในการติดตามผลในทั้งสองกลุ่ม 

    (Expose and Non-expose) ตอ้งยาวพอและสอดคลอ้ง 

     กบัธรรมชาติของโรค 

๓. ทุกๆรายจะตอ้งถูกติดตามผลเต็มเวลา 

     ถา้มี Drop out หรือ Loss follow up  

     ตอ้งน าเขา้รวมในการวิเคราะหผ์ล 
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ผล (Outcome 
มี ไม่มี 

สัมผัส 
ไม่สัมผัส 

การสัมผัส 
กบัปัจจัย 
เส่ียง 

จุดเร่ิมต้นของการศึกษา 

เหตุ ผล 

a b 
c d 

Cohort Design 

มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่มเีหตุ 

การศกึษาการเกิดโรคซึมเศร้า
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ค าถามการวจัิย: ผู้ประสบความสูญเสียจาก
เหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ป่วย
เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่ 



ตัวอย่าง...Cohort study 

17/01/57 Thoranin Kongsuk 14 

outcome Population 
ตดิตามเป็นเวลา 1 ปี 

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion) 

Measurement 
ประชาชนใน 3

จังหวัดชายแดนใต้ 

Relative risk ratio 

แบบวนิิจฉัยโรคจติเวช 

M.I.N.I. 

Case: ผู้ประสบภัยรายใหม่ 

มีภูมิล าเนาใน 3จังหวัด สามารถส่ือสาร
ภาษาไทยได้ ยนิดีเข้าร่วมการวจัิย 

Control: ผู้ที่มีเพศ ภูมิล าเนาเช่นเดียวกับ 

case และมีอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกัน แต่ไม่
ประสบภัยฯ 

Case 

Control 



ตวัอย่าง 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

ประชากร 
เป้าหมาย 

สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

ไม่ได้สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

เวลา 
การวิจยั 

การศึกษาจากเหตุไปหาผล  Cohort Study ตวัอย่าง 

ทหารในกองพนัเดียวกนั 
ท่ีไม่มีประวติั Psychosis 

ศึกษาความสมัพนัธข์องLife event กบั Psychosis 

เข้ารบในสงคราม 

ไม่ได้รบในสงคราม 



ตวัอย่าง 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

ประชากร 
เป้าหมาย 

สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

ไม่ได้สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

เวลา 
การวิจยั 

       Bias ในการศึกษาจากเหตุไปหาผล  Cohort Study 

Selection Bias 
Migration Bias 

Confounding Bias 
Measurement Bias 



การแกไ้ขอคติจากการคดัเลือก 

         (Selection Bias) 

ขัน้ตอนการออกแบบวิจยั ขัน้ตอนการวิเคราะห ์

1. Randomization 

2. Restriction 

3. Matching 

1. Stratification 

2. Standardization 

    or Adjustment 

    -simple      weighting 

     - multiple       multivariable 

       analysis 

3. Best case/worse case 

    analysis 



การแกไ้ขอคติจากการวดั 

 (Measurement Bias) 

๑. ผูต้รวจตอ้งไม่ทราบว่า case อยู่ในกลุ่มใดของการศึกษา 

๒. ก าหนดเกณฑก์ารวินิจฉยัอย่างชดัเจน 

    และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั 

๓. ความเขม้ขน้ในการตรวจวินิจฉยัใหม้ีเท่าๆกนัทุกCase 



ป่วย 
สมัผสั 

ไม่สมัผสั 

สมัผสั 

ไม่สมัผสั 

ประชากร 
เป้าหมาย 

เวลา 

    การศึกษาจากผลไปหาเหต ุ
  Case-Control Study 

ไม่ป่วย 
การวิจยั 

ปัจจยัเส่ียง 



17/01/57 20 

ผล (Outcome 
มี ไม่มี 

สัมผัส 
ไม่สัมผัส 

การสัมผัส 
กบัปัจจัย 
เส่ียง 

จุดเร่ิมต้นของการศึกษา 

เหตุ ผล 

a b 
c d 

Case-control or Retrospective Analytic Design 

มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่มผีล 

การศกึษาการเกิดโรคซึมเศร้า
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ค าถามการวจัิย: ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ประสบความสูญเสียจาก
เหตุการณ์รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่ 



