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บทที 12
การใช้เวชปฏิ บตั ิ อิงหลักฐานกับการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเปนศูนย์กลาง
(Evidence-Based Practice and Patient-Centered Medicine)
นพ.ชัยสิ ริ อังกุระวรานนท์
12.1 ความสาคัญ
หากกล่าวถึงคาว่า “เวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐาน” ในอดีตจะหมายถึง การหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
จากงานวิจยั ทีดีทสุี ด เพือใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยทีพบในเวชปฏิบตั ิ1 ซึงในปั จจุบนั ได้มกี ารขยายคานิยาม
เพิม เนืองจากพบว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจยั เพียงอย่างเดียวนัน ไม่เพียงพอทีจะนาไปสู่
การรักษาได้ และนอกจากนันแล้ว ผูใ้ ห้การดูแลรักษาต้องคานึงถึงอีกสององค์ประกอบเพิมเติม เพือใช้
ประกอบการตัดสินใจ องค์ประกอบแรก คือ ความเชียวชาญของผูใ้ ห้การดูแลรักษา ซึงหมายถึงความรู้
ความชานาญ และประสบการณ์ของผูใ้ ห้การดูแลรักษา2 ส่วนองค์ประกอบทีสอง คือ ความต้องการและ
ความคาดหวังของผูป้ ่ วย ดังนันเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐานจึงได้นิยามว่าเปนเวชปฏิบตั ทิ ผสมผสานหลั
ี
กฐาน
จากงานวิจยั (research evidence) ความเชียวชาญของผูใ้ ห้การดูแลรักษา (clinical expertise) และ
ความต้องการของผูป้ ่ วย (patient preference)3
แม้ว่านิยามของเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐานในช่วงต้นศตวรรษที 21 จะไม่ได้เปลียนไป แต่ได้มขี ยาย
ขอบเขตให้คานึงถึงภาวะโรคและสภาวะแวดล้อม (clinical state and circumstances) เพิมเติมด้วย ซึง
หมายถึง การดาเนินโรคและอาการทีแสดงในช่วงทีแตกต่างกัน และในสภาวะแวดล้อมทีแตกต่างกัน
อาจนามาสู่การตัดสินใจการรักษาทีแตกต่างกัน เช่น ในคนไข้โรคเส้นเลือดสมองอุดตัน หากสามารถเข้า
รับบริการในสถานบริการทีมีความพร้อมได้อย่างรวดเรว อาจจะได้รบั ประโยชน์ทจะได้
ี รบั ยาละลายลิม
เลือด แต่หากไปรับบริการในสถานบริการทีมีขอ้ จากัดอันเปนเหตุให้ล่าช้า ไม่มคี วามพร้อมด้านอุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ หรือไม่มคี วามพร้อมในการตรวจเลือดและเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ่ วยอาจได้รบั
อันตรายจากการได้ยาสลายลิมเลือดมากกว่า เปนต้น
และนอกจากประเดนนี ยังได้เพิมการตีความหมายและขอบเขตของประเดนความเชียวชาญของ
ผูใ้ ห้การดูแลรักษาเช่นกัน คือจากเดิมทีหมายถึงความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของผูใ้ ห้การ
ดูแลรักษา ในศตวรรษที 21 นี ความเชียวชาญของผูใ้ ห้การดูแลรักษายังรวมถึงทักษะการใช้วจิ ารณาณที
จะสามารถรักษาสมดุลระหว่างหลักฐานจากงานวิจยั ภาวะโรคและสภาวะแวดล้อม และความต้องการ
ของผูป้ ่ วย4 ดังภาพที 12.1

145

