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จากบรรณาธิการถงึผู้วจิยั 



“ตัวอย่าง” กบั “ประชากร” 

นิยาม 

 Inclusion vs exclusion 

 ตวัแปรกวน 

 มีผลต่อสถิติท่ีใช ้

• Inferential statistics 

• Descriptive statistics 
 



• ตวัอยา่ง 
–ประชากรกะเหร่ียง                                        

 

 

 



-ประชากรไทย                             
 



ปัญหาต่อเน่ือง 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ความส าคญั 

ความขดัแยง้ 
ผูเ้ขียน : รายงาน, ผลงาน, ทดลอง, ท างาน 

บรรณาธิการ : ผลถูกตอ้ง, คนใช,้ คนลอก 



บทน า 
“รักนะเด็กโง่” 
เขียนเหมือนพดูกบัเด็ก 
 อ่านเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ท่ีมา 

• สถานการณ์-ประวติัย่อ-ปัจจุบนั-ปัญหา 
• ส่ิงท่ีจะใชใ้นงานวิจยั (จะแกอ้ย่างไร) 

–หลกัการ 
–ตวัแปร 
–ตวัวดั (gold standard) 



 วตัถุประสงค ์
• สั้น กระชบั เท่าท่ีเป็นไปได ้
• ๑ ขอ้ vs ๒ ขอ้ 

 



เอกสารอ้างองิ 
ใช้ในบทน าและวจิารณ์ 

บทน า 

 ท่ีมา 
หลกัการ 
ของใช ้



วิจารณ์ 

ผล-ขอ้จ ากดั 
 เปรียบเทียบผูอ่ื้น 

ขอ้เสนอแนะ 
•วจิยัต่อไป 

•แกไ้ชปัญหาอยา่งไร 
ความต่าง : วจิารณ์=ค าตอบ  
       บทน า =ท่ีมา+หลกัการ 

 



Methods 

ดู slide1 

จ านวนตัวอย่าง (การค านวณ) 

การเลอืก 

Probability vs non-probability 
 



ผล 
ตาราง vs เนือ้หา 

สรุปเฉพาะขอ้มูลส าคญั 

 เขียนทุกตวัเลข 



ช่ือตาราง 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
ดู ตาราง 

 
 



  ตาราง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมเกีย่วข้องที่มมีา
ก่อน การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติด้านสุขภาพ 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สืบเน่ืองจาก
การปฏิบัติ อทิธิพลสถานการณ์ กบัการปฏิบัติด้าน
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 

 



ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยศึกษากับการปฏิบัติด้าน
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 

    ปัจจัย  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ (r)     p-value 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ 

พฤติกรรมเกี่ยวข้องที่มีมาก่อน 

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติด้านสุขภาพ 

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติด้านสุขภาพ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ความรู้สึกสืบเน่ืองจากการปฏิบัติ 

อิทธิพลสถานการณ์ 

 



ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่างที่พบเช้ือ Salmonella... 

ปี ตวัอย่างท่ี

วิเคราะห์ Salmonella sero-groupF serovar walt Lex
2538 78 - -

2539 93 - -

2540 162 - -

2541 198 5 (2.5) 5 2 1

2542 299 1 (0.3) 1 1

2543 222 1 (0.5) 1 1

2544 270 -

รวม 1,322 7 (0.5) 7 4 1

ตวัอย่างท่ีตรวจพบ (%)



การวางแผน 
รู้จักตัวเอง และความต้องการของพืน้ท่ี 

 ตวัเอง 
• ความถนดั 
• ความชอบ 

• เก่งงานวิจยั 
• ตณัหา 



 โอกาส 

• เงิน 

•การบริหาร (สนบัสนุน) 

• ทีมช่วย 
• ท่ีปรึกษา 

 



ท า 
• เร่ิมตน้อยา่งไร 
• ไปไหนท่ีลง 
• ไดล้งหรือไม่ 
• เขียนอยา่งไร 
• เตะตาอยา่งไร 

 



