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เนือ้หา

• สถติคิอือะไร
– สถติเิชงิพรรณนา v.s. สถติเิชงิอนุมาน

• ชนดิของขอ้มลู
– Quantitative (continuous v.s. discrete), and 

Categorical
– Nominal, Ordinal, Interval, & Ratio Scale

• Summarizing quantitative data
• Summarizing categorical data



สถติคิอือะไร

• มคีําถามวา่ ผูเ้ขา้อบรมมนีํ้าหนักตวัเทา่ไหร ่
แตกตา่งระหวา่งรุน่หรอืไม ่ จะตอบอยา่งไร

• สถติคิอืศาสตรแ์ละศลิป์
– กระบวนการเก็บขอ้มลูใหเ้ชือ่ถอืได ้
– คา่ทีส่รปุลกัษณะของกลุม่คน (หรอืสิง่ทีส่นใจ)

Statistics is the science of learning from data, and of measuring, controlling, and 
communicating uncertainty; and it thereby provides the navigation essential for 
controlling the course of scientific and societal advances (Davidian, M. and Louis, 
T. A., 10.1126/science.1218685).



สถติเิชงิพรรณนา และเชงิอนุมาน

POPULATION
• Mean
• Standard Deviation
• Proportion
• etcPopulation 

Parameter

SAMPLE
• Mean
• Standard Deviation
• Proportion
• etc Sample 

Statistic 

Statistical Inference

Sampling Procedure



Biostatistics

Descriptive Statistics Inferential Statistics

Draw conclusion only to 

the subject we have studied

Draw conclusion that applies to 

subjects or groups which is bigger

than we have observed

Collecting

Summarizing

Presenting

Analyzing

Collecting

Summarizing

Presenting

Analyzing

Generalizing



“จากการศกึษานํ้าหนักแรกเกดิของทารก 420 
คนในพืน้ทีท่ีม่โีครงการรณรงคท์างโภชนาการ 
(พืน้ทีท่ดลอง) และ 450 คน ในพืน้ทีป่กต ิ
(พืน้ทีค่วบคมุ) พบวา่คา่เฉลีย่นํ้าหนักแรกเกดิใน
พืน้ทีท่ดลองเทา่กบั 3,800 กรัม (s.d.=150)
และในพืน้ทีค่วบคมุเทา่กบั 3,100 กรัม 
(s.d.=140) คา่เฉลีย่นํ้าหนักแรกเกดิในพืน้ที่
ทดลองสงูกวา่พืน้ทีค่วบคมุ 700 กรัม 
(95%ชว่งเชือ่มั่น = 200 – 1,200) ซึง่มคีวาม
แตกตา่งกนัอยา่งมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(p-value 
= 0.007)”

ตวัอยา่ง

สถติเิชงิอนมุาน
(Inferential 
Statistics)

สถติเิชงิ
พรรณนา 

(Descriptive 
Statistics)



ตวัอยา่งบทความ ปัจจัยทีส่มัพันธก์บัการตายของผูป้่วย
วณัโรคทีไ่มม่กีารตดิเชือ้ HIV 
จงขดีเสน้ใตส้ว่นทีเ่ป็น Descriptive statistics
• Results

Of 5318 cases, 441 (8%) died during TB treatment. The mean age was 47 
years (range 8 months–97 years). Multidrug-resistant (MDR)-TB was 
diagnosed in 62 (1%). In multivariate analysis, patients older than 44 years 
were significantly more likely to die than patients aged 15–44 years [age 
45– 64, aRR 2.9 (CI 2.2–3.8)] [age > 64 years, aRR 5.0 (CI 3.9–6.6)]. 
Other independent risk factors for death included Thai nationality [aRR 3.9 
(CI 1.6–9.5)], MDR-TB [aRR 2.8 (CI 1.7–4.8)], not being married [aRR 1.4 
(CI 1.2–1.7)], and living in Chiang Rai province [aRR 2.7 (CI 1.7–4.4)].



