โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเวชปฏิบตั ิอิงหลักฐาน
Evidence-Based Medicine & RCT Conference & Workshop
ระหวางวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2551
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
1. ชื่อโครงการ :
Evidence-Based Medicine & RCT Conference & Workshop
2. หลักการและเหตุผล :
Evidence-based medicine (EBM) เปนศาสตรที่คอนขางใหมที่มีความสําคัญสําหรับแพทย
เวชปฏิบัติในยุคปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาอยางมากทางดานสารสนเทศ ที่ขอมูลขาวสารทาง
การแพทยและสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งแพทย/บุคลลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข สามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดอยางงายดาย ในขณะเดียวกัน ทางดานประชาชนทีมี
การศึกษาและความรูมากขึ้น และสามารถเขาสูขอมูลขาวสารเหลานี้ไดอยางงายดายเชนกัน ทําให
ประชาชนเริ่มสนใจเกี่ยวกับขอมูลทางการแพทยเมื่อตนเองเจ็บปวยมากขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
ไมไววางใจแพทย ถาหากแพทยเวชปฏิบัติไมฝกฝนและรอบรูใหทันตอเหตุการณ
ขอมูลขาวสารทางการแพทยที่เผยแพรมีหลายประเภท เชน ขอมูลทางการแพทยที่ไดจาก
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรมแบบเกา (narrative review) การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบ (Systematic review) หรือหนังสือทางการแพทย ซึ่งขอมูลเหลานี้มีคุณภาพที่แตกตางกันไป
ผู ใ ช ขอมู ล โดยเฉพาะบุ ค คลกรทางการแพทย จะตอ งหยิ บใชอย างมี วิจ ารณญาณ การมี ค วามรู
ทางดาน การตั้งคําถามทางคลินิกที่ดี (Formulating question) การสืบคนหาขอมูลจากแหลงที่มีการ
กรองคุณภาพขอมูลแลว (Filtering the literature) และการประเมินขอมูลอยางมีวิจารณญาณ
(Critical appraisal of evidence) ศาสตรเหลานี้จะชวยเสริมใหแพทยสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเล็งเห็นความสําคัญของศาสตรนี้ แตเนื่องศาสตร
นี้คอนขางใหม ประเทศไทยเรายังขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่สามารถเผยแพรความรูนี้ในการเรียน
การสอนสําหรับนักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน ในสถาบันโรงเรียนแพทยของมหาวิทยาลัยตางๆ
และนอกจากนี้ เรายั ง ขาดศั ก ยภาพในการนํา ความรู ใ นดา น Evidence-Based
Medicine มา
ประยุกตใชในเวชปฏิบัติประจํา การพัฒนาศาสตรนี้อยางตอเนื่องจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะทํา
ใหแพทยและบุคคลกรทางการแพทย ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรนี้ และสามารถนํามา
ปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง
คณะผูจั ด ประชุ ม ไดติด ต อเชิ ญวิท ยากรจากตางประเทศ ซึ่ง เปน ผู เ ชี่ย วชาญและเปน ที่
ยอมรับในระดับสากล ไดแก Professor Gordon Guyatt, Barbara Smith, และ Haresh Kirpalani จาก
สถาบัน McMaster University ประเทศแคนนาดา ซึ่งสถาบันนี้เปนสถาบันที่ริเริ่มบุกเบิกศาสตร
ทางดาน Evidence-Based Medicine และบุคลากรทั้งสามทานเปนผูมีประสบการณมากมายในการ
นํา Evidence-Based Medicine มาใชทางคลินิก ตลอดถึงมีผลงานทางวิชาการมากมาย จนมีชื่อเสียง

