STUDY GUIDE (student version): EBM & R2R

Student version

Evidence-Based Medicine (EBM)
การแพทย์เชิงประจักษ์ &

Routine to Research (R2R)
การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั

1

STUDY GUIDE (student version): EBM & R2R

2

Evidence-Based Medicine (EBM) & Routine to Research (R2R)
การแพทย์เชิงประจักษ์ และ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั
ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศริ ิ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

Overview
ความรูท้ างการแพทย์ในปั จจุบนั มี
การเปลีย่ นแปลงและก้าวหน้าไปรวดเร็ว
กว่าแต่ก่อนมาก ประกอบกับการความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ทาให้ความรู้ งานวิจยั ต่างๆถูก
ส่งผ่านแพร่ขยายไปได้ไกลและรวดเร็ว
และเราสามารถเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ มาก เช่น
ปั จจุบนั ไม่ตอ้ งไปค้นหาวารสารทีพ่ มิ พ์เป็ น
เล่มจากห้องสมุดอีกต่อไปแล้ว โดยเปลีย่ นพฤติกรรมใหม่เป็ นหาเองได้โดยตรงจาก internet ความรูท้ ่ี
เผยแพร่เป็ นรูปธรรมชัดเจนในตาราและวารสารเรียกว่า “หลักฐานเชิงประจักษ์” ทีก่ ารแพทย์นิยม
นามาใช้พฒ
ั นาการดูแลผูป้ ่ วยทีน่ ่ าเชื่อถือ ขัน้ ตอนดังกล่าวครอบคลุมถึงทักษะการค้นหาวารสาร การคัด
กรองผลงาน และการอ่านทีถ่ ูกต้อง ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการของ การแพทย์เชิ งประจักษ์
(Evidence-Based Medicine, EBM)
นอกเหนือจากการ “ค้นหาหลักฐานความรูใ้ หม่” จากงานทีผ่ อู้ ่นื ศึกษามาก่อนแล้ว เราก็สามารถ
“สร้างงานวิจยั ” ได้เองเช่นกัน โดยเน้นแก้ปัญหาหน้างานของเราด้วยกระบวนวิจยั ความรูใ้ หม่ ในระยะ
๑๐ ปี ทผ่ี ่านมาจึงมีศพั ท์ใหม่เกิดขึน้ ในประเทศไทยจากการตัง้ โครงการสนับสนุนการทาวิจยั เรียกว่า การ
พัฒนางานประจาสู่งานวิ จยั (Routine to Research, R2R) งานของแพทย์มกั จะต้องเป็ นผูน้ า ของ
ทีม R2R ต่อไป จึงต้องเรียนรู้ concept ทีถ่ ูกต้องก่อน

Expected learning outcomes

ผูเ้ รียนสามารถ

 อธิบายองค์ประกอบและขัน้ ตอนของ EBM และ R2R ได้ถูกต้อง
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Contents:
What & How about EBM & R2R: EBM & R2R กับความหมายและกระบวนการสร้างงานวิ จยั
 EBM คือ หลักการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ใิ นการ
ตัดสินในการดูแล แก้ปัญหาผูป้ ่ วย (clinical
judgment) ทีม่ หี ลักฐานหรืองานวิจยั รองรับ
(relevant scientific evidence) โดยเฉพาะ
สิง่ ทีเ่ ป็ นความรูใ้ หม่ เพื่อนามาใช้ให้ทนั ยุค
ทันสมัย โดยผูร้ กั ษาและผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (patients’ value and
preferences)
 R2R คือ การแก้ปัญหางานประจาสาหรับคน
หน้างานทุกหน่วยงานด้วยความรูใ้ หม่จากงานวิจยั โดยใช้กระบวนการวิจยั มาตรฐาน ไม่ใช่
งานวิจยั มือสองทีเ่ อาของใช้แล้วาใช้อกี ไม่ใช่งานวิจยั ชัน้ สองทีอ่ ่อนในเรือ่ งวิธกี ารศึกษา จึงเป็ น
การพัฒนาศักยภาพของคนทางานให้สงู ขึน้ การดูแลผูป้ ่ วยดีขน้ึ องค์กรจึงมีการพัฒนาตามไป
ด้วย ความสุขของคนทางานเกิดจากการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีผลงานทีน่ ่ าภาคภูมใิ จ
 ทักษะ 5 ขัน้ ตอน (5A) ของ EBM ได้แก่
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1. Ask การค้นหาปั ญหาอยูท
่ ไ่ี หนและเปลีย่ นปั ญหานัน้ ให้เป็ นคาถามวิจยั ตัง้ คาถามวิจยั ทีม่ คี วาม

