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เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถ
1. อธิบายทฤษฏีที่ใช้ในการกําหนดขนาดของตัวอย่างสําหรับการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบทัว่ ไป
2. คํานวณขนาดตัวอย่างสําหรับการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบทัว่ ไป
3. นําวิธีการเลือกขนาดตัวอย่างไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
บทคัดย่อ
การเลือกขนาดตัวอย่าง (sample size) เพื่อใช้สาํ หรับการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบทัว่ ไป (simple
comparative tests) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองว่าแตกต่างจากค่าที่กาํ หนดเป็ นมาตรฐานอย่างมีนยั สําคัญ
มากหรื อน้อยเพียงใด จําเป็ นต้องอาศัยหลักสถิติความน่าจะเป็ น (probability) ช่วยในการคํานวณหาขนาด
ของตัวอย่างที่มีจาํ นวนที่เหมาะสม เพื่อประกันได้ว่าสามารถแปลผลการทดลองได้อย่างแม่นยํา ที่ระดับ
ความน่าจะเป็ นที่มีค่าสูงพอตามที่กาํ หนดขึ้น ถ้าต้องการความแม่นยําในการเปรี ยบเทียบผลการทดลองมาก
ขึ้น ก็จาํ เป็ นต้องใช้ขนาดตัวอย่างจํานวนมากขึ้น การใช้หลักสถิติความน่าจะเป็ น สามารถช่วยในการกําหนด
จํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการให้มีขนาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ที่จะทําให้การแปลผลการทดลองมีความ
น่าจะเป็ นสูงสุดตามต้องการ ขนาดของตัวอย่างที่กาํ หนดขึ้นจะมีจาํ นวนมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ระดับความ
น่าจะเป็ นที่ตอ้ งการให้การแปลผลมีความแม่นยํา ตลอดจนค่าของความแตกต่างที่กาํ หนดขึ้นว่าถ้าเกินกว่านี้
ถือว่ามีนยั สําคัญ (practically significant difference) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ
ประชากร ที่ทาํ การตรวจวัดซึ่งถือว่ามีการกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution) บทความนี้กล่าวถึง
วิธีการคํานวณหาขนาดตัวอย่างสําหรับการทดลองเชิงเปรี ยบโดยทัว่ ไป โดยอธิบายถึงที่มาของสูตรที่ใช้ใน
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การคํานวณหาขนาดตัวอย่าง
กรณี ต่าง ๆ

และตัวอย่างของการนําสูตรดังกล่าวไปใช้ในการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบใน

คําสําคัญ : ขนาดตัวอย่าง การทดลองเชิงเปรี ยบเทียบทัว่ ไป ความน่าจะเป็ น
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บทนํา

ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์มกั จะมีคาํ ถามเรื่ องขนาดของตัวอย่าง (sample size) ที่จะใช้ในการ
ทดลอง เนื่องจากต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากการทดลองโดยใช้จาํ นวนของตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุด เพื่อที่จะ
สามารถตอบคําถามของวัตถุประสงค์ของการทดลองได้ ซึ่งทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการทดลอง โดยทัว่ ไปการคํานวณหาขนาดของตัวอย่างในการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มที่เปรี ยบเทียบผลการทดลองกับค่าที่กาํ หนดค่าหนึ่ง หรื อ 2 กลุ่มที่เปรี ยบเทียบผลการ
ทดลองระหว่างกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ สามารถทําได้โดยใช้ความรู ้เกี่ยวกับค่า
ระดับความมีนยั สําคัญคือค่า α และ β ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าความแตกต่างที่วดั
ได้ที่กาํ หนดขึ้นมาว่ามีนยั สําคัญในทางปฏิบตั ิ (practically significant, ∆) ในการคํานวณหาขนาดของ
ตัวอย่าง
อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์การเลือกขนาดของตัวอย่างมีขอ้ จํากัด อาจเนื่องจากกําหนดไว้โดย
ข้อกําหนดที่เป็ นทางการ (official specifications) ข้อบังคับ (regulations) ข้อจํากัดด้านค่าใช้จ่าย และ/หรื อการ
มีอยูข่ องหน่วยตัวอย่าง (sample units) เช่น ผูป้ ่ วย จํานวนชิ้นที่ผลิตขึ้น (manufacturing items) สัตว์ทดลอง
เป็ นต้น ตัวอย่างของการทดสอบที่กาํ หนดขนาดตัวอย่างให้คงที่ได้แก่การทดสอบความสมํ่าเสมอของตัวยา
(content uniformity) ตาม USP
ในกรณีของการทดลองทางคลินิกที่มคี ่าใช้จ่ายเป็ นข้อจํากัดหลัก
ทําให้จาํ เป็ นต้องจํากัดจํานวน
ผูป้ ่ วยที่ใช้ในการทดลอง เป็ นเหตุให้การทดลองมีความไว (sensitive) ต่อการจําแนกความแตกต่างลดลง และ
เป็ นการยากที่จะจําแนกหาความแตกต่างทางสถิติของการเปรี ยบเทียบการรักษา (comparative treatment) ถ้า
เกิดขึ้นจริ ง
ดังนั้นการพิจารณาหาขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองทางคลินิกแบบเปรี ยบเทียบ
(comparative clinical trials) จึงมีความสําคัญ เพราะการทดลองที่มีขนาดใหญ่มากไปอาจทําให้แปลผลความ
แตกต่างที่มคี ่าน้อยซึ่งไม่มีนยั สําคัญทางคลินิกว่ามีนยั สําคัญ ในขณะที่การทดลองมีขนาดเล็กมักจะแปลผล
ความแตกต่างที่มีนยั สําคัญทางคลินิกไปว่าไม่มีนยั สําคัญ ด้วยเหตุน้ ีการเลือกขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม
จึงสําคัญอย่างยิง่ สําหรับการทดลองทางคลินิก เพื่อให้มีท้งั ความปลอดภัยและมีประสิทธิผล (efficacy)
หลักการเลือกขนาดตัวอย่างสําหรับการทดลองเชิงเปรียบเทียบทั่วไป1
ในการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบทัว่ ไปจะตั้งสมมติฐานสําหรับการทดลองดังนี้
H0: ∆ = 0
Ha : ∆ > 0
โดยที่ ∆ คือความแตกต่างของผลการทดลองที่มีนยั สําคัญที่กาํ หนดขึ้นค่าหนึ่ง
ถ้ากําหนดว่าค่าความแตกต่างของการทดลองที่กาํ หนดขึ้น (∆) ทําให้เกิดการยอมรับ H0 คือยอมรับ
ว่าความแตกต่างดังกล่าวไม่มนี ยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะมีโอกาสหรื อความเสี่ยงเท่ากับ 5% ที่จะ
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สรุ ปผิด คือสรุ ปว่าความแตกต่างของผลการทดลองที่กาํ หนดค่าขึ้นนั้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ความ
จริ งแล้วไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ระดับความน่าจะเป็ นที่ยอมให้เกิดความเสี่ยงที่จะสรุ ปผิดคือค่าระดับ
α [หมายถึง ค่าระดับนัยสําคัญ (significance level; α)] ซึ่งต้องการให้มีค่าความเสี่ ยงน้อยที่สุด โดยทัว่ ไปจะ
กําหนดไว้ที่ 5%
จากนั้นกําหนดให้ความน่าจะเป็ นทีค่ ่าความแตกต่างของการทดลองที่กาํ หนดขึ้นคือค่า ∆ ดังกล่าว
จะมีนยั สําคัญจริ งที่ระดับความน่าจะเป็ นสูง เช่น 90% ดังนั้นมีโอกาสหรื อความเสี่ยงที่จะสรุ ปผิด คือสรุ ปว่า
ค่าความแตกต่างดังกล่าวไม่มีนยั สําคัญแต่ความจริ งแล้วมีนยั สําคัญเท่ากับ 10% ระดับความเสี่ยงดังกล่าวคือ
ค่าระดับ β ซึ่งต้องการให้มีค่าตํ่า สําหรับความน่าจะเป็ นที่สรุ ปถูกต้องว่าค่าความแตกต่างของการทดลองที่
กําหนดขึ้นมีนยั สําคัญจริ งเรี ยกว่า power ซึ่งเท่ากับ 1 - β
การที่จะกําหนดค่า ∆ ที่จะให้ระดับค่า α และ β มีค่าตํ่าตามที่ตอ้ งการได้ จําเป็ นต้องทราบค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของผลการทดลอง เพื่อจะนํามาคํานวณหาว่าจําเป็ นต้องเลือกขนาดของตัวอย่าง (n)
เท่ากับเท่าไรเพื่อที่จะได้ค่า ∆, α และ β ตามที่กาํ หนด
การเลือกขนาดของตัวอย่างที่ถูกต้องสําหรับการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบอย่างง่ายนั้น จําเป็ นต้องมี
ข้อมูล เพื่อใช้ในการคํานวณหาขนาดของตัวอย่างสําหรับตอบจุดประสงค์ของการทดลอง ข้อมูลดังกล่าว
ได้แก่
1. ต้องกําหนดค่าระดับ α คือ ความเสี่ยงในการสรุ ปว่าผลจากการทดลองที่เกิดขึ้น (treatment)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทั้ง ๆ ที่ในความเป็ นจริ งไม่แตกต่าง ระดับความมีนยั สําคัญนี้มกั
นิยมกําหนดไว้ที่ 5% (α = 5%)
2. กําหนดค่าความแตกต่างที่วดั ได้ที่ถือว่ามีนยั สําคัญในทางปฏิบตั ิ (∆) (practically significant
difference, ∆) อย่างระมัดระวัง โดยดูจากขนาดของผลกระทบของความแตกต่างดังกล่าว เช่น
ในการเปรี ยบเทียบเวลาที่ตวั ยาละลายออกมา 90% จากตํารับยาเม็ด 2 ตํารับ ความแตกต่าง 1 หรื อ
2 นาที ถือได้ว่าไม่มีความหมายอะไร แต่ความแตกต่าง 10 หรื อ 20 นาที ถือได้ว่าจะมีผลกระทบ
ตามมาในแง่ของการดูดซึมของยา
3. กําหนดค่าความผิดพลาดเท่ากับ β สําหรับค่า ∆ ที่กาํ หนดขึ้น ถ้ามีความแตกต่างเท่ากับหรื อ
มากกว่า ∆ ขึ้นไปถือได้ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญที่ความน่าจะเป็ นเท่ากับ 1- β ดังนั้น
β
คือความเสี่ยงหรื อความน่าจะเป็ นในการสรุ ปผิดว่าข้อมูลของการทดลองที่เท่ากับหรื อ
มากกว่าค่า ∆ ดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็ นจริ งแล้วข้อมูล
ทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ กําหนดค่า β และ ∆ ก่อนเริ่ มการทดลอง โดยมักจะ
กําหนดค่า β ไว้ที่ระหว่าง 5 และ 20% อย่างไรก็ตามถ้าผลจากการสรุ ปเกี่ยวกับความแตกต่างที่มี
นัยสําคัญดังกล่าวนี้ มีผลที่สาํ คัญตามมา เช่น อาจทําให้ละเลยต่อการรักษาในโรคร้ายแรง ใน
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กรณีน้ ี อาจต้องกําหนดให้ค่า β มีค่าน้อยถึง 1% เพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการละเลยถึง
นัยสําคัญของความแตกต่าง
4. ความรู ้เกี่ยวกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สําหรับการทดสอบนัยสําคัญ (significant test) เป็ น
สิ่งจําเป็ น ถ้าไม่มีขอ้ มูลของความเบี่ยงเบน อาจต้องใช้การคาดคะเนที่เป็ นผลจากการศึกษา
การพิจารณาหาขนาดตัวอย่างของการทดลองเปรียบเทียบทั่วไปสําหรับตัวแปรที่มกี ารกระจายแบบปกติ 1,2,3
รู ปที่ 1 แสดงความแตกต่างของความดันโลหิต (blood pressure) โดย Curve A เป็ น H0 โดยที่จะมีค่า
ความแตกต่างของความดันระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาจริ ง (test) กับ กลุ่มที่ให้ยาหลอก (placebo) เท่ากับ 0 และ
มีค่า σ = 7 mmHg ถ้ากําหนดค่า α = 0.05 (ระดับความน่าจะเป็ นในการปฏิเสธ H0 เท่ากับ 5%) จะได้ค่า ระดับ
ความเชื่อมัน่ (confidence level ; Z) เท่ากับ 1.96 (รู ปที่ 2) ซึ่งการที่จะได้ค่านี้จาํ เป็ นต้องมีค่าที่แตกต่างไปจาก
ค่าเฉลี่ย (mean difference, 𝛿𝛿̅) ที่สอดคล้องกับค่า Z ดังกล่าว ซึ่งคํานวณได้จากสูตร
ดังนั้นคํานวณหาความแตกต่าง 𝛿𝛿̅ ที่จะทําให้ได้ค่า Z = 1.96 ได้จากสูตร
โดย N = จํานวนตัวอย่าง