ภาพที 12.1 หลักการของเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐาน
หลักการของเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐานทีต้องผสมผสานระหว่าง หลักฐานจากงานวิจยั ภาวะโรค
และความต้องการของผูป้ ่ วย ร่วมกับความเชียวชาญของผูใ้ ห้การดูแลรักษา จึงไม่ได้แตกต่างไปจาก
หลักการของการดูแลผูป้ ่ วยโดยยึดผูป้ ่ วยเปนศูนย์กลางมากนัก ซึงเน้นหลักของการเข้าใจโรค การเข้าใจ
คน และการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผูใ้ ห้การดูแลรักษาและผูป้ ่ วย (อ่านบทที ่ 1 และ 2) การนาหลักการ
ของเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐานนามาประยุกต์ใช้ จึงอาศัยความรูแ้ ละทักษะทีคล้ายเคียงกับการดูแลผูป้ ่ วยโดย
ยึดผูป้ ่ วยเปนศูนย์กลาง แต่ตอ้ งเพิมความรูแ้ ละทักษะสาคัญสองประการ ได้แก่ ทักษะในการค้นหา
หลักฐานจากงานวิจยั (searching skill) และทักษะในการประเมินความน่ าเชือถือของผลงานวิจยั
(critical appraisal skill)5
ปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขอย่างรวดเรว มีขอ้ มูลจากงานวิจยั เพิม
มากขึน และมีการเปลียนแปลงทางเศษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม ทาให้หลักการของเวชปฏิบตั อิ งิ
หลักฐานมีความจาเปนอย่างยิง ดังในบทความหนึงของวารสาร The British Medical Journal (BMJ) ปี
ค.ศ. 2008 ทีว่า “แพทย์ในศตวรรษที ่ 21 ทีไ่ ม่สามารถประเมินความน่ าเชือ่ ถือของผลงานวิจยั นัน้ ไม่
พร้อม (ทีจ่ ะดูแลคนไข้) เช่นเดียวกับการไม่สามารถวัดความดัน หรือตรวจร่างกายคนไข้ หลักสูตร
แพทยศาสตร์ตอ้ งสอนทักษะนี้ และประเมินทักษะอย่างเข้มงวด ไม่แตกต่างกับทักษะการตรวจร่างกาย 6”
จึงมีความสาคัญอย่างยิงทีผูใ้ ห้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย โดยเฉพาะแพทย์ควรจะทราบทักษะของการนา
หลักฐานจากงานวิจยั มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างถูก ต้อง ดังนัน ในบทนีจึงจะเน้นขันตอนในการ
ค้นหาหลักฐานจากงานวิจยั และขันตอนในการประเมินความน่ าเชือถือของผลงานวิจยั เพือเปน
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในเวชปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมต่อไป ควบคู่กบั การประเมินภาวะโรค สภาวะ
แวดล้อม และความต้องการเบืองต้นของผูป้ ่ วย
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12.2 แนวทางปฏิ บตั ิ
ขันตอนการทาเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐานนัน สามารถสรุปเปน 5 ขันตอนสัน ตามหลัก 5A’s ของ
การทาเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐาน7 ดังนี
ตังคาถามทางคลินิกทีงานวิจยั สามารถช่วยตอบได้
Ask
ค้นหาหลักฐานทางการแพทย์
Acquire
ประเมินความน่าเชือถือของหลักฐานทางการแพทย์
Appraise
นาหลักฐานมาประยุตใ์ ช้
Apply
ประเมินและติดตามผลลัพธ์การนามาใช้
Assess
ขันตอนที 1 Ask: ตังคาถามทางคลิ นิก
