โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจําปงบประมาณ 2565 เรื่อง
ชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตร (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน
ชื่อโครงการ

ชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตร
(Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)

ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันงานวิจัยมีบทบาทตอการพัฒนางานของเภสัชกร ความตองการในดานองคความรูในการทําวิจัย
และการวิเคราะห ขอมู ลมีสู งขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนํ าไปสู การเผยแพรผลงานวิ จั ย
การจัดการเรียนการสอนในชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตรนี้ แบงออกเปน 5 ชุดวิชา ดังนี้
1. Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using STATA program for pharmacist
ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการใชโปรแกรม STATA version 14.0 การจัดการขอมูลอยางงาย
ตั้งแตการลงขอมูลจนสามารถอยูในรูปแบบที่วิเคราะหดวยโปรแกรม STATA ได สถิติพื้นฐาน สถิติพรรณนา
หลักการของสถิติอางอิง ทําความเขาใจกับการกระจายของขอมูล การเขาใจ p-value, Type I,II error,
confidence interval ตัวแปร การจัดการตัวแปรและการวิเคราะหขอมูลดวยคําสั่งตาง ๆ ของสถิติพรรณนา
การตั้งตาราง การสรางแผนภูมิ พรอมทั้งการแปลผลที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อการเผยแพร
2. Series 2: Basic Inferential statistical analysis and sample size estimation
ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอางอิงแบบ univariable analysis ทั้งที่
ตั ว แปรตามเป น ค า ต อ เนื่ อ ง ได แ ก Parametric statistics: T-test, ANOVA, Pearson’s correlation Nonparametric test: Mann-Whitney U test (ranksum test), Wilcoxon’s signed rank test, Kruskal-Wallis
test และเป น สั ด ส ว น ได แ ก Chi-square test, Fisher’s exact test, McNemar’s test, Spearman rho
correlation รวมถึงสถิติทีใชในการวิเคราะหความเชื่อมั่นในการพัฒนาเครื่องมือคือ Cronbach’s alpha โดย
เนนการเลือกสถิติ การใชคําสั่งในการวิเคราะห การนําเสนอและการแปลผล การเขียนเพื่อเผยแพร ใน series นี้
จะเพิ่มเนื้อหาสําคัญอีกหนึ่งเรื่องคือการคํานวณขนาดตัวอยางในงานวิจัย
3. Series 3: Advance statistical analysis: Linear and repeated measure regression analysis
ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการวิเคราะหขอมูลในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อการตอบคําถามวิจัยที่ตองใชสถิติใน
การสรางตัวแบบ (model) หรือสมการทํานาย หรือควบคุมอิทธิพลของปจจัยกวนโดยการวิเคราะหที่ผลลัพธมี
ลักษณะเปนคาตอเนื่องคือ Linear regression ทั้งที่เปน univariable analysis และ multivariable analysis

