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Abstract 
An Interrupted Time Series (ITS) design is a powerful quasi-experimental research design for evaluating 
effects of interventions. In ITS studies data are collected at multiple time points before and after an 
intervention (the “interruption” in the time series) with the same subjects and set of tools. Measurements 
of the outcome variable are collected at equally spaced intervals. ITS is a longitudinal studies to estimate 
dynamic changes in various processes before and after an intervention. Since ITS take a long study and 
collect data continuously as the particular characteristics of time-series data-secular trend, seasonality 
and autocorrelation may lead to biased results. Segmented regression analysis is a powerful statistical 
method for estimating intervention effects in interrupted time series studies while controlling for secular 
trend that may have occurred in the absence of the intervention. Usage of this analysis to describe the 
post intervention observations will have a different slope or level from those before the intervention. 
 
Keywords:  interrupted time series design, intervention, quasi-experimental design, segmented 
regression analysis  
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บทคัดยอ 

Interrupted Time Series (ITS) Design เปนการศึกษาประสิทธิผลของ Intervention หรือ Treatment  ซ่ึงเปนรูปแบบ (Design) 

หนึ่งของการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research) สวนสําคัญของรูปแบบนี้คือการให Intervention ระหวาง

การศึกษา (Interruption) ซ่ึงตองระบุเวลาท่ีเริ่มให Intervention ท่ีชัดเจน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเดิมดวย

การใชเครื่องมือชุดเดิม การเก็บขอมูลแตละชวงเวลาตองมีระยะหางการเก็บขอมูลเทากัน (Equally Spaced) ITS เปน

การศึกษาระยะยาว (Longitudinal) เพ่ือใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงแบบพลวตัรของขอมูลท่ีเกิดจากการสังเกต

ซํ้า ๆ ท้ังกอนและหลังให Intervention เนื่องจากการศึกษา ITS ใชระยะเวลาศึกษายาวนานและเก็บขอมูลท่ีตอเนื่องกัน  

ทําใหขอมูลอาจไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของฤดูกาลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (Seasonality) นอกจากนี้

การเก็บขอมูลซํ้าในหนวยเดิมทําใหขอมูลเกิดปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation or Serial Correlation) วิธีการทาง

สถิติในการวิเคราะหขอมูล ITS ท่ีนิยมใชคือการวิเคราะหถดถอยแบบแบงชวง (Segmented Regression Analysis of 

Interrupted Time Series Analysis) เพ่ือควบคุมแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (Secular Trend) และใชอธิบาย

แนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาเปรียบเทียบระหวางกอนให Intervention และหลังให Intervention 

 

คําสําคัญ:  รูปแบบ Interrupted Time Series Intervention การวิจัยก่ึงทดลอง การวิเคราะหถดถอยแบบแบงชวง 
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บทนํา 

ในการประเมินประสิทธิผลของ Intervention  

วิธีการท่ีเปนท่ียอมรับกันวามีความเหมาะสมในการ

คนหาคําตอบของปญหาวิจัยท่ีตองการอธิบายหรือ

สรุปอางเชิงสาเหตุ (Causal Inference) คือ การวิจัยเชิง

ทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิง

ปริมาณท่ีตั้งอยูบนกฏแหงเหตุผล (Law of Causation) 

ตามฐานคติของกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยมท่ีเชื่อ

ในเรื่องการเปนเหตุเปนผล หรือเชื่อวามีปจจัยใหเกิด

สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเปนผลลัพธตามมา การออกแบบวิจัยจึง

อาศัยหลักคิดเก่ียวกับการออกแบบทดลองเพ่ือให

สามารถสรุปไดวา ผลท่ีเกิดข้ึนคือตัวแปรตามหรือตัว

แปรผลเกิดจาก Intervention ซ่ึงก็คือตัวแปรตนหรือตัว

แปรสาเหตุหรือ Treatment Variables โดยอาศัยหลักการ

ควบคุมสุม (Randomized Control) เพ่ือใหกลุมผูเขารับ

การทดลอง (Subjects) มีความเทาเทียมกันกอนจะ

ไดรับเง่ือนไขการทดลอง แต ในสถานการณ ท่ี ไม

เอ้ืออํานวยท่ีจะทําการควบคุมการทดลองโดยใชการ

สุมไดดังงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรท่ีมีความไม

เหมาะสมในการนํามนุษยมาเปนตัวอยางสุมใหไดรับ

สิ่งทดลองท่ีนักวิจัยจัดกระทําข้ึนภายใตการควบคุม

บริบทและปจจัยแทรกซอนซ่ึงทําไดยากในทางปฏิบัติ

จึงมีการพัฒนาการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental 

Research) ซ่ึงเปนแบบการวิจัยเชิ งปริมาณท่ีใช ใน

การศึกษาในภาคสนามหรือมีความเปนไปไดทางปฏิบัติ

จริง (Practicability) โดยกลุมตัวอยางท่ีใช เปนกลุม

ตัวอยางท่ีมีอยูตามสภาพความเปนจริง (Intact Groups) 

เชน นักเรียนในหองเรียนคนไขในโรงพยาบาล เปนตน 

ซ่ึงรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลองท่ีเหมาะสมและใหผล

นาเชื่อถือในการประเมินประสิทธิผลของ Intervention 

คือ รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series (ITS) 

(อรพินทร ชูชม, 2552, หนา 2-6; องอาจ นัยพัฒน, 

2554, หนา 93-94; Shadish, Cook, & Campbell, 2002, 

p. 171-174; Melnyk & Beedy, 2012, p. 1-5) 

รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series (ITS) 

ITS เปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยก่ึงทดลอง 

(Quasi-Experimental Design) ท่ีใชเพ่ือศึกษาประสิทธิผล

ของ Intervention หรือตั วแปรสาเหตุ ท่ี จัดกระทํ า 

(Treatment) ท่ีใหกับกลุมทดลอง โดยพิจารณาจากการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนา การเจริญเติบโตของตัวแปร

ตามซ่ึงเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ท่ีมี

การให  Intervention ระหวางการศึกษา (Interruption) 

ขอมูลท่ีสนใจศึกษาแบงเปนสองชวงคือชวงกอนการให 

Intervention (Pre-Intervention) และช วงหลั งการให 

Intervention (Post-Intervention) เก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางเดิมดวยการใชเครื่องมือชุดเดิม ดวยการ