เฉพาะเจาจง (foreground question) ตามสูตร P-I-C-O ทีส่ ามารถนาไปศึกษาวิจยั ต่อได้ตาม
หลักเกณฑ์ F-I-N-E-R
F
feasible
I
interesting
N
novel
E
ethics
R
relevant
2. Access / Acquire สืบค้นคาตอบจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาเพื่อปรับคาถามวิจยั ให้แหลมคมขึน้
3. Appraise วิพากษ์งานวิจยั โดยเน้น ความถูกต้อง (validity) ของวิธกี ารศึกษาเป็ นหลัก
4. Apply พิจารณาต่อว่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในบริบทของเราได้หรือไม่ และนาไปใช้จริง

และประเมินผล
5. Assess ประเมินผลการนาผลการวิจยั ไปใช้ ถ้าพบว่ายังไม่สามารถแกปั ญหาได้ทงั ้ หมด หรือ
พบปั ญหาประเด็นใหม่ ก็เริม่ กระบวนการ EBM วงรอบใหม่

ตัวอย่าง
"In an 86-year old man with coronary artery disease, is aspirin a more effective agent than
heparin in reducing risk of stroke?"
Who is your patient? (ผูป้ ่ วย coronary artery disease สูงอายุ ๕๐ ปี ขน้ึ ไป)
P= PATIENT
I= INTERVENTION (E=exposure) Are you looking to diagnose? Treat? Learn about a
prognosis? (aspirin)
C= COMPARISON Is there a control? Placebo? A "gold standard"? (heparin)
O= OUTCOME

What do you hope to accomplish? Better/best treatment? Decreased
mortality? (Incidence of stroke, %)
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Learning resources:
1. ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศริ ิ บรรณาธิการ: ก้าวแรกกับ
การวิ จยั ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก
โรงพยาบาลหาดใหญ่ พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘โรง
พิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์
2. R2R: Routine to Research สยบงานจาเจด้วย
การวิ จยั สู่โลกใหม่ของงานประจาdownload เอกสาร
ได้จาก
http://home.kku.ac.th/kitsir/research/html/download/
news/r2r.pdf

เทคนิ คการอ่านและวิ พากษ์งานวิ จยั (V-S-A)
 V- Validity พิจารณาความถูกต้อง น่าเชื่อถือของการวิจยั จาก วิธกี ารศึกษา (methods) โดย
ตรวจสอบหัวข้อดังนี้ การศึกษาเป็ นแบบใด (study design), study population, process and
data collection, outcome measurement, statistical analysis
 S- Significance พิจารณาการรายงานผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ตอบคาถาม
วิจยั ได้ว่าอย่างไร โดยไม่จาเป็ นต้องมีนัยสาคัญทางสถิตเิ พราะข้อมูลขึน้ กับตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์
นาเสนอตารางถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
 A- Application พิจารณาว่าสามารถนาไปใช้ในบริบทของเราได้หรือในมิตติ ่างๆ ได้แก่ ความ
สะดวก มีอุปกรณ์หรือยาชนิดนัน้ ราคา ผูป้ ่ วยยอมรับ เป็ นต้น

ชนิดของงานวิจยั และแบบการประเมินคุณภาพ
 งานวิจยั ทางการแพทย์แบ่งเป็ น ๕ แบบหลัก ได้แก่
๑ Therapy มักทาเป็ นเชิงทดลองเป็ นส่วนใหญ่ งานทีม่ คี ุณภาพดีจะทาเป็ น
randomized clinical trial (RCT) กรณีทม่ี ี limitation หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจจะทา
เป็ น non-randomized trail เช่น one-group pre / post test
๒ Prognosis มักทาเป็ นการวิจยั เชิงสังเกต วิเคราะห์หาสาเหตุ (causation)
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๓ Harm สามารถทาเป็ นเชิงทดลองทีศ่ กึ ษาผลแทรกซ้อน อัตราการตาย หรือเชิงสังเกต
ศึกษาการพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดไี ด้
๔ Diagnosis เป็ นการศึกษาแบบ cross sectional study วัดโรคและผลการตรวจต่างทีจ่ ดุ
เวลาใดเวลาหนึ่งพร้อมกันได้
๕ Systematic review เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการศึกษาหลายๆงาน (secondary
data) เพื่อให้ได้ผลสรุปทีแ่ ม่นยามากขึน้ (precision) การศึกษามักจะเป็ นชนิดเดียวกันที่
เชื่อถือได้มากทีส่ ุด ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องเป็ นเรือ่ งของ therapy ทีเ่ ป็ น clinical trials แต่
เป็ นการรวมของ cohort studies ก็ได้ เป็ นต้น
 แบบประเมินคุณภาพตามชนิดของงานวิจยั มีหลายแบบ เช่น
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Exercise: Readiness Assessment Test (RAT)
1. ลุงสมปองได้รบั การวินิจฉัยเป็ นมะเร็งลาไส้ใหญ่ กังวลเรือ่ งการรักษาแผนปั จจุบนั ทีต่ อ้ งผ่าตัด
และการให้ยาเคมีบาบัดทีม่ ผี ลแทรกซ้อนมากมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสูง ลุงสมปองจึงปฏิเสธรับ
การรักษาจากแพทย์แผนปั จจุบนั และแจ้งว่าต้องการไปรักษากับหมอบ้านด้วยยาสมุนไพร
ท่านทราบดังนัน้ จึงได้นดั ลุงสมปองให้มาติดตามอาการ และให้คดิ ทบทวนเรือ่ งวิธกี ารรักษาอีก
ครัง้ หนึ่ง ท่านตัง้ ใจทีจ่ ะสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารรักษาเพื่อให้ขอ้ มูลกับลุงสมปองเพื่อการ
ตัดสินใจทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
1.1 จงตัง้ คาถามวิ จยั เกี่ยวกับปัญหาหรือสมมุติฐานดังกล่าวข้างต้น
คาถามวิ จยั คือ
P
I
C
O
ผลงานวิ จยั ที่ น่าจะตอบคาถามวิ จยั ข้างต้ นนี้ ได้ดีที่สดุ ควรทาเป็ นอย่างไร
1.2 Study design (ใส่  ทีเ่ ลือกเพียงข้อเดียวทีเ่ หมะสมทีส่ ุด)
 Cohort study
 Case Control study
 Cross sectional study
 Intervention study: randomized
 Intervention study: non randomized
 Systematic review of observational studies
 Systematic review of intervention studies: RCT
1.3 Outcome measurement (ใส่  ทีเ่ ลือกเพียงข้อเดียวทีเ่ หมะสมทีส่ ุด)