รู ปที่ 1. แผนภาพอธิบายการคํานวณขนาดของตัวอย่าง โดยมีพ้นื ฐานจากการกําหนดค่า α, β, ∆ และ σ:
α = 0.05 , β = 0.10, ∆ = 5, และ σ =7 ; H0: ∆ = 0, Ha: ∆ = 51
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รู ปที่ 2. ค่า Z ที่สอดคล้องกับความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับ H0 เท่ากับ 95% และความน่าจะเป็ นที่จะปฏิเสธ H0
เท่ากับ 5% เป็ นลักษณะของ two-sided test2
ถ้าค่า 𝛿𝛿̅ มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 13.7/(√𝑁𝑁 ) หรื อมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ -13.7/(√𝑁𝑁 ) แล้วจะ

ปฏิเสธ H0 คือความแตกต่างที่สงั เกตพบมีนยั สําคัญ

ถ้ากําหนดให้ในการทดลองนี้ยอมให้ความแตกต่างที่สงั เกตพบ (∆) เท่ากับ 5 mmHg เป็ นระดับที่มี

นัยสําคัญในทางปฏิบตั ิ Curve B แสดงถึงการกระจายของความแตกต่างของความดันที่ปฏิเสธ H0 คือ
alternative Ha: ∆= 5 เป็ นความจริ ง คือมีนยั สําคัญ
การยอมรับ Ha คือยอมรับว่าผลต่างของความดันเท่ากับ 5 mmHg มีนยั สําคัญจริ ง ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ หนึ่ง ในกรณีน้ ีกาํ หนดค่า β เท่ากับ 0.10 เท่ากับว่ามีความน่าจะเป็ นเท่ากับ 90% ที่จะสรุ ปว่าค่าความ
แตกต่างของความดันเท่ากับ 5 mmHg มีนยั สําคัญจริ ง และมีความน่าจะเป็ น 10% ที่จะเกิดความผิดพลาดใน
ข้อสรุ ปดังกล่าว คือไม่ยอมรับ Ha ทั้งที่ในความจริ งผลต่างของความดันเท่ากับ 5 mmHg นั้นมีนยั สําคัญ
ดังนั้นถ้ากําหนดให้ความแตกต่างของความดันที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5 mmHgเป็ นผลที่ถือว่ามีนยั สําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 90% (1- β) แล้วโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดมีเพียง 10% (β = 0.1)
จากรู ปที่ 1 พื้นที่ปฏิเสธ H0 คือบริ เวณที่พบว่าความแตกต่างของความดันที่เกิดขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
(∆ > 0) ไปตกอยูใ่ นบริ เวณที่ยอมรับว่าความแตกต่างระหว่างความดันที่ 5 mmHg (∆ =+5) ถือว่ามีนยั สําคัญ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% (1- β = 0.9) ดังนั้นสามารถกําหนดค่าความดันที่เพิ่มขึ้น 5 mmHg ว่าเป็ นขอบเขต
ที่แสดงถึงการเพิ่มความดันอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% โดยมีค่า α = 0.05 และ β =
�|
0.10 ได้ โดยมีค่า 𝛿𝛿̅U ในรู ปเป็ นค่าเดียวกันในเทอมของค่าสัมบูรณ์ |𝛿𝛿
ถ้ากําหนดค่า β เท่ากับ 10% หรื อ 0.10 ดังนั้นบริ เวณที่ปฏิเสธ Ha แต่ยอมรับ H0 จึงแทนด้วยพื้นที่ของ
curve B ที่มีค่าน้อยกว่า �𝛿𝛿U ของ curve A คือน้อยกว่า 13.7/√N เมื่อ ∆ = 5 จากการหาค่า Z สําหรับความ
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น่าจะเป็ นเท่ากับ 0.90 ที่จะยอมรับ Ha และความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.10 ที่จะปฏิเสธ Ha ซึ่งเป็ น one-sided test
พบว่าเท่ากับ -1.28 (รู ปที่ 3)
จากสูตร

