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ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Essential Course for Medical Research 

วตัถุประสงค ์

1. เขา้ใจการน าหลกัการทางระบาดวิทยาไปใชก้บัการวิจยัพ้ืนฐาน 
2. ทราบถึงลกัษณะค าถามท่ีพบบ่อยในงานวิจยัในเวชปฏิบติั 
3. เขา้ใจในรูปแบบการวิจยัท่ีใชบ่้อย รวมถึงลกัษณะจ าเพาะ และจุด

แขง็ และขอ้จ ากดัของแต่ละรูปแบบ 
4. สามารถเลือกรูปแบบการวิจยัท่ีเหมาะกบัค าถามวิจยัท่ีสนใจได ้ 

 
 

Essential Course for Medical Research 

เร่ิมตน้จากแนวคิดทางระบาดวิทยา (Epidemiology) 

“The study of the distribution and determinants of 

health-related states or events in specified populations, 

and the application of this study to the control of health 

problems” 
    Last Dictionary of Epidemiology, 2001 
 

“การศกึษาการกระจาย และสาเหตขุองเหตุการณ์หรือปัญหา
ทางสุขภาพในประชากรหน่ึง และการน าผลการศกึษา
ดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพ” 

Essential Course for Medical Research 

Descriptive and analytical epidemiology 

Descriptive Epidemiology Analytical epidemiology 

 Quantify exposures and outcomes 

in populations 

 Assess the relationships between 

specific exposures and outcomes in 

define populations 

 Measures of  frequency  Measures of association/effect 
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Research question is the key 

Descriptive Epidemiology Analytical epidemiology 

 Quantify exposures and outcomes in 
populations 

 Assess the relationships between 
specific exposures and outcomes in define 
populations 

 Measures of  frequency  Measures of association/effect 

ศึกษาระดับการควบคุมระดับน า้ตาล ใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก 
ความชุกของปัญหา retinopathy ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 
 การศึกษาความชุกของปัญหาแผลติดเชือ้
หลังการผ่าตัดช่องท้อง 

 ความสัมพันธ์ของระดบัน า้ตาลในเลือด
กับปัญหา retinopathy ในผู้ป่วย
เบาหวาน 
 ผลของการใช้เทคนิคการเย็บแผลแบบ
ใหม่ต่อการติดเชือ้แผลผ่าตดั หลังการผ่าตัด
ช่องท้อง 

Essential Course for Medical Research 

  ศึกษาวา่มีปัญหาอยูจ่ริง ขนาดปัญหาและภาระโรค 

(descriptive) 

 ความชกุ อบุติัการณ์ ของปัญหาท่ีสนใจ 

  ศึกษาวา่มีปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือโรคนัน้ๆ (analytical) 

 ปัจจยัเสี่ยง ปัจจยัป้องกนัการเกิดโรค   

  ศึกษาวา่การรักษาหรือกิจกรรมท่ีเราให้นัน้ให้ผลเป็นอยา่งไร 
(intervention) 

 Efficacy and effectiveness 

Clinical 
Practice 

R2R 

KM 

ค าถามวจิยัในเวชปฏิบติั 

Essential Course for Medical Research 
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จาก Descriptive ถึง Analytical studies 
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ความชุกของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในภูมิภาค/ ทวีปต่างๆ 
Essential Course for Medical Research 

การกระจายของโรค ภาวะสุขภาพ หรือปัญหา 

Global map of penis size, Mar 2011 
Essential Course for Medical Research 

Key to conducting research 

Research question: 

 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ในประชากร Z” 

 

 

Z: กลุ่มประชากร/ตัวอย่างที่ศึกษาคือใคร? 

 

Y: ตัวแปรตาม หรือผลลัพธ์ที่ต้องการศึกษาคืออะไร? 

 

X: ตัวแปรต้น/ปัจจัยเส่ียงที่ต้องการศึกษาคืออะไร? 