การตังคาถามจาเปนต้องตังประเดนคาถามทีชัดเจน ซึงลักษณะคาถามทางคลินิก มักมีสอง
ลักษณะ คือ คาถามพืนฐาน และคาถามทีจาเพาะต่อการตัดสินใจ
คาถามพืนฐาน (background question) มักจะเปนลักษะคาถามเชิง “ทาไม/อะไร (what)”
“เพราะอะไร (why)” “กับใคร (who)” “ทีไหน (where)” เช่น หากพบว่าผูป้ ่ วยมาด้วยอาการอ่อนแรงครึง
ซีก สงสัยมีโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) ผูใ้ ห้การดูแลรักษาอาจมีถามว่า อะไรคือ
สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง และผูป้ ่ วยรายนีมีความเสียงทีจะเปนโรคนีได้ไหม แล้วอะไรคือการ
รักษามาตรฐานของผูป้ ่ วยทีมีภาวะนีคืออะไร ซึงคาถามเหล่านีมักหาคาตอบได้ในหนังสือ ตาราและคู่มอื
แนวทางปฏิบตั ิ (clinical practice guideline)
ส่วนคาถามทีงานวิจยั จะช่วยตอบได้นนั มักเกียวข้องและจาเพาะกับการตัดสินใจทีจะเลือก
ปฏิบตั ใิ นผูป้ ่ วยรายนัน (foreground question) ซึงคาถามทีจาเพาะเพือประกอบการตัดสินใจในผูป้ ่ วย
แต่ละราย มักจะมี 4 องค์ประกอบทีชัดเจน ได้แก่ 1) ระบุกลุ่มประชากร (Population) 2) ระบุหตั ถการ
หรือการทดลอง เช่น การให้ยา (Intervention) 3) ระบุหตั ถการเปรียบเทียบหรือกลุ่มเปรียบเทียบ
(Control) และ 4) ระบุผลลัพธ์ (Outcome) หรือทีมีอกั ษรย่อภาษาอังกฤษว่า PICO เช่น ในกรณีศกึ ษา
ผูป้ ่ วยมาด้วยอาการอ่านแรงครึงซีก สงสัยมีโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) ผูใ้ ห้การ
ดูแลรักษา อาจมีคาถามเช่น “ระหว่างโรคสมองขาดเลือดกับเส้นเลือดสมองแตก ภาวะไหนพบได้บ่อย
กว่ากันในประเทศไทย” หรือ “การตรวจด้วยเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเครือ่ งเอกซเรย์คลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ า วิธกี ารไหนจะมีความแม่นยากว่ากันในการวินิจฉัย” หรือ “เมือ่ พบว่าเป็นโรคสมองขาด
เลือดการให้ยาลดไขมันกลุ่ม statin จะช่วยลดอัตราการเสียชีวติ ได้หรือไม่” ซึงถึงแม้ลกั ษณะคาถามจะมี
ความหลากหลาย และต่างวัตถุประสงค์ คาถามอาจเน้นเพือหาความชุกและอุบตั กิ ารณ์ หาความแม่นยา
ในการวินิจฉัยหรือหาประสิทธิภาพของการรักษา แต่องค์ประกอบทัง 4 ด้าน ได้แก่ ประชากร (P)
หัตถการ (I) ตัวเปรียบเทียบ (C) และผลลัพธ์ (O) กยังมีความชัดเจน และสามารถแบ่งแยกได้ ตาม
ตารางที 12.1

ตารางที 12.1 ตัวอย่างลักษณะ foreground question ในกรณี ผูป้ ่ วยมาด้วยอาการอ่านแรงครึงซีก สงสัยมีโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease)
คาถาม
วัตถุประสงค์
Population
Intervention
Control
Outcome
ระหว่างโรคสมองขาดเลือดกับเส้น ศึกษาอุบตั กิ ารณ์และความชุก ผูป้ ่ วยมาด้วย
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1. โรคสมองขาดเลือด
เลือดสมองแตก ภาวะใดพบได้
(prevalence/incidence)
อาการอ่านแรง
2. เส้นเลือดสมองแตก
บ่อยกว่ากันในประเทศไทย
ครึงซีก ในไทย
การตรวจด้วยเครืองเอกซเรย์