วัดซํ้า (Repeated Measure) ในชวงเวลาท่ีมีระยะหางการ

เก็บขอมูลเทา ๆ กัน (Equally Spaced) เชน ชั่วโมง วัน

เดือน ไตรมาส ป เปนตน ขอมูลสําหรับการวิเคราะห 

ITS มีลักษณะเปนขอมูลแบบตอเนื่อง (Continuous 

Data) ท่ีแปรผันตามเวลา (Shadish, Cook, & Campbell, 

2002, p. 171-174; Penfold & Zhang, 2013, p. S38-S40) 
ITS มีการประยุกตใชในงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการบริการในระดับองคกรหรือระดับประเทศ 

เชน การประเมินนโยบาย การประเมินแนวทางการ

ปฏิบัติ หรือระบบหรือมาตรการตาง ๆ และงานวิจัย

ทางพฤติ กรรมศาสตร  เชน พฤติกรรมสุขภาพ 

พฤติกรรมการเรียนรู เปนตน ดังปรากฎจากการสืบคน

ฐานขอมูล PubMed ซ่ึงเปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

สารสนเทศทางการแพทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2554 พบวารายงานวิจัยท่ีใช ITS มีแนวโนมเพ่ิม

มากข้ึน คือ มีรายงานวิจัยใน ค.ศ. 1995-2000 จํานวน 

60 เรื่ อ ง ค .ศ . 2001-2005 มี จํ านวน  139 เรื่ อ ง  

ค.ศ. 2006-2010 มีจํานวน 321 เรื่อง และ ค.ศ. 2011 

มีจํานวน 105 เรื่อง (เอกพล กาละดี, 2555, หนา 2-3)

แตจากผลการศึกษาท่ีประเมินคุณภาพรายงานวิจัย

ทางสารสนเทศทางสุขภาพ (Health Technology) ท่ีใช

รูปแบบ ITS ท่ีตีพิมพใน ค.ศ. 2003 จํานวน 58 เรื่อง 
(Ramsay, Matowe, Grilli, Grimshaw,  & Thomas, 2003) 
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พบวามีรายงานไมชัดเจนในดานการให Intervention 

เปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ รอยละ 60.34 

การไมระบุท่ีมาของขนาดตัวอยางรอยละ 100 และ

รอยละ 63.79 พบวาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลไม

เหมาะสมเนื่องจากไมไดคํานึงถึงผลกระทบของการมี

แนวโนมและการผันแปรตามฤดูกาลของขอมูลซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของ เอกพล กาละดี (2555)  

ท่ีศึกษาคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยและความเหมาะสม

ของการวิ เคราะหขอมูลในรายงานวิจัย Pharmacy 

Interventions ท่ี ใชรูปแบบการศึกษา ITS ท่ี ตี พิมพ

ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2554 จํานวน 36 เรื่อง ผลการประเมินพบวามี

รายงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยท่ีไมชัดเจน

รอยละ 47.2 และมีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยไมดีรอยละ 

2.8 และมีรายงานวิจัยรอยละ 58.3 ท่ีมีความเหมาะสม

ในการเลือกใชวิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะห

ขอมูลและสวนใหญมีการนําเสนอขอมูลท่ีสําคัญใน

รายงานวิจัยและคุณภาพรายงานวิจัยโดยภาพรวมอยู

ในระดับไมดีรอยละ 58.3  

ดังนั้นผูวิจัยควรพึงระมัดระวังในเรื่องการ

ออกแบบวิจัยเพ่ือใหผลการวิจัยมีความถูกตองมาก

ท่ีสุด 

 

ส่ิงสําคัญท่ีควรคํานึงในการออกแบบวิจัยโดยใช

รูปแบบ ITS  

 Ramsay, Matowe, Grilli, Grimshaw & Thomas 

(2003, p. 614-616) ไดเสนอแนะสิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงใน

การออกแบบวิจัยโดยใชรูปแบบ ITS ไวดังนี้ 

1. การให  Intervention เปนอิสระจากการ

เปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ เม่ือเวลาผานไป และผลลัพธไมได

รับอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซอนหรือเหตุการณใน

อดีต ท่ี อาจส งผลระหว างการศึกษา หรือถ ามี

เหตุการณ/ตัวแปรแทรกซอนท่ีอาจสงผลตอการศึกษา

ตองมีการระบุและอธิบายไวอยางชัดเจน 

2. ผูวิจัยตองรายงานจุดท่ีเริ่มให Intervention 

จํานวนครั้งท่ีเก็บขอมูลกอนและหลังให Intervention 

และระยะหางของชวงเวลาอยางชัดเจน โดยกําหนดจุด

ท่ีเริ่มให Intervention คือจุดท่ีใชในการวิเคราะห 

3. การให Intervention ไมสงผลตอการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยเก็บรวบรวมดวยมาตรฐานเดียวกัน 

คือแหลงขอมูลและวิธีการเก็บขอมูลตองเหมือนกันท้ัง

กอนและหลังให Intervention การเก็บขอมูลแตละครั้ง

ตองมีระยะหางการเก็บขอมูลเทากัน (Equally Spaced) 

4. ความสมบูรณของขอมูลคือจํานวนขอมูล

ควรมีอยางเพียงพอไมมีการสูญหายหรือมีการสูญหาย

นอยท่ีสุด และระบุท่ีมาของขนาดตัวอยาง 

5. มีการวัดผลลัพธโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ของการมีแนวโนมและการผันแปรตามฤดูกาล (Secular 

Trend) หรือมี การเปลี่ ยนแปลงไปตามช วงเวลา 

(Seasonality) ดวยวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสม

และมีการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน (Assumptions)  

ท่ีสําคัญคือความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน

หรือไมเกิดปญหาอัตสหสัมพันธ (Non-Autocorrelation 

or Non-Serial Correlation) พรอมท้ังบอกแนวทางการ

แกไขหากพบวาไมผานขอตกลงเบื้องตนเชนมีการปรับ

คาขอมูลหรือเลือกตัวแบบใหมใหเหมาะสมกับอนุกรม

เวลา นอกจากนี้ควรมีการนําเสนอคาขอมูลดวยกราฟ

เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามเวลาท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

 

ประเภทของรูปแบบ ITS 

Shadish, Cook, & Campbell (2002, p. 175-205) 
or West, Biesanz, or Pitts  (2000, p. 61-68) จําแนกรูปแบบ 