ภาษา 
  “การวิเคราะห์สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิสมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางระบากวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซิสในประเทศ
ไทยระหว่างปีพ.ศ.2546 ถึงพ.ศ.2555 และเพื่อความเข้าใจ
ในรูปแบบการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสในประเทศไทย น าไปสู่การเตรียม
แผนป้องกันการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสต่อไปในอนาคตได้ดี
ยิ่งขึน้” 

ปัญหา 

 ค าซ ้า 
• เลปโตสไปโรซิส 4/4 

• ในประเทศไทย 2/4 

 

  



เรียบเรียงใหม่ 

  “การวิเคราะห์สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิสมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้เกิดองคค์วามรู้ทางระบาดวิทยาของโรคน้ีใน
ประเทศไทยดา้นรูปแบบการเกิดโรคในประเทศไทยในช่วงปี
พ.ศ.2546-2555 น าไปสู่การเตรียมแผนป้องกนัการ
ระบาดในอนาคต” 



 “เป็นวชิาชีพที่เป็นความต้องการของสังคม” 

เรียบเรียงใหม่ 

“เป็นวิชาชีพท่ีสงัคมตอ้งการ” 
“สงัคมตอ้งการวิชาชีพน้ี” 

 “separaing of sleeping building” 

เรียบเรียงใหม่ 

“separation of sleeping quaters” 

 

 



 “กรุณาอย่ายิงสัตว์ ที่เกาะบนสายด าเส้นใหญ่ตามทาง
รถไฟ(ไม่ใช่สายทองแดง) จะท าให้ทรัพย์สินของราชการ
เสียหาย จะเป็นอันตรายต่อการเดินรถไฟ” 

เรียบเรียงใหม่ 

“ห้ามยงิสตัว”์ 
 



   

  “มีรายงานของผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างชาติ เข้ามารับการรักษาที่
โรงพยาบาลด้วยอาการของโรคเลปโตสไปโรซิส และถูกรายงานในระบบ
เฝ้าระวังแห่งชาติ จ านวน 540 ราย เป็นชาวพม่า 423 ราย ลาว 
45 ราย กัมพูชา 31 ราย มาเลเซีย 1 ราย และอื่นๆ 34 ราย มี
ผู้ป่วย 29,149 ราย ที่ไม่ได้ถูกรายงานเก่ียวกับผลการรักษา ดังน้ัน
จึงมีเพียง 11,940 ราย (ร้อยละ29) จาก 41,089 รายที่
ถูกน ามาจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม เปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆระหว่างผู้ป่วย
เสียชีวิตด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส และผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส และ
ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสรอดชีวิต” 



   

  “มีรายงานของผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างชาติ เข้ามารับการรักษาที่
โรงพยาบาลด้วยอาการของโรคเลปโตสไปโรซิส และถูกรายงานในระบบ
เฝ้าระวังแห่งชาติ จ านวน 540 ราย เป็นชาวพม่า 423 ราย ลาว 
45 ราย กัมพูชา 31 ราย มาเลเซีย 1 ราย และอื่นๆ 34 ราย มี
ผู้ป่วย 29,149 ราย ที่ไม่ได้ถูกรายงานเกี่ยวกับผลการรักษา ดังน้ัน
จึงมีเพียง 11,940 ราย (ร้อยละ29) จาก 41,089 รายที่
ถูกน ามาจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม เปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆระหว่างผู้ป่วย
เสียชีวิตด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส และผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส และ
ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสรอดชีวิต” 



เรียบเรียงใหม่ 

  “มีรายงานของผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างชาติ เข้ามารับการรักษาที่
โรงพยาบาลด้วยอาการของโรคเลปโตสไปโรซิส ในระบบเฝ้าระวัง
แห่งชาติ จ านวน 540 ราย เป็นชาวพม่า 423 ราย ลาว 45 ราย 
กัมพูชา 31 ราย มาเลเซีย 1 ราย และอื่นๆ 34 ราย มีผู้ป่วย 
29,149 ราย ที่ขาดรายงานผลการรักษา ดังน้ันจึงมีเพียง 
11,940 ราย (ร้อยละ29) จาก 41,089 รายที่จ าแนก
เป็น 2 กลุ่ม เปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆระหว่างผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค
เลปโตสไปโรซิส และผู้ป่วยโรคน้ี และผู้ป่วยโรคน้ีที่รอดชีวิต” 