 

Essential Course for Medical Research 

Key to conducting research 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ในประชากร Z” 

 

 
X Y 

- การควบคุมระดับน า้ตาลใน
เลือดในผู้ป่วยเบาหวาน 
- ระดับความรู้เกี่ยวกับการ
คุมก าเนิด 
-Peer group discussion 
-การใช้เทคโนโลยีการตดิตาม
สัญญาณชีพทางไกล 

- การเกดิ retinopathy 
- การตดิเชือ้แผลผ่าตัด 
- การท าหมันหลังคลอด 
- ผลการควบคุมระดับน า้ตาลใน
เลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
หนึ่ง 
- คุณภาพชีวติของผู้ป่วย 

Essential Course for Medical Research 

Research question: 

 

ความชกุการใช้ยาลดไขมนั statins เพื่อการป้องกนัโรคหวัใจ
ในผู้ ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลอดุรธานี 

 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity Essential Course for Medical Research 

Research question: 

 

ความชกุการใช้ยาลดไขมนั statins เพื่อการป้องกนัโรคหวัใจ
ในผู้ ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลอดุรธานี 

 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ในประชากร Z” 

 
Essential Course for Medical Research 
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Research question: 

 

อตัราการเสยีชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรุกรามใน
โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ 

 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity Essential Course for Medical Research 
investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ในประชากร Z” 

 

Research question: 

 

อตัราการเสยีชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรุกรามใน
โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ 

 

    

Essential Course for Medical Research 

Research question: 

 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้และทศันคติ
เก่ียวกับการคุมก าเนิดและการท าหมนัหลงัคลอดในหญิงที่มี
บตุรเพียงพอแล้ว 

 

 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity Essential Course for Medical Research 

Research question: 

 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้และทศันคติ
เก่ียวกับการคุมก าเนิดและการท าหมนัหลงัคลอดในหญิงที่มี
บตุรเพียงพอแล้ว 

 

 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ในประชากร Z” 

 
Essential Course for Medical Research 

Research question: 

 

ปัจจัยที่สัมพนัธ์กับการรอดชีวติของผู้ ป่วยมะเร็งท่อ
น า้ดีที่ได้รับการผ่าตัดใน รพ.ขอนแก่น 

 

 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity Essential Course for Medical Research 
investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ในประชากร Z” 

 

Research question: 

 

ปัจจัยที่สัมพนัธ์กับการรอดชีวติของผู้ ป่วยมะเร็งท่อ
น า้ดีที่ได้รับการผ่าตัดใน รพ.ขอนแก่น 

 

 

    

Essential Course for Medical Research 
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Research question: 

 

การศกึษาผลของการด าเนินการระบบเครือข่ายรับสง่ผู้ ป่วย
ฉกุเฉินพร้อมการดแูลติดตามสญัญานชีพระยะไกลต่ออตัรา
การเสยีชีวิตของผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลือด 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity Essential Course for Medical Research 

Research question: 

 

การศกึษาผลของการด าเนินการระบบเครือข่ายรับสง่ผู้ ป่วย
ฉกุเฉินพร้อมการดแูลติดตามสญัญานชีพระยะไกลต่ออตัรา
การเสยีชีวิตของผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลือด 

    

investigating the causes and 

prevention of diabetes and obesity 

“ความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ในประชากร Z” 

 
Essential Course for Medical Research 

 ความชกุของปัญหาการจ่ายยาเสริมแคลเซี่ยมโดยไมจ่ าเป็น 

 อตัราและสาเหตกุารเสยีชีวติของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองท่ีรับ
การรักษาในหอผู้ป่วยหนกัอายรุกรรม  

 อบุติัการณ์การเกิดปัญหาแผลผา่ตดัแยกหลงัการผ่าตดัหน้าท้อง 
 แนวโน้มอตัราการมาห้องฉกุเฉินด้วยอาการหอบก าเริบ 

 ระยะเวลาในการกลบัไปท ากิจกรรมปกติหลงัการผ่าตดัไส้เลือ่น
แบบสอ่งกล้อง 
 

 

Clinical 
Practice 

R2R 

KM 

ศึกษาขนาดปัญหา และภาระโรค 

(descriptive study)  

Essential Course for Medical Research 

 ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์ตอ่การควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ ป่วย
เบาหวานชนิดท่ีหนึ่งในเด็ก 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะห่างจากบ้านถงึโรงพยาบาลศนูย์
อดุรธานีกบัอตัราการเสียชีวติของผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลอืด 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคนิคการเย็บแผลและการเกิดปัญหา
แผลแยกหลงัการผา่ตดัหน้าท้อง 
 

 

 

Clinical 
Practice 

R2R 

KM 

ศึกษาปัจจัยที่สัมพนัธ์กับปัญหา 

(analytical study)  

Essential Course for Medical Research 

 ผลของกิจกรรมการเสริมแรงต่อสมาชิกครอบครัวต่อการควบคมุ
ระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ีหนึ่งในเด็ก 

 ประสทิธิภาพของกิจกรรมการให้ความรู้และปรับทศันคติตอ่
อตัราการท าหมนัหลงัคลอดในหญิงท่ีมีบตุรเพยีงพอแล้ว 

 ผลของการเปิดท าแผลในวนัท่ี 2 หลงัผา่ตดั ต่ออตัราการเกิด
แผลติดเชือ้ 

 

 

 

Clinical 
Practice 

R2R 

KM 

ศึกษาผลของกิจกรรมการรักษา 

(intervention study)  

Essential Course for Medical Research 

Research question 

ค าถามวิจัยของคุณคืออะไร? 

