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บทที 12 

การใช้เวชปฏิบติัอิงหลกัฐานกบัการดแูลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศนูยก์ลาง 

(Evidence-Based Practice and Patient-Centered Medicine) 

 

นพ.ชยัสิริ องักรุะวรานนท์ 

 

12.1  ความสาํคญั 

หากกล่าวถงึคาํว่า “เวชปฏบิตัอิงิหลกัฐาน” ในอดตีจะหมายถงึ การหาหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์

จากงานวจิยัทดีทีสีุด เพอืใชใ้นการรกัษาผูป่้วยทพีบในเวชปฏบิตัิ1 ซงึในปัจจบุนัไดม้กีารขยายคํานิยาม

เพมิ เนอืงจากพบว่าหลกัฐานทางวทิยาศาสตรจ์ากงานวจิยัเพยีงอยา่งเดยีวนนั ไมเ่พยีงพอทจีะนําไปสู่

การรกัษาได ้และนอกจากนนัแลว้ ผูใ้หก้ารดแูลรกัษาตอ้งคาํนึงถงึอกีสององคป์ระกอบเพมิเตมิ เพอืใช้

ประกอบการตดัสนิใจ องคป์ระกอบแรก คอื ความเชยีวชาญของผูใ้หก้ารดแูลรกัษา ซงึหมายถงึความรู ้

ความชํานาญ และประสบการณ์ของผูใ้หก้ารดแูลรกัษา2 ส่วนองคป์ระกอบทสีอง คอื ความตอ้งการและ

ความคาดหวงัของผูป่้วย ดงันนัเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐานจงึไดน้ิยามว่าเป็นเวชปฏบิตัทิผีสมผสานหลกัฐาน

จากงานวจิยั (research evidence) ความเชยีวชาญของผูใ้หก้ารดแูลรกัษา (clinical expertise) และ

ความตอ้งการของผูป่้วย (patient preference)3     

แมว้่านิยามของเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐานในช่วงตน้ศตวรรษท ี21 จะไมไ่ดเ้ปลยีนไป แต่ไดม้ขียาย

ขอบเขตใหค้าํนึงถงึภาวะโรคและสภาวะแวดลอ้ม (clinical state and circumstances) เพมิเตมิดว้ย ซงึ

หมายถงึ การดําเนินโรคและอาการทแีสดงในช่วงทแีตกต่างกนั และในสภาวะแวดลอ้มทแีตกต่างกนั 

อาจนํามาสู่การตดัสนิใจการรกัษาทแีตกต่างกนั เช่น ในคนไขโ้รคเสน้เลอืดสมองอุดตนั หากสามารถเขา้

รบับรกิารในสถานบรกิารทมีคีวามพรอ้มได้อย่างรวดเรว็ อาจจะไดร้บัประโยชน์ทจีะไดร้บัยาละลายลมิ

เลอืด แต่หากไปรบับรกิารในสถานบรกิารทมีขีอ้จาํกดัอนัเป็นเหตุใหล้่าชา้ ไม่มคีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์

และเวชภณัฑ ์หรอืไมม่คีวามพรอ้มในการตรวจเลอืดและเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้น ผูป่้วยอาจไดร้บั

อนัตรายจากการไดย้าสลายลมิเลอืดมากกว่า เป็นตน้   

และนอกจากประเดน็น ียงัไดเ้พมิการตคีวามหมายและขอบเขตของประเดน็ความเชยีวชาญของ

ผูใ้หก้ารดแูลรกัษาเช่นกนั คอืจากเดมิทหีมายถงึความรู ้ความชํานาญ และประสบการณ์ของผูใ้หก้าร

ดแูลรกัษา ในศตวรรษท ี21 น ีความเชยีวชาญของผูใ้หก้ารดแูลรกัษายงัรวมถงึทกัษะการใชว้จิารณาณที

จะสามารถรกัษาสมดุลระหว่างหลกัฐานจากงานวจิยั ภาวะโรคและสภาวะแวดลอ้ม และความตอ้งการ

ของผูป่้วย4 ดงัภาพท ี12.1 
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ภาพที 12.1 หลกัการของเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐาน 

 

หลกัการของเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐานทตีอ้งผสมผสานระหว่าง หลกัฐานจากงานวจิยั ภาวะโรค 

และความตอ้งการของผูป่้วย รว่มกบัความเชยีวชาญของผูใ้หก้ารดแูลรกัษา จงึไมไ่ดแ้ตกต่างไปจาก