ITS เปนหลายประเภทและกลาวถึงขอดีขอจํากัดของ ITS 

ดังนี้ 
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1. Simple Interrupted Time Series or One-group Time Series 
 เปนรูปแบบพ้ืนฐาน มีกลุมทดลองกลุมเดียวและมีการวัดซํ้า (Repeated Measure) หรือวัดผลลัพธหลายครั้งท้ัง

กอนให Intervention และหลังให Intervention 

 

  กลุมทดลอง O1 O2 O3 O4 O5  X  O6 O7 O8 O9 O10 

 

 เม่ือ X หมายถึง ตัวแปรสาเหตุท่ีจัดกระทํา (Treatment) หรือ Intervention ท่ีใหกับกลุมทดลองเพ่ือ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาในตัวแปรตาม 

 Oi หมายถึง ผลการทดสอบหรือคาของตัวแปรตามท่ีวัดได ณ จุดเวลา i ซ่ึงมีการวัดผลลัพธกอนให

Intervention (O1 ถึง O5) และหลังให Intervention (O6 ถึง O10)  

 

 แบบแผนการทดลองนี้เปนการพิจารณาดูการ

เปลี่ยนแปลงการทดสอบของการทดสอบครั้งสุดทาย

กอนการทดลองและการทดสอบครั้งแรกหลังการทดลอง 

(O5 – O6) วาแตกตางกันมากนอยจากการเปลี่ยนแปลง

ของการทดสอบหลาย ๆ ครั้งกอนการทดลอง (O1 O2 O3 

O4 O5) และการเปลี่ยนแปลงของการทดสอบหลายครั้ง

หลังการทดลอง (O6 O7 O8 O9 O10) ถาการเปลี่ยนแปลง

ของการทดสอบครั้ งท่ี  5 ไปครั้ งท่ี  6 (O5 – O6) มีค า

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของ (O1 O2 O3 O4 O5) และ (O6 

O7 O8 O9 O10) แสดงวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากการ

กระทําของ Intervention 

 

ตัวอยางงานวิจัย 

 1) Szatkowski, Coleman, McNeill & Lewis 

(2011) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการใชกฎหมายปลอด

บุหรี่ (Smoke-Free Legislation) ตอพฤติกรรมการเลิกสูบ

บุหรี่ในประเทศอังกฤษ (O) โดยประเมินจากอัตราการ

เปลี่ยนแปลงการจายยา งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงการจายยาเลิกสูบบุหรี่

กอนและหลังการใชกฎหมายปลอดบุหรี่ ในประเทศ

อังกฤษ  (X) ท่ี ประกาศใช เม่ื อวันท่ี  1 กรกฎาคม  

ค.ศ. 2007 ศึกษาจากผูปวยท่ีมีอายุ 16 ปข้ึนไปและเปน

ผูท่ีมีขอมูลทางการแพทยวามีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

จํานวน 350 คน เก็บขอมูลรายเดือนกอนประกาศใช

กฎหมายปลอดบุหรี่ ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2007 และหลัง

ประกาศใชกฎหมายปลอดบุหรี่ ค.ศ. 2007 ถึง ค.ศ. 

2009 

 2) อดิศร บาลโสง (2557) ศึกษาเรื่องการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู

ทางสังคมเชิงพุทธิปญญาและแนวคิดการวางแผน

ยุทธศาสตรชีวิต เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมการกํากับ

ตนเองและผลการเรียนรูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข

ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (O) มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญาและแนวคิด

การวางแผนยุทธศาสตรชีวิต (X) ศึกษาจากนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 23 คน เก็บรวบรวมขอมูล 20 

สัปดาห สปัดาหละ 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
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2. Interrupted Time Series with Control-Group or Control-Group Time Series or Interrupted Time Series with  
a Nonequivalent No-Treatment Comparison Group 

 
คลายกับรูปแบบ Simple Interrupted Time Series แตมีกลุมเปรียบเทียบหรือกลุมควบคุม (Control Group) ซ่ึงทํา

ใหมีความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) มากข้ึน กลุมควบคุมอาจใหเปน Intervention หลอก (Placebo) และมีการ

วัดผลลัพธหลายครั้งกอนและหลังให Intervention ท้ังสองกลุม ในระยะเวลาเดียวกัน คือ O1 O2 O3 O4 O5  สวนกลุมควบคุม

ไมตองมีการจัดกระทําในระยะเวลาท่ีกําหนดไวแลว ทําการวัดซํ้า/ทดสอบหลังการทดสอบติดตอกันโดยเวนระยะหาง

ของการวัดซํ้า/ทดสอบแตละครั้งเชนเดียวกับการวัดซํ้ากอนการทดลอง คือ O6 O7 O8 O9 O10 แบบแผนการทดลองนี้เปน

การพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงระหวางผลการทดสอบครั้งสุดทายกอนการทดลองกับผลการทดสอบครั้งแรกหลังการ

ทดลอง (O5 O6) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ถากลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงมากกวากลุมควบคุมก็อาจสรุปไดวา

ผลท่ีเกิดข้ึนเกิดเนื่องจากการจัดกระทํา 

 

  กลุมทดลอง O1 O2 O3 O4 O5   X   O6 O7 O8 O9 O10 

   

  กลุมควบคุม O1 O2 O3 O4 O5       O6 O7 O8 O9 O10 

  

ตัวอยางงานวิจัย 

 1)  Campbell & Ross (1968 อางถึงใน เอกพล 

กาละดี, 2555) ไดศึกษาสถิติการตายจากอุบัติเหตุบน

ทางหลวงเนื่องจากพฤติกรรมการขับรถเร็วในรัฐคอนเนค

ติกัต ขอมูลเปนสถิติอุบัติเหตุการตายบนทางหลวงใน

ระยะเวลา 9 ป (1951-1959) ของรัฐคอนเนคติกัตเปน

กลุมทดลอง สวนกลุมควบคุมใชสถิติอุบัติเหตุการตาย

บนทางหลวงในระยะเวลาเดียวกันของรัฐท่ี มีสถิติ

ใกลเคียงกัน ไดแก รัฐนิวยอรก นิวเจอรซ่ี โรดไอรแลนด 

และแมสซาซู เซท Intervention (X) ท่ี สนใจ คือ การ

ประกาศเพ่ิมโทษแกผูท่ีขับรถเกินความเร็วท่ีกําหนดไว

ในรัฐคอนเนคติกัตป 1955 สําหรับรัฐท่ีเปนกลุมควบคุม

ไมมีการประกาศเพ่ิมโทษแตอยางใด แตใชกฎหมาย

จราจรตามปกติ ตัวแปรตาม (O) คือ อัตราการตายดวย

อุบัติเหตุรถชนบนทางหลวงตอประชากร 100,000 คน

ในแตละปโดยวัดสถิติการตายกอนประกาศเพ่ิมโทษ 4 ป 

(1951-1954) และวัดสถิติการตายหลังประกาศเพ่ิมโทษ

อีก 4 ป (1956-1959) เก็บขอมูลเปนรายป 

 2) นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ (2553) ศึกษาเรื่อง

การวิ เคราะห ผลของกระบวนการแกปญหาเชิ ง

สรางสรรค (X) ท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาเชิง

สรางสรรค ทักษะการทํางานกลุม และการเห็นคุณคาใน

ตนเอง (O) ซ่ึงเปนพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน: การทดลองแบบอนุกรมเวลา มี

วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ

แกปญหาเชิงสรางสรรค ทักษะการทํางานกลุมและการ

เห็นคุณคาในตนเอง ระหวางนักเรียนท่ีไดรับการจัด

กิจกรรมแบบใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

และนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบปกติศึกษาจาก

นั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาป ท่ี  1-3 จํ านวน 60 คน 

แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน 

เก็บรวบรวมขอมูล 11 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง โดย

สัปดาห ท่ี  1-3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 

สัปดาหท่ี 4-8 เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู และสัปดาหท่ี 

9-11 ทําการวัดและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 

  รูปแบบ Simple Interrupted Time Series  or 

interrupted Time Series with Control-Group เปนรูปแบบ
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ท่ีนักวิจัยนิยมใช นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอ่ืนท่ีมีความ

ซับซอนข้ึนซ่ึงนักวิจัยสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับกับ

โจทยวิจัย ดังนี้ 

 

3. Interrupted Time Series with Nonequivalent Dependent Variables 

 รูปแบบนี้คลายกับรูปแบบท่ี 2 แตรูปแบบนี้จะมีการให Intervention กับกลุมควบคุม นั่นคือ ตัวแปร

ตามในกลุมทดลองและกลุมควบคุมตางกันหรือไมเทาเทียมกัน (Nonequivalent) มีการวัดผลลัพธกอนและหลัง

การทดลองหลาย ๆ ครั้ง โดยให Intervention ชนิดเดียวกันแตวัดผลลัพธจากตัวแปรตามตางกัน   

 

  กลุมทดลอง      OA1 OA2 OA3 OA4 OA5  X  OA6 OA7 OA8 OA9 OA10 

   

  กลุมควบคุม      OB1 OB2 OB3 OB4 OB5  X  OB6 OB7 OB8 OB9 OB10 

 

 เม่ือ  OAi หมายถึง คาสังเกตจากตัวแปรตามของกลุมทดลอง ณ เวลา i ; i =1,2, ... ,10 

   OBi หมายถึง คาสังเกตจากตัวแปรตามของกลุมควบคุม ณ เวลา i ; i =1,2, ... ,10 

 

ตัวอยางงานวิจัย 

 Jiang, Hughes & Duszak (2015) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง

พฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมดวยวิธี 

Mammography กอนและหลั งคํ าแนะนํ าของหน วย

ปฏิ บั ติ การป องกันเฉพาะกิจของอเมริ กัน (U.S. 

Preventive Services Task Force: USPSTF) (X) ในป  ค.ศ. 

2009 มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินอัตราการเปลีย่นแปลง

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมดวยวิธี Mammography 

กอนและหลังคําแนะนําของ USPSTF ใชตัวอยางผูหญิง

ท่ีมีอายุ 65-90 ป ในสหรัฐอเมริกาท่ีอยูภายใตโปรแกรม 

Medicare ซ่ึงเปนโปรแกรมประกันสุขภาพของรัฐ โดย

กลุมทดลองวัดผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานม

ด วยวิธี  Mammography (OAi) และกลุ มควบคุม เก็บ

ขอมูลเปนรายเดือนกอนการใหคําแนะนําของ USPSTF 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2549 และหลังการใหคําแนะนําของ USPSTF เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2549 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 วัดผล

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวย Papanicolaou 

Test or Pap Smear or Pap Test (OBi) ถ าคํ าแนะนํ าของ 

USPSTF  มีผลตอพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

เตานมดวยวิธี Mammography  จริง การตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็งเตานมดวยวิธี Mammography ตองเพ่ิมข้ึน 

สวนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวย Pap Test 

ตองไมเปลี่ยนแปลง หากการตรวจดวย Pap Test  มีการ

เปลี่ยนแปลงดวยอาจเปนผลมาจากปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

แสดงวาผลท่ีเกิดข้ึนไมไดมาจากคําแนะนําของ USPSTF 
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4. Interrupted Time Series with Removed Treatment 
 เปนการศึกษาจากกลุมทดลองกลุมเดียวท่ีเก็บขอมูลซํ้ากันหลายครั้งแตพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีมากกวา 

1 จุดเม่ือมีการให Intervention มากกวา 1 Intervention หรือให Intervention สลับกัน เรียกวา Multi-Period Intervention 

โดยเก็บขอมูลกอนและหลังจากนั้นให Intervention แลววัดผลลัพธ จากนั้นไมให Intervention (Removed-Treatment) แลว

วัดผลซํ้าอีกหลายครั้ง แลวเปรียบเทียบผลของการใหและไมให Intervention ถา Intervention มีประสิทธิผล ระดับการ

เปลี่ยนแปลงของท้ังสองชวงตองแตกตางกัน 

 

 กลุมทดลอง       O1 O2 O3 O4 O5  X  O6 O7 O8 O9 O10  X O11 O12 O13 O14 O15 

 

 เม่ือ  O1 ถึง O10 เปนการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระดับและความชันเม่ือให Intervention พิจารณา

จากหนวยสังเกตท่ี 5 และ 6 

 O11 ถึง O15 เปนการประเมินผลเม่ือไมให Intervention พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับและความชันจาก

หนวยสังเกตท่ี 10 และ 11 

 