ขอ้มลู (Data)

• ขอ้มลู คอื การรวบรวมขอ้เท็จจรงิ ของคน 
สิง่ของ หรอืเหตกุารณ์ทีส่นใจ

• การแบง่ประเภทขอ้มลู มไีดห้ลายวธิี

• ตอ้งรูเ้รือ่งประเภทของขอ้มลูเพือ่จะใชว้ธิกีาร
สรปุทีถ่กูตอ้ง



Data

Continuous Discrete

Ratio

Interval

Nominal

Ordinal

Quantitative

Categorical
(Qualitative)



ประเภทของขอ้มลู

• ขอ้มลูชนดิไมต่อ่เนือ่ง (Categorical Data) – เชน่
การป่วย การตาย 
การมปีัจจัยเสีย่ง กลุม่อาย ุ
ชว่งระดบัดชันมีวลกาย ชว่งระดบัโคเลสเตอรอล

• ขอ้มลูชนดิตอ่เนือ่ง (Continuous Data) – เชน่
อาย ุ ความสงู 
นํ้าหนัก ดชันมีวลกาย 
ระดบัโคเลสเตอรอล



Descriptive Measures

• Two major mathematical descriptions to 
describe the shape of the distribution of 
observations :
1. Central Tendencies

mean, median, mode
2. Dispersion/ Variability

range, variance, standard deviation



การวดัแนวโนม้สูส่ว่นกลาง

• Mean คา่เฉลีย่เลขคณติ
• Median มธัยฐาน
• Mode ฐานนยิม



Mean คา่เฉลีย่เลขคณติ

• คอื ผลรวมทัง้หมด หารดว้ย จํานวนขอ้มลู
• ตวัอยา่ง ผูเ้ขา้อบรม 16 คน แตล่ะคนมเีงนิในกระเป๋า
ดงันี้

1, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 98, 100
รวมเงนิทกุคน = 800 บาท
คา่เฉลีย่ = 800 / 16 = 50 บาท

สญัลกัษณท์างสถติ ิ
Xi คอื คา่ขอ้มลูแตล่ะคา่
n คอื จํานวนขอ้มลูทัง้หมด



Median (มธัยฐาน)

• คอื คา่ขอ้มลูทีอ่ยูต่ําแหน่งตรงกลางของชดุขอ้มลูทีเ่รยีงลําดบั
แลว้

• ตวัอยา่ง ผูเ้ขา้อบรม 15 คน แตล่ะคนมเีงนิในกระเป๋าดงันี้
1, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 100

7 คอืตําแหน่งลําดบัที ่8 เป็นตําแหน่งกลางจากทัง้หมด 15 ลําดบั
กลา่วคอื มจีํานวนขอ้มลูทีม่คีา่มากกวา่นี ้เทา่กนักบัจํานวนขอ้มลูที่
มคีา่นอ้ยกวา่คา่นี้

• กรณีจํานวนขอ้มลูเป็นเลขคี ่Median คอืตําแหน่งที ่(n+1)/2



Median (มธัยฐาน)

• คอื คา่ขอ้มลูทีอ่ยูต่ําแหน่งตรงกลางของชดุขอ้มลูทีเ่รยีงลําดบั
แลว้

• ตวัอยา่ง ผูเ้ขา้อบรม 16 คน แตล่ะคนมเีงนิในกระเป๋าดงันี้
1, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 98, 100

ตําแหน่งกลางคอืลําดบัที ่8 (=7) และ 9 (=93) 
คา่ median คอื ผลเฉลีย่ของสองคา่ขา้งตน้ 

= (7+93) / 2 
= 50 



Mode ฐานนยิม

• คอืคา่ทีม่คีวามถีส่งูทีส่ดุ หรอืคา่ทีซ่ํา้กนัมากทีส่ดุ
• เชน่ ระยะฟักตวั โรค ก. ในเด็ก 9 คน เป็นดงันี้

3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8
Mode = 7 (เป็นคา่ทีซ่ํา้กนัมากทีส่ดุ)