 

 

 

 

 

? ? ? 
Essential Course for Medical Research 
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แลว้เทียบอิงค าถามวจิยัง่ายๆ กบัรูปแบบการวจิยัยงัไง? 

Essential Course for Medical Research 

Epidemiological study types: 

 

Experimental 

Quasi-experimental 

design 

Randomised 

control trial 

Epidemiological studies 

Non-experimental 

Descriptive Analytical 

Ecological 

(aggregated data)  

Cross-sectional 

studies  

Case-control 

studies 

Prospective  

studies  

Essential Course for Medical Research 

Study designs commonly used in R2R 

 

Burden of diseases 

/problems 

Experimental 

Quasi-experimental 

design 

Randomised 

control trial 

Epidemiological studies 

Non-experimental 

Analytical 

Ecological 

(aggregated data)  

Cross-sectional 

studies  

Case-control 

studies 

Prospective  

studies  

Descriptive 

Essential Course for Medical Research 

Burden, 

Association; 

exposure & outcome 

Study designs commonly used in R2R 

 

Experimental 

Quasi-experimental 

design 

Randomised 

control trial 

Epidemiological studies 

Non-experimental 

Descriptive Analytical 

Ecological 

(aggregated data)  

Cross-sectional 

studies  

Case-control 

studies 

Prospective  

studies  

Association (effect);  

intervention & outcome 

Study designs commonly used in R2R 

 

Experimental 

Quasi-experimental 

design 

Randomised 

control trial 

Epidemiological studies 

Non-experimental 

Descriptive Analytical 

Ecological 

(aggregated data)  

Cross-sectional 

studies  

Case-control 

studies 

Prospective  

studies  

Study design: time perspective 

Past Present 

 

Future 

Cross-sectional 

Measure exposure and 

condition at the same time 

Case-control 

      Look for past      

      exposure 

Select cases & controls 

Prospective 

Select cohort: 

classify exposure 

Follow for 

condition 

Trial 

Select cohort: 

Allocate to intervention 

 

Follow for 

condition 

Essential Course for Medical Research 
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Case-control studies 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
Essential Course for Medical Research 

Association; 

exposure & outcome 

Study designs commonly used in R2R 

 

Experimental 

Quasi-experimental 

design 

Randomised 

control trial 

Epidemiological studies 

Non-experimental 

Descriptive Analytical 

Ecological 

(aggregated data)  

Cross-sectional 

studies  

Case-control 

studies 

Prospective  

studies  

Study design: time perspective 

Past Present 

 

Future 

Cross-sectional 

Measure exposure and 

condition at the same time 

Case-control 

      Look for past      

      exposure 

Select cases & controls 

Prospective 

Select cohort: 

classify exposure 

Follow for 

condition 

Trial 

Select cohort: 

Allocate to intervention 

 

Follow for 

condition 

Essential Course for Medical Research 

Association between exposure and outcome 

Yes No 

Yes a b 

No c d 

Outcome/ disease 

exposure 

Case-control 

“Are those who have the disease more likely to have been 

exposed than those who do not have the disease?” 

Essential Course for Medical Research 

ขัน้ตอนการท า case-control study 

1. เลือก cases 

 

2. เลือก controls 

 

3. วดัประเมินปัจจยัเสีย่ง หรือ exposure 

 

4. วิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) 

 

5. แปรผล (Interpretation) 

Essential Course for Medical Research 

 Source: hospital/population based 

 Criteria: inclusion and exclusion 

 Power: number of controls (e.g.1:1, 1:2) 

 Matching: for confounding variables 

(individual/group) 

2. การเลอืก controls 

cases controls

Matched by sex and age 1:1
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Matching of controls 

เพื่อท่ีจะควบคมุตวักวน (confounding factors) เราสามารถจะ
จบัคู ่controls กบั cases ให้มีลกัษณะเหมือนกนัตามตวักวนนัน้  

 

cases 

  

controls 

Matched by sex and age 1:1 

3. การวดัประเมินปัจจยัเสีย่ง exposure 

  
  

 

 

 

 Past / present / duration 

      เช่น ปีท่ีแล้ว คณุกินผกัและผลไม้เฉลีย่สปัดาห์ละก่ีครัง้? 