หลกัการของการดแูลผูป่้วยโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางมากนกั ซงึเน้นหลกัของการเขา้ใจโรค การเขา้ใจ

คน และการสรา้งสมัพนัธภ์าพระหว่างผูใ้หก้ารดแูลรกัษาและผูป่้วย (อ่านบทที ่1 และ 2) การนําหลกัการ

ของเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐานนํามาประยกุตใ์ช ้จงึอาศยัความรูแ้ละทกัษะทคีลา้ยเคยีงกบัการดแูลผูป่้วยโดย

ยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง แต่ตอ้งเพมิความรูแ้ละทกัษะสําคญัสองประการ ไดแ้ก่ ทกัษะในการคน้หา

หลกัฐานจากงานวจิยั (searching skill) และทกัษะในการประเมนิความน่าเชอืถอืของผลงานวจิยั 

(critical appraisal skill)5 

 ปัจจบุนัมคีวามกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละสาธารณสุขอยา่งรวดเรว็ มขีอ้มลูจากงานวจิยัเพมิ

มากขนึ และมกีารเปลยีนแปลงทางเศษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม ทาํใหห้ลกัการของเวชปฏบิตัอิงิ

หลกัฐานมคีวามจาํเป็นอย่างยงิ ดงัในบทความหนงึของวารสาร The British Medical Journal (BMJ) ปี 

ค.ศ. 2008 ทวี่า “แพทยใ์นศตวรรษที ่21 ทีไ่มส่ามารถประเมนิความน่าเชือ่ถอืของผลงานวจิยันัน้ไม่

พรอ้ม (ทีจ่ะดแูลคนไข)้ เช่นเดยีวกบัการไมส่ามารถวดัความดนั หรอืตรวจรา่งกายคนไข ้ หลกัสตูร

แพทยศาสตรต์อ้งสอนทกัษะน้ี และประเมนิทกัษะอยา่งเขม้งวด ไมแ่ตกต่างกบัทกัษะการตรวจร่างกาย6” 

จงึมคีวามสําคญัอยา่งยงิทผีูใ้หก้ารดแูลรกัษาผูป่้วย โดยเฉพาะแพทยค์วรจะทราบทกัษะของการนํา

หลกัฐานจากงานวจิยัมาใชใ้นการดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงันนั ในบทนีจงึจะเน้นขนัตอนในการ

คน้หาหลกัฐานจากงานวจิยั และขนัตอนในการประเมนิความน่าเชอืถอืของผลงานวจิยั เพอืเป็น

ประโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นเวชปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมต่อไป ควบคู่กบัการประเมนิภาวะโรค สภาวะ

แวดลอ้ม และความตอ้งการเบอืงตน้ของผูป่้วย 
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12.2  แนวทางปฏิบติั 

ขนัตอนการทําเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐานนนั สามารถสรปุเป็น 5 ขนัตอนสนั ๆ ตามหลกั 5A’s ของ

การทําเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐาน7 ดงัน ี 

Ask ตงัคาํถามทางคลนิิกทงีานวจิยัสามารถช่วยตอบได้ 

Acquire คน้หาหลกัฐานทางการแพทย ์

Appraise ประเมนิความน่าเชอืถอืของหลกัฐานทางการแพทย์ 

Apply นําหลกัฐานมาประยตุใ์ช้ 

Assess ประเมนิและตดิตามผลลพัธก์ารนํามาใช้ 

 

ขนัตอนที 1 Ask: ตงัคาํถามทางคลินิก  

การตงัคาํถามจาํเป็นตอ้งตงัประเดน็คาํถามทชีดัเจน ซงึลกัษณะคาํถามทางคลนิิก มกัมสีอง

ลกัษณะ คอื คาํถามพนืฐาน และคาํถามทจีาํเพาะต่อการตดัสนิใจ  

คาํถามพนืฐาน (background question) มกัจะเป็นลกัษะคาํถามเชงิ “ทําไม/อะไร (what)” 

“เพราะอะไร (why)” “กบัใคร (who)” “ทไีหน (where)” เช่น หากพบว่าผูป่้วยมาดว้ยอาการอ่อนแรงครงึ

ซกี สงสยัมโีรคหลอดเลอืดสมอง (cerebrovascular disease) ผูใ้หก้ารดแูลรกัษาอาจมถีามว่า อะไรคอื