Mortality rate
Morbidity rate
Complication
Cost effectiveness
Survival rate
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2. ท่านได้สบื ค้นข้อมูลเท่าทีม่ ใี นฐานข้อมูลปั จจุบนั ได้งานวิจยั เกีย่ วกับการรักษาแผนปั จจุบนั เรือ่ ง
neoadjuvant treatment in rectal cancer ดังข้อมูลต่อไปนี้
(free download available at: http://jco.ascopubs.org/content/30/15/1770.full.pdf+html )

Objective:
To assess and compare (1) oncologic outcomes associated with the

degree of pathologic response after chemoradiotherapy (2)
Patients and Methods:
All patients with locally advanced (cT3-4 or cN_ by endorectal ultrasonography,
computed tomography, or magnetic resonance imaging) rectal carcinoma
diagnosed (3.1) from 1993 to 2008 at our institution and treated with preoperative
chemoradiotherapy and radical resection (3.2) were identified, and their
records were retrospectively reviewed. (4) The median radiation dose was 50.4
Gy with concurrent chemotherapy. Recurrence-free survival (RFS), distant
metastasis (DM), and local recurrence (LR) rates (5) were compared among
patients with complete (ypT0N0), intermediate (ypT1-2N0), or poor (ypT3-4 or N_)
response by using Kaplan-Meier survival analysis and multivariate Cox

proportional hazards regression.(6)
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2.1 คาถาม
1
ตัวอย่าง
คาตอบ
2

10

จากข้อความหน้ าตัวเลขในวงเล็บ ผูว้ ิ จยั ได้เขียนบอกแสดงอะไร
สื่อว่าเป็ น analytical study มีการเปรียบเทียบข้อมูล (ไม่ใช่เชิงพรรณนาเพียง
แสดงจานวน) จะศึกษาเป็ นเชิงสังเกตหรือเชิงทดลองก็ได้ ขึน้ กับรูปแบบการเก็บ
ข้อมูล

3.1+ 3.2

4
5
6

3. ผลการศึกษา Kaplan-Meier curve แสดงเฉพาะเรื่อง survival rate;
A= clinical stage 2, B=clinical stage 3
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3.1 จงแปลผลการศึกษา จาก Kaplan-Meier curve
ตอบ

4 จงสรุปวิ ธีการศึกษาของผลงานนี้
Study design
Study population
Independent variable
Dependent variable
5

ประเมิ นงานวิ จยั นี้ ตามแบบประเมิ นต่อไปนี้
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Learning strategies
 Flipped class room (modified)
o การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียน ทา individual readiness assessment test โดย
ผูเ้ รียนศึกษาจาก study guide ทีแ่ จกให้ล่วงหน้าและทบทวนความรูพ้ น้ื ฐานจากตาราที่
แนะนาได้เองจาก learning resources และ download free full paper งานวิจยั
ตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นแบบฝึกหัดได้ ตามทีร่ ะบุในแหล่งทีม่ าของบทความวิจยั
o ในห้องเรียน ทา group readiness assessment test แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน
๘ คน อภิปรายกันในกลุ่มย่อยเพื่อหาคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุด (60 นาที )
o Wrap up and discussion ผูส้ อนสรุปความรูท้ ส่ี าคัญ เฉลยพร้อมอภิปรายร่วมกัน
จาก full paper ทีศ่ กึ ษามาก่อน (60 นาที)
 Assignments สืบค้นและวิพากษ์ผลงานทีส่ นใจ โดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ น facilitators ให้
กาหนดนัดหมายกับอาจารย์ทป่ี รึกษาตามความเหมาะสมได้เอง ในเวลาทีก่ าหนด