การวินิจฉัย (diagnostic)
สงสัยมีโรค
การตรวจด้วย
การตรวจด้วย
1. โรคสมองขาดเลือด
คอมพิวเตอร์หรือเครืองเอกซเรย์
หลอดเลือด เครืองเอกซเรย์ เครืองเอกซเรย์คลืน 2. เส้นเลือดสมองแตก
คลืนแม่เหลกไฟฟ้ า วิธกี ารใดจะมี
สมอง
คอมพิวเตอร์
แม่เหลกไฟฟ้ า
ความแม่นยากว่ากันในการวินิจฉัย
หากไม่ได้รบั การรักษาเพิมเติม
การพยากรณ์ (prognosis)
ผูป้ ่ วยโรค
ไม่ม ี
ไม่ม ี
แรงของกล้ามเนือ
โอกาสทีผูป้ ่ วยจะกลับมามีกาลังใน
หลอดเลือด
(muscle power)
ด้านทีอ่อนแรงแค่ไหนใน 1 ปี
สมอง
หลังป่ วย 1 ปี
หากพบว่าสมองขาดเลือด การให้
การรักษา (treatment)
ผูป้ ่ วยโรค
ยากลุ่ม statin
ยากลุ่มอืนทีไม่ใช่
การเสียชีวติ
ยากลุ่ม statin จะช่วยลดอัตราการ
สมองขาดเลือด
ยากลุ่ม statin
เสียชีวติ ได้หรือไม่
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ขันตอนที 2 Acquire: ค้นหาหลักฐานทางการแพทย์
เมือได้ คาถามทางคลินิก และองค์ประกอบของ PICO แล้ว ผูใ้ ห้การดูแลรักษาควรนาคาสาคัญ
(keyword) ทีระบุใน PICO มาค้นหาในฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น PubMed, Scopus หรือ Web of
Science ซึงถึงแม้ฐานข้อมูลนันมีความแตกต่าง เรืองการเข้าถึง ช่วงปี และจานวนวารสารทีครอบคลุม
หากไม่ได้อยูใ่ นสถาบันทีสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทีต้องมีค่าใช้จา่ ย สามารถใช้การค้นหา PubMed ใน
เบืองต้นก่อนได้ เพราะมีงานวิจยั ทีสนับสนุนว่า การค้นหาวารสารโดยใช้ PubMed นันมีประสิทธิสงู ทังใน
แง่ความง่ายต่อการเข้าถึง เนืองจากไม่มคี ่าใช้จา่ ย และมีความครอบคลุมสูง8
จากหน้าเวบไซต์ฐานข้อมูล PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) ผูค้ น้ หา
สามารถใส่คาสาคัญทีเปนองค์ประกอบของ PICO โดยเชือมแต่ละคาด้วย “AND” เช่น หากคาถามคือ
การให้ยากลุ่ม statin จะช่วยลดอัตราการเสียชีวติ ได้หรือไม่ในกลุ่มโรคสมองขาดเลือด อาจใช้คาสาคัญ
ในการค้นว่า “statin AND ischemic stroke AND mortality” ซึงกจะงานวิจยั ทีเกียวข้อง เช่น เรือง
Statin therapy and outcome after ischemic stroke: systematic review and meta-analysis of
observational studies and randomized trials ดังแสดงในภาพที 12.2 อีกช่องทางหนึงทีสามาถทาได้
คือ ผูค้ น้ หาสามารถใส่ คาสาคัญ ผ่าน clinical queries ของ PubMed
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical) โดยผลของการค้นหาจะถูกแยกตามลักษณะงานวิจยั
ว่าเปน การทบทวนวรรณกรรมอย่างเปนระบบ (systematic review) หรือเปนบทความต้นฉบับ (original
article) และสามารถเลือกลักษณะย่อยต่าง ของงานวิจยั เช่นว่า เพือการพยากรณ์หรือการรักษา เปน
ต้น (ภาพที 12.3) ส่วนเทคนิคอืน ทีใช้บ่อยในการสืบค้นแบบขันสูง ใน PubMed เช่น ตรรกบูลนี
(Boolean logic) การค้นแบบวลี (phrase search) และการตัดคา (truncation) สามารถศึกษาเพิมเติมได้
