โครงการฝกอบรม EBM Research Methodology and Biostatistics
ระหวางวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564
ณ หองประชุมชั้นใตดิน อาคารสุโข เพลส
1. ชื่อโครงการ: EBM Research Methodology and Biostatistics
2. หลักการและเหตุผล:
ในปจจุบันความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติมีความสำคัญตอแพทยเวชปฏิบัติ พยาบาล
เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆมาก โดยความรูนี้ จะชวยใหบุคลากรดังกลาว
รูจักลักษณะของขอมูลทางการแพทยและสาธารณสุข
ซึ่งจะนำไปสูการนำขอมูลเหลานี้ไปใชไดในการดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสมตอไป
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มุงที่จะพัฒนาเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน Evidence-Based
Medicine (EBM) โดยกระตุนใหนำ EBM มาใชประกอบในการดูแลรักษาผูปวย
จึงไดสนับสนุนใหมีการเผยแพรความรูทางดานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ซึ่งเปนศาสตรพื้นฐานของ EBM
ใหแกบุคลากรทางการแพทย
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
จึงไดจัดใหมีการอบรมทางดานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติเบื้องตน
สำหรับผูที่มีความสนใจงานวิจัยทางการแพทย โดยจัดใหกับเวชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร
และบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ที่สนใจในการทำวิจัย
โดยการฝกอบรมนี้จะเปนเนื้อหาขั้นพื้นฐานของระบาดวิทยาและชีวสถิติ ซึ่งจะนำไปสูการฝกอบรมอื่นๆ
ที่จะมีอยางตอเนื่อง
และเปนความรูพื้นฐานที่ผูเขาฝกอบรมที่สนใจจะศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขานี้ตอไป
3. วัตถุประสงคของการอบรม:
3.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจทางดานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติเบื้องตน
3.2

3.3

เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนำความรูทางวิชาการทางดานระบาดวิทยาและเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
ไปถายทอดใหกับนักศึกษาแพทย ตลอดจนเพื่อนรวมงานตอไป

เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจระเบียบวิธีการวิจัยและสามารถนำความรูความเขาใจไปทำวิจัยอยางมีคุ
ณภาพได
3.4 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนำความรูทางขอมูลเชิงประจักษไปใชในการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม
4. ตัวชี้วัด (ที่ใชประเมินเชิงพฤติกรรม): แบบประเมินผลจากแบบสอบถาม
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5. เนื้อหาในการจัดการอบรม: เปนลักษณะการบรรยาย โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 Basic course: Basic of medical research, EBM, and basic biostatistics
 Research methodology in medical research and proposal development
 Searching relevant evidence and literature reviews
 Evidence Based Medicine (EBM)
 Basic biostatistics
 Logistic regression analysis
สวนที่ 2 Advanced course: Advanced research design and analysis
 Clinical prediction score
 Survival analysis
 Clinical trial, conventional and adaptive designs
 Study design for real world data
6. รูปแบบการจัดอบรมกำหนดเปน 2 รูปแบบ
6.1 ฝกอบรมแบบปกติ
6.2 ระบบออนไลน (พิจารณาจากสถานการณ COVID-19)
7. วิธีดำเนินการ:
สวนที่ 1 Basic course
- บรรยาย/ซักถาม/ฝกปฏิบัติโดยใชการสืบคนบนอินเทอรเน็ต โปรแกรมสำเร็จรูปไดแก โปรแกรม
EndNote, โปรแกรม STATA V. 17 คอมพิวเตอร 1 คน/เครื่อง
- การจับกลุมยอยเพื่ออานและวิเคราะหงานวิจัยในรูปแบบ EBM
สวนที่ 2 Advanced course
- บรรยาย/ซักถาม/ฝกปฏิบัติโดยใชโปรแกรม STATA V. 17 คอมพิวเตอร 1 คน/เครื่อง
8. ระยะเวลาการอบรม: ระหวางวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 5 วัน
โดยผูเขาอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนอยาใดอยางหนึ่ง ดังนี้
1. Basic course
วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564
รวม 2 วัน
2. Advanced course
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564
รวม 3 วัน
3. ลงทั้ง Basic และ Advanced course
วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564
รวม 5 วัน
9. สถานที่จัดการอบรม:
ณ หองประชุมชั้นใตดิน อาคารสุโข เพลส
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10. กลุมเปาหมาย
แพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย และบุคลากรทั่วไปที่สนใจรับจำนวนจำกัด 45 คน
โดยแบงเปนผูสมัครจากภายนอกคณะฯ 80% (38 คน) ภายในคณะฯ 20% (10 คน ใหโควตาภาควิชาละ 1
คนเทานั้น)
11. วิทยากร:
วิทยากรหลัก อาจารยประจำของภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร. พญ. อติพร อิงคสาธิต
2. รองศาสตราจารย ดร. พญ. ภัทรวัณย วรธนารัตน
3. รองศาสตราจารย ดร. พญ. ธัญญรัตน อโนทัยสินทวี
4. รองศาสตราจารย ดร. ศศิวิมล รัตนสิริ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพ. ปวิน นำธวัช
7. ผูชวยศาสตราจารย นพ. กุลวัตร ธาดานิพนธ
8. อาจารย นพ. ชัยวัฒน ศุภศิลป
วิทยากรรอง (ผูชวยคุมชั่วโมงปฏิบัติ วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564)
1. นายณัฐวุฒิ อุนวรรณธรรม
ตำแหนงนักวิชาการเวชสถิติ
2. นางสาวสุกัญญา ศิริโยธา
ตำแหนงนักวิชาการเวชสถิติ
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ :
11.1 ผูเขารับการอบรมสามารถวางแผนการการดำเนินงานวิจัยของตนเองในระดับหนึ่งกอนทำงานวิจัย
11.2 ผูเ ขารับการอบรมรูจ กั การใชขอ มูลเชิงประจักษ (Evidence-Based Medicine)ในการดูแลรักษาผูป ว ย
11.3 ผูเขารับการอบรมสามารถคิดและวางแผนในการจัดการขอมูลทางการวิจัยไดอยางเปนระบบ
11.4 ผูเขารับการอบรมสามารถนำความรูในการอบรมไปประยุกตใชในการดำเนินงานวิจัยอยางถูกตอง
และสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอไป
13. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม :
ประเมินผลระยะสั้น : ประเมินผลดวยแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแตละหัวขออบรม
14. หนวยงานที่รับผิดชอบ:
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผูรับผิดชอบการจัดการอบรม: รศ.ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ
ผศ.ดร.นพ.ปวิน นำธวัช
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ
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ผูประสานงานการจัดการอบรม: นางสาวจรรยาณี เครือออน
นางสาวภาณีวร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

15. หนวยงานรับผิดชอบจัดการอบรม :
นางสาวกรกมล สุนทรพิทักษกุล งานบริการวิชาการ
โทรศัพท 0-2201-2193, 0-2201-1542 โทรสาร 0-2201-2607
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โทรศัพท 0-2201-1269
โทรศัพท 02-201-0832

