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What is evidence-based medicine?
• การใช้หลักฐาน (ทางวิทยาศาสตร์/ทางการแพทย์)ที่ดีที่สุด ในปัจจุบัน    

อย่างฉลาด ถูกต้องแน่ชัดและตรงไปตรงมา ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

• เป็นการบูรณาการ หลักฐานจากการวิจัยที่ดีที่สุด กับ ความเชี่ยวชาญทาง
เวชปฏิบัติ  ค่านิยมของผู้ป่วยและปัจจัยแวดล้อม

Sackett DL et al. Evidence-base medicine: what it is and what it isn’t, BMJ 312:71-72,1996

expertise



The 4 steps of EBM

1. Asking ตั้งคำถามที่ตอบได้ (answerable     question)
2. Searching  หาหลักฐานที่ดีที่สุดที่สามารถตอบคำถามได้    
3. Appraisal  ประเมินวิพากษ์หลักฐานที่ได้มา ว่ามีคุณภาพน่า    

เชื่อถือหรือไม่ (Critical appraisal)
4. Application ผสมผสานหลักฐานที่ได้กับความเชี่ยวชาญทาง

คลินิกและลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย (ชีววิทยา ค่านิยม สิ่งแวดล้อม)



Step 1  
Asking  ตั้งคำถามที่ตอบได้ (เวชปฏิบัติ)

Structure of researchable questions – PICO-T


• Population/Patient/problem 

• Intervention


• Comparison  

• Outcome
• Time



คำถามในทางเวชปฏิบัติ

Background question
• ถามเพื่อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสภาวะใดสภาวะ
หนึ่ง 

• มี 2 องค์ประกอบที่สำคัญ 
 1.คำถาม 5W1H + verb 
 2.โรค  การประเมิน  การรักษา  
ประเด็นอื่นเกี่ยวกับการดูแล 

• ตัวอย่าง: 
- อะไรเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า

Foreground  question

•• ถามเพื่อหาความรู้ที่เฉพาะสำหรับตัดสินใจ
หรือปฏิบัติ 

• มี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ ….PICO
 1. Patient and/or problem 
 2. Intervention(or exposure) 
 3. Comparison, if relevant 
 4. Clinical Outcome 
including Time if relevant

• ตัวอย่าง: “ผู้ป่วยซึมเศร้า(P) การรักษาด้วย

ยา SSRIs(I) มีผลลดอาการซึมเศร้า (O) 
มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยา TCA หรือ
ไม่(C)ภายในเวลา 1 เดือน(T)”



The ‘6S’ hierarchy of 
organization of pre-
appraises evidence

Step 2 Searching



หัวข้อสำหรับ...Critical appraisal

1. Is the evidence valid? หลักฐานวิชาการนั้น(หรือการ
วิจัย)ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่?

2. Does this valid evidence important? หลักฐาน
วิชาการนั้น(หรือผลการวิจัย)ที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญหรือ
ไม่

3. Can this valid and important evidence be 
applied? สามารถนำผลการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีความ
สำคัญนี้ มาใช้กับผู้ป่วยของเราได้หรือไม่?

Straus SE et al. Evidence-base medicine 4rd ed. Elsevier.2011

Steps 3 Critical appraisal



Fundamental equation of error



Critical Appraisal Tool

• Work sheet
• CAT maker
• GATE 



Is the 
evidence 
valid?



P

E C

O
T

P 

E 

C 

O 

T 

Recruitment 

Allocation 

Maintenance 



Measurement of outcomes 

blind or              objective

The RAMMbo* acronym: assessing study bias

* Paul Glasziou



Appraisal checklist - RAMMbo

Was the Study valid? 

1. Recruitment 

• กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรใด? แทนได้อย่างดีหรือไม่ 
2. Allocation  

• การจัดเข้ากลุ่มทดลอง/กลุ่มควบคุมเป็นแบบสุ่มหรือไม่?  
• ทั้ง 2กลุ่มคล้ายกันหรือไม่ตั้งแต่เริ่มต้น? 

3. Maintenance 
• ทั้ง 2กลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่? 
• ติดตามผลลัพธ์ในกลุ่มตัวอย่างทุกคนหรือไม่? 

4. Measurements 
• ผู้ป่วยและผู้รักษาไม่ทราบวิธีการรักษา(“blinded”to treatment)     

ใช่หรือไม่? 
• การวัดได้มาตรฐานและเป็นรูปธรรมใช่หรือไม่? (Objective) 

User Guide. JAMA, 1993

สำหรับ experimental  
research design



. Limitation and risk of Bias

ข้อจำกัดหรืออคติในการวิจัย
observation study

Explanations

การจัดทำและใช้เกณฑ์คัดเลือกมีbias 
(selection bias)

•Under and over matching Case-control study
• เลือกกลุ่มสัมผัสปัจจัยเสี่ยงกับกลุ่มควบคุม..จากกลุ่มประชากรที่
แตกต่างกัน

มีBiasในการวัดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและ
ผลลัพธ์การวิจัย (measurement bias

•มีความแตกต่างในการวัด exposure (หรือ มีrecall bias ใน 
case control)

•มีความแตกต่างในการเฝ้าระวังติดตาม ผลลัพธ์ในกลุ่ม 
exposure และ unexposed (cohort study)

การควบคุมตัวกวนล้มเหลว (confounding 
bias)

• ไม่สามารถวัดปัจจัยทำนายโรคที่รู้ทั้งหมด
• ไม่สามารถจับคู่ปัจจัยทำนายโรคและ / หรือการปรับค่าในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ

การติดตาม case ไม่สมบูรณ์หรือมีน้อยเกินไป/ไม่เพียงพอ
!13

สำหรับ case-control 
and cohort research 

design



Does this 
valid evidence 
important? 



