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Evidence-Based Medicine (EBM) & Routine to Research (R2R) 

การแพทยเ์ชิงประจกัษ์ และ การพฒันางานประจ าสู่งานวิจยั 

ผศ.(พเิศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลกัษณ์ศริ ิ     

ศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

Overview  

 ความรูท้างการแพทยใ์นปัจจบุนัมี
การเปลีย่นแปลงและก้าวหน้าไปรวดเรว็
กว่าแต่ก่อนมาก ประกอบกบัการความ
เจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละการ
สื่อสาร ท าใหค้วามรู ้งานวจิยัต่างๆถูก
ส่งผ่านแพรข่ยายไปไดไ้กลและรวดเรว็ 
และเราสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้มาก เช่น 
ปัจจบุนัไมต่อ้งไปคน้หาวารสารทีพ่มิพเ์ป็น
เล่มจากหอ้งสมดุอกีต่อไปแลว้ โดยเปลีย่นพฤตกิรรมใหมเ่ป็นหาเองไดโ้ดยตรงจาก internet   ความรูท้ี่
เผยแพรเ่ป็นรปูธรรมชดัเจนในต าราและวารสารเรยีกว่า “หลกัฐานเชงิประจกัษ์” ทีก่ารแพทยน์ิยม
น ามาใชพ้ฒันาการดแูลผูป่้วยทีน่่าเชื่อถอื ขัน้ตอนดงักล่าวครอบคลุมถงึทกัษะการคน้หาวารสาร การคดั
กรองผลงาน และการอ่านทีถู่กตอ้ง ในบทน้ีจะกล่าวถงึหลกัการของ การแพทยเ์ชิงประจกัษ์ 
(Evidence-Based Medicine, EBM)  

นอกเหนือจากการ “คน้หาหลกัฐานความรูใ้หม่” จากงานทีผู่อ้ ื่นศกึษามาก่อนแลว้ เรากส็ามารถ 
“สรา้งงานวจิยั” ไดเ้องเช่นกนั โดยเน้นแกปั้ญหาหน้างานของเราดว้ยกระบวนวจิยัความรูใ้หม ่ ในระยะ 
๑๐ ปีทีผ่่านมาจงึมศีพัทใ์หม่เกดิขึน้ในประเทศไทยจากการตัง้โครงการสนบัสนุนการท าวจิยัเรยีกว่า การ

พฒันางานประจ าสู่งานวิจยั (Routine to Research, R2R)  งานของแพทยม์กัจะตอ้งเป็นผูน้ า ของ
ทมี R2R ต่อไป จงึตอ้งเรยีนรู ้concept ทีถู่กตอ้งก่อน 

Expected learning outcomes    ผูเ้รยีนสามารถ 

 อธบิายองคป์ระกอบและขัน้ตอนของ EBM และ R2R ไดถู้กตอ้ง  
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Contents:   

What & How about EBM & R2R: EBM & R2R กบัความหมายและกระบวนการสร้างงานวิจยั  

 EBM คอื หลกัการเรยีนรูแ้ละปฏบิตัใินการ
ตดัสนิในการดแูล แกปั้ญหาผูป่้วย (clinical 
judgment) ทีม่หีลกัฐานหรอืงานวจิยัรองรบั 
(relevant scientific evidence) โดยเฉพาะ
สิง่ทีเ่ป็นความรูใ้หม ่เพื่อน ามาใชใ้หท้นัยคุ
ทนัสมยั โดยผูร้กัษาและผูป่้วยมสี่วนรว่มใน
การตดัสนิใจ (patients’ value and 
preferences)   

 R2R คอื การแกปั้ญหางานประจ าส าหรบัคน
หน้างานทุกหน่วยงานดว้ยความรูใ้หมจ่ากงานวจิยั โดยใชก้ระบวนการวจิยัมาตรฐาน ไมใ่ช่
งานวจิยัมอืสองทีเ่อาของใชแ้ลว้าใชอ้กี ไมใ่ช่งานวจิยัชัน้สองทีอ่่อนในเรือ่งวธิกีารศกึษา  จงึเป็น
การพฒันาศกัยภาพของคนท างานใหส้งูขึน้ การดแูลผูป่้วยดขีึน้ องคก์รจงึมกีารพฒันาตามไป
ดว้ย  ความสุขของคนท างานเกดิจากการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ มผีลงานทีน่่าภาคภมูใิจ 

 ทกัษะ 5 ขัน้ตอน (5A) ของ EBM ไดแ้ก่  
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1. Ask  การคน้หาปัญหาอยูท่ีไ่หนและเปลีย่นปัญหานัน้ใหเ้ป็นค าถามวจิยั ตัง้ค าถามวจิยัทีม่คีวาม
เฉพาะเจาจง  (foreground question) ตามสตูร P-I-C-O ทีส่ามารถน าไปศกึษาวจิยัต่อไดต้าม
หลกัเกณฑ ์F-I-N-E-R    

