
 

การวจิยัถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่? 

ประเดน็ประเมนิ yes No Can’t  

tell 

หมายเหตุ 

1. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม start with the same prognosis

หรือไม่ 

- - -  

a) จดัเขา้กลุ่มโดยวธีิสุ่มหรือไม่     

b) การจดัเขา้กลุ่มแบบสุ่มนั้นเป็นความลบัหรือไม่     

c) ผูป่้วยในแต่ละกลุ่มท่ีศึกษานั้นมีปัจจยัทาํนายโรคหรือ

ปัจจยัเส่ียงท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนๆกนัหรือไม่ 

    

2. ลกัษณะการปกปิดความลบัในการทดลองเป็นอย่างไร 

     (Single blind, Double blind and Triple blind) 
    

a) ผูป่้วยไม่รู้วา่ตนเองอยูก่ลุ่มศึกษาใด     

b) ผูรั้กษาไม่รู้วา่ผูป่้วยอยูก่ลุ่มศึกษาใด     

c) ผูป้ระเมินผลการทดลองไม่รู้วา่ผูป่้วยอยูก่ลุ่มศึกษาใด     

3. กลุ่มตวัอย่างได้รับการปฏบิัตอิย่างเท่าเทยีมกนัหรือไม่

จนกระทัง่ส้ินสุดการศึกษา 

    

a) ผูป่้วยไดรั้บการติดตามนานพอจนครบถว้นสมบูรณ์

หรือไม่ 

    

b) ผูป่้วยไดรั้บการวเิคราะห์ผลในกลุ่มซ่ึงไดถ้กูสุ่มเลือกไว้

ตั้งแต่เร่ิมศึกษาหรือไม่ (Intention-to-treat?) 

    

c) การศึกษาทดลองไม่ไดย้ติุก่อนกาํหนดหรือไม่     
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ผลการวจิยัมคีวามสําคญัหรือไม่? 

ประเดน็ประเมนิ yes No Can’t tell ค่าที่ได้ 

1. Teatment effect เป็นเท่าไร - - -  

a) Relative risk reduction (RRR) - - -  

b) Absolute  risk reduction (ARR) - - -  

c) Number needed to treated (NNT) - - -  

2. ค่า 95% confidence interval เป็นเท่าไร - - -  

 

การคาํนวณค่า treatment effect  

1. กรณทีราบจํานวนผู้ป่วยทีเ่กดิoutcome ในแต่ละกลุ่มศึกษา 

กลุ่มศึกษา Outcome 

ตาย/ไม่ทุเลา 

Outcome 

หาย/ทุเลา 

Risk of Outcome 

Treated (Y) a b Y= a/(a+b) 

Control (X) c d X= c/(c+d) 

    

Relative Risk or Risk Ratio คือ อตัราส่วนของความเส่ียงในกลุ่มทดลอง(Y) ต่อความเส่ียงในกลุ่มควบคุม(X) : 

 RR  =  Y/X 

Relative Risk Reduction คือ ร้อยละการลดลงของความเส่ียงในกลุ่มทดลอง(Y)เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม(X) 

 RRR  =  (X-Y)/X] x 100% 

 RRR  =  (1 – RR) x 100%   =  (1 - Y/X) x 100% 

Absolute Risk Reduction คือ ผลต่างของความเส่ียงในกลุ่มควบคุม(X)กบัความเส่ียงในกลุ่มทดลอง(Y) 

 ARR  =  X – Y 

Number Needed to Treat คือ 100 หารดว้ย ARR แลว้แสดงผลในรูปร้อยละ 

 NNT  =  (100/ARR) x 100%  หรือ  1/ARRท่ีแสดงค่าเป็นร้อยละแลว้ 

NNT of 20 หมายความวา่ ตอ้งรักษาผูป่้วย 20 คน(ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในการศึกษา) จึงจะสามารถป้องกนั 1 adverse 

outcome (เช่น ตาย 1คน หรือการป่วยรุนแรง 1คน เป็นตน้)  *** NNT ยิง่นอ้ยยิง่ดี 
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2. กรณทีราบอตัราการเกดิoutcome ในแต่ละกลุ่มศึกษา 

 
ตวัอย่างการคาํนวณ 
 

Occurrence of diabetic 
neuropathy at 5 years among 
insulin-dependent diabetics in 

the DCCT trial 

Relative risk 
reduction 

(RRR) 

Absolute risk 
reduction 

(ARR) 

Number 
needed to 

treat (NNT) 

Usual insulin 
regimen 

control event 
rate (CER) 

Intensive insulin 
regimen 

experimental 
event rate (EER) 

 

CER 
CER – EER 

 
CER-EER 

 
1/ARR 

9.6% 2.8% 
9.6% 

9.6% - 2.8% 

= 71% 

9.6% - 2.8% 
= 6.8% 

1/6.8% 
= 15 patients 

95% CI *⇒ 4.4% to 9.2% 11 to 23 
 
* 95% confidence interval (CI) on ARR =   

 
 
* 95% confidence interval (CI) on an NNT = 1/(limits on the CI of its ARR) = 1/4.4% to 
1/9.2% = 11 to 23 
 
 
YOUR CALCULATIONS 

 Relative risk 
reduction 

(RRR) 

Absolute risk 
reduction 

(ARR) 

Number 
needed to 

treat (NNT) 
CER EER 

CER 
CER – EER CER-EER 1/ARR 

     

95% CI ⇒  
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สามารถนําผลการวจัิยมาใช้กบัผู้ป่วยของเราได้หรือไม่? 

ประเดน็ประเมนิ yes No Can’t  

tell 

หมายเหตุ 

1. ผู้ป่วยในการศึกษาวจิยันีม้ลีกัษณะทางคลนิิกคล้ายคลงึกบัผู้ป่วยของ

เราหรือไม่ 

    

2. วธีิการรักษาดงักล่าวดาํเนินการได้ใน setting ของเราหรือไม่     

3. การวจิยันีไ้ด้พจิารณาผลลพัธ์ทางคลนิิกทีสํ่าคญัครบถ้วนแล้ว

หรือไม่ 

    

4. ผู้ป่วยมโีอกาสจะได้ประโยชน์มากกว่าอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

วธีิรักษานีแ้ละประหยดัมากกว่าหรือไม่    สามารถพจิารณาจาก 

Likelihood of being Helped and Harmed(LHH) = 

(1/NNT):(1/NNH) 

    

 

 

ข้อเสนอแนะ/วพิากษ์เพิม่เตมิ/ข้อสรุป 
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