  □ none   □ 1-3 ครัง้   □ 3-5 ครัง้  □ ≥5 ครัง้    
 

 วิธีการที่ได้มาตรฐาน 

 เกณฑ์ที่ชดัเจน (e.g. diabetes: FPG ≥126 mg%)  

 แหลง่ข้อมลูถกูต้อง ตรวจสอบได้ 

 (e.g. birth weight: medical record vs. self report) 

4. Analysis of case control study 

  
  

 

 

 

Logistic regression: 

control for potential confounders 

 . logistic dm active age sex fh_dm 

 

Essential Course for Medical Research 

Advantages of case-control studies 

  
  

 

 

 

 Relatively inexpensive 

 Suitable for rare disease/ long latency period 

 Can screen a wide range of exposure factors 

 Constant measurement technique more easily 

obtained 

 Smaller number of subjects 

 Relatively quick results 

Essential Course for Medical Research 

Limitations of case-control studies 

  
  

 

 

 

 Problems regarding selection of cases 

 Problems regarding selection for controls and 

matching of variables 

 Biased recall 

 Sometimes unable to determine whether 

exposure preceded endpoint 

 Yields only estimates of relative risk (odds ratio) 

Essential Course for Medical Research 

Cross-sectional studies 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Essential Course for Medical Research 
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Study design: time perspective 

Past Present 

 

Future 

Cross-sectional 

Measure exposure and 

condition at the same time 

Case-control 

      Look for past      

      exposure 

Select cases & controls 

Prospective 

Select cohort: 

classify exposure 

Follow for 

condition 

Trial 

Select cohort: 

Allocate to intervention 

 

Follow for 

condition 

Essential Course for Medical Research 

Cross-sectional vs. case-control studies 

  
  

 

 

 

Cross-sectional studies 

 ข้อมูลเก็บจากประชากรทัง้หมด หรือกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

x 

without cancer  (n=90) 

with cancer (n=10) 

Representative sample 

comprising of 4 cases and 

35 non-cases Whole population 

สามารถค านวณหา absolute risk, 

prevalence as well as relative 

risk 

Cross-sectional vs. case-control studies 

  
  

 

 

 

Case-control studies 

 เลือก cases แล้วเลือก controls 

 หลงัจากนัน้จงึวดัประเมินปัจจยัเสีย่ง (exposure) 

x 

without cancer  (n=90) 

with cancer (n=10) 

Whole population 

Compare both groups  

with regard to exposure 

e.g. see if birth weight is different 

Cross-sectional vs. case-control studies 

  
  

 

 

 

 Rare disease >>> large sample size for cross-

sectional studies 

 Rare disease >>> case-control better 

x 

without cancer  (n=90) 

with cancer (n=3) 

Representative sample 

comprising of 0 cases and 

35 non-cases Whole population 

การด าเนินการวิจยั cross-sectional 

  
  

 

 

 

1. สุม่เลือกตวัอย่าง (Sampling) 

 

2. วดัประเมินปัจจยัเสีย่ง และ การมีโรค 

 (Assess disease status and risk factors)  

 

3. วิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) 

 

4. แปรผล (Interpretation) 

 Essential Course for Medical Research 

1. Sampling 

  
  

 

 

 

 convenient sampling; first 350 patients who walk in 

to OPD and are happy to answer the questionnaire 

 random sampling; choose 350 patients from a total 

of 2,000 patients in wards by random pick from 

admission numbers  

 stratified random sampling; random pick 10 

patients from each of 35 wards, forming 350 patients 

 

‘sample with various characteristics including 

disease status and risk factors’ 

Essential Course for Medical Research 
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Limitations of cross-sectional studies 

  
  

 

 

 

 Prone to selection bias (sampling stage) 

 Confounding 

 Time perspective  

 lack of temporal relation 

 thus less informative about causality   

 

 informative about burden of disease and risk 

factors 

 Compare burden across populations  

Essential Course for Medical Research 

Prospective cohort studies 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Essential Course for Medical Research 

Study design: time perspective 

Past Present 

 

Future 

Cross-sectional 

Measure exposure and 

condition at the same time 

Case-control 

      Look for past      

      exposure 

Select cases & controls 

Prospective 

Select cohort: 

classify exposure 

Follow for 

condition 

Trial 

Select cohort: 

Allocate to intervention 

 

Follow for 

condition 

Essential Course for Medical Research 

Association between exposure and outcome 

Yes No 

Yes a b 

No c d 

Outcome/ disease 

exposure 

Prospective 

“Are those who have been exposed more likely to have the 

disease than those who have not been exposed?” 

