โครงการฝึ กอบรม Clinical Research : Research Methodology & Data Analysis
ระหว่ างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559
ณ ห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 ห้ อง 317
อาคารเรียนและปฏิบัตกิ ารรวมด้ านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1. ชื่อโครงการ : Clinical Research : Research Methodology & Data Analysis
2. หลักการและเหตุผล :
ในปั จจุบนั ความรู้ทางด้ านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติมีความสาคัญต่อแพทย์เวชปฏิบตั ิ พยาบาล
เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆมาก โดยความรู้นี ้ จะช่วยให้ บคุ ลากรดังกล่าว รู้จกั ลักษณะของข้ อมูล
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึง่ จะนาไปสูก่ ารนาข้ อมูลเหล่านี ้ไปใช้ ได้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ อย่าง
เหมาะสมต่อไป
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มุง่ ที่จะพัฒนาเวชปฏิบตั ิอิงหลักฐาน Evidence-Based
Medicine (EBM) โดยกระตุ้นให้ นา EBM มาใช้ ประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้ สนับสนุนให้ มีการ
เผยแพร่ความรู้ ทางด้ านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ซึง่ เป็ นศาสตร์ พื ้นฐานของ EBM ให้ แก่บคุ ลากรทาง
การแพทย์
กลุม่ สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จึงได้ กาหนดจัดให้ มีการอบรมทางด้ านระบาดวิทยา
คลินิกและชีวสถิตเิ บื ้องต้ น สาหรับผู้ที่มีความสนใจงานวิจยั ทางการแพทย์ โดยจัดให้ กบั เวชปฏิบตั ิ พยาบาล
เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจในการทาวิจยั โดยการฝึ กอบรมนี ้จะเป็ นเนื ้อหาขันพื
้ ้นฐาน
ของระบาดวิทยาและชีวสถิติ ซึง่ จะนาไปสู่การฝึ กอบรมอื่นๆ ที่จะมีอย่างต่อเนื่อง และเป็ นความรู้พื ้นฐานที่ผ้ ู
เข้ าฝึ กอบรมที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรื อเอกในสาขานี ้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ ของการอบรม :
3.1 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านระบาดวิทยาคลินิกและสถิตเิ บื ้องต้ น
3.2 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนาความรู้ทางวิชาการทางด้ านระบาดวิทยาและเวชปฏิบตั อิ ิง
หลักฐานไปถ่ายทอดให้ กบั นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานต่อไป
3.3 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเข้ าใจระเบียบวิธีการวิจยั และสามารถทาวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพได้
3.4 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนาความรู้ทางข้ อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ ในการดูแลผู้ป่วยได้ อย่าง
เหมาะสม
4. ตัวชีว้ ัด (ที่ใช้ ประเมินเชิงพฤติกรรม) : แบบประเมินผลจากแบบสอบถาม
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5. เนือ้ หาในการจัดการอบรม : บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ รวม 5 วัน ตามตารางท้ ายนี ้
6. วิธีดาเนินการ :
บรรยาย/ซักถาม/ฝึ กปฏิบตั คิ อมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA
Version 14, Program Epidata โดยทางผู้จดั จัดได้ เตรี ยมคอมพิวเตอร์ ให้ กบั ผู้เข้ าอบรม 1 คน/เครื่ อง
7. ระยะเวลาการอบรม : ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 5 วัน
8. สถานที่จัดการอบรม :
ณ ห้ องคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 ห้ อง 317 อาคารเรี ยนและปฏิบตั กิ ารรวมด้ านการแพทย์และโรงเรี ยน
พยาบาลรามาธิบดี (อาคารสร้ างใหม่ 9 ชัน้ อยูต่ ิดกับสนามเทนนิส)
9. กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักศึกษาและบุคลากรทัว่ ไปที่สนใจ ทังภายใน/ภายนอกคณะ
้
ฯ
จานวน 45 คน เฉพาะนักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิ์เบิกตามสิทธิราชการ ทางผู้จดั คิดค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
(ลด 20% จากค่าลงทะเบียน) ต้ องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาพร้ อมสาเนา และชาระด้ วยเงินสดเท่านัน้
- ภายนอกคณะฯ 70% (32 ที่นงั่ )
- ภายในคณะฯ 30% (13 ที่นงั่ ) ขอสงวนสิทธิ์ให้ โควต้ าภาควิชาละ 1 ท่านเท่านัน้
10. วิทยากร :
วิทยากรหลัก อาจารย์ประจาของกลุม่ สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ดังนี ้
1. รศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
2. รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต
3. ผศ.ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ
4. อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
5. อ.นพ.ปวิน นาธวัช
วิทยากรรอง (ผู้ชว่ ยคุมชัว่ โมงปฏิบตั ิ วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559)
1. นายณัฐวุฒิ อุน่ วรรณธรม
ตาแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ
2. นางสาวศิรินทิพย์ หมื่นจันทร์
ตาแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ

11. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ :
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11.1 ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถวางแผนการการดาเนินงานวิจยั ของตนเองในระดับหนึ่งก่อนเริ่ม
ทางานวิจยั
11.2 ผู้เข้ ารับการอบรมรู้จกั การใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Medicine)ในการดูแล
รักษาผู้ป่วย
11.3 ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถคิดและวางแผนในการจัดการข้ อมูลทางการวิจยั ได้ อย่างเป็ นระบบ
11.4 ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถนาความรู้ในการอบรมไปประยุกตร์ ใช้ ในการดาเนินงานวิจยั อย่าง
ถูกต้ องและสามารถผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
12. การประเมินผลเมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม :
ประเมินผลระยะสัน้ : ประเมินผลด้ วยแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ ้นการอบรมแต่ละหัวข้ ออบรม
13. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ :
กลุม่ สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้รับผิดชอบการจัดการอบรม : อ.นพ.ปวิน นาธวัช
ผู้ประสานงานการจัดการอบรม : นางสาวพราวเดือน สารเวช โทรศัพท์ 0-2201-1284
นางสาวจรรยาณี เครื ออ่อน โทรศัพท์ 0-2201-1269
14. หน่ วยงานรับผิดชอบจัดการอบรม :
งานบริการวิชาการ ชัน้ 1 อาคารวิจยั และสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 0-2201-2193, 0-2201-1542, 0-2201-2670 โทรสาร 0-2201-2607
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