Curve B มี mean difference (∆) เท่ากับ 5 และ σ = 7 และค่า Zβ= -1.28
ดังนั้น
� | ซึ่งเท่ากับ 13.7/(√𝑁𝑁 ) ทําให้
ดังนั้นต้องการให้ค่า δ ของ curve A และ B เท่ากับค่าเดียวกันคือ |𝛿𝛿
ได้ความสัมพันธ์ซ่ึงใช้ในการคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง (N) ได้ดงั ต่อไปนี้

โดยสรุ ปจากความสัมพันธ์ขา้ งบน สามารถนํามาสร้างสมการหาค่าขนาดของตัวอย่าง (N) ได้
ดังต่อไปนี้
𝛿𝛿̅ = (σΖ) /√𝑁𝑁 = ∆ + Ζβ (σ/√𝑁𝑁)
สามารถใช้สมการนี้คาํ นวณหาค่า N ได้ ถ้าทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N = (7/5)2. (1.96+1.28)2 = 20.58 ~ 21

รู ปที่ 3. ค่า Z ที่สอดคล้องกับความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับ Ha เท่ากับ 90% และความน่าจะเป็ นที่จะปฏิเสธ Ha
เท่ากับ 10% เป็ นลักษณะของ one-sided test2
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ตารางที่ 1. ขนาดของตัวอย่างที่ข้ ึนกับค่า ของ β เมื่อ ∆ = 5 และ σ = 7 สําหรับ paired test (α = 0.05)1
Beta (%)
1
5
10
20

Sample size, N
36
26
21
16

ดังนั้นการใช้ขนาดของตัวอย่างเท่ากับ 21 จะทําให้ได้การทดสอบทางสถิติ (statistical test) ที่มีค่า
90% power (1-β = 90%) ต่อ alternative (Ha) มีค่าความแตกต่าง (∆) เท่ากับ 5 ที่ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 5% (α
= 5%) การเลือกใช้ค่า β หรื อ power (1-β) ที่ต่างไป จะมีผลต่อจํานวนของตัวอย่างที่คาํ นวณได้ดงั แสดงใน
ตารางที่ 1
สรุ ปจากตัวอย่างนี้ คือทําการทดสอบสมมติฐาน (H0) ที่ว่าความแตกต่างของความดันของโลหิตของ
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ยาจริ ง (test) กับกลุ่มที่ให้ยาหลอก (placebo) เท่ากับ 0 โดยกําหนดระดับความเสี่ยงที่จะสรุ ป
ผิด (α) ไว้ที่ระดับตํ่า เช่น 5% และพิจารณาว่าความแตกต่างของระดับความดันเลือด 5 mmHg (∆ = 5) ถือได้
ว่ามากพอที่จะแปลผลได้ว่าเป็ นความแตกต่างที่มนี ยั สําคัญในทางปฏิบตั ิ (practical significance) ดังนั้น
เท่ากับว่าอีกสมมติฐานทางเลือก (alternative) ของการทดสอบ คือ Ha คือสมมติฐานที่ว่าความแตกต่างของ
ความดันโลหิต > 5 mmHg มีนยั สําคัญ ดังนั้นกําหนดว่าค่า ∆ = 5 และสามารถกําหนดระดับความเสี่ยงที่จะ
สรุ ปผิดของ Ha (β) ไว้ที่ระดับค่อนข้างตํ่า ซึ่งโดยทัว่ ไปมักอยูร่ ะหว่าง 5% ถึง 20% ในตัวอย่างกําหนดไว้ที่
10% จากค่า α และ β ที่กาํ หนดสามารถหาค่า Zα และ Zβ สําหรับ H0 และ Ha ได้ตามลําดับ จากนั้นคํานวณหา
ค่าความแตกต่างของความดันโลหิตโดยเฉลี่ย ( �𝛿𝛿) ที่ทาํ ให้ได้ค่า Zα และ Zβ ดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (σ) โดยค่า �𝛿𝛿 ทั้งคู่ตอ้ งมีค่าเท่ากับ ทําให้สามารถคํานวณหาค่า N ใน
สมการของ �𝛿𝛿 ได้ว่าต้องมีค่าเท่าใดจึงทําให้ค่า �𝛿𝛿 เท่ากัน
ในสถานการณ์ส่วนมากแล้วไม่ทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จึงจําเป็ นต้องทําการประมาณค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานมาก่อนเพื่อใช้ในการคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง (N) ในกรณีน้ ี จะนําค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ประมาณได้ไปแทนค่า σ ในสมการ แต่จะทําให้ได้ค่าตัวเลขที่นอ้ ยไปจากสมการ เนื่องจากค่า
ของ Zα และ Zβ มีค่าน้อยกว่าค่า t-value ที่สอดคล้องกันซึ่งควรจะใช้ในสมการแทนค่า Z เมื่อไม่ทราบค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่แท้จริ ง วิธีการแก้ไขทําได้โดยใช้ค่า Z ในการคํานวณตามสมการเช่นเดิมแต่ให้มีการเพิ่ม
ตัวอย่างจํานวนหนึ่งขึ้นมาเพื่อชดเชยการที่ใช้ค่า Z แทนค่า t ในสมการ โดยเสนอให้มีค่าเท่ากับ 0.5Zα2
8