Essential Course for Medical Research 

Design for prospective cohort study 

Disease No disease 

Population 

“Are those who have been exposed 

more likely to have the disease than 

those who have not been exposed?” 

Risk factor present 

Risk factor absent Disease No disease 

Sample 

THE FUTURE THE PRESENT 

Essential Course for Medical Research 

การด าเนินการวิจยั prospective study 

1. เลือกกลุ่มประชากรที่จะศกึษา 

 

2. วดัปัจจยัเสีย่ง exposure ที่จดุเร่ิมการศึกษา 

 

3. ติดตาม และประเมินว่าการเกิดผลลพัธ์ 

 Follow up and ascertainment of endpoints 

 

4. วิเคราะห์ข้อมลู Analysis 

5. แปรผล Interpretation 

Essential Course for Medical Research 
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3. ติดตาม และประเมินว่าการเกิดผลลพัธ์ 

Follow up and outcome ascertainment 
  
  

 

 

 

 ต้องติดตาม follow up ให้สมบรูณ์ที่สดุในทกุกลุ่ม 

 ติดตามประเมินผลลพัธ์ (outcome) ครบถ้วนสมบรูณ์ 

 เกณฑ์วินิจฉยั outcome ชดัเจน 

Disease No disease Risk factor present 

Risk factor absent Disease No disease 

Time:         baseline    2          4          6           8         10         12 months 

Essential Course for Medical Research 

Advantages of prospective studies 

  
  

 

 

 

 Lack of bias in measurement of exposure 

 (as measure exposure before outcome) 

 Yield incidence rate and estimates of relative risk 

 (relative risk or hazard ratio)  

 Can assess relationship between exposure and 

many diseases (outcomes) 

 (e.g. incident CHD, CHD mortality, all cause mortality) 

Essential Course for Medical Research 

Limitations of prospective studies 

  
  

 

 

 

 Large numbers of participants, few cases of 

disease 

 Long time for results 

 Possible bias in ascertainment of outcome 

 Quality control / drop out 

 Expensive, long term, therefore used for most 

important research question 

Essential Course for Medical Research 

แล้วอะไรคือ Retrospective cohort? 

  
  

 

 

 

 ก็คล้ายกับ Prospective cohort studies 

 เพียงแต่ข้อมลูทุกอย่าง รวมทัง้ผลลพัธ์เกิดขึน้หมดแล้ว  

Disease No disease Risk factor present 

Risk factor absent Disease No disease 

Time:         baseline    2          4          6           8         10         12 months 

แล้วอะไรคือ Retrospective cohort? 

  
  

 

 

 

Prospective cohort studies 

Disease No disease Risk factor present 

Risk factor absent Disease No disease 

Time:         baseline    2          4          6           8         10         12 months 

เก็บข้อมลูไปข้างหน้า ►►►►►►►►► 

แล้วอะไรคือ Retrospective cohort? 

  
  

 

 

 

Retrospective cohort studies 

Disease No disease Risk factor present 

Risk factor absent Disease No disease 

Time:         baseline    2          4          6           8         10         12 months 

มองข้อมลูท่ีมีอยู่แล้วไปข้างหน้า ►►►►►► 
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Randomised controlled trials 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Essential Course for Medical Research 

Study design: time perspective 

Past Present 

 

Future 

Cross-sectional 

Measure exposure and 

condition at the same time 

Case-control 

      Look for past      

      exposure 

Select cases & controls 

Prospective 

Select cohort: 

classify exposure 

Follow for 

condition 

Trial 

Select cohort: 

Allocate to intervention 

 

Follow for 

condition 

Essential Course for Medical Research 

Essential Course for Medical Research 

“Are those who have received 

intervention less likely to have the 

disease than those who have not?” 