ในตารางที 12.2 และผ่านเวบไซต์ของ PubMed9
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ภาพที 12.2 ตัวอย่างการค้นหาหลักฐาน ใน PubMed

ภาพที 12.3 ตัวอย่างการค้นหาหลักฐาน ใน PubMed Clinical Queries
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ตารางที 12.2 เทคนิคการสืบค้นแบบขันสูงใน PubMed
เทคนิ ค
คาสัง
ตัวอย่างการสืบค้น
ตรรกบูลนี #
AND
stroke AND statin
(Boolean logic)
OR
Stroke OR statin
NOT

Stroke NOT statin

การค้นแบบวลี
ใส่อญ
ั ประกาศ “acute stroke”
(phrase search)
การตัดคา
ใส่ดอกจัน
weak*
(truncation)
การกาหนดระยะ
------(proximity)
#ต้องเขียนคาสังด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (capital letters)

คาอธิ บาย หรือ ข้อแนะนา
หาบทความ ทีมีคาสาคัญทังสองคา
หาบทความ ทีมีคาสาคัญว่า stroke
หรือ statin อย่างใดอย่างหนึง
หาบทความ ทีมีคาสาคัญว่า stroke
แต่ตอ้ งไม่มคี าสาคัญว่า statin
แนะนาให้ใช้หลังได้พยายามค้นหา
แบบแยกคาสาคัญแล้ว
จะค้นหาคาสาคัญ ทีเริมต้นด้วย weak
เช่น weak, weakness, weakly
ไม่สามารถทาได้ใน PubMed

ขันตอนที 3 Appraise: ประเมิ นความน่ าเชือถือของหลักฐานทางการแพทย์
ในการประเมินความน่าเชือถือของหลักฐานทางการแพทย์นนประกอบด้
ั
วย 4 คาถามหลัก10
ได้แก่
1) งานวิจยั ชินนันได้กาหนดคาถามวิจยั ทีชัดเจน ตามหลัก PICO แล้วหรือไม่
2) งานวิจยั ชินนันได้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีเหมาะสมกับการตอบคาถามหรือไม่
3) หากระเบียบวิธวี จิ ยั ทาให้ผลน่าเชือถือ ผลของงานวิจยั นัน มีความสาคัญทังทางสถิติ และ
ทางคลินิกหรือไม่
4) หากระเบียบวิธวี จิ ยั น่ าเชือถือ และผลของงานวิจยั มีความสาคัญแล้ว จะสามารถมา
ประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วย หรือประชากรทีผูใ้ ห้การดูแลรักษากาลังดูแลอยูห่ รือไม่
หากจากประเมินเบือง แล้วมีคาตอบว่า “ไม่” ใน ข้อใดข้อหนึง ผูใ้ ห้การดูแลรักษาควรเลือกทีจะ
ไปอ่านบทความอืน
ในส่วนของรายละเอียดของการประเมินความน่าเชือถือของหลักฐานทางการแพทย์นนั ขึนอยู่
กับลักษณะวัตถุประสงค์ของานวิจยั ว่าเปนการศึกษาเพือการวินิจฉัย (diagnostic) การพยากรณ์โรค
(prognostic) หรือการประเมินการรักษา (treatment)
แนวทางการประเมินยังสามารถขึนกับระเบียบวิธวี จิ ยั งานวิจยั ว่าเปนการวิจยั ประเภทการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเปนระบบ (systematic review) ทีมีการใช้การวิเคราะห์อภิมาน (metaanalysis) หรือระเบียบวิธวี จิ ยั งานวิจยั ทีมีการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized
controlled trial) โดยตัวอย่างคาถามทีใช้ในการประเมินงานวิจยั แบบ randomized controlled trial
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สามารถศึกษา ได้ในตารางที 12.3 ส่วนแบบประเมินความน่าเชือถือของหลักฐานทางการแพทย์อนื
สามารถศึกษาเพิมเติมและดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ของ Center for Evidence Base Medicine,
University of Oxford10
ตารางที 12.3 คาถามช่วยประเมินความน่ าเชือถือของงานวิจยั ทีมีการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(randomized controlled trial)11
คาถาม
หลักการและ ความสาคัญ
ได้ใช้การสุ่ม (randomization) ในการ
การสุ่ม จะช่วยควบคุมปั จจัยกวน (confounding) โดย
แบ่งกล่มทดลอง และกลุ่มควบคุม หรือไม่ การช่วยกระจายให้ทงสองกลุ
ั
่ม มีลกั ษณะทีสาคัญ
ใกล้เคียงกัน
ลักษณะประชากรในกลุ่มทดลอง และ
หากทาการสุ่มได้ดี ลักษณะประชากร ของทังสองกลุ่ม
กลุ่มควบคุม มีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ ควรจะคล้าย กัน โดย สามารถพิจารณา จากสัดส่วน
และ ค่าเฉลีย ของแต่ละตัวแปร โดยไม่ตอ้ งคานึง ถึง
นัยสาคัญทางสถิติ
นอกเหนือจากปั จจัยทีกาลังศึกษา
นอกเหนือจาก intervention แล้ว การดูแลและการรักษา
(intervention) การดูแลและการรักษาอืน อืน ควรจะเหมือนกัน เช่น หากต้องการเปรียบเทียบ
ระหว่างสองกลุ่มนันเหมือนกันหรือไม่ ยาทดลองกับยาหลอก (placebo) การรักษาอืน เช่น
การได้รบั สุขศึกษา ควรเหมือนกันทังสองกลุ่ม หากใน
กลุ่มทดลอง ได้ทงยาทดลองและสุ
ั
ขศึกษา แต่กลุ่ม
ควบคุมได้เพียงยาหลอก จะไม่สามารถแยกได้ว่าผล
ความแตกต่างทีเกิดขึน เกิดจากยาทดลอง หรือ การ
ได้รบั สุขศึกษา
สามารถติดตามผูป้ ่ วยได้ครบถ้วนหรือไม่ อาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม ไม่ควรหายไปเกิน 20% เพราะ
ประชากรทีเหลือ อาจไม่สามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรตอนเริมศึกษาได้ ประชากรทียังคงอยูใ่ น
โครงการอาจมีลกั ษณะทีแตกท่างออกไปจากตอนเริม
โครงการ โดยทัวไปมักพบว่ากลุ่มคนทีหายไปมักมี
ผลลัพธ์ในทางทีไม่ดมี ากกว่าคนทียอมอยูใ่ นโครงการ
ต่อเนือง ดังนันในกลุ่มทีไม่สามารถติดตามผูป้ ่ วยได้
ครบถ้วน อาจทาให้ผลลัพธ์ในกลุ่มนันดีเกินจริง เพราะ
คนทีมีผลลัพธ์ทไม่
ี ดี ไม่ได้ถูกติดตาม
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การวิเคราะห์ ได้วเิ คราะห์คนไข้ตามกลุ่ม
ทีถูกสุ่ม (intention to treat analysis)
หรือไม่

ควรวิเคราะห์แบบ intention to treat เนืองจากยังคง
รักษา ลักษณะประชากรสองกลุ่มให้ มีความคล้ายคลึงกัน
ตามหลักของการสุ่มตังต้น (randomization) หาก ยอมให้
คนไข้ยา้ ยกลุ่ม แล้ววิเคราะห์ตามสิงทีผูป้ ่ วยได้ทาจริง
(per protocol analysis) นัน มีความเปนไปได้ทลัี กษณะ
ตังต้นของประชากรสองกลุ่ม อาจมีความไม่เหมือนกัน
และอาจสูญเสียลักษณะทีเกิดจากการ randomization
ความแตกต่างทีพบใน per protocol analysis จึงอาจ
ไม่ได้เกิดจาก intervention ทีกาลังศึกษา แต่เกิดจาก
ปั จจัยกวนอืนได้
ผลลัพธ์ทศึี กษา เปน เชิงวัตถุวสิ ยั
หากผลลัพธ์นนเปนเชิ
ั
งวัตถุวสิ ยั (objective
