วิธ ีก ารชาระค่าลงทะเบียน
1) ชาระผ่าน Internet banking หรือ Application ธนาคาร
ซึ่ง สามารถชาระได้ทุกธนาคาร โดยแสกน QR code
ในใบPay in ที่ไ ด้ร ับหลัง จากลงทะเบียนแล้ว
2) ใบน าฝาก ได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
ชื่อบัญ ชี “เงินรายได้ค ณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ”
::เลขที
สอบถามรายละเอี
ย ดการอบรมเพิ่ม เติม ::
่บัญ ชี 026-3-04247-7
3) เช็ค สั่ง จ่ายในนาม “เงินรายได้ค ณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี” ชาระคู่กับใบนาฝากของธนาคารเท่านั้น
นางสาวกรกมล
เลขที่บัญ ชี 026-3-04247-7 สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4) ขอสงวนสิทธิ ไม่ค ืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆ

วัต ถุป ระสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีค วามรู้ ความเข้าใจทางด้านระบาด
วิทยาคลินิกและชีวสถิต เิ บื้องต้น
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรูท้ างวิชาการทางด้าน
ระบาดวิ ทยาและเวชปฏิบั ต ิอิง หลั กฐา นไปถ่า ยทอดให้กั บ
นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานต่อไป
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบวิธกี ารวิจยั และสามารถ
นาความรู้ค วามเข้าใจไปทาวิจัยอย่างมีค ุณภาพได้
 เพื่อให้ผู้เ ข้ารั บการ อบร มสามารถนาค วามรู้ทางข้อมู ลเชิ ง
ประจักษ์ไ ปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

กลุ่ม เป้าหมาย

อัตราค่าติลงทะเบี
ดต่อที่พัก ยน
 Basic
1. โรงแ
Course
รมแ บงค็อ ก ท่มิาดนละ
ทาวน์5,000
โฮเท็บาท
ล
 Advanced
สนใจติด ต่อCourse
คุณคูโ บ้ท่านละ
โทร.7,000
02-034-3888
บาท
• ห้Course
องพักเดี่ยว 1,500ท่าบาท
(รวมอาหารเช้
 Full
นละ 10,000
บาท า)
• ห้องพักคู่ 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า)
ชาระค่2.
าลงทะเบี
โรงแยรมเซ็
นแล้ว กรุ
น จูณราส่
ี่ พาร์
งหลัคกฐานการช
กรุง เทพฯ
าระเงิน
โดยถ่าสนใจติ
ยรูปหลัดกต่ฐานช
มระบุชื่อผู้ลงทะเบียน
อ คุณาระเงิ
มณีนรัตพร้น์อโทร.097–941-4916
ชื•่องานประชุ
่อสาหรั
บออกใบเสร็
จ า)
ห้องพักเดีม่ยและชื
ว 1,500
บาท
(รวมอาหารเช้
ส่งมาที่ E-Mail
• ห้องพั: academic.rama@gmail.com
กคู่ 1,800 บาท (รวมอาหารเช้า)
3. โรงแ รมสุโ กศล กรุง เทพฯ
สอบถามรายละเอีย ด
สนใจติดต่อ คุณขวัญเรือนโทร. 081-823-0882
แ จ้ง ยกเลิก / ยืน ยัน การช าระเงิน
• ห้องพักเดี่ยว 2,400 บาท (รวมอาหารเช้า)
ติด ต่อ ได้ท ี่ คุณกรกมล สุน ทรพิท ัก ษ์ก ุล
• ห้องพักคู่ 2,600 บาท (รวมอาหารเช้า
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
โทร. 02-201-2193, 02-201-1542 Fax. 02-201 2607

การอบรมผ่านระบบออนไลน์

“EBM Research Methodology
and Biostatistics”
ระหว่างวัน ที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564
รูป แ บบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแ กรม Zoom

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุค ลากรทั่วไปที่สนใจ รับ
จานวนทั้ง หมด 45 คน โดยแบ่ง ดัง นี้
1. บุค ลากรภายนอกคณะฯ
จานวน 35 คน
2. บุค ลากรภายในคณะฯ*
จานวน 10 คน
(*ให้โควตาภาควิชาละ 1 คนเท่านั้น)