• จงหาคา่ mode ของจํานวนเงนิของผูเ้ขา้อบรม 16 คน 
ดงันี้
     1, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 98, 100
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การใช ้Excel คํานวณคา่ Mean, 
Median
การหาคา่ Mean
• ถา้ชดุขอ้มลูอยูใ่นโปรแกรม Excel ดงัรปู
• คลกิเซลลว์า่งใดๆ ทีต่อ้งการแสดง
คา่เฉลีย่ (ในทีน่ีใ้หค้ลกิที ่เซลล ์A17)

• พมิพด์งันี ้
=AVERAGE(A1:A16)
(หมายความวา่ ใหเ้ซลลน์ีแ้สดง

คา่เฉลีย่ของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่A1 ถงึ 
A16)

• เคาะแป้น Enter จะไดค้า่เฉลีย่ปรากฏใน
เซลล ์A17 
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การใช ้Excel คํานวณคา่ Mean, 
Median
การหาคา่ Median
• ถา้ชดุขอ้มลูอยูใ่นโปรแกรม Excel ดงัรปู
• คลกิเซลลว์า่งใดๆ ทีต่อ้งการแสดงคา่

median (ในทีน่ีใ้หค้ลกิที ่เซลล ์A17)
• พมิพด์งันี ้

=Median(A1:A16)
(หมายความวา่ ใหเ้ซลลน์ีแ้สดงคา่ 

median ของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่A1 ถงึ 
A16)

• เคาะแป้น Enter จะได ้median ปรากฏ
ในเซลล ์A17 
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การวดัการกระจาย

– Range  (พสิยั)
– Interquartile range
– สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
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Range  (พสิยั)

• พสิยั คอื ผลตา่งของคา่สงูสดุ (Maximum) กบัคา่ตํา่สดุ
(Minimum)

• ตวัอยา่ง ผูเ้ขา้อบรม 16 คน แตล่ะคนมเีงนิในกระเป๋าดงันี้
1, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 98, 100

พสิยั = Maximum – Minimum
= 100 – 1 
= 99

• เป็นคา่ทีท่ําใหเ้ห็นความกวา้งของคา่ขอ้มลู
• ในบทความอาจแสดงคา่ตํา่สดุ และคา่สงูสดุ ไวโ้ดยตรง



ตวัอยา่ง

• ผูเ้ขา้อบรม 3 กลุม่ๆ ละ 16 คน แตล่ะคนมเีงนิดงันี้
จงหาคา่ mean, max, min, median
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ตวัอยา่ง

• คา่เฉลีย่ มธัยฐาน พสิยั ยังไมเ่พยีงพอตอ่การ
อธบิายการกระจายของขอ้มลูได ้

• พสิยับอกการกระจายไดส้ว่นหนึง่ แตไ่ดม้าจาก
คา่เพยีงสองคา่เทา่นัน้ 
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การกระจายแบบปกติ

• Mean
• Median
• Mode



Percentile & Interquartile range

• ถา้เราเรยีงลําดบัขอ้มลูจากนอ้ยไปหามาก แลว้แบง่ขอ้มลูเป็น 
100 สว่น เราเรยีกคา่สงูสดุวา่เป็น เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่100

• เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่p หมายความวา่มจีํานวนขอ้มลูคดิเป็นรอ้ยละ p 
ทีม่คีา่นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบัคา่นัน้

• คา่ทีน่ยิมใชค้อื 25th , 50th, และ 75th percentile ซึง่แบง่ชดุ
ขอ้มลูเป็นสีส่ว่นเทา่ๆ กนั เรยีกวา่ ควอรไ์ทล(์Quartile - - Q)

Q1 = p25

Q2 = p50 = Median

Q3 = p75

• Interquatile range คอื Q1 - Q3
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Percentile & Interquartile range
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Percentile & Interquartile range
• ตวัอยา่ง ผูเ้ขา้อบรม 16 คน แตล่ะคนมเีงนิในกระเป๋าดงันี้

1,  1,  2,  3,  5,  6,  6,  7, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 98, 100

• สตูรเอ็กเซล
=PERCENTILE(พืน้ทีข่อ้มลู, เปอรเ์ซน็ไทลท์ี*่)
=QUARTILE(พืน้ทีข่อ้มลู, ควอรไ์ทลท์ี)่

