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การวิจยั 

เป็นการค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีเหตมุีผล เพื่อผลิต

ความรู้ใหม ่ซึง่ความรู้ใหม ่อาจเป็นความรู้ใหม่ เชิงทฤษฏี 

หรือการประยกุต์ปฏิบตัิก็ได้ แตต้่องอยูบ่นรากฐาน ของ

ความถกูต้อง โดยต้องพยายาม หลีกเลีย่ง ความ

แปรปรวน และอคติตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยใช้รูปแบบ

การวิจยั วิธีการวิจยั และสถิติท่ีเหมาะสม  



What Is Clinical Research? 

• Research conducted on humans or 
human  

•     tissues that makes use of patient data.  

 

• Includes study of disease mechanisms,  

•  therapeutic interventions, 
epidemiology, and  

•  clinical trials. 

 

• Aimed at understanding human disease 
and  

•  improving human health. 

 

• Interaction between researchers and 
patient  

•  data is a key feature. 

 
•  Definitions of Clinical Research 
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Basic and Clinical Research are 

Interdependent 

Translation from  

basic science to  

human studies 

Translation of 

new knowledge 

into clinical practice 

Basic 

Research 

Clinical  

Research 

Improved 

Health 

Adapted from Sung et al. (2003) JAMA, 289, 1278-89.  

Copyright ©  (2003) American Medical Association. All Rights reserved. 



Why is Clinical Research Important? 

• Enhances our understanding of human physiology 
and pathophysiology. 

 

• Translates basic research into medical care. 

 

• Informs and drives basic research. 

 

• Improves diagnostic tools and preventive care. 

 

• Improves human health! 



What Can Clinical Research Accomplish? 

• Research in human physiology and 
pathophysiology translates basic research 
into knowledge of disease mechanisms and 
medical therapeutics. 

 

• Clinical trials establish safety and efficacy of 
new interventions.  

 

• Epidemiological and behavioral research 
identify high risk populations with potential 
to benefit from prevention, early detection, 
or therapeutic intervention. 

 

• Outcomes and health services research 
assess the health impact and cost-
effectiveness of interventions. 



Physiological Research 

• Carefully controlled studies in patients or 
normal  

•  subjects that are intended to understand 
basic  

•  physiologic mechanisms and their 
disruption in  

•  human disease. 

 

• Translation of basic research findings (in vitro 
and preclinical animal investigation) to human 
subjects to confirm the human relevance of 
proposed disease mechanisms, which will 
inform scientifically targeted medical 
therapeutics. 

 
» This work is usually done through General Clinical 

Research Centers (GCRC) and informs clinical trials. 



Clinical Trials 

• Research that prospectively assigns human 

subjects to intervention and concurrent 

comparison/control groups to study the 

cause-and-effect relationship between a 

medical intervention and a health outcome 
(International Committee of Medical Journal Editors). 

http://clinicaltrials.gov/ct/info/whatis#types 



Clinical Trial Phases 

• Phase I trials: First-time test of intervention in a 
small group of people (20-80) to evaluate 
safety, determine appropriate dosage, and 
identify side effects. 

 

• Phase II trials: Intervention given to a larger 
group (100-300) to evaluate effectiveness and 
safety.  

 

• Phase III trials: Intervention given to large 
groups (1,000-3,000) to confirm effectiveness, 
monitor side effects, compare to other 
treatments, and collect information that will 
allow it to be used safely. 

 

• Phase IV trials: Post marketing studies 
determine additional information including risks, 
benefits, and optimal use of an intervention.  

http://www.clinicaltrials.gov/ct/info/glossary
http://www.clinicaltrials.gov/ct/info/glossary
http://www.clinicaltrials.gov/ct/info/glossary
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Linking HIV to AIDS 

• Basic research into DNA, viruses, and 

retroviruses paved the way for the 

identification of the first human retrovirus in 

cancer patients.   

 

• Clinical studies showed that cancer-causing 

retroviruses exert similar effects to AIDS on 

the human immune system.  