สาเหตุของโรคหลอดเลอืดสมอง และผูป่้วยรายนมีคีวามเสยีงทจีะเป็นโรคนไีดไ้หม แลว้อะไรคอืการ

รกัษามาตรฐานของผูป่้วยทมีภีาวะนีคอือะไร  ซงึคําถามเหล่านีมกัหาคาํตอบไดใ้นหนงัสอื ตําราและคู่มอื

แนวทางปฏบิตั ิ(clinical practice guideline)   

ส่วนคาํถามทงีานวจิยัจะช่วยตอบไดน้นั มกัเกยีวขอ้งและจาํเพาะกบัการตดัสนิใจทจีะเลอืก

ปฏบิตัใินผูป่้วยรายนนั ๆ (foreground question) ซงึคาํถามทจีาํเพาะเพอืประกอบการตดัสนิใจในผูป่้วย

แต่ละราย มกัจะม ี4 องคป์ระกอบทชีดัเจน ไดแ้ก่ 1) ระบุกลุ่มประชากร (Population) 2) ระบุหตัถการ

หรอืการทดลอง เช่น การใหย้า (Intervention) 3) ระบุหตัถการเปรยีบเทยีบหรอืกลุ่มเปรยีบเทยีบ 

(Control) และ 4) ระบุผลลพัธ ์(Outcome) หรอืทมีอีกัษรยอ่ภาษาองักฤษว่า PICO เช่น ในกรณศีกึษา

ผูป่้วยมาดว้ยอาการอ่านแรงครงึซกี สงสยัมโีรคหลอดเลอืดสมอง (cerebrovascular disease) ผูใ้หก้าร

ดแูลรกัษา อาจมคีาํถามเช่น “ระหว่างโรคสมองขาดเลอืดกบัเสน้เลอืดสมองแตก ภาวะไหนพบไดบ้่อย

กว่ากนัในประเทศไทย” หรอื “การตรวจดว้ยเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์หรอืเครือ่งเอกซเรยค์ลืน่

แมเ่หลก็ไฟฟ้า วธิกีารไหนจะมคีวามแม่นยาํกว่ากนัในการวนิิจฉยั” หรอื “เมือ่พบว่าเป็นโรคสมองขาด

เลอืดการใหย้าลดไขมนักลุ่ม statin จะช่วยลดอตัราการเสยีชวีติไดห้รอืไม่” ซงึถงึแมล้กัษณะคาํถามจะมี

ความหลากหลาย และต่างวตัถุประสงค ์คาํถามอาจเน้นเพอืหาความชุกและอุบตักิารณ์  หาความแมน่ยาํ

ในการวนิิจฉัยหรอืหาประสทิธภิาพของการรกัษา แต่องคป์ระกอบทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ประชากร (P) 

หตัถการ (I) ตวัเปรยีบเทยีบ (C) และผลลพัธ ์(O) กย็งัมคีวามชดัเจน และสามารถแบ่งแยกได ้ตาม

ตารางท ี12.1 
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ต
ารางที

 12.1 ตวัอยา่งลกัษ
ณ

ะ foreground question ในกรณ
 ีผูป้่วยมาดว้ยอาการอ่านแรงครงึซกี สงสยัมโีรคหลอดเลอืดสมอง (cerebrovascular disease)  

ค
าํถาม

 
วตั

ถปุ
ระสงค

 ์
Population 

Intervention 
C

ontrol 
O

utcom
e 

ระหว่างโรคสมองขาดเลอืดกบัเสน้

เลอืดสมองแตก ภ
าวะใดพ

บได้

บ่อยกว่ากนัในประเทศไทย 

ศกึษ
าอุบตักิารณ์

และความชุก 

(prevalence/incidence) 

ผูป้่วยมาดว้ย

อาการอ่านแรง

ครงึซกี ในไทย 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

1. โรคสมองขาดเลอืด 

2. เสน้เลอืดสมองแตก 

การตรวจดว้ยเครอืงเอกซเรย์

คอมพ
วิเตอรห์รอืเครอืงเอกซเรย์

คลนืแมเ่หลก็ไฟ
ฟ้

า วธิกีารใดจะมี

ความแม่นยาํกว่ากนัในการวนิิจฉยั 

การวนิิจฉยั (diagnostic) 
สงสยัมโีรค

หลอดเลอืด

สมอง 

การตรวจดว้ย

เครอืงเอกซเรย์

คอมพ
วิเตอร ์

การตรวจดว้ย

เครอืงเอกซเรยค์ลนื

แมเ่หลก็ไฟ
ฟ้

า 

1. โรคสมองขาดเลอืด 

2. เสน้เลอืดสมองแตก 

หากไมไ่ดร้บัการรกัษ
าเพ

มิเตมิ

โอกาสทผีูป้่วยจะกลบัมามกีําลงัใน

ดา้นทอี่อนแรงแค่ไหนใน 1 ปี 

การพ
ยากรณ์

 (prognosis) 
ผูป้่วยโรค

หลอดเลอืด

สมอง 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

แรงของกลา้มเนอื 

(m
uscle pow

er) 