 
 

F feasible 
I interesting 
N novel 
E ethics 
R relevant 

2. Access / Acquire สบืคน้ค าตอบจากงานวจิยัทีผ่่านมาเพื่อปรบัค าถามวจิยัใหแ้หลมคมขึน้   

3. Appraise วพิากษ์งานวจิยัโดยเน้น ความถูกตอ้ง (validity) ของวธิกีารศกึษาเป็นหลกั  

4. Apply พจิารณาต่อว่าสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในบรบิทของเราไดห้รอืไม ่และน าไปใชจ้รงิ 
และประเมนิผล  

5. Assess   ประเมนิผลการน าผลการวจิยัไปใช้ ถา้พบว่ายงัไมส่ามารถแกปัญหาไดท้ัง้หมด หรอื
พบปัญหาประเดน็ใหม ่ กเ็ริม่กระบวนการ EBM วงรอบใหม่ 

 

ตวัอย่าง 
"In an 86-year old man with coronary artery disease, is aspirin a more effective agent than 
heparin in reducing risk of stroke?" 

P= PATIENT Who is your patient?  (ผูป่้วย coronary artery disease สงูอาย ุ๕๐ ปีขึน้ไป) 
 

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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เทคนิคการอ่านและวิพากษ์งานวิจยั (V-S-A) 

 V- Validity   พจิารณาความถูกตอ้ง น่าเชื่อถอืของการวจิยัจาก วธิกีารศกึษา (methods) โดย
ตรวจสอบหวัขอ้ดงันี้  การศกึษาเป็นแบบใด (study design), study population, process and 
data collection, outcome measurement, statistical analysis 

 S- Significance พจิารณาการรายงานผลการศกึษาตรงกบัวตัถุประสงค์หรอืไม ่ตอบค าถาม
วจิยัไดว้่าอย่างไร  โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมนีัยส าคญัทางสถติเิพราะขอ้มลูขึน้กบัตวัอยา่งทีว่เิคราะห์ 
น าเสนอตารางถูกตอ้งครบถ้วนหรอืไม่ 

 A- Application พจิารณาว่าสามารถน าไปใชใ้นบรบิทของเราไดห้รอืในมติต่ิางๆ ไดแ้ก่ ความ
สะดวก มอุีปกรณ์หรอืยาชนิดนัน้  ราคา ผูป่้วยยอมรบั เป็นตน้ 

ชนิดของงานวิจยัและแบบการประเมินคณุภาพ 

 งานวจิยัทางการแพทยแ์บ่งเป็น ๕ แบบหลกั ไดแ้ก่ 
๑ Therapy  มกัท าเป็นเชงิทดลองเป็นส่วนใหญ่  งานทีม่คีุณภาพดจีะท าเป็น 

randomized clinical trial (RCT) กรณทีีม่ ีlimitation หรอืวตัถุประสงคเ์ฉพาะ อาจจะท า
เป็น non-randomized trail เช่น one-group pre / post test 

๒ Prognosis   มกัท าเป็นการวจิยัเชงิสงัเกต วเิคราะหห์าสาเหตุ (causation)  

Learning resources:  
1. ไพโรจน์ บญุลกัษณ์ศริ ิบรรณาธกิาร: ก้าวแรกกบั
การวิจยั  ศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก
โรงพยาบาลหาดใหญ่ พมิพค์รัง้ที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๘โรง
พมิพข์อนแก่นการพมิพ ์ 
2. R2R: Routine to Research สยบงานจ าเจด้วย
การวิจยั สู่โลกใหมข่องงานประจ าdownload เอกสาร
ไดจ้าก 
http://home.kku.ac.th/kitsir/research/html/download/
news/r2r.pdf 
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๓ Harm   สามารถท าเป็นเชงิทดลองทีศ่กึษาผลแทรกซอ้น อตัราการตาย  หรอืเชงิสงัเกต
ศกึษาการพยากรณ์โรคทีไ่ม่ดไีด ้

๔ Diagnosis เป็นการศกึษาแบบ cross sectional study วดัโรคและผลการตรวจต่างทีจ่ดุ
เวลาใดเวลาหนึ่งพรอ้มกนัได ้

๕ Systematic review เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูจากผลการศกึษาหลายๆงาน (secondary 
data) เพื่อใหไ้ดผ้ลสรปุทีแ่ม่นย ามากขึน้ (precision) การศกึษามกัจะเป็นชนิดเดยีวกนัที่
เชื่อถอืไดม้ากทีสุ่ด  ไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งเป็นเรือ่งของ therapy ทีเ่ป็น clinical trials  แต่
เป็นการรวมของ cohort studies กไ็ด ้เป็นตน้ 