ตัวอยางงานวิจัย 

 เอกพล กาละดี (2555) ไดศึกษาประสิทธิผล

ของระบบการกระจายยาแบบหนึ่งหนวยการขนาดใชยา 

(Unit Dose) (X) บนหอผูปวยในโดยเปรียบเทียบกับระบบ 

Three Day Dose ซ่ึ งเป นระบบเดิ ม ซ่ึ งทํ าให มี การ

เปลี่ยนแปลงของระดับและแนวโนมมากกวาหนึ่งจุดโดย

เก็บขอมูล 42 เดือนโดยชวง 12 เดือนแรกใชระบบ 

Three Day Dose เดือนท่ี 13-30 (18 เดือน) ใชระบบ Unit 

Dose และอีก 12 เดือนใช ระบบ Three Day Dose วัด

คาตัวแปรตามจากอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา (O) 

 
5. Interrupted Time Series with Multiple Replications 

เปนการศึกษาจากกลุมทดลองกลุมเดียว เริ่มจากการใหแลวไมให Intervention ทําซํ้าหลายครั้งตามตารางเวลา

ท่ีกําหนดและเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนวาตัวแปรท่ีสนใจใหผลลักษณะเดียวกันในแตละชวงเวลาหรือไม ซ่ึงจะทําให

ทราบวาตัวแปรท่ีสนใจใหผลในลักษณะเดียวกันในแตละชวงเวลาหรือไม 

 

กลุมทดลอง     O1 O2  X  O3 O4  X  O5 O6  X  O7 O8  X  O9 O10  X  O11 O12  X  O13 O14 

 

ตัวอยางงานวิจัย 

 McLeod, Taylor, Cohen & Cullen (1986 อ า ง

ถึงใน Shadish, Cook, & Campbell, 2002, p. 190) ไดศึกษา

ประสิทธิภาพยาท่ีใชรักษาผูปวยท่ีมีการอักเสบหลังการ

ผาตัดลําไสเล็ก (X) กับยาหลอก (Placebo) ผูปวยจะ

ไดรับการปกปดการใหยา 10 ครั้งใน 14 วัน วัดคาตัว

แปรตามจากอาการของผูปวย (X) ซ่ึงถูกรวบรวมทุกวัน 

ไดแก อาการปวดทอง วิงเวียน กาซในชองทอง ปริมาณ

อุจจาระ อุจจาระเปนน้ําและกลิ่นเหม็น หากเปนผลมา

จากยา อาการตาง ๆ เหลานี้จะลดลง  

 

ขอดีของ ITS 

1. เปนวิธีการในการศึกษาธรรมชาติของ

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนระบบ เพ่ือดูแนวโนม
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และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณท่ีสนใจศึกษา

กอนและหลังให Intervention วามีแนวโนมอยางไร หรือ

ทําใหทราบวา Intervention มีอิทธิพลเปนไปในลักษณะ

ใด เกิดข้ึนเร็วชา ชั่วคราวหรือถาวร เปนตน ซ่ึงทําให

นักวิจัยสามารถประเมินลักษณะของผลการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในกลุมตัวอยางจากสิ่งทดลองไดละเอียด

มากกวาการวิจัย  โดยใชแบบกลุมเดียวมีการวัดซํ้าครั้ง

เดียว จึงเปนการชวยลดจุดออนของการศึกษาแบบวัด

กอนและหลัง (Before and After) ท่ีวัดผลเพียงครั้งเดียว 

2.  ตัวอยางผูรับการทดลองกอนและหลังการ

ทดลองมีกลุมเดียว ซ่ึงเปนประโยชนสําหรับการทําวิจัย

ในสาขาวิชาท่ีมักประสบปญหาเรื่องขนาดตัวอยาง เชน 

สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนตน 

3. การมีกลุมควบคุมจะชวยทําใหเปรียบเทียบ

ผลของ Intervention ไดชัดเจนมากข้ึนเปนการท่ีนักวิจัย

พยายามทําใหท้ังสองกลุมมีลักษณะความเทาเทียมกัน

ในทุกดานเพราะหากจุดเริ่มตนเทาเทียมกันจะสามารถ

เปรียบเทียบผลของ Intervention ไดอยางชัดเจน  ชวย

ปองกันผลกระทบอ่ืนหรือตรวจสอบปจจัยอ่ืนท่ีมีตอผล

การศึกษาได ทําใหการศึกษามีความเท่ียงตรงภายในมาก

ข้ึน  ซ่ึงเปนการชวยลดจุดออนของการศึกษาแบบกลุม

เดียว 

 

ขอจํากัดของ ITS 

1. ขอจํากัดของการวิจัยก่ึงทดลองทุกประเภท

คือ ไมมีการสุมตัวอยางรับ Intervention ซ่ึงมีโอกาสสูงตอ

การขาดความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) เพราะ

การเลือกตัวอยางในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไม

สมมูลหรือไม เทาเทียมกัน เชน วุฒิภาวะของกลุม

ตัวอยางมีความแตกตางกัน  เปนตน 

 2. การศึกษา ITS ใช ระยะเวลาศึกษา

ยาวนานและเก็บขอมูลท่ีตอเนื่องกัน อาจทําใหขอมูล

ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของฤดูกาล (Secular Trend) 

และการเก็บขอมูลซํ้าในหนวยเดิมอาจทําใหขอมูลมี

สหสั มพั นธ ภายในต อกัน  (Autocorrelation) ป จจั ย

เหลานั้นสงผลกระทบตอการทดลองทําใหไมสะทอนผล

ของ Intervention ท่ีแทจริง 

 3. การเก็บขอมูลซํ้าหลายครั้งอาจจะทําให

เกิดความออนไหว (Sensitization) ของกลุมทดลองทําให

รูตัววาผูวิจัยตองการวัดอะไรซ่ึงอาจมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง

ทดลองท่ีนักวิจัยจัดกระทําข้ึนทําใหสงผลตอความ

เท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) และความเท่ียงตรง

ภายนอก (External Validity) นอกจากนี้หนวยตัวอยาง

อาจเกิดความเหนื่อยลา เบี่อหนายในการวัดหรือสังเกต

ซํ้าหลายครั้ง  ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความเสี่ยงสูงตอการขาด

หาย (Drop Out) ของหนวยตัวอยาง  

 

วิธีการทางสถิติ (Statistical Method Approach)  

สิ่งสําคัญของการวิเคราะหขอมูล ITS คือ การ

เลื อกใช สถิติ ท่ี เหมาะสมกับลั กษณะขอมู ลและ

วัตถุประสงคในการวิเคราะห เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ 

Intervention ITS  โดยการอธิบายแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปตามชวงเวลาเปรียบเทียบระหวางกอนให Intervention 