หลงัป่วย 1 ปี 

หากพ
บว่าสมองขาดเลอืด การให ้

ยากลุ่ม statin จะช่วยลดอตัราการ

เสยีชวีติไดห้รอืไม่ 

การรกัษ
า (treatm

ent) 
ผูป้่วยโรค

สมองขาดเลอืด 

ยากลุ่ม statin 
ยากลุ่มอนืทไีมใ่ช่  

ยากลุ่ม statin 

การเสยีชวีติ 
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ขนัตอนที 2 Acquire: ค้นหาหลกัฐานทางการแพทย ์

เมอืได ้คาํถามทางคลนิิก และองคป์ระกอบของ PICO แลว้ ผูใ้หก้ารดแูลรกัษาควรนําคาํสําคญั 

(keyword) ทรีะบุใน PICO มาคน้หาในฐานขอ้มลูมาตรฐาน เช่น PubMed, Scopus หรอื Web of 

Science ซงึถงึแมฐ้านขอ้มลูนนัมคีวามแตกต่าง เรอืงการเขา้ถงึ ช่วงปี และจาํนวนวารสารทคีรอบคลุม  

หากไมไ่ดอ้ยูใ่นสถาบนัทสีามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูทตีอ้งมคี่าใชจ้า่ย สามารถใชก้ารคน้หา PubMed ใน

เบอืงตน้ก่อนได ้เพราะมงีานวจิยัทสีนบัสนุนว่า การคน้หาวารสารโดยใช ้PubMed นนัมปีระสทิธสิงูทงัใน

แงค่วามงา่ยต่อการเขา้ถงึ เนอืงจากไม่มคี่าใชจ้า่ย และมคีวามครอบคลุมสงู8 

จากหน้าเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลู PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) ผูค้น้หา

สามารถใส่คาํสําคญัทเีป็นองคป์ระกอบของ PICO โดยเชอืมแต่ละคาํดว้ย “AND” เช่น หากคาํถามคอื 

การใหย้ากลุ่ม statin จะช่วยลดอตัราการเสยีชวีติไดห้รอืไมใ่นกลุ่มโรคสมองขาดเลอืด อาจใชค้าํสําคญั

ในการคน้ว่า “statin AND ischemic stroke AND mortality” ซงึกจ็ะงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง เช่น เรอืง 

Statin therapy and outcome after ischemic stroke: systematic review and meta-analysis of 

observational studies and randomized trials ดงัแสดงในภาพท ี12.2 อกีช่องทางหนงึทสีามาถทาํได ้

คอื ผูค้น้หาสามารถใส่ คาํสําคญั ผ่าน clinical queries ของ PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical)  โดยผลของการคน้หาจะถูกแยกตามลกัษณะงานวจิยั 

ว่าเป็น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) หรอืเป็นบทความตน้ฉบบั (original 

article) และสามารถเลอืกลกัษณะยอ่ยต่าง ๆ ของงานวจิยั เช่นว่า เพอืการพยากรณ์หรอืการรกัษา เป็น

ตน้ (ภาพท ี12.3) ส่วนเทคนิคอนื ๆ ทใีชบ้่อยในการสบืคน้แบบขนัสงู ใน PubMed เช่น ตรรกบลูนี 

(Boolean logic) การคน้แบบวล ี(phrase search) และการตดัคาํ (truncation) สามารถศกึษาเพมิเตมิได้

ในตารางท ี12.2 และผ่านเวบ็ไซตข์อง PubMed9  
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ภาพท ี12.2 ตวัอยา่งการคน้หาหลกัฐาน ใน PubMed 

 

 
ภาพที 12.3 ตวัอยา่งการคน้หาหลกัฐาน ใน PubMed Clinical Queries 
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ตารางที 12.2 เทคนิคการสบืคน้แบบขนัสงูใน PubMed 