ตัวอย่าง...Case control study 
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outcome Population 

Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion) 

Measurement 
ประชาชนใน 3

จังหวัดชายแดนใต้ 

random sampling 

จากทะเบียนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าทัง้  

3จังหวัด 

Odd ratio 

แบบสอบถามการ
ประสบภัยความรุนแรง 
ในระยะ 1ปีที่ผ่านมา 

Case: ผู้ป่วย MDE ตามเกณฑ์ DSM-IV ที่
มีอาการเกิดขึน้ภายใน 1 ปีที่ศกึษา ยนิดี
เข้าร่วมการวจัิย ส่ือสารภาษาไทยได้ 

Control: ผู้ที่มีเพศ ภูมิล าเนาเช่นเดียวกับ 

case และมีอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกัน แต่ไม่
ป่วยเป็น MDE 

Control 

Case 
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ผล(Outcome 
มี ไม่มี 

สัมผัส 
ไม่สัมผัส 

การสัมผัส 
กบัปัจจัย 
เส่ียง 

จุดเร่ิมต้นของการศึกษา 

a b 

c d 

ประชากรที่ศึกษา ค้นหาปัจจัยเส่ียง + ค้นหาโรค 

Cross-sectional Analytic Design 

การศกึษาการเกิดโรคซึมเศร้า
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ค าถามการวจัิย: ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปัจจุบันนี ้ผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์เป็น
โรคซึมเศร้ามากกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่ 

N 



ตัวอย่าง...Cross sectional analytic study 
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Eligible Criteria 
(Inclusion & Exclusion) 

Measurement 
ประชาชนใน 3

จังหวัดชายแดนใต้ 

Simple random  

จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยทัง้  

3จังหวัด 

แบบวนิิจฉัยโรคจติเวช 

M.I.N.I. 

Case: ผู้ประสบภัยในปีที่ต้องการศกึษา  

มีภูมิล าเนาใน 3จังหวัด สามารถส่ือสาร
ภาษาไทยได้ ยนิดีเข้าร่วมการวจัิย 

Control: ผู้ที่มีเพศ ภูมิล าเนาเช่นเดียวกับ 

case และมีอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกัน แต่ไม่
ประสบภัยฯ 

outcome Population 

Odd ratio 

Control 

Case 



หลกัเกณฑที์่ส าคญัของ Case-Control study 

1. มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ไดป่้วยดว้ยโรคนั้นๆ 

2. กลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มผูป่้วยตอ้งมีความ 

    คลา้ยคลึงกนั เพือ่ใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้

3. ตอ้งมีผูป่้วยจ านวนมากพอ เพือ่ลดผลท่ีอาจเกิดจาก 

    ความบงัเอิญ 

4. ตอ้งมีการควบคุมความแตกต่างอ่ืนๆ เพือ่แสดงไดว่้า 

    ปัจจัยเสี่ยงนั้นไม่ข้ึนกบัปัจจัยอ่ืนๆ 



ป่วย 
สมัผสั 

ไม่สมัผสั 

สมัผสั 

ไม่สมัผสั 

ประชากร 
เป้าหมาย 

เวลา 

ไม่ป่วย 
การวิจยั 

ปัจจยัเส่ียง 

 Bias   ในการศึกษาจากผลไปหาเหต ุ Case-Control Study 

Selection Bias Measurement Bias 
Observation Bias 
 -Recall Bias 
 -Interviewer Bias 



Validity of Case-Control Study 

1. Case Definition 

มี Diagnostic/Clinical Criteria ที่ชดัเจน 

2. Case Selection 

2.1 Population-Base 

2.2 Hospital-Base 

2.3 ควรเป็นผูป่้วยใหม่ (Incidence) 



3. Choice of Control Selection 

3.1 มีความคลา้ยคลึงกบัผูป่้วย : ไดจ้ากประชากรกลุ่มเดียวกนั 

3.2 ใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัท่ีเลือกผูป่้วย(แต่ตอ้งไม่เป็นโรค) 

3.3 เลือกกลุ่มควบคุมในเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีเลือกผูป่้วย 