 แบบประเมนิคุณภาพตามชนิดของงานวจิยั มหีลายแบบ เช่น 
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STUDY GUIDE (student version): EBM & R2R             8 
 

Exercise: Readiness Assessment Test (RAT) 

1.  ลุงสมปองไดร้บัการวนิิจฉยัเป็นมะเรง็ล าไสใ้หญ่ กงัวลเรือ่งการรกัษาแผนปัจจบุนัทีต่อ้งผ่าตดั 
และการใหย้าเคมบี าบดัทีม่ผีลแทรกซอ้นมากมาย รวมถงึค่าใชจ้่ายสงู ลุงสมปองจงึปฏเิสธรบั
การรกัษาจากแพทยแ์ผนปัจจบุนั และแจง้ว่าตอ้งการไปรกัษากบัหมอบา้นดว้ยยาสมนุไพร  
ท่านทราบดงันัน้จงึไดน้ดัลุงสมปองใหม้าตดิตามอาการ และใหค้ดิทบทวนเรือ่งวธิกีารรกัษาอกี
ครัง้หนึ่ง   ท่านตัง้ใจทีจ่ะสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรกัษาเพื่อใหข้อ้มลูกบัลุงสมปองเพื่อการ
ตดัสนิใจทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
 1.1 จงตัง้ค าถามวิจยัเก่ียวกบัปัญหาหรือสมมุติฐานดงักล่าวข้างต้น 

ค าถามวิจยั คือ 
 
P  
I  
C  
O  
 

ผลงานวิจยัท่ีน่าจะตอบค าถามวิจยัข้างต้นน้ีได้ดีท่ีสดุ ควรท าเป็นอย่างไร 

1.2   Study design (ใส่  ทีเ่ลอืกเพยีงขอ้เดยีวทีเ่หมะสมทีสุ่ด)     
 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  ทีเ่ลอืกเพยีงขอ้เดยีวทีเ่หมะสมทีสุ่ด)     

 Mortality rate 
 Morbidity rate 
 Complication 
 Cost effectiveness 
 Survival rate      
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2. ท่านไดส้บืคน้ขอ้มลูเท่าทีม่ใีนฐานขอ้มลูปัจจบุนั ไดง้านวจิยัเกีย่วกบัการรกัษาแผนปัจจบุนัเรือ่ง 
neoadjuvant treatment in rectal cancer ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี   
(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) 
 
 

 
 

http://jco.ascopubs.org/content/30/15/1770.full.pdf+html
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2.1 ค าถาม    จากข้อความหน้าตวัเลขในวงเลบ็ ผูวิ้จยัได้เขียนบอกแสดงอะไร  

1 
ตวัอย่าง
ค าตอบ 

สื่อว่าเป็น analytical study มกีารเปรยีบเทยีบขอ้มลู (ไมใ่ช่เชงิพรรณนาเพยีง
แสดงจ านวน)  จะศกึษาเป็นเชงิสงัเกตหรอืเชงิทดลองกไ็ด ้ขึน้กบัรปูแบบการเกบ็
ขอ้มลู 

2  
 
 

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 จงสรปุวิธีการศึกษาของผลงานน้ี 
Study design  

Study population  
Independent variable  

Dependent variable  
 

5 ประเมินงานวิจยัน้ีตามแบบประเมินต่อไปน้ี 
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Learning strategies 

 Flipped class room (modified) 
o การเตรียมตวัก่อนเข้าห้องเรียน ท า individual readiness assessment test โดย

ผูเ้รยีนศกึษาจาก study guide ทีแ่จกใหล้่วงหน้าและทบทวนความรูพ้ืน้ฐานจากต าราที่
แนะน าไดเ้องจาก learning resources และ download free full paper งานวจิยั
ตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นแบบฝึกหดัได ้ตามทีร่ะบุในแหล่งทีม่าของบทความวจิยั 

o ในห้องเรียน ท า  group readiness assessment test  แบ่งกลุ่มยอ่ยกลุ่มละไมเ่กนิ 

๘ คน อภปิรายกนัในกลุ่มย่อยเพื่อหาค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด (60 นาที) 

o Wrap up and discussion  ผูส้อนสรปุความรูท้ีส่ าคญั เฉลยพรอ้มอภปิรายรว่มกนั 
จาก full paper ทีศ่กึษามาก่อน  (60 นาที) 

 Assignments   สบืคน้และวพิากษ์ผลงานทีส่นใจ โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาเป็น facilitators ให้
ก าหนดนดัหมายกบัอาจารยท์ีป่รกึษาตามความเหมาะสมไดเ้อง ในเวลาทีก่ าหนด 