เทคนิค คาํสงั ตวัอย่างการสืบค้น คาํอธิบาย หรือ ข้อแนะนํา 

ตรรกบลูนี# 

(Boolean logic) 

AND stroke AND statin หาบทความ ทมีคีาํสาํคญัทงัสองคาํ 

 OR Stroke OR statin หาบทความ ทมีคีาํสาํคญัว่า stroke 

หรอื statin อยา่งใดอย่างหนงึ 

 NOT Stroke NOT statin หาบทความ ทมีคีาํสาํคญัว่า stroke 

แต่ตอ้งไมม่คีาํสาํคญัว่า statin 

การคน้แบบวล ี

(phrase search) 

ใส่อญัประกาศ  “acute stroke” แนะนําใหใ้ชห้ลงัไดพ้ยายามคน้หา

แบบแยกคาํสําคญัแลว้  

การตดัคาํ 

(truncation) 

ใส่ดอกจนั weak* จะคน้หาคาํสําคญั ทเีรมิตน้ดว้ย weak 

เช่น weak, weakness, weakly 

การกําหนดระยะ 

(proximity)   

--- ----- ไมส่ามารถทาํไดใ้น PubMed 

#ตอ้งเขยีนคาํสงัดว้ยตวัอกัษรพมิพใ์หญ่ (capital letters)  

 

ขนัตอนที 3 Appraise: ประเมินความน่าเชือถือของหลกัฐานทางการแพทย ์

ในการประเมนิความน่าเชอืถอืของหลกัฐานทางการแพทยน์นัประกอบดว้ย 4 คาํถามหลกั10 

ไดแ้ก่ 

1) งานวจิยัชนินันไดก้ําหนดคาํถามวจิยัทชีดัเจน ตามหลกั PICO แลว้หรอืไม ่ 

2) งานวจิยัชนินันไดใ้ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัทเีหมาะสมกบัการตอบคาํถามหรอืไม่ 

3) หากระเบยีบวธิวีจิยัทาํใหผ้ลน่าเชอืถอื ผลของงานวจิยันนั มคีวามสําคญัทงัทางสถติ ิและ

ทางคลนิิกหรอืไม่ 

4) หากระเบยีบวธิวีจิยัน่าเชอืถอื และผลของงานวจิยัมคีวามสาํคญัแลว้ จะสามารถมา

ประยกุตใ์ชก้บัผูป่้วย หรอืประชากรทผีูใ้หก้ารดแูลรกัษากําลงัดแูลอยูห่รอืไม่ 

หากจากประเมนิเบอืง แลว้มคีาํตอบว่า “ไม”่ ใน ขอ้ใดขอ้หนงึ ผูใ้หก้ารดแูลรกัษาควรเลอืกทจีะ

ไปอ่านบทความอนื  

ในส่วนของรายละเอยีดของการประเมนิความน่าเชอืถอืของหลกัฐานทางการแพทยน์นั ขนึอยู่

กบัลกัษณะวตัถุประสงคข์องานวจิยัว่าเป็นการศกึษาเพอืการวนิิจฉยั (diagnostic) การพยากรณ์โรค 

(prognostic) หรอืการประเมนิการรกัษา (treatment)  

แนวทางการประเมนิยงัสามารถขนึกบัระเบยีบวธิวีจิยังานวจิยัว่าเป็นการวจิยัประเภทการ

ทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (systematic review) ทมีกีารใชก้ารวเิคราะหอ์ภมิาน (meta-

analysis)  หรอืระเบยีบวธิวีจิยังานวจิยัทมีกีารทดลองแบบสุ่มและมกีลุ่มควบคุม (randomized 

controlled trial) โดยตวัอยา่งคาํถามทใีชใ้นการประเมนิงานวจิยัแบบ randomized controlled trial 
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สามารถศกึษา ไดใ้นตารางท ี12.3 ส่วนแบบประเมนิความน่าเชอืถอืของหลกัฐานทางการแพทยอ์นื ๆ 

สามารถศกึษาเพมิเตมิและดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง Center for Evidence Base Medicine, 

University of Oxford10 

 

ตารางที 12.3 คําถามช่วยประเมนิความน่าเชอืถอืของงานวจิยัทมีกีารทดลองแบบสุ่มและมกีลุ่มควบคุม 

(randomized controlled trial)11 

 