นอกจากการวิเคราะห อานผลการวิเคราะหแลวจะตองฝกการแปลผล การนําเสนอผลเพื่อการตีพิมพเผยแพร
และนอกจากนี้ จ ะไดเรี ยนรู การวิเ คราะหขอมูล กรณีการวัดซ้ําหรือ repeated measures กรณีขอมูลเป น ค า
ตอเนื่องและจะไดเรียนรูการนําเสนอผลดวยแผนภูมิอยางเหมาะสม
4. Series 4: Advance statistical analysis for category data: Logistic, Poisson, survival analysis
with repeated measure
ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการวิเคราะหที่ผลลัพธมีลักษณะเปนสัดสวนและอัตรา คือ สถิติ binary
regression ในตระกูล risk และ odds (logistic), average rate (Poisson regression), การวิเคราะหการรอด
ชีพ (survival analysis) ทั้งที่เปน univariable analysis และ multivariable analysis นอกจากการวิเคราะห
อานผลการวิเคราะหแลวจะตองฝกการแปลผล การนําเสนอผลเพื่อการตีพิมพเผยแพร และนอกจากนี้จะได
เรียนรูการวิเคราะหขอมูลกรณีการวัดซ้ําหรือ repeated measures กรณีขอมูลเปนสัดสวนและจะไดเรียนรูการ
นําเสนอผลดวยแผนภูมิอยางเหมาะสม
5. Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการวิเคราะหอภิมานเครือขาย
(Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis)
ป จ จุ บั น การดู แ ลผู ป ว ยจํ า เป น ต อ งอาศั ย หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ แ ละการสั ง เคราะห อ งค ค วามรู
(knowledge synthesis in evidence-based practice) การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะห
อภิ ม าน และการวิ เ คราะห อ ภิ ม านเครื อ ข า ย (systematic review, meta-analysis, and network metaanalysis) เปนกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบเชิงปริมาณที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดอคติและขอผิดพลาดเชิงสุม โดย
มีเปาประสงคหลัก คือ มุงเนนหาขอสรุปในการรักษา ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือก หรือมาตรการตาง ๆ ใน
การรักษา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดูแลผูปวย เภสัชกรผูเขารวมประชุมจะไดฝกปฏิบัติดวยโปรแกรม
ทางสถิติ Stata version 14.0 ประกอบไปดวยขั้นตอนเบื้องตนในการการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งไดแก fixed and random effects models, assessing heterogeneity, bias
and study quality, meta-regression, funnel plot, overview of meta-analysis on the prevalence
and observational studies, frequentist methods in network meta-analysis, and interpreting
results
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมประชุมฯ
1. มีความสามารถในการจัดการขอมูลทางเภสัชศาสตรเพื่อการวิเคราะหขั้นพื้นฐานได
2. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร
3. มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตรได
4. มีความสามารถในการนําเสนอผลการวิเคราะหขั้นพื้นฐานไดอยางเหมาะสม
5. มี ความรู ความเข า ใจในการทบทวนวรรณกรรมอยางเป น ระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการ
วิเคราะหอภิมานเครือขายและสามารถนําองคความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการดูแล
ผูปวย ตลอดจนปรับใชในการผลิตผลงานวิจัย
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เปาหมาย/ผูเขารวมประชุม
1. หัวหนาฝายเภสัชกรรมและเภสัชกรโรงพยาบาล
2. เภสัชกรที่สนใจ ในหนวยงานของรัฐ และเอกชน
3. คณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
จํานวนไมเกิน 80 คนตอชุดวิชา
เภสัชกรผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร (CE-credit) ได ทั้งนี้ โดยผูเขารวมการประชุมฯ จะตองเขาฟงการบรรยายและทําแบบประเมิน
ความรูครบถวนทุกหัวขอตามที่มีระบุไวในกําหนดการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปนโครงการความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร 4 มหาวิทยาลัย
คื อ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และถือเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต โดยจัดเปนวิชาเลือกของหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสั ช กรรมคลิ นิ ก ของคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และเป น หั ว ข อ เลื อ กสรรทางเภสั ช ศาสตร
(Current/special topics) ของคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 2 หนวยกิต ดังนั้น จะไมสามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทาง
เภสัชศาสตร (CPE-credit) ได ในกรณีตอไปนี้
1. ผู เ ข า ร ว มประชุ มเชิ งปฏิ บัติการฯ ครั้งนี้ มีการลงทะเบีย นวัดผล/ประเมิน ผลเพื่อนับ สะสมเปน
หนวยกิตของวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก และเปนหัวขอเลือกสรรทางเภสัช
ศาสตร (Current/special topics) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ
2. เภสั ช กรที่ มี ส ถานะเป น นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอื่ น ๆ หรื อ เภสั ช กรผู ส มั ค รเข า ร ว ม
การประชุมฯ ที่ขอใชสิทธิ์ในนามนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผูที่ตองการใหนับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปนหนวยกิต
สะสมของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
เปนหัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร (Current/special topics ของคณะเภสัชศาสตร ของมหาวิทยาลัยในความ
รวมมือ (มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) จะตองเขารับการประเมิน
ตามที่จะแจงใหทราบตอไป
** เงื่อนไขการเก็บหนวยกิต: การเก็บหนวยกิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 2 หนวยกิต จะตองเขารวมการ
ประชุมอยางนอย 2 Series ในชุดวิชาที่ 1 – 4
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รายละเอียดการจัดประชุม
ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
Series 1 Basic statistical fundamental and analysis using STATA program
for pharmacist
Series 2 Basic inferential statistical analysis and sample size estimation
Series 3 Advance statistical analysis: Linear and repeated measure
regression analysis
Series 4 Advance statistical analysis for category data: Logistic, Poisson,
survival analysis with repeated measure
Series 5 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการ
วิเคราะหอภิมานเครือขาย (Systematic Review, Meta-Analysis and
Network Meta-Analysis)
รูปแบบการประชุม

วันที่จัด
29-30 มกราคม 2565
26-27 กุมภาพันธ 2565
26-27 มีนาคม 2565
28-29 พฤษภาคม 2565
30-31 กรกฎาคม 2565

การประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM ถายทอดสดภาพและเสียงจาก
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร STATA version 14.0

วิทยากร
1. รองศาสตราจารย ดร.จรณิต แกวกังวาล
2. อาจารย ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
3. ผูชวยศาสตราจารย ภก.ยงยุทธ เรือนทา
4. อาจารย ภก.สุรพล โนชัยวงศ