3.4 อาจจับคู่(Matching)กบัผูป่้วย : อายุ  เพศ  ถิน่ที่อยู่ 

3.5 อาจเลือกกลุ่มควบคุมมากกว่า 1 กลุ่มจากแหล่งท่ีต่างกนั 

3.6 อาจเพิม่จ านวนตวัอย่างในกลุ่มควบคุมเป็น 2:1 

      เพือ่เพิม่อ านาจการแยกแยะทางสถิติ 

Validity of Case-Control Study 



การแกไ้ขอคติจากการสงัเกต 

   (Observation Bias) 

1. Recall Bias 

2. Interviewer Bias 

1.1 ใหม้ีแหล่งขอ้มูลมากว่า 1 แหล่งท่ีใหข้อ้มูลเดียวกนั 

1.2 ปิดบงัวตัถุประสงคเ์ฉพาะของการศึกษาแก่ผูถู้กสมัภาษณ ์

1.1 ใหม้ีแหล่งขอ้มูลมากว่า 1 แหล่งท่ีใหข้อ้มูลเดียวกนั 

1.2 ปิดบงัสมมุติฐานการวิจัยของการศึกษาแก่ผูร้วบรวมขอ้มูล 



การวิเคราะหแ์ละแปรผล 

Cohort study: สามารถอบุติัการณ์และอตัราเส่ียงสมัพทัธ ์
                          ได้โดยตรง (Relative Risk Ratio) 
Case-Control Study: อตัราเส่ียงสมัพทัธอ์าจประมาณได้โดยหา 
         Odds Ratio 

Relative Risk 
Odds Ratio 

มากกว่า 1 เท่าไรย่ิงแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง 
              ปัจจยัเส่ียงกบัโรคมากเท่านัน้ 
น้อยกว่า 1 แสดงถึงว่าเป็นปัจจยัป้องกนั  



ผล(Outcome) 
มี ไม่มี 

สมัผสั 

ไม่สมัผสั 

การสมัผสั 

กบัปัจจยั 

เสี่ยง 

a b 

c d 

RRR =  อุบัติการเกดิโรคในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง    =  a/a+b 

     อุบัติการเกดิโรคในกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง     c/c+d 

ODDS RATIO =   a/c     =   ad 

     b/d                 bc 



ตวัอย่าง 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

เป็นโรค 

ไม่เป็นโรค 

ประชากร 
เป้าหมาย 

สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

ไม่ได้สมัผสัปัจจยัเส่ียง 

เวลา 

การวิจยั 

  Cohort Study 

ป่วย 
สมัผสั 

ไม่สมัผสั 

สมัผสั 

ไม่สมัผสั 

ประชากร 
เป้าหมาย 

เวลา 

Case-Control Study 
ไม่ป่วย 

การวิจยั 

ปัจจยัเส่ียง 
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การวจิัยโดยการทดลอง 
(Experimental Research) 

การวจิยัแบบทดลองเตม็รูปแบบ 
(Full Experimental Designs) 

การวจิยัแบบกึง่ทดลอง 
(Quasi- Experimental Designs) 

มีกลุ่มควบคุม (Control group) 
เป็นการวจิัยแบบไปข้างหน้า (Prospective) 
จัดเข้ากลุ่มโดยวธีิสุ่ม (Random allocation) 
มีการควบคุมธรรมชาติ 

ไม่มีกลุ่มควบคุม... หรือ 
ไม่จัดเข้ากลุ่มโดยวธีิสุ่ม 
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Full Experimental Designs 

• การวจิัยโดยการทดลองทีด่ทีีสุ่ด คอื การวจิัยโดยการทดลองทีม่กีาร
ควบคุมทีด่ ี มกีารแบ่งตวัอย่างโดยการสุ่ม และทั้งผู้วจิัยและกลุ่มศึกษาไม่
ทราบว่าตวัอย่างอยู่ในกลุ่มใด(กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม) ซ่ึงเราเรียกว่า 
Randomized double blind control trials 