ตัวอย่างสําหรับ single-sample test
ตัวอย่างที่ 1
พิจารณาถึงการทดสอบปริ มาณยาเฉลี่ยในยาเม็ดที่ผลิตขึ้นเทียบกับปริ มาณที่ระบุบนฉลาก คือ 100
mg ต่อเม็ด โดยกําหนดค่า β เท่ากับ 10% สําหรับความแตกต่าง -5 mg (∆ = 5) ซึ่งสอดคล้องกับ Zβ = 1.28
(one-sided test, ตารางที่ 2) โดยจะทดสอบสมมติฐาน H0 แบบสองด้าน (two-sided test) ที่ระดับความมี
นัยสําคัญเท่ากับ 95% (α = 5%) ซึ่งสอดคล้องกับ Zα = 1.96 (ตารางที่ 2) ถ้ามีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
เท่ากับ 3 ต้องสุ่มยาเม็ดมาจํานวนกี่เม็ดมาวิเคราะห์หาปริ มาณตัวยาโดยเฉลี่ยต่อเม็ด สรุ ปก็คือเมื่อทําการ
กําหนดค่า power (1-β) เป็ น 90% เพื่อจะตรวจหาความแตกต่างของปริ มาณยาที่แท้จริ ง (95 mg หรื อน้อยกว่า)
กับปริ มาณที่ระบุบนฉลาก (100 mg) ว่าต้องใช้จาํ นวนตัวอย่างยาเม็ดจํานวนกี่เม็ด โดยทําการทดสอบแบบ
สองด้านที่ระดับความมีนยั สําคัญที่ 95% (α = 5%) ดังแสดงในรู ปที่ 4
N = [3/5]2 (1.96 + 1.28)2 = 3.8
จากการคํานวณได้ว่าให้สุ่มยามา 4 เม็ดมาทําการวิเคราะห์หาปริ มาณยาในแต่ละเม็ด ก็จะเพียง
พอที่จะสอดคล้องกับค่า α และ β ที่กาํ หนด
ตารางที่ 2. ค่าของ Zα และ Zβ สําหรับการคํานวณหาขนาดตัวอย่าง ที่เรี ยกเก็บ1

1%
5%
10%
20%

One-sided
2.32
1.65
1.28
0.84

Zα

Two-sided
2.58
1.96
1.65
1.28

Zβ
One-sided
2.32
1.65
1.28
1.84

รู ปที่ 4. แผนภาพอธิบายการคํานวณขนาดของตัวอย่าง โดยมีพ้นื ฐานจากการกําหนดค่า α, β, ∆ และ σ:
α = 0.05 , β = 0.10, ∆ = 5, และ σ =3 ; H0: ∆ = 0, Ha: ∆ = 51
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แต่ถา้ ไม่ทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของยาเม็ดที่ผลิตทั้งหมด และใช้ค่าประมาณการณ์ของความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 แทนในสมการ การหาจํานวนตัวอย่างของยาเม็ดที่ถูกต้องมากกว่าสามารถทําได้
โดยเพิ่มค่า 0.5Zα2 ดังนั้น
N = 3.8 + 0.5(1.96)2 = 3.8 + 1.92 = 5.2
กล่าวคือจํานวนตัวอย่างจะเป็ น 6 เม็ด
ตัวอย่างที่ 2
ในกรณี ที่จะตรวจนํ้าหนักเฉลี่ยของยาเม็ดว่าความแตกต่างจากนํ้าหนักเป้าหมาย
โดยกําหนดให้
ความแตกต่างดังกล่าวเท่ากับ 3 mg ขึ้นไปมีนยั สําคัญ (∆ = 3) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% (; power = 1-β =
0.90) ทําให้มีโอกาสที่จะสรุ ปว่าความแตกต่าง 3 mg ขึ้นไปดังกล่าวเกิดขึ้นทั้ง ๆ ที่รุ่นการผลิตยาเม็ดดังกล่าว
ได้น้ าํ หนักเป็ นไปตามเป้าหมายควรจะกําหนดให้มีค่าน้อย เช่น 5% (α = 5%) ถ้าทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ว่าเท่ากับ 10 (σ =10) สามารถคํานวณว่าต้องสุ่มตัวอย่างจํานวนเท่าไรมาทําการทดสอบหาค่าเฉลี่ยของ
นํ้าหนักยาเม็ดว่าเกินกว่าเป้าหมายเท่ากับ 3 mg ขึ้นไปหรื อไม่ ถ้าไม่เกินก็ผา่ นการทดสอบที่ระดับ α = 5%
และ β = 0.10
N = (σ/∆)2 (Zα + Zβ)2
= (10/3)2 (1.96 + 1.28)2
= 116.64
= 117 เม็ด
ตัวอย่างการพิจารณาหาขนาดตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของสองกลุ่ม1
สําหรับการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (mean) ของ 2 กลุ่มการทดลองที่เป็ นอิสระต่อกันในกรณีน้ ี
Zα =
Zβ =