*ใหล้งเป็นตวัเลขทศนยิม เชน่ ตอ้งการเปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่25 ให ้
ลงเป็น .25

P50 P75P25 P100
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ตวัอยา่ง
• ผูเ้ขา้อบรม 3 กลุม่ๆ ละ 16 คน แตล่ะคนมเีงนิดงันี้
จงหาคา่ mean, max, min, median
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พืน้ทีใ่ตโ้คง้ปกติ
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การเลอืกใชค้า่การวดัแนวโนม้สูส่ว่นกลาง
และการกระจาย
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คา่กลาง – Mean, Median, Mode

• คา่เฉลีย่ (Mean) ใชเ้มือ่ขอ้มลูกระจายเป็นแบบปกต ิมี
จํานวนขอ้มลูมาก ๆ (ซึง่เชือ่วา่การกระจายจะเป็นแบบ
ปกต)ิ 

• แสดงผลคูก่นักบัคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 
deviation - s.d.)

• ถา้ขอ้มลูเบ ้ใช ้Median และ IQR
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การกระจายแบบปกติ

• Mean
• Media

n
• Mode
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การกระจายทีม่กีารเบข้วา

Mean เปรียบเสมือนจุดศูนย์ถ่วงของข้อมูล

ถ้าข้อมูลเบ้ จะเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าทัง้

 Mode และ Median
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การกระจายทีม่กีารเบข้วา
Median

Mean

Mode



จํานวน สดัสว่น อตัรา และอตัราสว่น

• ถา้ทา่นตอ้งเลอืกทีอ่ยูร่ะหวา่ง เมอืง ก. และ 
ข. ทา่นจะเลอืกเมอืงใด

• เปรยีบเทยีบผูป้่วยโรคอจุจาระรว่ง ตอ่ปี
• เมอืง ก. ป่วย 100 คน 
• เมอืง ข. ป่วย 120 คน

• ประชากรทัง้หมด 
• เมอืง ก. ม ี 5,000 คน 
• เมอืง ข. ม ี 12,000 คน

• อตัราป่วย
• เมอืง ก. 20 ตอ่ประชากร 1,000 คน
• เมอืง ข. 10 ตอ่ประชากร 1,000 คน



จํานวน

• เป็นการแจงนับพืน้ฐานทีน่ําไปสูก่ารบอกขนาดของ
โรคหรอืปัญหาสขุภาพได ้

• จํานวน ใชใ้นการเปรยีบเทยีบไดไ้มด่เีทา่ อตัรา 
อตัราสว่น หรอืสดัสว่น

• การเปรยีบเทยีบจํานวน ยงัมปีระโยชนม์ากในหลาย
กรณี เชน่
– การพจิารณาการระบาด โดยเปรยีบเทยีบขอ้มลูปัจจบุนั 
กบัขอ้มลูอดตีในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เวลาไมต่า่งกนัมาก 
ประชากรไมเ่ปลีย่นแปลง

– โรคเกดิใหม ่ทีย่งัพบไมม่าก
– โรคทีม่กีารแพรก่ระจายรวดเร็ว การพบผูป้่วยหนึง่ราย 
อาจมผีูส้มัผัส หรอืผูต้ดิเชือ้ไมม่อีาการอกีจํานวนมาก



อตัราสว่น (Ratio)

• คอื ผลหารของตวัเลขใดๆ สองคา่
• เศษ และสว่นอาจเกีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกนักไ็ด ้
เชน่
– Female/Male
– Female/All
– อตัราสว่นการตายของมารดา ตอ่การเกดิมชีพี 1,000 ราย
– การป่วยตาย (Case Fatality) – เดมิเรยีก Case Fatality 

Rate (CFR)
=จํานวนผูป้่วยโรค ก. ทีต่าย / จํานวนผูป้่วยโรค ก. ทัง้หมด

(เหตทุีจ่ัดเป็น Ratio เพราะมบีางกรณีตวัเศษอาจไมร่วมอยูใ่น
ตวัหาร เชน่ผูป้่วยปีทีผ่า่นมาและเสยีชวีติตน้ปีนี ้บางตําราจงึ
เรยีกเป็น Case Fatality Ratio หรอื Death-to-case Ratio)