และหลังให  Intervention เนื่องจากการศึกษา ITS ใช

ระยะเวลาศึกษายาวนานและเก็บขอมูลท่ีตอเนื่องกัน  

ทําใหขอมูลอาจไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของฤดูกาล 

(Secular Trend)  หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา 

(Seasonality) ทําใหมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงท่ีไมนิ่ง 

(Non-Stationary) นอกจากนี้การเก็บขอมูลซํ้าในหนวย

เดิมทําใหขอมูลเกิดปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation 

or Serial Correlation) การประเมินผลโดยเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของกอนให Intervention และหลังให Intervention 

เพียงอยางเดียวอาจจะไมเหมาะสม การประเมินผล

นโยบายดานสุขภาพสวนใหญจึงมักทําการวิเคราะหเชิง

อนุกรมเวลาดวยการถดถอยแบบเปนชวง (Segmented 

Regression of Interrupted Time Series Analysis) เ พ่ื อ

ควบคุมแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (Secular 

Trend) และปจจัยท่ีรบกวนผลลัพธของการศึกษารวม
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ดวย (สุรศักดิ์ ไชยสงค และ ชุติมาภรณ ไชยสงค, 2557, 

หนา 161-165; Lagarde, 2012, p. 76-80)  

 

การวิ เค ราะห ถดถอยแบบแบ งช ว ง
(Segmented Regression Analysis or Piecewise 
Regression Analysis) เปนการวิเคราะหผลกระทบของ 

Intervention จากการเปลี่ยนแปลงของคาประมาณระดับ

และแนวโนมของตัวแปรตาม (Y) ท่ีสนใจเปรียบเทียบ

ระหวางชวงกอนการให Intervention และหลังการให 

Intervention การประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการ

วิเคราะหถดถอยแบบแบงชวงใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

(Least Squares Method) ภายใตเง่ือนไขท่ีตองมีตัวแปร

เวลาเพ่ือควบคุมอิทธิพลของฤดูกาลและตั วแปร 

Intervention ซ่ึงเปนตัวแปร Dummy แสดงถึงการไดรับ 

Intervention ณ เวลาตาง ๆ ใชในการแปลผลระดับการ

เปลี่ยนแปลงสวนตัวแปรเวลาหลังไดรับ Intervention 

(Wagner, Soumerai, Zhang, & Degnan, 2002, p. 299-309; 
Penfold & Zhang, 2013, p. S41-S42)  

สิ่งท่ีตองพิจารณาในการวิเคราะหคือขอตกลง

เบื้องตน (Assumption) ซ่ึงการวิเคราะหถดถอยแบบแบง

ชวงมีเง่ือนไขคลายกับการวิเคราะหถดถอยโดยมีตัวแปร

อิสระ (X) คือเวลาและ Intervention ไดแก 1)  X  และ Y  

มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง (Linearity) 2) ความคลาด

เคลื่อน (ε) เปนตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงปกติ มีคาเฉลี่ย 0 

และความแปรปรวน σ2 (Normality) 3) ความแปรปรวนของ Y 

สําหรับแตละคาของ X  มีคาเทากัน หรือความแปรปรวน

ของ ε  มีคาเทากันสําหรับทุกคาของ X (Homoscedasticity) 

และ 4) εi และ εj  เปนอิสระกัน (Independence) ซ่ึงวิธีการ

ตรวจสอบและเกณฑในการพิจารณาของแตละขอตกลง

เบื้องตน แสดงในตาราง 1  (Draper & Smith, 1998, p. 179-181 

;Ryan & Porth, 2007, p. 10-27) 

 

ตาราง 1 ขอตกลงเบื้องตน วิธีการตรวจสอบ และเกณฑในการพิจารณาผลทดสอบ ของการวิเคราะหถดถอยแบบแบง

ชวง 
 

Assumption วิธีการตรวจสอบ (Method) เกณฑ (Criterion) 

1. Linearity  Scatter Plot    Linear pattern 

2. Normality  
εi∼  N (0, σ2) 

 

1. Komogorov-Sminov (n > 50) 
2. Shapiro-Wilk (n ≤ 50) 
3. Skewness, Kurtosis 
4. Normal P-P Plot 

1, 2.  Sig >α แสดงวา ε มีการแจกแจง

ปกติ 

3. เปน 0  มีการแจกแจงปกติ 

4. ขอมูลกระจายตัวใกลเสนตรง 

3.Homoscedasticity  
     V (ε) = σ2 

Scatter Plot No pattern 

4. Independence  
(no Autocorrelation) 
COV (εi, εj) = 0 ; i ≠ j  

Durbin-Watson Test 1.5-2.5 คือ ε เปนอิสระกัน 

>2.5 คือ ε มีความสัมพันธกันในทิศลบ 

<1.5 คือ ε มีความสัมพันธกันในทิศบวก 

 

ขอตกลงเบื้องตนสําคัญท่ีนักวิจัยตองทดสอบคือ 

ความคลาดเคลื่ อนไม เกิ ดป ญหาอั ตสหสั มพั นธ

(Autocorrelation or Serial Correlation) เพราะหากเกิดปญหา

ดังกลาวจะทําใหคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเปน

ค าประมาณท่ี ต่ํ าเกิ นไป (Underestimated Standard Error) 

สงผลใหการทดสอบคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สู งกว าปกติ  (Overestimated Significant) ซ่ึ งอาจ

นําไปสูการสรุปผลท่ีไมถูกตอง แนวทางแกไขอาจแปลงคา
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ขอมูลหรือใชวิธีการวิเคราะห ท่ีฟงกชันความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามไมเปนเสนตรงหรือการ

วิเคราะหรูปแบบการถดถอยของผลตาง (First Differences 

Regression Model) หรือการวิเคราะหรูปแบบการถดถอย

ตอเนื่อง (Auto Regressive Model) หรือการวิเคราะหอนุกรม

เวลาดวยวิธีการของ Box & Jenkins รวมกับ Intervention 

Function ท่ี เ รี ย ก ว า  ARIMA Intervention Analysis 

(Vandaele,1983, p. 1-5) 
จํ านวนข อมู ลท่ี เพี ยงพอ (Sufficient Number) 