คาํถาม หลกัการและ ความสาํคญั  

ไดใ้ชก้ารสุ่ม (randomization) ในการ

แบ่งกล่มทดลอง และกลุ่มควบคุม หรอืไม่ 

การสุ่ม จะช่วยควบคุมปัจจยักวน (confounding) โดย 

การช่วยกระจายใหท้งัสองกลุ่ม มลีกัษณะทสีาํคญั 

ใกลเ้คยีงกนั 

ลกัษณะประชากรในกลุ่มทดลอง และ 

กลุ่มควบคุม มคีวามคลา้ยคลงึกนัหรอืไม่ 

หากทาํการสุ่มไดด้ ีลกัษณะประชากร ของทงัสองกลุ่ม

ควรจะคลา้ยๆกนั โดย สามารถพจิารณา จากสดัส่วน 

และ ค่าเฉลยี ของแต่ละตวัแปร โดยไมต่อ้งคาํนึง ถงึ

นยัสาํคญัทางสถติ ิ

นอกเหนือจากปัจจยัทกีําลงัศกึษา 

(intervention) การดแูลและการรกัษาอนื 

ๆ  ระหว่างสองกลุ่มนนัเหมอืนกนัหรอืไม่ 

นอกเหนือจาก intervention แลว้ การดแูลและการรกัษา 

อนื ๆ ควรจะเหมอืนกนั  เช่น หากตอ้งการเปรยีบเทยีบ 

ยาทดลองกบัยาหลอก (placebo) การรกัษาอนื ๆ เช่น 

การไดร้บัสุขศกึษา ควรเหมอืนกนัทงัสองกลุ่ม  หากใน

กลุ่มทดลอง ไดท้งัยาทดลองและสุขศกึษา แต่กลุ่ม

ควบคุมไดเ้พยีงยาหลอก จะไมส่ามารถแยกไดว้่าผล

ความแตกต่างทเีกดิขนึ เกดิจากยาทดลอง หรอื การ

ไดร้บัสุขศกึษา 

สามารถตดิตามผูป่้วยไดค้รบถว้นหรอืไม่ อาสาสมคัรในแต่ละกลุ่ม ไม่ควรหายไปเกนิ 20% เพราะ

ประชากรทเีหลอื อาจไมส่ามารถเป็นตวัแทนของ

ประชากรตอนเรมิศกึษาได ้ประชากรทยีงัคงอยูใ่น

โครงการอาจมลีกัษณะทแีตกท่างออกไปจากตอนเรมิ

โครงการ โดยทวัไปมกัพบว่ากลุ่มคนทหีายไปมกัมี

ผลลพัธใ์นทางทไีม่ดมีากกว่าคนทยีอมอยูใ่นโครงการ

ต่อเนอืง ดงันนัในกลุ่มทไีมส่ามารถตดิตามผูป่้วยได้

ครบถว้น อาจทําใหผ้ลลพัธใ์นกลุ่มนนัดเีกนิจรงิ เพราะ 

คนทมีผีลลพัธท์ไีม่ด ีไมไ่ดถู้กตดิตาม 
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การวเิคราะห ์ไดว้เิคราะหค์นไขต้ามกลุ่ม

ทถีูกสุ่ม (intention to treat analysis) 

หรอืไม่ 

ควรวเิคราะหแ์บบ intention to treat เนอืงจากยงัคง 

รกัษา ลกัษณะประชากรสองกลุ่มให ้มคีวามคลา้ยคลงึกนั

ตามหลกัของการสุ่มตงัตน้ (randomization) หาก ยอมให้

คนไขย้า้ยกลุ่ม แลว้วเิคราะหต์ามสงิทผีูป่้วยไดท้ําจรงิ 

(per protocol analysis) นนั มคีวามเป็นไปไดท้ลีกัษณะ

ตงัตน้ของประชากรสองกลุ่ม อาจมคีวามไมเ่หมอืนกนั

และอาจสญูเสยีลกัษณะทเีกดิจากการ randomization  

ความแตกต่างทพีบใน per protocol analysis จงึอาจ

ไมไ่ดเ้กดิจาก  intervention ทกีําลงัศกึษา แต่เกดิจาก

ปัจจยักวนอนืได ้

ผลลพัธท์ศีกึษา เป็น เชงิวตัถุวสิยั 

(objective measurement) หรอื เชงิจติ

วสิยั (subjective measurement)  