 

   



  “ฤดูฝนในประเทศไทยมีช่วงฝนชุกเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ท่ีพบว่า มีการรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโร
ซิสสูงสุดช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับปริมาณ
น ้าฝนท่ีเพิม่มากขึน้ และมีความสัมพนัธ์กับกิจกรรมของชาวนาที่เป็นช่วง
หว่านเมล็ดและปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนน้ีมีอิทธิพลต่อประชากรหนู โดยพบว่ามี
การเพิม่ขึน้ของประชากรหนูและการแพร่กระจายของเช้ือเลปโตสไปราในหนู
เพิม่ขึน้กว่าปกติในช่วงฤดูฝน เป็นผลให้คนมีโอกาสติดเช้ือเลปโตสไปราจาก
การสัมผสัน ้าที่มีการปนเป้ือนเช้ือเลปโตสไปราท่ีมาจากหนูในช่วงฤดูฝนได้มาก
ยิ่งขึน้ ดังน้ันการควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสสามารถกระท าได้โดยใช้
มาตรการควบคุมประชากรหนูก่อนท่ีจะเข้าฤดูฝน นอกจากน้ันแล้วการระบาด
ของโรคเลปโตสไปโรซิสมีความสัมพนัธ์กับน ้าท่วม” 



  “ฤดูฝนในประเทศไทยมีช่วงฝนชุกเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่พบว่า มีการรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโร
ซิสสูงสุดช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับปริมาณ
น ้าฝนท่ีเพิม่มากขึน้ และมีความสัมพนัธ์กับกิจกรรมของชาวนาที่เป็นช่วง
หว่านเมล็ดและปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนน้ีมีอิทธิพลต่อประชากรหนู โดยพบว่ามี
การเพิม่ขึน้ของประชากรหนูและการแพร่กระจายของเช้ือเลปโตสไปราในหนู
เพิม่ขึน้กว่าปกติในช่วงฤดูฝน เป็นผลให้คนมีโอกาสติดเช้ือเลปโตสไปราจาก
การสัมผสัน ้าที่มกีารปนเป้ือนเช้ือเลปโตสไปราที่มาจากหนูในช่วงฤดูฝนได้มาก
ยิ่งขึน้ ดังน้ันการควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสสามารถกระท าได้โดยใช้
มาตรการควบคุมประชากรหนูก่อนท่ีจะเข้าฤดูฝน นอกจากน้ันแล้วการระบาด
ของโรคเลปโตสไปโรซิสมีความสัมพนัธ์กับน ้าท่วม” 

 



  “ฤดูฝนในประเทศไทยมีช่วงฝนชุกเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เพราะ มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส
สูงสุดช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม และสัมพนัธ์กับปริมาณน ้าฝนท่ีเพิม่
มากขึน้ ตลอดจนกิจกรรมของชาวนาท่ีเป็นช่วงหว่านเมล็ดและปลูกข้าวในช่วง
ฤดูฝนน้ีมีอิทธิพลต่อประชากรหนู โดยพบว่าประชากรหนูเพืม่ขึน้และเช้ือเลป
โตสไปราในหนูแพร่กระจายเพิม่ขึน้กว่าปกติในช่วงฤดูฝน เป็นผลให้คนมี
โอกาสติดเช้ือเลปโตสไปราจากการสัมผสัน ้าที่ปนเป้ือนเช้ือน้ีจากหนูในช่วงฤดู
ฝนได้มากยิ่งขึน้ ดังน้ันอาจควบคุมป้องกันโรคน้ีได้โดยใช้มาตรการควบคุม
ประชากรหนูก่อนท่ีจะเข้าฤดูฝน นอกจากน้ันแล้วการระบาดของโรคเลปโตส
ไปโรซิสยังเช่ือมโยงกับน ้าท่วม” 

 