RCTs ต้องประกอบด้วย 
1. Random allocation (การแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม) 
2. ทั้งอาสาสมัครและผู้วดัผลการทดลองไม่ทราบว่าใครอยู่กลุ่มใด  
 (double blind) 
3. มีการควบคุมตัวแปรอื่นอย่างเข้มงวดตามหลักการวจิัยเชิงทดลอง 
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ผล (Outcome) 

ม ี ไม่มี 
ให้ 

ไม่ให้ 

ส่ิงแทรกแซง 
ที่ผู้วจิยั 
ก าหนดขึน้ 

จุดเร่ิมต้น 
ของการศึกษา 

a b 

c d 

ประชากร 
หรือตัวอย่าง 

จดัเข้ากลุ่ม 
โดยวธิีสุ่ม 

กลุ่มทดลอง 

ได้รับส่ิงทดลอง 
หรือส่ิงแทรกแซง 

กลุ่มควบคุม 

ไม่ได้รับส่ิงทดลอง 
หรือส่ิงแทรกแซง 

วดัผล 

วดัผล 

Full Experimental Design 

Random allocation 
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Full Experimental Designs 

1. Pretest-Posttest control group experimental design (การวิจัยโดยการ
ทดลองท่ีวัดท้ังก่อนและหลังการทดลอง โดยมีกลุ่มควบคุม) หรือเรียกว่า 
Classical Experimental Design หรือ Randomized controlled trial 
(RCT) มี 3 รูปแบบ: 

 

 

2. Posttest- only control group experimental design (การวิจัยโดยการ
ทดลองท่ีวัดเฉพาะหลังการทดลอง โดยมีกลุ่มควบคุม)  

 R = Random allocation 

X = Intervention 

O = Observation or  

       Measurement 

O1…X… O2 

O1……...O2 

R 

O1…X1… O2 

O1…X2...O2 

R 

O1…X… O2 

O1……...O2 

R O1…X2...O2 

…X… O 

……...O 

R 
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Full Experimental Designs 

3. Repeated Measures experimental design  

 

 

 

 

4. Crossover experimental design 

R = Random allocation 

X = Intervention 

O = Observation or  

       Measurement 

O1…X1..O2 ..O3 

R 

O1…X2..O2 ..O3 

R 

O1..X1..O2___ O3..X2..O4 

O1..X2..O2___ O3..X1..O4 
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Quasi-Experimental Designs 

1. One group Pretest-Posttest experimental designs (การวิจัย
โดยการทดลองท่ีวัดท้ังก่อนและหลังการทดลอง โดยไม่มีกลุ่มควบคุม) 

 
 
 

2. Time Series experimental designs(การวิจัยโดยการทดลองที่มีการ
วัดหลายๆคร้ังท้ังก่อนและหลังการทดลอง โดยไม่มีกลุ่มควบคุม) 

 

O1…X… O2 

O1 .. O2 .. O3 ..X..O4.. O5.. O6 
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Quasi-Experimental Designs 

3. nonequivalent pretest-posttest control group 
experimental designs (การวิจัยโดยการทดลองที่วัดก่อน และหลังการ
ทดลองจากตัวอย่างคนละกลุ่ม)       

 
         no random allocation 

 
4. nonequivalent posttest-only control group experimental 

designs (การวิจัยโดยการทดลองท่ีวัดหลังการทดลองจากตัวอย่างคนละกลุ่ม)       
 

         no random allocation 
 

O1…X… O2 

O1……...O2 

…X… O 

……...O 



• Systematic Review (Quality, Quantity) 

• Meta-analysis 

• Clinical practice guideline 

• Decision analysis 
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หวัข้อส าหรับ (critical appraisal)  

1. Is the evidence valid? หลักฐานวิชาการน้ัน(หรือการวิจัย)ถูกต้อง
สมบูรณ์หรือไม่? 

2. Does this valid evidence important? หลักฐานวิชาการน้ัน(หรือ
ผลการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์น้ันมีความส าคัญหรือไม่? 

3. Can this valid and important evidence be applied to our patient? 
สามารถน าผลการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีความส าคัญนี้ มาใช้กับ
ผู้ป่วยของเราได้หรือไม่? 
 

Straus SE et al. Evidence-base medicine 3rd ed. Elsevier.2005 
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