𝛿𝛿−0

2
2
�𝜎𝜎1 +𝜎𝜎2
𝑁𝑁1 𝑁𝑁2

𝛿𝛿−∆
2

𝜎𝜎12

และ δ = Zα (�

𝜎𝜎12

และ δ = Zβ (�
2

�𝜎𝜎1 +𝜎𝜎2
𝑁𝑁1 𝑁𝑁2

ดังนั้น

𝜎𝜎12

Zα (�

𝑁𝑁1

+

𝜎𝜎22
𝑁𝑁2

𝑁𝑁1

𝑁𝑁1

𝜎𝜎12

) = Zβ (�

𝑁𝑁1

𝜎𝜎22

)

𝜎𝜎22

)+∆

𝜎𝜎22

)+∆

+

+
+

𝑁𝑁2

𝑁𝑁2

𝑁𝑁2
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เมื่อมีจาํ นวนที่ทาํ การทดสอบของแต่ละกลุ่มที่เท่ากัน (N1 = N2 = N) ถ้าทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation, σ1 = σ2 = σ) จะสามารถหาค่าจํานวนของตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม (N) ได้ดงั นี้1
𝜎𝜎 2

Zα (�

𝑁𝑁

+

𝜎𝜎 2

𝜎𝜎 2

) = Zβ (�

𝑁𝑁

𝑁𝑁

+

𝜎𝜎 2
𝑁𝑁

)+∆

เนื่องจากค่า Zα เป็ นบวก ส่วน Zβ เป็ นลบ (รู ปที่ 1) หรื อค่า Zα เป็ นลบ ส่วน Zβ เป็ นบวก (รู ปที่ 4)
ดังนั้น
𝜎𝜎 2

(Zα + Zβ) (�

𝜎𝜎 2

(Zα + Zβ)2 (
(Zα +

𝑁𝑁

+

+

𝜎𝜎 2
𝑁𝑁

𝜎𝜎 2

) = ∆ หรื อ -∆

) = (∆)2 หรื อ (-∆)2

𝑁𝑁
𝑁𝑁
2
𝜎𝜎
Zβ)2 2 ( ) = ∆2
𝑁𝑁

แต่ถา้ ไม่ทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แต่มีการประเมินหาค่ามาก่อนแล้ว ให้ใช้ค่าที่ประเมินได้
แทนค่า σ ในสมการในการคํานวณหาค่า N และให้เพิ่มค่าแก้ไขคือ 0.5Zα2 โดยที่มี 2 กลุ่มการทดลอง ดังนั้น
จึงเติม 0.25Zα2 ลงไปในการคํานวณหาค่าจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างสําหรับ paired-sample test
ตัวอย่างที่ 3
พิจารณาหาขนาดของตัวอย่างสําหรับการออกแบบของสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน
จากการ
เปรี ยบเทียบตํารับยาเม็ด 2 ตํารับที่ต่างกันในแง่ของเวลาในการละลาย (dissolution time) โดยที่ท้งั 2 ตํารับ
แตกต่างกันที่สารช่วยลื่น (lubricant) ที่ใช้ ในกรณี น้ ีกาํ หนดเวลาที่แตกต่างกันในการที่ยาเม็ดปลดปล่อยตัวยา
ออกมา 80% เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความแตกต่างของตํารับ ถ้าเวลาดังกล่าวแตกต่างกัน 10 นาทีถือว่าตํารับยาเม็ดทั้ง
สองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในแง่การละลายของยาเม็ด (∆ = 10) เนื่องจากการละลายของยาเม็ดเป็ น
เรื่ องที่สาํ คัญมาก ดังนั้นจึงกําหนดค่า β error ตํ่ามากที่ 1% ข้อมูลจากการทดลองการละลายของยาเม็ดใน
ขั้นตอนการพัฒนาตํารับ ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างในเวลาดังกล่าวไว้ที่ 5 นาที จาก
ข้อมูลที่มีอยูแ่ ละกําหนดค่า α ที่ 0.05 สามารถหาค่าขนาดของตัวอย่างได้ดงั นี้