สําหรับการวิเคราะหถดถอยแบบแบงชวง Center for Clinical 

Epidemiology and Biostatistics ข อ ง  Newcastle University, 

Australia ไดเสนอแนะวาโดยท่ัวไปใช 24 ขอมูลคือกอนให 

Intervention 12 ขอมูล และหลังให Intervention 12 ขอมูลถือ

วาเพียงพอเนื่องจากสามารถตรวจสอบอิทธิพลของฤดูกาล

ในอนุกรมเวลาได แตอยางไรก็ตามหากใชขอมูลจํานวน 

100 ชุด จะไดตัวประมาณท่ีดี (Wagner, Soumerai, Zhang & 

Ross-Degnan, 2002, p. 301) 
ตัวแบบ (Model) ของการวิเคราะหถดถอยแบบ

แบงชวงจะแบงชวง (Segment) ของอนุกรมเวลาออกเปน 2 

ชวงหรือมากกวา 2 ชวงโดยกําหนดชวงแรกเปนกอนให 

Intervention และชวงหลังให Intervention จุดแบงระหวาง 2 

ชวงคือจุดท่ีเริ่มให Intervention ผูวิจัยตองระบุอยางชัดเจน

แล วสรุ ปผลประสิ ทธิ ผลของ Intervention จากการ

เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามโดยใชตัวแบบ (Model) ท่ี มี

พารามิเตอรท่ีตองประมาณคาคือระดับ (Level) เปนจุดตัด

แกน y จะแสดงถึงลักษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแบบ

ทันทีหลังจากให Intervention (Chang in Level) และแนวโนม 

(Trend) หรือความชัน (Slope) ของตัวแปรตามหลังจากให 

Intervention จะแสดงถึ งการเปลี่ ยนแปลงท่ี ค อย ๆ

เปลี่ยนแปลงในระยะยาว (Change in Trend) การศึกษาดวย

รูปแบบ ITS เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ Intervention ท่ีใช

การวิเคราะหถดถอยแบบแบงชวง Wagner, Soumerai, Zhang 

& Ross-Degnan, (2002, p. 299-308) นํ าเสนอตั วแบบใน 3 

กรณี  คือ 1) Simple Interrupted Time Series 2) Interrupted Time 

Series with Control Group และ 3) Interrupted Time Series with 

Remove Treatment  
    

 
Simple Interrupted Time Model 
Yi=  β0  +  β1T  +  β2D  +  β3P +  εi 

 

เม่ือ T (Time)     คือ  ตัวแปรเวลาในชวงท่ีศึกษา 

D (Dummy Variable)  คือ  ตัวแปรหุนท่ีบงบอกการให Intervention  

    รหัส 0 คือ กอนให Intervention  และ 1 คือหลังให Intervention 

P (Post Intervention)  คือ  ตัวแปรเวลาท่ีให Intervention เริ่มนับจาก 1 เปนตนไป 

   สวนเวลาท่ีไมไดให Intervention ใชรหัสเปน 0  

 β0 คือ คาคงท่ี ณ เวลาเปน 0  

β1 คือ  คาสัมประสิทธิ์ของแนวโนมตามเวลาบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงกอนให Intervention 

(Baseline trend) 
β2 คือ คาสัมประสิทธิ์ของระดับการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention (Level Change)  

β3 คือ คาสัมประสิทธิ์ของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention (Trend Change)  
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Interrupted Time Series with Control Group Model 
Yi  =  β0  +  β1T  +  β2 D  +  β3 P +  β4G  +  β5 GT  +  β6 GD  +  β7 GP +  εi 

 

เม่ือ T (Time)     คือ   ตัวแปรเวลาในชวงท่ีศึกษา 

D (Dummy Variable)  คือ   ตัวแปรหุนท่ีบงบอกการให Intervention  

     รหัส 0 คือกอนให Intervention และ 1 คือหลังให Intervention 

P (Post Intervention)  คือ   ตัวแปรเวลาท่ีให Intervention เริ่มนับจาก 1 เปนตนไป 

    สวนเวลาท่ีไมไดให  Intervention ใชรหัสเปน 0  

 G (Group)     คือ   ตัวแปรกลุมรหัส 0 คือ กลุมควบคุม และ 1 คือ กลุมทดลอง 

 β0 คือ  คาคงท่ี  ณ เวลาเปน 0  

β1 คือ  คาสัมประสิทธิ์ของแนวโนมตามเวลาบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงกอนให Intervention 

(Baseline trend) 

β2 คือ  คาสัมประสิทธิ์ของระดับการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention (Level change)  

β3 คือ  คาสมัประสิทธิ์ของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention (Trend Change)  

β4 คือ  คาสัมประสิทธิ์ความแตกตางของระดับระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

β5 คือ  คาสัมประสิทธิ์ความแตกตางของแนวโนมตามเวลากอนให Intervention ระหวางกลุมควบคุม

และกลุมทดลอง 

β6 คือ  คาสัมประสิทธิ์ความแตกตางของระดับการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention ระหวางกลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง 

β7 คือ  คาสัมประสิทธิ์ความแตกตางของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention ระหวางกลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง 

 
Interrupted Time Series with Remove Treatment Model 

Yi  =  β0  +  β1T  +  β2 D1  +  β3 P1 +  β4 D2  +  β5 P2 +  εi 
 

เม่ือ T (Time)       คือ  ตัวแปรเวลาในชวงท่ีศึกษา 

D1D2 (Dummy Variable)  คือ  ตัวแปรหุนท่ีบงบอกการให Intervention ท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 

    รหัส 0 คือ กอนให Intervention และ 1 คือ หลังให Intervention 

P1P2 (Post Intervention)  คือ  ตัวแปรเวลาท่ีให Intervention ท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 

เริ่มนับจาก 1 เปนตนไปสวนเวลาท่ีไมไดให Intervention ใชรหัสเปน 0  

 β0 คือ คาคงท่ี  ณ เวลาเปน 0  

β1 คือ คาสัมประสิทธิ์ของแนวโนมตามเวลาบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงกอนให  Intervention (Baseline Trend) 

β2 คือ คาสัมประสิทธิ์ของระดับการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention (Level Change)  

β3 คือ คาสัมประสิทธิ์ของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหลังให Intervention ท่ี 1  เปรียบเทียบกับกอนให 
Intervention 
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β4 คือ คาสัมประสิทธิ์ความแตกตางของระดับการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของการให Intervention ท่ี 1 กับ 

Intervention ท่ี 2 

β5 คือ คาสัมประสิทธิ์ความแตกตางของแนวโนมหลังการให Intervention ท่ี 1 เปรียบเทียบกับแนวโนมหลัง