Assessment information
 MCQ, CRQ, Assignments

Staff contact
 ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศริ ิ Pairoj Boonluksiri
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
E-mail: bpairoj@gmail.com

Glossary
 Evidence-based medicine; Research; Appraisal; Cohort study, Case Control study,
Cross sectional study, Intervention study
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ข้อคิดเห็นของผูเ้ ขียน Personal comments
 การรับรู้ (perception) หลายคนรับรูห้ รือรูจ้ กั เพียงหลักการของ EBM แต่ยงั ไม่เข้าใจวิธกี าร
หรือเทคนิคการวิพากษ์ผลงานวิจยั กับคาว่า validity ทัง้ นี้เกิดจากขาดการฝึกฝนต่อเนื่องเรือ่ ง
ระบาดวิทยา การออกแบบงานวิจยั อคติกบั งานวิจยั เป็ นต้น
 ทัศนคติ (attitude) เมือ่ การรับรู้ เป็ นการไม่เข้าใจเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อน จึงส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อ
EBM เป็ นเชิงลบ การทีต่ วั เองไม่ฝึกฝนถูกเปลีย่ นไปเป็ น
การเพ่งโทษให้เนื้อหาว่าเป็ นเรือ่ งยากเกินกว่าจะฝึกได้
ไม่ว่าจะเป็ นการวิพากษ์หรือการลงมือทาเอง พฤติกรรม
ต่างๆทีต่ ามมาคือ เรียนแล้วเบื่อ เรียนแล้วหลับ ท้อเมือ่
ต้องใช้เวลาฝึกทักษะ มุมมองของคาว่า “ยาก” ไม่ม ี
ทางออก แต่ถา้ เปลีย่ นคาว่ายากเป็ น “ไม่คุน้ เคย” ทาง
แก้คอื การฝึกฝนให้คุน้ เคยจนชานาญ
 อุปสรรคต่อ EBM จากการศึกษาหลายรายงานและ
ประสบการณ์ ได้แก่ อ้างว่าไม่มเี วลา ผูป้ ่ วยไว้ใจแพทย์
ว่ารักษาได้ถูกต้องตามวิชาชีพและทันสมัยโดยไม่ได้คาดหวังให้แพทย์แสดง EBM ทุกเรือ่ งทุก
ครัง้ ถ้าไม่มปี ั ญหาจึงไม่มแี รงกระตุน้ หรือบังคับ แต่เมือ่ เกิดปั ญหาผูป้ ่ วยจะฟ้ องร้องว่าแพทย์ทา
ไม่ถูกวิชาชีพหรือ “ล้าสมัย” ไปแล้วหรือไม่ เมือ่ นัน้ แพทย์จะต้องพึง่ กระบวนการ EBM อย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ การขาดทักษะวิพากษ์เพราะขาดการฝึกฝนและเรียนรูอ้ ย่างถูกต้องมาก่อน จัด
journal club แบบที่ William Osler ผูเ้ ป็ นบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่เริม่ บุกเบิกจัดขึน้ แต่อ่าน
งานวิจยั ต่างประเทศเพียงแค่การแปลภาษา และเชื่อง่ายหรือเชื่อยากโดยไม่องิ วิธกี ารศึกษา
ขาดเทคโนโลยีในการสืบค้น เช่น internet, WIFI ขาดการสนับสนุ น (encouragement) ขาดที่
ปรึกษา ขาดการปลูกฝั งตัง้ แต่หลักสูตรการเรียน
แพทย์ ขาดแบบอย่าง (role model) เป็ นต้น
 แนวทางการแก้ปัญหา ต้องเริม่ ต้นทีก่ ารปรับ
ทัศนคติใหม่ก่อน มองให้เห็น ให้รแู้ จ้งเสียก่อน (รูแ้ จ้ง
= รับรูต้ ามความเป็ นจริง) ตระหนักถึงความจาเป็ น
และความสาคัญของ EBM และฝึกทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง อย่าเป็ น “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ที่
มองไม่เห็นหนทางวกวน ซับซ้อน ไม่เห็นภาพตาม
ความเป็ นจริง ไม่รทู้ ศิ ทางจุดมุง่ หมาย ไม่เห็น
ความสาคัญ ไม่เห็นทางออก ร่วมกับตาบอด ปิ ดตา ปิ ดใจตัวเองอีก