(objective measurement) หรือ เชิงจิต measurement) สามารถวัดได้ชดั เจน เช่น การ ตาย
วิสยั (subjective measurement)
หรือ สามารถวัดได้ดว้ ย เครืองยนต์ หรือเครืองมือ เช่น
ระดับนาตาล หรือไขมันในเลือด อาจไม่ตอ้ งกังวลเรือง
ความลาเอียง เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึงมากนัก
ทังผูป้ ่ วยและผูป้ ระเมินผลลัพธ์ ทราบ
เพือป้ องกันไม่ให้ผวู้ จิ ยั ลาเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึง
หรือไม่ว่า ผูป้ ่ วยถูกสุ่มเข้าในกลุ่มทดลอง ทังผูป้ ่ วยและผูป้ ระเมินผลลัพธ์ ม่ควรทราบว่า ผูป้ ่ วยถูก
หรือกลุ่มควบคุม
สุ่มเข้าในกลุ่มทดลองหรือ กลุ่มควบคุม (double blind)
ในกรณีทผูี ป้ ่ วยทราบว่าตนอยูก่ ลุ่มควบคุม ผูป้ ่ วยในกลุ่ม
ควบคุมอาจไปปฏิบตั ติ นให้ใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง ซึง
จะส่งผลให้ไม่สามารถเหนความแตกต่างของผลลัพธ์
ระหว่างสองกลุ่มได้ หากผูว้ จิ ยั ทีประเมินผลลัพธ์ทราบว่า
ผูป้ ่ วยถูกสุ่มเข้าในกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม อาจเกิด
ความลาเอียงเข้าข้างกลุ่มทดลองในการประเมินผลได้
โดยเฉพาะในกรณีทผลลั
ี พธ์เปนเชิงจิตวิสยั (subjective
measurement) เช่น ความพึงพอใจ
ผลของงานวิจยั นัน มีความสาคัญทังทาง หากพบว่า ภายใน 5 ปี กลุ่มทีได้ยา statin เสียชีวติ
สถิตแิ ละทางคลินิก หรือไม่
3.12% และ กลุ่ม placebo ได้เสียชีวติ 3.48% ผูว้ จิ ยั อาจ
นาเสนอเพียงข้อมูลแต่ละกลุ่มแบบนี โดยหากพบว่า
p<0.05 หมายความว่าโอกาสทีจะเหนความแตกต่างนี
โดยบังเอญ มีน้อยกว่า 5 % จึงเชือได้ว่า น่าจะมีความ
แตกต่างจริง
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ผลของงานวิจยั นัน มีฃความแม่นยา
(precision) เพียงใด

นอกจากนัน ผูว้ จิ ยั ยังสามารถ เปรียบเทียบขนาดของ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบอืน ร่วมกับการแสดงค่า pvalue โดยอาจแสดงเปน
1) ผลต่างระหว่างสองกลุ่ม (absolute risk
reduction) ได้แก่ 3.48 - 3.12 = 0.36 แปลผลว่า
โอกาสการเสียชีวติ ในกลุ่ม statin น้อยกว่า กว่า
กลุ่ม placebo 0.36%
2) เปรียบเทียบเปน จานวนเท่า (relative risk)
ได้แก่ 3.12/3.48=0.90 แปลผลว่า โอกาสการ
เสียชีวติ ในกลุ่ม statin เปน 0.90 เท่า ของกลุ่ม
placebo
3) เอาผลต่างระหว่างกลุ่ม เทียบสัดส่วนกับ ความ
เสียงของกลุ่ม placebo (relative risk reduction)
= (3.48-3.12)/3.48 = 0.10 แปลผลว่า เมือเทียบ
กับความเสียงในกลุ่ม placebo การได้ยา ในกลุ่ม
ลดโอกาสการเสียชีวติ ลง 10%
ความแม่นยาของผล สังเกตได้จาก confidence interval
(CI) โดยในตัวอย่างข้างต้น หากพบว่า ผลต่างระหว่าง
สองกลุ่ม (absolute risk reduction) เท่ากับ 0.36 (95%
CI 0.02 to 3.15) แปลว่า ว่า โอกาสการเสียชีวติ ในกลุ่ม
statin น้อยกว่ากลุ่ม placebo ได้ตงแต่
ั 0.02% ถึง 3.15%