กําหนดค่า α = 0.05 ดังนั้น Z = 1.96
กําหนดค่า β = 0.01 ดังนั้น Z = 2.32 (ตารางที่ 2)
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σ = 5, ∆ = 10

N = 2 [5/10]2 (1.96+2.32)2 = 9.16
เนื่องจากไม่ทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนั้นจะเพิ่มเทอม 0.25Zα2 ลงในสมการ
N = 9.16 + 0.25 (1.96)2 = 10.12 = 11 เม็ด ต่อตํารับ
ดังนั้นทําการทดสอบการละลายของยาเม็ดจํานวน 12 เม็ดต่อ 1 ตํารับ เนื่องจากเครื่ องทดสอบการ
ละลายทําการทดสอบ 6 เม็ดต่อ 1 ครั้งของการเดินเครื่ อง
ตัวอย่างที่ 4
ทําการศึกษา bioequivalence เพื่อเปรี ยบเทียบ bioavailability ของยาเม็ดตํารับที่พฒั นาแล้วในรุ่ นการ
ผลิตจริ ง (production batch) กับตํารับที่ผลิตในรุ่ นการผลิตขนาดต้นแบบ (pilot-sized batch) โดยเปรี ยบเทียบ
ค่าพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งของการพล็อตกราฟระหว่างระดับยาในเลือดกับเวลา (AUC) และระดับยาสูงสุดใน
เลือด (peak plasma concentration, Cmax) ที่ได้จากการรับประทานยาเม็ด 2 ทั้งตํารับ ออกแบบให้การศึกษามี
ค่า β = 0.20 (80% power) สําหรับการตรวจสอบความแตกต่างที่ 20% (∆ = 0.20) ระหว่าง 2 ตํารับ การศึกษา
ดําเนินการที่ระดับความมีนยั สําคัญเท่ากับ 5% (α = 0.05) ประเมินหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัดส่วนของ
แต่ละพารามิเตอร์ คือ AUC หรื อ Cmax ของรุ่ นการผลิตจริ งต่อรุ่ นการผลิตต้นแบบ ซึ่งในแต่ละพารามิเตอร์จะ
ให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่างกัน เนื่องจากไม่แน่ใจว่าค่าพารามิเตอร์ใดที่สาํ คัญกว่ากัน ทําให้ตดั สินใจเลือก
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กว้างกว่ามาใช้ เพื่อพิจารณาให้ได้จาํ นวนตัวอย่างผูป้ ่ วยที่มากที่สุดจากการคํานวณ ใน
กรณีน้ ี เลือก Cmax ซึ่งมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ประเมินได้มากกว่า คือค่าประมาณ 0.30 ด้วยเหตุที่การ
ออกแบบการศึกษา bioequivalence เป็ นลักษณะของ paired t-test โดยใช้ตวั อย่างกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นจึงใช้
การคํานวณต่อไปนี้ หาค่าจํานวนตัวอย่าง
N = (σ/∆)2 (Zα + Zβ)2
โดยมีการเพิ่มค่า 0.5Zα2 ลงในสมการเนื่องจากไม่ทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แท้จริ ง แต่ใช้การ
ประเมินหาจากการทดลอง
N = [0.3/0.2]2 (1.96+1.84)2 + 0.5 (1.96)2 = 19.6
ดังนั้นในการทดลองเปรี ยบเทียบ bioavailability ของ 2 ตํารับนี้ จึงใช้จาํ นวนตัวอย่าง 20 คน
ในบางครั้งขนาดของตัวอย่างที่คาํ นวณเพื่อให้ได้ค่าระดับความผิดพลาด α และ β ตามต้องการนั้น
อาจมีจาํ นวนมากจนเกินไปเมื่อต้องพิจารณาถึงเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ทําให้ตอ้ งมีการ
ประนีประนอม (ตารางที่ 1) ซึ่งโดยมากทําได้โดยลดหย่อนความต้องการในค่า α และ β แต่โดยทัว่ ไปแล้วค่า
α มักจะกําหนดให้คงที่โดยข้อบังคับต่าง ๆ ทําให้ทาํ การประนี ประนอมได้เฉพาะค่า β เท่านั้น แต่การ
ลดหย่อนดังกล่าวทําให้เพิม่ ความน่าจะเป็ นในการได้ขอ้ สรุ ปที่ไม่ถูกต้อง
ในแง่ของการทดสอบเชิงสถิติ
แนวทางอื่น ๆ ในการลดจํานวนตัวอย่างได้แก่ การเพิ่มความแม่นยํา (precision) ของการทดสอบโดยการ
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ปรับปรุ งวิธีการวิเคราะห์ หรื อทําการควบคุมสภาวะการทดลองภายนอกอื่น ๆ ให้คงที่ระหว่างการทดลอง
นอกจากนั้นอีกแนวทางหนึ่งได้แก่การเพิ่มค่า ∆ กล่าวคืออนุญาตให้ยอมรับค่าที่มากขึ้นสําหรับความ
แตกต่างที่ถือว่ามีนยั สําคัญในทางปฏิบตั ิ
ตารางที่ 3 ระบุค่าขนาดของตัวอย่างสําหรับการกําหนดค่า α/∆, α และ β เมื่อมีการประเมินค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในกรณีของรู ปที่ 1 ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ยาจริ ง
กับกลุ่มที่ให้ยาหลอกเท่ากับ 0 โดยกําหนด α ไว้ที่ 0.05 และพิจารณาว่าความแตกต่างของระดับความดัน
โลหิต 5 mmHg (∆ = 5) ถือได้ว่ามากพอที่จะแปลผลได้ว่าเป็ นความแตกต่างที่มีนยั สําคัญในทางปฏิบตั ิ และ
กําหนดระดับ β ไว้ที่ 0.10 มีค่า σ = 7 ดังนั้นค่า SD/∆ = 7/5 = 1.4 เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 เมื่อค่า estimate
SD/∆ เท่ากับ 1.40 พบว่าอยูใ่ กล้เคียงกับค่า 1.5 และกรณีของ one-sample test มีค่า β เท่ากับ 0.10 ค่า α
เท่ากับ 0.05 จะระบุขนาดตัวอย่างเท่ากับ 26 ซึ่งถ้าใช้การคํานวณจากสูตรพบว่าได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20.5
สําหรับค่า SD/∆ เท่ากับ 1.4
จากตัวอย่างที่ 3 หาขนาดของตัวอย่างสําหรับการเปรี ยบเทียบตํารับยาเม็ด 2 ตํารับที่ต่างกันในแง่ของ
เวลาที่ยาเม็ดปลดปล่อยตัวยาออกมา 80% ถ้าแตกต่างกัน 10 นาทีถือว่าตํารับยาเม็ดทั้ง 2 ตํารับแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญ (∆= 10) กําหนดค่า β ที่ 0.01 ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างในเวลา
ดังกล่าวไว้ที่ 5 นาที ค่า α ที่ 0.05 ดังนั้นค่า SD/∆ =5/10 = 0.5 เนื่องจาก 2 ตํารับเป็ นอิสระจากกันจึงเป็ น twosample test ดังนั้นจากตารางที่ 3 ค่า estimate SD/∆ เท่ากับ 0.5 กรณีของ two-sample test มีค่า β เท่ากับ 0.01
ค่า α เท่ากับ 0.05 จะระบุขนาดตัวอย่างเท่ากับ 11 ตัวอย่างต่อกลุ่ม ซึ่งถ้าใช้การคํานวณจากสูตรพบว่าได้
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10.12
ตารางที่ 3. ขนาดของตัวอย่างที่ตอ้ งการสําหรับ two-sided t test ที่มีการประเมินหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน1