การให Intervention ท่ี 2 

 

ตัวอยางงานวิจัย 

การวิเคราะหแบบอนุกรมเวลาดวยการถดถอย

แบบแบงชวง (Segmented Regression of Interrupted Time 

Series Analysis) ของสุรศักด์ิ ไชยสงค และชุติมา ภรณ

ไชยสงค (2557)  ศึกษาเรื่องผลกระทบของนโยบาย

ควบคุมการใชยา Esomeprazole ชนิดฉีด (X) ตอปริมาณ

และคาใชจายของการใชยาในโรงพยาบาลมหาสารคาม 

(O) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลนโยบายควบคุมการ

สั่งใชยา Esomeprazole ชนิดฉีดตอปริมาณและมูลคาการ

ใชยา Esomeprazole ชนิดฉีดในโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใชยา

ในชวงกอนและหลังนโยบายการศึกษานี้ใชขอมูลทุติย

ภูมิจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในชวงกอนและหลังการ

ประกาศใชนโยบายควบคุมการสั่งใชยา Esomeprazole ชนิด

ฉีดในแผนกผูปวยในโรงพยาบาลมหาสารคาม ระหวาง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

เปนระยะเวลา 24 เดือน (กอนนโยบาย 14 เดือนและ

หลังนโยบาย 10 เดือน) การศึกษานี้วัดตัวแปรท่ีศึกษาใน

แต ละเดื อนก อนและหลั งการควบคุมการใช ยา 

Esomeprazole ชนิ ด ฉี ดดั งนี้  1) ปริ มาณ การใช ยา 

Esomeprazole Pantoprazole และ Omeprazole ชนิดฉีดใน

แผนกผูปวยในหนวยเปน Vial ท่ีใชไปในแตละเดือน  

2) มู ลค าการใช ยา Esomeprazole Pantoprazole และ 

Omeprazole ชนิดฉีดในแผนกผูปวยใน คิดมาจากมูลคาท่ี

ใชคิดราคาในแตละเดือนหนวยเปนบาท และ 3) จํานวน

ผูปวยโรคทางเดินอาหารท่ีเขานอนรักษาในโรงพยาบาล 

(หนวยเปนคน) มีตัวแบบดังนี้ 

 

Yi  =  β0  +  β1Time  +  β2 Intervention +  β3 Time after Intervention  +  εi 
 

เม่ือ   Time       คือ  เวลาเปนเดือนในชวงท่ีศึกษา 

Intervention     คือ  การมีนโยบายควบคุมการใชยา 

Time after Intervention  คือ  เวลาหลังการมีนโยบายควบคุมการใชยา 

β0 คือ  คาคงท่ี 

β1 คือ  คาสัมประสิทธของแนวโนมตามเวลา (Secular Trend) บอกถึงแนวโนมของการใชยาท่ีมีอยูแลว 

β2 คือ  คาสัมประสิทธิ์ของระดับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย (Level Change) บอกถึงปริมาณการใชยาท่ี

เปลี่ยนแปลงไปหลังการมีนโยบาย 

β3 คือ  คาสัมประสิทธิ์ของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย (Trend Change) บอกถึงแนวโนมการใชยาท่ี

เปลี่ยนแปลงไปหลังการมีนโยบาย 

εi คือ  คาความคลาดเคลื่อน 
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ผลการวิจัยพบวาหลังการใชนโยบายควบคุมการ

ใชยาปริมาณและมูลคาการใชยา Esomeprazole เฉลี่ยตอ

ผูปวยลดลงจาก 6.2 เปน 4.1 vial/GI patient/month (ลดลง

รอยละ 33.9) และ 2,198 เปน 1,462 baht/GI patient/month 

(ลดลงรอยละ 33.5) ตามลําดับแตปริมาณและมูลคาการใช

ยา Omeprazole และ Pantoprazole เพ่ิมข้ึน จากการวิเคราะห

แบบการถดถอยแบบแบงชวงพบวานโยบายควบคุมการใช

ยา Esomeprazole มีผลตอการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับ (Level 

Change) และแนวโนม (Trend Change) ของการใชยาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับปริมาณการใชยา Level Change 

เท า กั บ  -1.79 Vial/GI Patient/Month แ ล ะ  Trend Change 

เทากับ -0.21 Vial/GI patient/month และมูลคาการใชยา Level 

Change เท ากั บ  -630.65 Baht/GI Patient/Patient และ Trend 

Change เทากับ -75.64 Baht/GI Patient/Month ดังนั้นนโยบาย

ควบคุมการใชยามีผลตอปริมาณและคาใชจายในการใชยา

ท่ีศึกษา 

 

บทสรุป 

รูปแบบ Interrupted Time Series (ITS) สามารถ

นําไปประยุกตใชในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และ

สาขาอ่ืน ๆ ท่ี ต องการประเมินประสิทธิ ผลของ 

Intervention แตตองพึงระวังในเรื่องการออกแบบการวิจัย

เพ่ือใหการวิจัยนั้น ๆ สามารถดําเนินการในการแสวงหา

ขอมูลหรือสารสนเทศไดอยางเปนระบบ ซ่ึงหลักสําคัญ

ของ ITS คือ 1) การให Intervention เปนอิสระจากการ

เปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ และผลลัพธไมไดรับอิทธิพลจากตัว

แปรแทรกซอนหรือเหตุการณ ในอดีต ท่ีอาจสงผล

ระหวางการศึกษา  2) รายงานจุดท่ีเริ่มให Intervention 

จํานวนครั้งท่ีเก็บขอมูลกอนและหลังให Intervention 

และระยะหางของชวงเวลาอยางชัดเจน  3) การให 

Intervention ไมสงผลตอการเก็บรวบรวมขอมูล 4) ความ

สมบูรณของขอมูลคือจํานวนขอมูลควรมีอยางเพียงพอ

ไมมีการสูญหายหรือมีสูญหายนอยท่ีสุด และระบุท่ีมา

ของขนาดตัวอยาง และ 5) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

ท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบของการมีแนวโนม

และการผันแปรตามฤดูกาล เชน การวิเคราะห ถดถอย

แ บ บ แ บ ง ช ว ง  (Segmented Regression Analysis of 

Interrupted Time Series Analysis) อันจะเปนแนวทางการ

ในการหาคําตอบของปญหาการวิจัยไดอยางถูกตองและ
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