หากผลลพัธน์นัเป็นเชงิวตัถุวสิยั (objective 

measurement)  สามารถวดัไดช้ดัเจน เช่น การ ตาย 

หรอื สามารถวดัไดด้ว้ย เครอืงยนต ์หรอืเครอืงมอื เช่น 

ระดบันําตาล หรอืไขมนัในเลอืด อาจไมต่อ้งกงัวลเรอืง

ความลาํเอยีง เขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหนงึมากนกั 

ทงัผูป่้วยและผูป้ระเมนิผลลพัธ ์ทราบ

หรอืไมว่่า ผูป่้วยถูกสุ่มเขา้ในกลุ่มทดลอง

หรอืกลุ่มควบคุม 

เพอืป้องกนัไมใ่หผู้ว้จิยัลําเอยีงเขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหนึง 

ทงัผูป่้วยและผูป้ระเมนิผลลพัธ ์ไม่ควรทราบว่า ผูป่้วยถูก

สุ่มเขา้ในกลุ่มทดลองหรอื กลุ่มควบคุม (double blind) 

ในกรณทีผีูป่้วยทราบว่าตนอยูก่ลุ่มควบคุม ผูป่้วยในกลุ่ม

ควบคุมอาจไปปฏบิตัตินใหใ้กลเ้คยีงกบักลุ่มทดลอง ซงึ

จะส่งผลใหไ้มส่ามารถเหน็ความแตกต่างของผลลพัธ์

ระหว่างสองกลุ่มได ้หากผูว้จิยัทปีระเมนิผลลพัธท์ราบว่า

ผูป่้วยถูกสุ่มเขา้ในกลุ่มทดลองหรอืกลุ่มควบคุม อาจเกดิ

ความลาํเอยีงเขา้ขา้งกลุ่มทดลองในการประเมนิผลได้

โดยเฉพาะในกรณีทผีลลพัธเ์ป็นเชงิจติวสิยั (subjective 

measurement) เช่น ความพงึพอใจ 

ผลของงานวจิยันนั มคีวามสาํคญัทงัทาง

สถติแิละทางคลนิิก หรอืไม่ 

 

หากพบว่า  ภายใน 5 ปี กลุ่มทไีดย้า statin เสยีชวีติ 

3.12% และ กลุ่ม placebo ไดเ้สยีชวีติ 3.48% ผูว้จิยัอาจ

นําเสนอเพยีงขอ้มลูแต่ละกลุ่มแบบน ีโดยหากพบว่า 

p<0.05 หมายความว่าโอกาสทจีะเหน็ความแตกต่างนี

โดยบงัเอญ มน้ีอยกว่า 5 % จงึเชอืไดว้่า น่าจะมคีวาม

แตกต่างจรงิ  
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นอกจากนนั ผูว้จิยัยงัสามารถ เปรยีบเทยีบขนาดของ

ความสมัพนัธใ์นรปูแบบอนื ๆ รว่มกบัการแสดงค่า p-

value  โดยอาจแสดงเป็น  

1) ผลต่างระหว่างสองกลุ่ม (absolute risk 

reduction) ไดแ้ก่ 3.48 - 3.12 = 0.36 แปลผลว่า 

โอกาสการเสยีชวีติ ในกลุ่ม statin น้อยกว่า กว่า

กลุ่ม placebo 0.36% 

2) เปรยีบเทยีบเป็น จาํนวนเท่า (relative risk) 

ไดแ้ก่  3.12/3.48=0.90  แปลผลว่า โอกาสการ

เสยีชวีติ ในกลุ่ม statin เป็น 0.90 เท่า ของกลุ่ม 

placebo 

3) เอาผลต่างระหว่างกลุ่ม เทยีบสดัส่วนกบั ความ

เสยีงของกลุ่ม placebo (relative risk reduction) 