 

• This helped scientists to identify HIV, a 

retrovirus in the same family as the cancer-

causing retroviruses,  

•  as the one responsible for the 

development  

•  of AIDS. 

http://opa.faseb.org/pdf/Finding_Chinks.pdf 



     
Helping Newborns Breathe 

 
• Tens of thousands of babies died annually from a mysterious 

respiratory ailment.  

 

• Clinical investigators characterized the patients and  

•  studied infant respiration and human lung physiology. 

 

• Separately, basic studies of surface tension and pulmonary 
physiology allowed researchers to identify and characterize 
pulmonary surfactant. 

 

• With this information in mind, clinical and basic scientists determined 
that the deaths were due to a lack of surfactant, which caused the 
alveoli, or air sacs in the lungs, to collapse. 

 

• Treatments were then developed in the lab and tested in  

•  and applied to patients with great clinical success.  http://opa.faseb.org/pdf/babies_bubbles.pdf 

http://opa.faseb.org/pdf/babies_bubbles.pdf


Combating Breast Cancer 

• Basic research findings demonstrated the anti-
tumor  

•  effects of tamoxifen in lab animals. 

 

• Clinical researchers showed that tamoxifen 
shrank breast tumors in afflicted women and 
reduced the risk of tumor recurrence. 

 

• Clinical researchers also demonstrated that 
healthy women treated with tamoxifen were 
less likely to develop breast cancer. 

 

• Tamoxifen is now widely used as a breast 
cancer treatment and preventive. 

http://opa.faseb.org/pdf/Breast_Cancer_Breakthru.pdf 



Sponsors of Biomedical Research 

(Basic and Clinical) 

Moses et al. (2005) JAMA, 294, 1333-42 

Copyright ©  (2003) American Medical Association. All Rights reserved 
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Strategic POLICY Supports 

  User-Inspired Research 

Research-Inspired Reflection 

Dale A.  Blyth, Ph.D., U. Minn. 



ขัน้ตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การก าหนดปัญหา 

การตัง้สมมตฐิาน 

รวบรวมขอ้มลูและ 
พสิจูนส์มมตฐิาน 

ขอ้สรปุจากการศกึษา 

รับรองสมมตฐิาน 
ไดส้มมตฐิานใหม ่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ่
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ่



Good Research 

• CLEAR 

– Essential for both the problem and the 
answer 

• ACCURATE 

– Exactness and precision come from 
hard work and responsible effort 

• RELIABLE 

– If repeated will the answer be the 
same? 



Good Research 

• OBJECTIVE 

– The researcher exposes all possible 

prejudices at the onset of the study 

design and strives to overcome them 

 

– Will the research be untarnished by 

personal gain, biases, vested interests, 

etc? 



Researcher Qualities 

• Curious 

• Inquisitive 

• Eager to learn 

• Skeptical 

• Perceptive 

• Persistent 

• Patient 

• Original 

• Creative 



Researcher Qualities 

• Knowledgeable 

• Observant 

• Logical 

• Open-minded 

• Honest 

• Motivated 

• Independent 

• Flexible 

• Careful 



Getting Started 

• Learn your subject 

• Read, Read, Read 

• Start general and then focus 

• Begin with the problem 



Getting Started 

 

• Formulate the problem as a 

research question 

• Reduce the question to a single 

unambiguous question that is well-

defined and answerable 



Hypothesis 

• Thesis is the position that you 

believe represents truth 

 

• Hypothesis is the foundation on top 

of which you build your thesis 



Study Types 

• Will you test a hypothesis or 

describe a phenomenon? 

• Observational  

– Longitudinal 

– Cross-sectional 

• Randomized, double-blind, parallel 

group, placebo controlled trial 



Study Design 

• Study Population 

– Age 

– Gender 

– Ethnicity/Race 

– Disease characteristics 

– Exclusions 

– Number 

– Stratification 

– Randomization 



Human Subjects 

• The safety and rights of human 

subjects must be protected 

– Study Design 

– Institutional Review Board 

– Informed consent 

– Data Safety Monitoring/Medical 

Monitors 



Key Questions 

• What is the main purpose of the 

trial? 