Assessment information 

 MCQ, CRQ, Assignments 

Staff contact 

 ผศ.(พเิศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลกัษณ์ศริ ิ    Pairoj Boonluksiri   
ศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก โรงพยาบาลหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 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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ข้อคิดเหน็ของผูเ้ขียน   Personal comments 

 การรบัรู้ (perception) หลายคนรบัรูห้รอืรูจ้กัเพยีงหลกัการของ EBM แต่ยงัไมเ่ขา้ใจวธิกีาร
หรอืเทคนิคการวพิากษ์ผลงานวจิยักบัค าว่า validity ทัง้นี้เกดิจากขาดการฝึกฝนต่อเนื่องเรือ่ง
ระบาดวทิยา การออกแบบงานวจิยั อคตกิบังานวจิยั เป็นตน้ 

 ทศันคติ (attitude) เมือ่การรบัรู ้เป็นการไมเ่ขา้ใจเรือ่งทีซ่บัซอ้น จงึส่งผลใหเ้กดิทศันคตต่ิอ 
EBM เป็นเชงิลบ การทีต่วัเองไมฝึ่กฝนถูกเปลีย่นไปเป็น
การเพ่งโทษใหเ้นื้อหาว่าเป็นเรือ่งยากเกนิกว่าจะฝึกได ้ 
ไมว่่าจะเป็นการวพิากษ์หรอืการลงมอืท าเอง พฤตกิรรม
ต่างๆทีต่ามมาคอื เรยีนแลว้เบื่อ เรยีนแลว้หลบั  ทอ้เมือ่
ตอ้งใชเ้วลาฝึกทกัษะ  มมุมองของค าว่า “ยาก” ไมม่ี
ทางออก แต่ถา้เปลีย่นค าว่ายากเป็น “ไมคุ่น้เคย”  ทาง
แกค้อื การฝึกฝนใหคุ้น้เคยจนช านาญ  

 อปุสรรคต่อ EBM จากการศกึษาหลายรายงานและ
ประสบการณ์ ไดแ้ก่  อา้งว่าไมม่เีวลา  ผูป่้วยไวใ้จแพทย์
ว่ารกัษาไดถู้กตอ้งตามวชิาชพีและทนัสมยัโดยไมไ่ดค้าดหวงัใหแ้พทยแ์สดง EBM ทุกเรือ่งทุก
ครัง้ถา้ไม่มปัีญหาจงึไม่มแีรงกระตุน้หรอืบงัคบั  แต่เมือ่เกดิปัญหาผูป่้วยจะฟ้องรอ้งว่าแพทยท์ า
ไมถู่กวชิาชพีหรอื “ล้าสมยั” ไปแลว้หรอืไม ่เมือ่นัน้แพทยจ์ะตอ้งพึง่กระบวนการ EBM อยา่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้  การขาดทกัษะวพิากษ์เพราะขาดการฝึกฝนและเรยีนรูอ้ย่างถูกตอ้งมาก่อน จดั 
journal club แบบที ่William Osler ผูเ้ป็นบดิาแห่งการแพทยส์มยัใหมเ่ริม่บุกเบกิจดัขึน้ แต่อ่าน
งานวจิยัต่างประเทศเพยีงแค่การแปลภาษา และเชื่อง่ายหรอืเชื่อยากโดยไมอ่งิวธิกีารศกึษา  
ขาดเทคโนโลยใีนการสบืคน้ เช่น internet, WIFI   ขาดการสนับสนุน (encouragement)  ขาดที่
ปรกึษา ขาดการปลกูฝังตัง้แต่หลกัสตูรการเรยีน
แพทย ์ ขาดแบบอยา่ง (role model) เป็นตน้ 

 แนวทางการแก้ปัญหา  ตอ้งเริม่ตน้ทีก่ารปรบั
ทศันคตใิหมก่่อน มองใหเ้หน็ ใหรู้แ้จง้เสยีก่อน (รูแ้จง้ 
= รบัรูต้ามความเป็นจรงิ) ตระหนกัถงึความจ าเป็น
และความส าคญัของ EBM และฝึกทกัษะอยา่ง
ต่อเนื่อง  อยา่เป็น “ไสเ้ดอืนตาบอดในเขาวงกต” ที่
มองไมเ่หน็หนทางวกวน ซบัซอ้น ไมเ่หน็ภาพตาม
ความเป็นจรงิ  ไมรู่ท้ศิทางจุดมุง่หมาย ไมเ่หน็
ความส าคญั ไมเ่หน็ทางออก รว่มกบัตาบอด ปิดตา ปิดใจตวัเองอกี  