= (3.48-3.12)/3.48 = 0.10 แปลผลว่า เมอืเทยีบ

กบัความเสยีงในกลุ่ม placebo การไดย้า ในกลุ่ม  

ลดโอกาสการเสยีชวีติลง 10% 

ผลของงานวจิยันนั มฃีความแม่นยาํ 

(precision) เพยีงใด 

ความแม่นยาํของผล สงัเกตไดจ้าก confidence interval 

(CI) โดยในตวัอยา่งขา้งตน้ หากพบว่า ผลต่างระหว่าง

สองกลุ่ม (absolute risk reduction) เท่ากบั 0.36 (95% 

CI 0.02 to 3.15) แปลว่า ว่า โอกาสการเสยีชวีติ ในกลุ่ม 

statin น้อยกว่ากลุ่ม placebo ไดต้งัแต่ 0.02% ถงึ 3.15% 

ซงึช่วงทกีวา้ง อาจทําใหผู้ใ้หก้ารดแูลรกัษาตดัสนิใจยาก 

ในการนําผลมาประยตุใชก้บัคนไข ้เพราะหากลดไดเ้พยีง 

0.02% อาจไมไ่ดม้นีัยสาํคญัทางคลนิิก หรอืประโยชน์ที

ได ้อาจไมคุ่ม้กบัความเสยีง หรอืค่าใชจ้่าย 
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ขนัตอนที 4 Apply: นําหลกัฐานมาประยุกตใ์ช้  

ก่อนนําหลกัฐานมาประยกุต์ใชก้บัผูป่้วย  ผูใ้หก้ารดแูลรกัษาควรคาํนึงถงึอกี 3 ประเดน็ ไดแ้ก่  

1) ผูป่้วยในการดแูลนนัมคีวามแตกต่างจากผูป่้วยในงานวจิยัจนไมส่ามารถนํามาประยุกตใ์ชไ้ด้

หรอืไม่ 

2) การรกัษานนัสามารถทําไดใ้นบรบิท หรอืระบบสุขภาพของผูใ้หก้ารรกัษาหรอืไม ่และยงัตอ้ง

คาํนึงถงึความสามารถในการใหบ้รกิาร การตดิตามการดแูลและการเขา้ถงึการรกัษาตามสทิธิ

รว่มดว้ย 

3) ผลประโยชน์ทผีูป่้วยจะไดจ้ากการรกัษาคุม้ค่ากบัความเสยีงของการรกัษาหรอืไม่ 
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เมอืไดข้อ้สรปุจากการประเมนิคุณค่าของงานวจิยัแลว้ ผูใ้หก้ารดแูลรกัษามหีน้าทสีอืสาร

หลกัฐานทางการแพทย ์และขอ้มลูต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูป่้วย เพอืประกอบวางแผนการรกัษารว่มกนักบัผูป่้วย 

ซงึอาศยัหลกัการของการดูแลผูป่้วยโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง และอาจจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะของการ

สอืสารและทกัษะการสมัภาษณ์เพอืปลุกเรา้แรงจงูใจในการสอืสารกบัผูป่้วย ซงึสามารถอ่านไดจ้ากบท

ต่าง ๆ ในหนงัสอืเล่มน ีจากนนัมกีารประเมนิและตดิตามผลลพัธข์องการรกัษา โดยสามารถอา้งองิ

ระยะเวลาทคีวรตดิตาม หรอืวธิกีารตดิตามไดจ้ากหลกัฐานทางการแพทยท์ไีดนํ้ามาอา้งองิเพอืการวาง

แผนการรกัษานนั ๆ  

 

12.3 สรปุ 

หลกัการของเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐาน เป็นการผสมผสานหลกัฐานจากงานวจิยั ภาวะโรค

สภาพแวดลอ้ม และความต้องการของผูป่้วย เขา้กบัความเชยีวชาญของแพทยแ์ละทมีสุขภาพผูใ้หก้าร

ดแูล สามารถยดึหลกัการของเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐานนี เขา้กบัหลกัการดแูลโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางได ้

เนอืงจากมแีก่นของการปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั โดยมขีนัตอนในการปฏบิตัหิลกั ๆ อยู ่5 ขนัตอน ไดแ้ก่ Ask, 

Acquire, Appraise, Apply และ Assess (ภาพท ี12.4) ซงึการนําหลกัของ EBM ประยกุตใ์ชน้นั ช่วย

เพมิความสมบูรณ์ในการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม และส่งผลใหผ้ลลพัธใ์นการดแูลนนัดขีนึ12 อยา่งไรก็

ตาม ยงัคงมอีกีหลายภาวะ ทใีนปัจจุบนัยงัไมค่่อยมหีลกัฐานทางการแพทยเ์กยีวกบัการดแูลมากนกั

โดยเฉพาะกลุ่มทมีโีรคเรอืรงัซบัซอ้น (multi-morbidities) หรอืการรกัษาทไีมไ่ดใ้ชย้า13 ซงึผูใ้หก้ารดแูล

รกัษาอาจตอ้งใชว้จิารณญาณทมีากขนึในการพจิารณาการรกัษา 
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