• What treatments will be used and 

how?  

• What is the participant risk? 

• What are the possible benefits? 

• How will patient safety be 

monitored? 

•   



Key Questions 

• Are there alternative treatments? 

• Who is sponsoring the trial? 

• What is the participant burden? 

– How long and where? 

– What do the participants have to do? 

– Will there be any discomfort even if 

there is no risk? 



Methods 

• Define methods carefully 

• Decrease variability 

• Check reliability/reproducibility 

• Are you testing what you think you 

are testing? 



Methods 

• Try to ‘walk through’ the study and 

consider as many likely scenarios 

as possible. 

 

• Try to design in any variations in 

treatment or data collection that you 

think will occur before the study 

starts 



Data 

• Data are the facts you measure 

• They should be carefully recorded in 
an unbiased manner 

• They should be measured in a 
manner that minimizes random 
variation 

• They should be derived from the 
operational definitions you have 
developed 



Data Interpretation 

• Do not interpret/analyze data until 

after study is completed 

• Do not ‘unblind’ subjects until the 

study is completed other than for 

safety reasons 

• Do not interpret/analyze data until 

after data has been validated and 

the data set closed 



Data Interpretation 

• Use the research question and 

hypotheses to guide analyses 

• Use a priori definitions for any sub-

set analyses 

• Exploration of epidemiologic data 

sets is OK, but need to avoid data 

mining 



Writing It Up 

• If you don’t write it, then it didn’t happen 

• Order of writing: 

– Methods 

– Results 

– Introduction 

– Discussion 

– Abstract 

– Title 



Sending It In 

• When writing the paper, have the 

journal you will submit to in mind 

• Pick journals that will match your 

paper’s topic and the quality and 

importance of your work 

• Aim high and, if needed, go low 

• Persist, Persist, Persist 



โลกความจริง โลกสมมติ 

ก าหนดปัญหา 

พสิจูนส์มมตฐิาน 

ผลทีไ่ดจ้ากการวจิัย การวเิคราะหข์อ้มลู 

การแปลผล 

ขอ้สรปุ 

การตัง้สมมตฐิาน 



เกณฑ์พิจารณาวา่เร่ือง
ใดเป็นงานวิจยั 

ความสมบรูณ์ของกระบวนการ 

ความลกึซึง้ของการค้นคว้า  

ได้ความรู้ใหม ่

ความถกูต้องและความเช่ือถือได้ 



การวิจยั 2 แบบ 

การวิจยัเชิงคณุภาพ 

การวิจยัเชิงปริมาณ  



การวิจยัเชิงคณุภาพ  

 การวิจยัเชิงคณุภาพ (เชิงคณุลกัษณะ) 

 เคร่ืองมือคือนกัวิจยั ถามเฉพาะคนทีรู้่เร่ืองดี  

 การสงัเกต (Observation) 

 Participant Observation  

 Non-Participant Observation 

 Focus Group,  

 in-depth Interview,  

 Life history collection 



การวิจยัเชิงคณุภาพ 

Observation 
- Structured Observation 
- Unstructured Observation  

สมัภาษณ์ทางลึก (In-depth Interview) 

ค าถามปลายเปิด (Open ended 

questions) 
การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูใ้หข้อ้มูล

เป็นผูมี้ความรู้ (Key Informants) มี
นกัวิจยั ผูจ้ดบนัทึก ใชเ้ทปบนัทึก ถอดเทป
สรุปวิเคราะห์ขอ้มูล 

การศึกษาเฉพาะราย (Case study, Life 

history collection)  



ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ 
(Independent  

Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent  
Variables) 

เป็นตน้เหต ุ
เป็นปัจจัยเสีย่ง 
เป็นตวัก าหนด 
มอีทิธพิล 



ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม  

 โดยทีต่วัแปรอิสระ เป็นตวัแปรทีอ่าจเป็นตน้เหต ุหรือ
ปัจจยัเสีย่ง (Risk Factor) หรือเป็นตวัทีก่ าหนด 