จากตัวอย่างที่ 4 เปรี ยบเทียบ bioavailability ของยาเม็ดตํารับที่พฒั นาแล้วในรุ่ นการผลิตจริ งกับรุ่ น
การการผลิตขนาดต้นแบบ โดยเปรี ยบเทียบ Cmax ที่ได้จากการรับประทานยาเม็ดทั้ง 2 ทั้งตํารับ ออกแบบให้
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การศึกษามีค่า β =0.20 ค่า ∆ = 0.20 ศึกษาที่ระดับความมีนยั สําคัญเท่ากับ 5% (σ = 0.05) ประเมินหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ Cmax เท่ากับ 0.30 ดังนั้นค่า SD/∆ =0.30/0.20 = 1.5 ด้วยเหตุที่การออกแบบการศึกษา
เป็ นลักษณะของ paired t-test ใช้ตวั อย่างกลุ่มเดียวกัน จึงเป็ น one-sample test จากตารางที่ 3 ค่า estimate
SD/∆ เท่ากับ 1.5 กรณี ของ one-sample test มีค่า β เท่ากับ 0.20 ค่า α เท่ากับ 0.05 จะระบุขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 20 ตัวอย่าง ซึ่งถ้าใช้การคํานวณจากสูตรพบว่าได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 19.6
สรุป

สามารถคํานวณหาจํานวนตัวอย่างที่จาํ เป็ นต้องใช้สาํ หรับการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบทัว่ ไป เพื่อที่จะ
สรุ ปว่ า ค่ า ความแตกต่ า งที่ ไ ด้จ ากการทดลองแตกต่ า งจากค่ า ความแตกต่ า งที่ ก าํ หนดขึ้ นสํา หรั บ การ
เปรี ยบเทียบ (∆) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่กาํ หนดขึ้นหรื อไม่โดยอิงหลักความน่าจะเป็ น ควร
กําหนดให้มีความน่าจะเป็ น (α) ตํ่าที่จะสรุ ปผิดว่าค่าความแตกต่างที่ไม่เกินจากค่าที่กาํ หนดมีนยั สําคัญทั้ง ๆ
ที่ไม่มีนัยสําคัญ รวมทั้งมีความน่าจะเป็ น (1- β) สู งที่จะสรุ ปว่าค่าความแตกต่างที่เกินจากค่าที่กาํ หนดจะมี
นัย สําคัญ จริ ง หรื ออีก นัยหนึ่ งคือมีความน่ าจะเป็ น (β) ตํ่าที่ จ ะสรุ ปผิดว่าค่าความแตกต่างที่ เกินจากค่าที่
กําหนดดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญทั้ง ๆ ที่มีนัยสําคัญ โดยกําหนดค่า α และ β ที่ค่าตํ่า และจากค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สามารถนํามาคํานวณหาจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการสําหรับการทดลองเชิงเปรี ยบเทียบได้
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