โดงดังทั่วโลก และที่สําคัญมีวิธีการสอน Evidence-Based Medicine ไดอยางนาสนใจทําใหผูเรียน
เขาใจไดดี และเห็นวาเปนเรื่องที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง
ดังนั้น คณะผูจัดจึงขอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอเรื่อง “Evidence-Based Medicine
& RCT Conference & Workshop” ครั้งที่ 2 ในระหวางวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2551 โดยการจัด
อบรมนี้เปนการจัดอบรมเพื่อขยายความรูใหกับบุคคลที่สนใจทั้งภายในและนอกคณะฯ ในดาน
Evidence-Based Medicine และ RCT ใหขยายเปนวงกวางมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค : เพื่อใหคณาจารยแพทย
3.1 ตระหนักถึงความสําคัญของ Evidence-Based Medicine
3.2 ฝกฝนทักษะในการนํา Evidence-Based Medicine ไปใชในเวชปฏิบัติได
3.3 เขาใจและสามารถประเมินคุณภาพของขอมูล และตัดสินใจทีจ่ ะเลือกหรือไมเลือกใช
ขอมูลนั้นๆ
3.4 สามารถถายทอดการเรียนการสอน Evidence-Based Medicine ใหแกแพทยประจําบาน
และนักศึกษาแพทยได
3.5 เขาใจระเบียบวิธีวจิ ัยแบบ Randomised Control Trial (RCT) และสามารถนําไปใช
สําหรับผลิตงานวิจยั ที่เปน RCT ใหมากขึน้
4. เนื้อหาในการจัดอบรม :
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ภาคบรรยาย)
Evidence-Based Medicine :
- Why bother with EBM?
- Levels of evidence, grades of recommendation, the GRADE APPROACH
- Surrogate and composite endpoints: When/Why? & Pitfalls
- Values and preferences in medical decision-making
- Protecting yourself against misleading presentation of data
- Waking up from the DREAM of preventing diabetes
Randomised Control Trial :
- Collaborative controlled clinical trials: What makes the difference between
success and failure
- When should an innovative therapy become the STANDARD OF CARE?
The example of hypothermia therapy for neonatal hypoxic-ischemic
encephalopathy
- Choosing the right outcomes for randomized clinical trials
- Trials of titrated therapies-what are the pitfalls?
- A plea for evidence-based research ethics

4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ภาคปฏิบัติ) :
- Advanced literature search
- Diagnostic study
- Risk & Harm study
- Prognostic study
- Therapeutic study
- Systematic review
5. วิธีดําเนินการ :
5.1 บรรยาย
5.2 Workshop โดยการแบงกลุม
6. ระยะเวลาการอบรม:
ระหวางวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2551 รวม 4 วัน
7. สถานที่ในการจัดอบรม:
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
8. ผูเขาประชุม : จํานวน 100 คน
อาจารยแพทยในเวชปฏิบัติ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ทั้งภายในและนอกคณะฯ ที่
สนใจทางดาน Evidence-Based Medicine & Randomised Control Trial และมีภาระงานรับผิดชอบ
ทางดานการเรียนการสอน
9. วิทยากร :
9.1 วิทยากรตางประเทศ
จากสถาบัน Clinical Epidemiology and Biostatistics Faculty of Health Sciences,
McMaster University Health Sciences Centre, CANADA จํานวน 3 คน ไดแก
1. Professor Gordon Guyatt
2. Professor Haresh Kirpalani
3. Professor Barbara Schmidt
9.2 วิทยากรภายในคณะฯ ไดแก
1. อาจารยอัมรินทร ทักขิญเสถียร
กลุมงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
2. อาจารยอติพร อิงคสาธิต
กลุมงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
3. อาจารยภัทรวัณย วรธนารัตน
ภาควิชาออรโธปดคิ ส
4. อาจารยชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
5. อาจารยจรุงไทย เดชเทวพร
ภาควิชาอายุรศาสตร

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ : คณาจารยและบุคลากรที่เขารวมประชุม
10.1 สรางบุคลากรทางการแพทย ที่มีความรูทางดาน EBM และสามารถนําไปถายทอดแก
นักศึกษาได
10.2 สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน EBM ไดอยางเหมาะสม ทั้งระดับนักศึกษา
แพทย และแพทยประจําบาน
10.3 สามารถนํา EBM ไปประยุกตรใชในเวชปฏิบัติ ในการดูแลรักษาผูปวยได
10.4 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนผูนําการเรียนการสอนดาน EBM และ
เปนแหลงเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลที่ update ระหวางแพทยที่มีความสนใจจากสถานบันตางๆ
11. การประเมินผลการจัดประชุม :
ประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูรวมอบรมเชิงปฏิบัติการถึงการนํา EBM &
RCT ไปใชในการเรียนการสอน หลังเสร็จสิ้นการอบรม
12. คณะทํางานผูรับผิดชอบโครงการ :
ศาสตราจารยประทักษ โอประเสริฐสวัสดิ์ โทร.1284
ดร.อัมรินทร ทักขิญเสถียร โทร.1762
กลุมงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ สํานักงานวิจยั คณะฯ
13. หนวยงานรับผิดชอบจัดการประชุม
งานบริการวิชาการ ศูนยการแพทยสิริกิติ์ ชั้น 5 หอง 509 โทร. 02-2011542, 02-2012193,
02-2012607 โทรสาร 02-2011542,02-2012607
ผูประสานงานในการจัดประชุม
1. นางพรพรรณ ลิมปนุทัย
2. นางสาวรจนา บุญเลิศกุล
3. นายสุรพรรณ ตุมเพ็ชร
4. นางสาวพรพรรณ กอดแกว