Essential Course for Medical Research 

Egger M et al. BMJ 1998;316:140-144  

Meta-analysis of association between ß carotene intake and 

cardiovascular mortality: observational studies suggest benefit, 

whereas RCTs show harm 

Essential Course for Medical Research 

ท าไมต้องท าการสุ่มแยกกลุ่ม?  

Why randomise? 

  

 เพ่ือท าให้ลกัษณะของประชากรของกลุ่มที่
เปรียบเทียบกันเหมือนกนัทกุอย่าง 
 known and unknown confounders 

Essential Course for Medical Research 

http://bmj.bmjjournals.com/content/vol316/issue7125/images/large/b63222.jpeg
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ขัน้ตอนการท า randomised controlled trial 

1. เลือกประชากรที่จะศกึษา (recruitment) 

2. วดัข้อมลูต่างๆ ณ จดุเร่ิมต้นการศกึษา 

3. การสุ่มแยกกลุ่ม Randomisation 

(intervention and control) 

4. ใส่กิจกรรมการรักษา (Applying intervention) 

5. ติดตาม ดวู่าเกิดโรคหรือไม่ 
6. วิเคราะห์ข้อมลู และแปรผล  

Essential Course for Medical Research 

Design for prospective cohort study 

Disease No disease 

THE FUTURE THE PRESENT 

Intervention 

Placebo Disease No 
disease 

“Are those who have received 

intervention less likely to have the 

disease than those who have not?” 

Essential Course for Medical Research 

Quasi-Experimental design 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
Essential Course for Medical Research 

Study design: time perspective 

Past Present 

 

Future 

Cross-sectional 

Measure exposure and 

condition at the same time 

Case-control 

      Look for past      

      exposure 

Select cases & controls 

Prospective 

Select cohort: 

classify exposure 

Follow for 

condition 

Trial 

Select cohort: 

Allocate to intervention 

 

Follow for 

condition 

Essential Course for Medical Research 

“Are those who have received 

intervention less likely to have the 

disease than those who have not?” 

Essential Course for Medical Research 

การวิจยัแบบกึ่งทดลอง  
Quasi-experimental design  
  
  

 

 

 

  Intervention study  

 

  คล้ายกับ RCT, ต่างกันที่ ไม่มี random assignment 

 

  อาจเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง 2 กลุ่ม หรือมากกว่า (หรือ 
กลุ่มเดียว เปรียบเทียบก่อน – หลัง) 

Essential Course for Medical Research 
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การศกึษาแบบกึง่ทดลอง วดัก่อน-หลงั 
  
  

 

 

 

1. เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม หรือมากกว่า 

2. ในกิจกรรมในกลุ่มทดลอง (experimental group) 

3. วัดผลเปรียบเทียบ ก่อน-หลังใส่กิจกรรม 

Group Pretest Intervention Posttest  

E T1 X T2 

C T2 - T2 

Essential Course for Medical Research 

  
  

 

 

 

1. กลุ่มเดียว วัดก่อน-หลัง Time series  

Group Pretest Intervention Posttest  

E T1,T2,T3,T4.. X T5,T6,T7,T8.. 

C T1,T2,T3,T4.. - T5,T6,T7,T8.. 

การศกึษาแบบ Time Series 

Pretest Intervention Posttest  

T1,T2,T3,T4.. X T5,T6,T7,T8.. 

2.  หลายกลุ่ม วัดก่อนหลัง Time series 

Essential Course for Medical Research 

Study design: time perspective 

Past Present 

 

Future 

Cross-sectional 

Measure exposure and 

condition at the same time 

Case-control 

      Look for past      

      exposure 

Select cases & controls 

Prospective 

Select cohort: 

classify exposure 

Follow for 

condition 

Trial 

Select cohort: 

Allocate to intervention 

 

Follow for 

condition 

Essential Course for Medical Research 

Comparing observational studies 

  
  

 

 

 

           Cross         Case       Cohort 

         sectional     control 

-------------------------------------------------------------------- 

Rare disease                        -                ++++           - 

Rare exposure    -                         ++++ 

Multiple endpoints              ++                  -                ++++ 

Multiple exposures             ++           ++++         +++ 

Long latent period   -          +++            - 

Time relationship   -    -                ++++ 

Measure of incidence  -             -                ++++ 

Essential Course for Medical Research 

Clinical 
Practice 

R2R 

KM 

งานวจิยัของเรา? 

Clarity  

Comprehensiveness 

Cohesion 

Essential Course for Medical Research 

Thank you very much 

Essential Course for Medical Research 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 


