โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
Logistic regression, Survival analysis, Longitudinal data analysis
ระหวางวันที่ 3-4, 13-14, 20-21 ธันวาคม 25545
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร ชั้น 3 หอง 317
อาคารเรียนและปฏิบัติการวมดานการแพทย และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistic regression, Survival analysis and Longitudinal data
analysis
2. หลักการและเหตุผล :
ในปจจุบันงานวิจัยทางการแพทย มีรูปแบการวิจัยที่ซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ และบนความซับซอนนี้ ตองการ
สถิติชั้นสูงในการวิเคราะหขอมูล จึงจะทําใหการนําเสนอผลงานนั้นมีประโยชน และนําไปประยุกตใชในเวชปฏิบัติ
ได ลักษณะของขอมูลในงานวิจัยทางการแพทยสวนใหญเปนขอมูลกลุม (categorical data) และเปนขอมูลที่เปน
ชวงเวลากับเหตุการณ (time to event) ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเหลานี้คือ Logistic regression, Survival
analysisและ Longitudinal data analysis ตามลําดับ
การวิเคราะห Logistic regression มีขั้นตอนที่ซับซอนแตไมยากถาผูวิเคราะหเขาใจหลักการของสถิติตัวนี้
ประโยชนที่ถูกนํามาใชบอยมากขึ้นคือการสรางสมการทํานายการเกิดโรค ที่เรียกวา Prediction score model ซึ่งเปน
เครื่องมือที่มีการใชอยางแพรหลายในเวชปฏิบัติ ในการทํานายการเกิดโรค หรือผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ
นั้นๆ เชน A simplified prediction score for sleep apnea, Prediction score model for neonatal sepsis, prediction
score model for osteoporosis, Prediction score model for mortality in major trauma และอื่นๆอีกมากมายใน
Literatures
ลักษณะการดําเนินการของโรค เมื่อเกิดขึ้นแลว จะสามารถบอกไดดีโดยการวิเคราะหแบบ Time to event
analysis หรือ Survival analysis นั้นเอง เชน Disease prognosis after treatment in breast cancer, time to remission
after treatment, probability of survival at 2, 5 years after diagnosis, etc. การวิเคราะหแบบนี้มี Pitfalls ที่ควร
ตระหนักมากมาย ที่ผูวิเคราะหหรือผูใชขอมูลควรรู จึงจะเกิดประโยชนตองานวิจัยนั้นๆ
กลุมสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงไดจัดใหมีการอบรม
ระยะสั้นใหแกผูวิจัยทางการแพทยทั่วไปที่สนใจ โดยการฝกอบรมนี้จะเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ ที่มีการวิเคราะห
ขอมูลจริงจากงานวิจัย
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3. วัตถุประสงคของการอบรม :
3.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจหลักในการใชสถิติ Logistic regression, Survival
analysis และ Longitudinal data analysis
3.2 สามารถเลือกนําไปประยุกตใชในงานวิจยั ไดอยางเหมาะสม
3.3 สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Logistic regression, Survival analysis และ Longitudinal data
analysis และแปลผลไดอยางถูกตอง
4. ตัวชี้วัด (ที่ใชประเมินเชิงพฤติกรรม) :
แบบประเมินผลและจากการสังเกตการณในการฝกปฏิบัติ
5. เนื้อหาในการจัดการอบรม :
แยกออกเปน 3 หวขอ โดยรายละเอียดเนื้อหาแตละหัวขอ ตามตารางอบรมแนบทายนี้
- Logistic regression
ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555
- Survival analysis
ระหวางวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555
- Longitudinal data analysis
ระหวางวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555
6. วิธีดําเนินการ :
บรรยาย และปฏิบัติโดยใชโปรแกรมทางสถิติ (STATA Version 12) เครื่องคอมพิวเตอร 1 คน / เครื่อง
7. ระยะเวลาการอบรม : ผูเขาอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนแยกตามหัวขอ แตละหัวขอใชเวลาในการอบรมอยาง
นอย 2 วัน ดังนี้
(รวม 2 วัน)
หัวขอที่ 1 : Logistic regression
ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555
หัวขอที่ 2 : Survival analysis
ระหวางวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555
(รวม 2 วัน)
หัวขอที่ 3 : Longitudinal data analysis ระหวางวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555
(รวม 2 วัน)
8. สถานที่จัดการอบรม :
ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร ชั้น 3 หอง 317 อาคารเรียนและปฏิบัติการวมดานการแพทย และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคาร 9 ชั้น อยูติดสนามเทนนิส)
9. กลุมเปาหมาย :
แพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ฯ จํานวน 40
คน/หัวขอ (แบงเปน 70% สําหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ จํานวน 28 ที่นั่ง และ 30% สําหรับบุคลากรภายในคณะฯ
12 ที่นั่ง)
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10. วิทยากร : อาจารยประจําของกลุมสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
วิทยากรหลัก จํานวน 2 คน ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร ทักขิญเสถียร
2. อาจารย ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ
วิทยากรรอง (ผูชวยสอนภาคปฏิบัติทางดานโปรแกรมสถิติ) จํานวน 2 คน
1. นายดิษฐพล มั่นธรรม
ตําแหนง นักวิชาการเวชสถิติ
2. นางสาวศศิธร หยองเจริญ ตําแหนง นักวิชาการเวชสถิติ
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ :
11.1 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตรใชสถิติชั้นสูงในงานวิจยั ได
11.2 ผูเขารับการอบรมสามารถผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
12. การประเมินผล :
ประเมินผลดวยแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
13. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กลุมสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผูรับผิดชอบการโครงการ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร ทักขิญเสถียร
ผูประสานงานจัดการอบรม
: พราวเดือน สารเวช, จรรยาณี เครือออน, วิภาดา ปุรวัฒน
โทรศัพท 02-201-1284, 02-201-1269 โทรสาร 02-201-1284
14. หนวยงานรับผิดชอบจัดการอบรม :
งานบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ โทรศัพท 02-201-2193, 02-201-1542
โทรสาร 0-2201-2607
ผูประสานงานในการจัดประชุม
1. นางสาวณัฏฐตวัน
จิรัชยาปกรณ
2. นางสาวรจนา
บุญเลิศกุล
3. นางสาวกัณฐมณี
กอดแกว
4. นายสุรพรรณ
ตุมเพ็ชร
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