(Determines) หรือเป็นตวัทีมี่อิทธิพล (Influences) 

ต่อตวัแปรตาม (Andrew Fisher, John Laing, 

John Stoeckel, 1984) 



กลุม่ควบคมุ 

 กลุ่มควบคมุ (Control Group) หรือ กลุ่ม
เปรียบเทียบ (Comparison Group) 

 อาย ุเพศ เชือ้ชาติ อาชีพ คลา้ยๆกนั  

 จ านวนกลุ่มควบคมุเท่าๆกนั หรืออาจเป็น 2 เท่าของ
กลุ่มทดลอง 



การวิจยัเชิงปริมาณ 

 ตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างจ านวนทีก่ าหนด มีเคร่ืองมือ เช่น 

แบบสอบถาม 

ใชห้ลกัวิชาสถิติวิเคราะห์ จ าแนกตามวิธีการวิจยั 

แบ่งเป็น Observational Study และ 
Experimental study  



รูปแบบการวิจยั 

 การวิจยัโดยการสงัเกต (Observation Research) 

 การวิจยัโดยการทดลอง (Experimental 

Research) 

 

 Risk Factor เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือว่าผู้
ทดลองเป็นผูก้ าหนดใหต้วัอย่างไดร้บั Risk Factor 



จ าแนกรูปแบบการวิจยั 

 จ าแนกตามเป้าหมาย 

 จ าแนกตามลกัษณะส่ิงทีศึ่กษา 
 จ าแนกตามเวลา 
 จ าแนกตามวิธีด าเนินงานวิจยั 



จ าแนกตามเป้าหมาย 

 การวิจยัพืน้ฐาน (Basic Research) 

 การวิจยัประยกุต์ (Applied Research: Clinical research) 



จ าแนกตามลกัษณะสิ่งท่ีศกึษา 

 วิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

 วิจยัทางหอ้งปฏิบติัการ (Laboratory 

Research) 

 วิจยัในสตัว์ทดลอง (Animal Research) 

 วิจยัทางคลินิก (Clinical Research) 

 วิจยัชมุชน (Community Research) 

 วิจยัปฏิบติัการ (Operational Research) 

 วิจยัระบบบริการสาธารณสขุ (Health 

Service Research) 



จ าแนกตามเวลา 

 การวิจยัยอ้นหลงั (Retrospective) 

 การวิจยัไปขา้งหนา้ (Prospective) 



จ าแนกตามวิธีด าเนินงานวิจยั 

 การวิจยัโดยการสงัเกต (Observation Research) 

 วิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) 

 วิจยัเชิงวิเคราะห์ (Analytical 

Research)  
 การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 



การวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental Research) 

ผู้วิจยัก าหนด Exposure 

การวิจยัโดยการสงัเกต 

(Observational Research) 

การวิจยัเชิงพรรณนา 
(Descriptive Study) 

การวิจยัเชิงวิเคราะห์ 

(Analytic Study) 

ณ จดุเวลาใดเวลาหนึง่ 
(Cross-sectional) 

ชนิดไปข้างหน้า 
(Cohort or Prospective) 

ชนิดย้อนหลงั 
(Case control or  

Retrospective) 

มีกลุม่เปรียบเทียบ 

ไมมี่กลุม่เปรียบเทียบ 

Longitudinal 

(Incidence) 

Cross-sectional  

(Prevalence) 

Exposure เกิดตามธรรมชาติ 



Descriptive Study 

 Cross-sectional study ศึกษาความชกุ 

(Prevalence) 

 Longitudinal study ศึกษาอบุติัการณ์ 

(Incidence) 