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมสามารถเพิ่มพูนองคความรูและพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการใหมากขึ้นเพื่อรองรับกับการ
ปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน
2. ผูเขารวมประชุมมีความรู ทักษะ และความมั่นใจในการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตรมากยิ่งขึ้น
3. ผูเขารวมประชุมสามารถสามารถพัฒนางานวิจัยจากงานประจําได
4. ผูเขารวมประชุมสามารถสังเคราะหองคความรูไดอยางเปนระบบ และตอยอดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผู
เขารับการอบรมสามารถประยุกตใชสถิติที่เกี่ยวของกับการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิ
มาน และการวิเคราะหอภิมานเครือขาย ในการตัดสินใจดูแลผูปวยโดยอางอิงหลักฐานเชิงประจักษ
วิธีการเขารวมประชุมฯ
1. การสมั ค ร ผู ส นใจโปรดสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม Download ใบสมั ค ร และสมั ค รออนไลน ไ ด ที่
https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th
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2. อัตราคาลงทะเบียน
• คาลงทะเบียนรายชุดวิชา อัตราชุดวิชาละ 2,500.-บาทตอคน (สองพันหารอยบาทถวน) รายละเอียด
การรับสมัคร ดังตอไปนี้
ชุดวิชา
กําหนดการรับสมัคร
Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using สมั ค รพร อ มชํ า ระเงิ น ค า ลงทะเบี ยน
ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565
STATA program for pharmacist
Series 2: Basic inferential statistical analysis and sample สมั ค รพร อ มชํ า ระเงิ น ค า ลงทะเบี ยน
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2565
size estimation
Series 3: Advance statistical analysis: Linear and repeated สมั ค รพร อ มชํ า ระเงิ น ค า ลงทะเบี ยน
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565
measure regression analysis
Series 4: Advance statistical analysis for category data: สมั ค รพร อ มชํ า ระเงิ น ค า ลงทะเบี ยน
Logistic, Poisson, survival analysis with repeated measure ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะห สมั ค รพร อ มชํ า ระเงิ น ค า ลงทะเบี ยน
อภิ ม าน และการวิ เ คราะห อ ภิ ม านเครื อ ข า ย (Systematic ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis)
• คาลงทะเบียนเหมาจาย 5 ชุดวิชา อัตรา 11,000.-บาทตอคน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียด
การรับสมัคร ดังตอไปนี้
ชุดวิชา
กําหนดการรับสมัคร
เหมาจาย 5 ชุดวิชา (Series 1 – 5) สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565

โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ
ชื่อบัญชี งานเครือขายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32958-5
กรุณาแจงการชําระเงินและสงหลักฐานการชําระเงิน (หลักฐานการชําระเงินจะตองระบุชื่อและนามสกุล
ของผูสมัครใหชัดเจน) ผานระบบการรับสมัครออนไลนไดที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th
• นักศึกษาบัณฑิ ตศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิ ก สาขาการจัดการเภสัช กรรมและ
สาขาเภสั ช ศาสตร สั งคมและการบริห าร ของมหาวิทยาลัย ในความรว มมือ จะไดรับ สิทธิ์ ลดหย อ น
คาลงทะเบียนครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ โดยชําระเงินในอัตรารายชุดวิชา ชุดวิชาละ 1,250.-บาทตอคน
(หนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) หรืออัตราเหมาจาย 5 ชุดวิชา 5,500.-บาทตอคน (หาพันหารอยบาทถวน)
• ในกรณีที่มีผูลงทะเบียนเกินกวาจํานวนที่รองรับได ทางผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์การเขารวมประชุมใหแกผูที่
ชําระคาลงทะเบียนกอน
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หมายเหตุ
• ไมรับชําระคาลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ลวงหนาดวย ดราฟ เช็ค ไปรษณียธนาณัติและการฝากเงิน
ระบบ ADM
• ผูเปนขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ จากตนสังกัดไดตามสิทธิ์และตามระเบียบของ
ทางราชการ
• ผูสนใจโปรดแจงการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ไดที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th
• ผูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนประชุมชําระลวงหนาไมวากรณีใด ๆ ยกเวน ไมจัดการ
ประชุม
• กรณี ที่ ผู ส มั ค รไม ส ามารถมาประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ด ว ยตนเอง สามารถส ง ผู แ ทนมาเข า ร ว มประชุ ม
เชิงปฏิบัติการฯ ได โดยผูสมัครจะตองประสาน/แจงใหหนวยงานผูจัดทราบลวงหนากอนเริ่มงานประชุม
1 สัปดาห
• ขอใหผูเขารวมประชุม เตรียม คอมพิวเตอร Notebook ใชสําหรับศึกษาและฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม
รวมกับการฟงบรรยาย
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กําหนดการ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจําปงบประมาณ 2565 เรื่อง
ชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตร (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน
Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using STATA program for pharmacist
กําหนดการ
29 มกราคม 2565
08.00 - 08.15 น.
08.15 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 17.00 น.
30 มกราคม 2565
08.30 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 17.00 น.