ซึงช่วงทีกว้าง อาจทาให้ผใู้ ห้การดูแลรักษาตัดสินใจยาก
ในการนาผลมาประยุตใช้กบั คนไข้ เพราะหากลดได้เพียง
0.02% อาจไม่ได้มนี ัยสาคัญทางคลินิก หรือประโยชน์ที
ได้ อาจไม่คุม้ กับความเสียง หรือค่าใช้จ่าย

1

ขันตอนที 4 Apply: นาหลักฐานมาประยุกต์ใช้
ก่อนนาหลักฐานมาประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วย ผูใ้ ห้การดูแลรักษาควรคานึงถึงอีก 3 ประเดน ได้แก่
1) ผูป้ ่ วยในการดูแลนันมีความแตกต่างจากผูป้ ่ วยในงานวิจยั จนไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
หรือไม่
2) การรักษานันสามารถทาได้ในบริบท หรือระบบสุขภาพของผูใ้ ห้การรักษาหรือไม่ และยังต้อง
คานึงถึงความสามารถในการให้บริการ การติดตามการดูแลและการเข้าถึงการรักษาตามสิทธิ
ร่วมด้วย
3) ผลประโยชน์ทผูี ป้ ่ วยจะได้จากการรักษาคุม้ ค่ากับความเสียงของการรักษาหรือไม่
ขันตอนที 5 ASSESS: ประเมิ นและติ ดตามผลลัพธ์การนามาใช้
เมือได้ขอ้ สรุปจากการประเมินคุณค่าของงานวิจยั แล้ว ผูใ้ ห้การดูแลรักษามีหน้าทีสือสาร
หลักฐานทางการแพทย์ และข้อมูลต่าง ให้แก่ผปู้ ่ วย เพือประกอบวางแผนการรักษาร่วมกันกับผูป้ ่ วย
ซึงอาศัยหลักการของการดูแลผูป้ ่ วยโดยยึดผูป้ ่ วยเปนศูนย์กลาง และอาจจาเปนต้องใช้ทกั ษะของการ
สือสารและทักษะการสัมภาษณ์เพือปลุกเร้าแรงจูงใจในการสือสารกับผูป้ ่ วย ซึงสามารถอ่านได้จากบท
ต่าง ในหนังสือเล่มนี จากนันมีการประเมินและติดตามผลลัพธ์ของการรักษา โดยสามารถอ้างอิง
ระยะเวลาทีควรติดตาม หรือวิธกี ารติดตามได้จากหลักฐานทางการแพทย์ทได้
ี นามาอ้างอิงเพือการวาง
แผนการรักษานัน
12.3 สรุป
หลักการของเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐาน เปนการผสมผสานหลักฐานจากงานวิจยั ภาวะโรค
สภาพแวดล้อม และความต้องการของผูป้ ่ วย เข้ากับความเชียวชาญของแพทย์และทีมสุขภาพผูใ้ ห้การ
ดูแล สามารถยึดหลักการของเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐานนี เข้ากับหลักการดูแลโดยยึดผูป้ ่ วยเปนศูนย์กลางได้
เนืองจากมีแก่นของการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน โดยมีขนตอนในการปฏิ
ั
บตั หิ ลัก อยู่ 5 ขันตอน ได้แก่ Ask,
Acquire, Appraise, Apply และ Assess (ภาพที 12.4) ซึงการนาหลักของ EBM ประยุกต์ใช้นนั ช่วย
เพิมความสมบูรณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และส่งผลให้ผลลัพธ์ในการดูแลนันดีขนึ 12 อย่างไรก
ตาม ยังคงมีอกี หลายภาวะ ทีในปั จจุบนั ยังไม่ค่อยมีหลักฐานทางการแพทย์เกียวกับการดูแลมากนัก
โดยเฉพาะกลุ่มทีมีโรคเรือรังซับซ้อน (multi-morbidities) หรือการรักษาทีไม่ได้ใช้ยา13 ซึงผูใ้ ห้การดูแล
รักษาอาจต้องใช้วจิ ารณญาณทีมากขึนในการพิจารณาการรักษา
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ภาพที 12.4 แผนผังสรุปขันตอนการทาเวชปฏิบตั อิ งิ หลักฐาน
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