การแสดงผลลัพธ์การวิจัย

Reseach design Statistic

Experimental
Relative 

risk or risk 
ratio

Relative 
risk 

reduction 

Absolute 
risk 

reduction

Cohort Risk ratio
Relative 

risk 
difference

Absolute 
risk 

reduction

Case control Odd Odd ratio

Descriptive Percent
Mean 
Mode 

Median
SD



Treatment effect

Relative risk or risk ratio : อัตราส่วนของความเสี่ยงในกลุ่ม
ทดลอง(Y)ต่อความเสี่ยงในกลุ่มควบคุม(X) = Y/X 

Relative risk reduction : การลดลงของความเสี่ยงในกลุ่ม
ทดลอง(Y)เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม(X) = (X-Y)/X or 1-RR 

Absolute risk reduction : ผลต่างของความเสี่ยงในกลุ่ม
ควบคุม(X)กับความเสี่ยงในกลุ่มทดลอง(Y) = X-Y

กลุ่มศึกษา ตาย/ไม่ทุเลา หาย/ทุเลา
กลุ่มทดลอง a b Y=a/a+b

กลุ่มควบคุม c d X=c/c+d



การวิจัยผลของการรับประทานแอสไพรินทุกวัน
ต่อการแพร่กระจายของมะเร็ง

RCT ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก 5 
งานวิจัย ศึกษาผลของการรับประทาน
แอสไพริน >75mg/วันเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดโรค
เกี่ยวกับหลอดเลือดใน UK 

พบอุบัติการณ์มะเร็ง1000 รายในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด16,000 

600รายพบในกลุ่มควบคุมที่มี 
8000คนและ400รายพบในกลุ่ม
แอสไพรินที่มี8000คน



Risk in control group

กลุ่มตัวอย่าง8000คน พบเป็น
มะเร็งรายใหม่ 600ราย 

Risk of cancer = 
600/8000 = 7.5%

Risk = จำนวนที่เกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจ 
        จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาทั้งหมด



Odd in control group

กลุ่มตัวอย่าง8000คน พบเป็น
มะเร็งรายใหม่ 600ราย 

Odd of cancer = 
600/7400 = 0.08 (ปกติจะ
ไม่เขียนในรูป%)

 Odd = จำนวนที่เกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจ 
        จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เกิดเหตุการณ์



ลองคำนวณ Risk and Odd ใน
กลุ่มได้รับแอสไพริน

ในกลุ่มทดลองได้รับแอสไพริน 
8000คนพบเป็นมะเร็งราย
ใหม่400ราย 

Risk of cancer. = ? 

Odd of cancer = ?



เราจะสื่อสารความเสี่ยงนี้ให้เข้าใจได้อย่างไร?

Risk placebo=7.5%, 
Risk aspirin = 5% 

มีความหมายอย่างไรกับบุคคล 

เป็นผลดีต่อการดูแลรักษาหรือ
ไม่?



Relative and absolute risk

Relative risk = 5%/7.5% = 0.67 

Relative risk reduction = 1-RR = 1-0.67 = 0.33 =33% 

Absolute risk reduction = 5%-7.5% = -2.5%



NNT (number need to treat)

เราต้องให้แอสไพรินกับคนกี่คนถึงจะสามารถป้องกันมะเร็งได้1คน 

NNT = 1/ARD = 1/0.025 =40



P-value & 

Confidence interval



–Johnny Appleseed

“Type a quote here.” 





P-value
P-value – หมายถึง ความน่าจะเป็น (probability)ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย จะเกิด
ขึ้นโดยความบังเอิญ (by chance). 
หรือความน่าจะเป็นที่ปฏิเสธ Ho ขณะที่ Ho เป็นจริง

- p-value ที่น้อยกว่า 1 ต่อ 20 (p<0.05) ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ 
(คือ...ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ)



0 1

Impossible Absolutely 
certain

So what does p=0.5 mean?
So what does p=0.1 mean?

So what does p=0.05 mean?
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Confidence interval
• หากทดลองวิจัยแบบเดียวกันนี้ 100ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่ค่าเดียวกันทุกครั้ง  แต่

โดยเฉลี่ย...ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในพิสัยที่แน่นอนช่วงหนึ่ง
•  95% confidence interval หมายถึงว่า มีโอกาส 95% ที่ค่าที่แท้จริง (never 

known exactly) ของผลลัพธ์จากการวิจัยจะอยู่ภายในพิสัยนี้



การแปรผล confidence interval



What is "no effect"

สำหรับค่าอัตราส่วน (ratio, 
odd) :                       
ratio =1 

สำหรับค่าความต่าง (risk 
difference, difference in 
mean, etc)        
difference = 0



Statistically &clinically 
significant

Statistically significant = effect not explained by 
chance (P value<0.05) 

Clinically significant = effect is clinically important 



Blobbogram/Forrest plot
• เป็นภาพกราฟิกที่ใช้แสดงผลของ meta-analysis



Systematic review & Meta-analysis

Study1 Study2 Study3 Study4 Study5 Study6

Pool results Meta-analyze



Blobbogram/Forrest plot



–Johnny Appleseed

“Type a quote here.” 