สดัสว่น (Proportion)

• สดัสว่น คอื ผลหารทีเ่ศษทัง้หมดตอ้งอยูใ่นสว่น
• สดัสว่น เป็นอตัราสว่นชนดิหนึง่ 
• นยิมใชท้ัว่ไปคอื รอ้ยละ
• ตวัอยา่งเชน่ 
รอ้ยละของผูส้วมหมวกนริภยัจากผูใ้ช ้จยย. ทัง้หมด

สดัสว่นเพศชายจากตวัอยา่งทัง้หมด (Male / All)



อตัรา (Rate)
• อตัรา คอื สดัสว่นชนดิหนึง่ ซึง่มมีติขิองเวลาเขา้มาเกีย่วขอ้ง
ดว้ย

• ลักษณะสาํคัญสามประการของสูตรนีค้ือ

1. ประชากรที่เป็นตวัหารต้องเป็นที่มาของตวัเศษ

2. การนับตวัเศษและตวัหารต้องอยู่ในช่วงเวลาเดยีวกัน

3. ในทางทฤษฎี ตวัหารต้องเป็นประชากรที่มีความไวรับต่อโรคนัน้ เช่น 

ประชากรตวัหารของโรคมะเร็งปากมดลูกควรเป็นเพศหญิง เป็นต้น

อัตราป่วย = จาํนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาหนึ่ง     x 10n

จาํนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงในช่วงเวลาเดยีวกัน
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อบุตักิารณ์ (Incidence) 
และความชกุ (Prevalence)

• Prevalent case = New + Existing Case
• พงึระวงัการตัง้เป้าหมายลดความชกุในโรคทีร่ักษา
ไมห่าย เพราะ ผลคอื ...

ป่วยรายใหม่
incidence

Prevalence

ตาย หาย
Death Cure
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การวดัการป่วย

• อตัราอบุตักิารณ ์- 

Incidence Rates

• ความชกุ - Prevalence

• Attack Rate

• Secondary Attack Rate

• Person-time Rate

• Risk Ratio

• Rate Ratio

• Odds Ratio

• Attributable 

proportion
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ตวัอยา่ง

• เสน้สแีดงคอืการป่วย จดุซา้ยมอืคอืวนัเริม่ป่วย จดุขวามอืคอื
หายป่วย

• ถา้ผูป้่วย 7 รายนีอ้ยูใ่นชมุชนทีม่ปีระชากร 100,000 คน 
– จงหาความชกุ ณ วนัที ่1 และ วนัที ่31 ก.ค. 
– ความชกุของเดอืน ก.ค.
– incidence rate ของเดอืน ก.ค.

1 ก.ค. 31 ก.ค.
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Secondary Attack Rate• หมายถงึ จํานวน
ผูป้่วยรายใหมท่ี่
เกดิขึน้ในกลุม่ผู ้
สมัผัสผูป้่วยหาร
ดว้ยผูส้มัผัสฯ
ทัง้หมด

• เชน่ ในรปูมผีู ้
สมัผัสโรคทีอ่ยูท่ี่
บา้นทัง้ส ิน้ 25 คน 
และในจํานวนนี้
ป่วย 5 คน (รปู
สีเ่หลีย่มสดีํา) 

• จงหา secondary 
attack rate
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การวดัการตาย

• อตัราตาย
• ปีชวีติทีส่ญูเสยีกอ่นวยัอนัควร และ
แนวคดิ DALYs



สรปุ

• สถติคิอือะไร
– สถติเิชงิพรรณนา v.s. สถติเิชงิอนุมาน

• ชนดิของขอ้มลู
– Quantitative (continuous, discrete), Categorical
– Nominal, Ordinal, Interval, & Ratio Scale

• Summarizing quantitative data: 
– Mean/Median/Mode,
– SD/Variance/Range/Quartile

• Summarizing categorical data
– Proportion (%), Rate, Ratio, …
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Standard Error of the Mean (SE)
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Source: Wikipedia