Analytic Study 

 Cohort or prospective 

 Case Control or retrospective study 

 Cross-sectional พบเหตแุละผลไดพ้ร้อมๆกนั  



เลือกรูปแบบการวิจยั 

 ประเมินขนาดของปัญหา ใชก้ารวิจยัเชิง
พรรณนา 

 ศึกษาธรรมชาติของโรค ใชก้ารวิจยัเชิง
พรรณนา 

 คน้หาสาเหตปัุจจยัเสีย่งของโรค เช่น พิสูจน์
สมมติฐานความสมัพนัธ์บหุร่ีกบัมะเร็งปอด 

การวิจยัเชิงวิเคราะห์หรือการวิจยัเชิงทดลอง 
 การวิจยัเชิงทดลองใหผ้ลวิจยัเชือ่ถือไดม้าก
ทีส่ดุ เพราะออกแบบใหห้ลีกเลีย่ง Bias ที่
อาจเกิดข้ึนได ้แต่มีปัญหาดา้นจริยธรรมได ้

 ประเมินผลระบบบริการ ใชก้ารวิจยัเชิง
ทดลอง 



การวิจยัแบบไปข้างหน้า 
Cohort หรือ Prospective study 

 ข้อดี  

 ไม่มีปัญหาจริยธรรรมเพราะ
เป็นการสงัเกตตามธรรมชาติ  

 มีอคตินอ้ยกว่าเพราะก าหนด
กฎเกณฑ์การคดัเลือกเข้าได ้

(Eligibility) 

 หา Incidence ของโรคได ้

 ขอ้เสยี 

 ใช ้เงนิ คน เวลา มากกวา่ 

 ถา้โรคนัน้พบนอ้ยหรอืตอ้ง
ใชเ้วลานานกวา่จะเกดิโรคก็
ตอ้งตดิตามนานมาก 

 ไมส่ามารถควบคมุปัจจัย
กวนใหก้ระจายเทา่กนั 



การวิจยัแบบไปข้างหลงั 
Case-Control หรือ Retrospective 

study 

 ขอ้ดี 

 เหมาะส าหรับศึกษาโรค
ทีมี่อบุติัการณ์ต ่า 

 ประหยดั ง่ายและ
รวดเร็ว 

 วดัปัจจยัเสีย่งไดห้ลาย
อย่าง 

 ไม่มีปัญหาดา้น
จริยธรรม 

 ขอ้เสยี 

 เลอืกกลุม่ควบคมุได ้
ยาก 

 Recall Bias ซกั
ยอ้นหลังไปนานจงึจ า
ไมไ่ด ้

 Exposure Suspicion 
Bias ผูส้มัผัสสีง่คกุคาม
จะถกูซกัถามมากกวา่ 



Experimental study 

 Quasi Experimental study 

 No randomization 



Experimental Study 

 Researcher assign exposure status to population 

Population Random 

New  

Treatment 

Control or 

Standard  

Treatment 

Success 

Fail 

Success 

Fail 





MARK HAZEBROEK (MAASTRICHT, NETHERLANDS) 

1st prize European cardiology Nursing award: Clinical 

Prognostic relevance of gene-environment interactions in  

dilated cardiomyopathy patients: applying the  

MOGES classification 



Rachel Wieber & Breanon Glover, BSN students,  C 

Case western reserve university 

received 2nd Place at the 2015 Intersections:  

SOURCE Symposium for their Nursing Poster Presentation:  

 

“Improving Nutrition Knowledge Among Irish Traveller Children.” 



นางสุภาพ  อิ่มอ้วน  พยาบาลช านาญการพเิศษ คลินิกความดันโลหติสูงวกิฤต แผนกการ
พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน   

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานด้วยวาจา สาขาการพยาบาลทีมุ่่งผลลัพธ์ส าหรับ
ผู้ป่วยเร้ือรัง  

จาก รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว นายกสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย สาขาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2557 

“ผลงานวิจยั แก้ไขปัญหาคนไข้ความดนัโลหิตสงูด้วยบทสวดมนต์ “ 

ลดความดนัได้จริงภายใน 1 เดือน  

ทางเลือกเสริมส าหรับคนไข้ความดนัสงู 