รูป แ บบการอบรม
ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิง หาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนอย่าใดอย่างหนึ่ง ดัง นี้
1. Basic course (2วัน)
วันที่ 2 – 3 สิง หาคม 2564
2. Advanced course (3วัน) วันที่ 4 – 6 สิง หาคม 2564
3. Full course (5วัน)
วันที่ 2 – 6 สิง หาคม 2564
สามารถดูรายละเอียดของกาหนดการเพิ่มเติมได้ที่

www.acmrrama.com
ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
www.acmrrama.com

การอบรมผ่านระบบออนไลน์
เรื่อ ง “EBM Research Methodology and Biostatistics”
หลัก การแ ละเหตุผ ล
ในปั จจุ บันความรู้ ทางด้า นระบาดวิ ทยาคลิ นิก และ
ชีวสถิติม ีความสาคัญต่อแพทย์เ วชปฏิบัติ พยาบาล เภสัชกร
และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆมาก โดยความรู้นี้ จะช่วยให้
บุคลากรดังกล่าว รู้จักลักษณะของข้อมูลทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งจะนาไปสู่การนาข้อมูลเหล่านี้ไ ปใช้ไ ด้ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี มุ่ง ที่จ ะ
พัฒนาเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน Evidence-Based Medicine
(EBM) โดยกระตุ้นใ ห้นา EBM มาใช้ป ระกอบใ นการดูแ ล
รักษาผู้ป่วย จึงได้สนับสนุนให้ม ีการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ระบาดวิ ทยาคลินิ กและชี วสถิ ติ ซึ่ งเป็นศาสตร์พื้น ฐานของ
EBM ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จึงได้จัดให้ม ี
การอบรมทางด้านระบาดวิทยาคลิ นิกและชีวสถิติเ บื้องต้ น
สาหรับผู้ที่ม ีความสนใจงานวิจัยทางการแพทย์ โดยจัดให้กบั
เวชปฏิบั ติ พยาบาล เภสั ชกร และบุคลากรทางการแพทย์
อื่นๆ ที่สนใจในการทาวิจัย โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นเนือ้ หา
ขั้นพื้น ฐานของระบาดวิทยาและชีวสถิติ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ฝึกอบรมอื่นๆ ที่จะมีอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรูพ้ นื้ ฐานที่
ผู้เ ข้าฝึกอบรมที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกใน
สาขานี้ต่อไป

ก าหนดการ
วัน จัน ทร์ท ่ี 2 สิง หาคม 2564
09.00 - 12.00 น. How to develop good research proposal
- Research question and objectives
- Study design
- Variables and measurements
- Data collection
- Statistical analysis plan
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. How to review relevant literature
- Design search terms and search strategy
- Searching techniques and tips
- Refining search results - Reference
management
- Extension for literature review: Process of
systematic review

วัน อัง คารที่ 3 สิง หาคม 2564
09.00 - 12.00 น. EBM in clinical practice: how to read,
understand and critical appraise studies:
 Critical appraisal guides on
- Diagnostic study
- Therapeutic study
- Systematic review
 Application of EBM in clinical practice
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. EBM small group discussion

วัน พุธ ที่ 4 สิง หาคม 2564
09.00 - 16.00 น. Primer biostatistics for medical research
- Analysis for continuous data
- Analysis for categorical data
- Basic regression analysis

12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Logistic regression analysis
- Model selection
- Interpretation
- Model performances
- Diagnostic measuring

วัน พฤหัส บดีท ี่ 5 สิงหาคม 2564
09.00 - 12.00 น. Developing phase of clinical prediction score
- Model selection
- Score scheme creation
- ROC analysis
Validation phase of clinical prediction score
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Survival analysis
- Background and concepts
- Estimation of survival probability
- The Cox’s proportional hazard model
- Time varying covariates model

วัน ศุก ร์ท ี่ 6 สิงหาคม 2564
09.00 - 12.00 น. Clinical trial
- Conventional randomized controlled trial
- Adaptive study designs
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Designing and analysis planning for real
world data
- Observational studies
- How to emulate RCT from real world data
- Data processing for real world data
- Concepts of analysis of real world data