หัวขอ

วิทยากร

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุม
Introduction to statistics for pharmaceutical
research
พัก
ขอมูลในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ตัวแปร และ แนะนํา
STATA program version 14.0
พักรับประทานอาหาร
การจัดการตัวแปรเพื่อการวิเคราะหขอมูล
พัก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) I
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) II
พัก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) III
พักรับประทานอาหาร
แบบฝกหัดสถิติพรรณนาและการนําเสนอขอมูล I ดวย
ตาราง
พัก
แบบฝกหัดสถิติพรรณนาและการนําเสนอขอมูล II ดวย
แผนภูมิ

7

รศ.ดร.ภก.สุพัฒน จิรานุสรณกุล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน

Series 2: Basic inferential statistical analysis and sample size estimation
กําหนดการ
หัวขอ
26 กุมภาพันธ 2565
08.15 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. Session 1.1 Basic inferential statistics principle:
p-value, Type I, II error, confidence interval
10.00 - 10.15 น. พัก
10.15 - 12.00 น. Analysis of continuous data I: Parametric
statistics: Independent T-test, Paired T-test
Non-parametric test: Mann-Whitney U test
(Ranksum test), Wilcoxon’s signed rank test
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.30 น. Analysis of continuous data II: ANOVA, KruskalWallis test Pearson’s correlation, Spearman
rank correlation
14.30 - 14.45 น. พัก
14.45 - 17.00 น. แบบฝกหัด Analysis of continuous data และการ
นําเสนอขอมูล
27 กุมภาพันธ 2565
08.30 - 10.30 น. การวิเคราะหขอมูลที่เปนสัดสวน: Chi-square test,
Fisher’s exact test, McNamar’s test
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 17.00 น.

วิทยากร
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา

พัก
การวิเคราะหขอมูลสัดสวนนําเสนอความสัมพันธ I: Risk อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ratio, Odds ratio, Incidence rate ratio etc.
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
พักรับประทานอาหาร
สถิติทีใชในการวิเคราะหความเชื่อมั่นในการพัฒนา
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
เครื่องมือ: Cronbach’s alpha
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
พัก
การประมาณขนาดตัวอยาง (Sample size
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
estimation)
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
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Series 3: Advance statistical analysis: Linear and repeated measure regression analysis
กําหนดการ
26 มีนาคม 2565
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.30 น.

หัวขอ

วิทยากร

ลงทะเบียน
Advanced statistics for continuous outcomes

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

พัก
Univariable linear Regression I

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
Multivariable linear Regression II

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 17.00 น.

พัก
Linear Regression practicum and results presentation

27 มีนาคม 2565
08.30 - 10.00 น.

Repeated Measures Analysis for continuous data I

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.

พัก
Repeated Measures Analysis for continuous data II

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

พักรับประทานอาหาร
Repeated Measures Analysis for continuous data III

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 17.00 น.

พัก
Repeated Measures Analysis for continuous data
practicum and results presentation

รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
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รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน

Series 4: Advance statistical analysis for category data: Logistic, Poisson, survival analysis with
repeated measure
กําหนดการ
หัวขอ
28 พฤษภาคม 2565
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น. Regression for Risk, Odds (logistic regression) I

10.30 - 10.45 น
10.45 - 12.15 น.

พัก
Regression for Risk, Odds (logistic regression) II

12.15 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหาร
Repeated Measures Analysis I (categorical data)

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.00 น.

พัก
Repeated Measures Analysis II (categorical data)

29 พฤษภาคม 2565
08.30 - 10.30 น. Regression for Rate Analysis (Poisson regression) I

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.

พัก
Regression for Rate Analysis (Poisson regression) II

12.15 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหาร
Survival Analysis (Cox’s proportional hazard
regression) I

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.00 น

พัก
Survival Analysis (Cox’s proportional hazard
regression) II
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วิทยากร
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา

Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการวิเคราะหอภิมานเครือขาย
(Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis)
กําหนดการ
หัวขอ
30 กรกฎาคม 2565
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น. Principle of systematic reviews and meta-analysis
and introducing tools for assessment i.e PRISMA
2020
10.30 - 10.45 น. พัก
10.45 - 12.15 น. How to do an effective searching and step-by-step
of meta-analysis process?

วิทยากร
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา

12.15 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหาร
Introduction to STATA 14.0 for meta-analysis Fixed
and random effects models for meta-analysis I

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.00 น.

พัก
Fixed and random effects models for meta-analysis I อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
and results interpretations
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา

31 กรกฎาคม 2565
08.30 - 10.30 น. Assessing heterogeneity, Bias, and study quality in
meta-analysis
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.

พัก
Meta-regression, Funnel plot and other plots

12.15 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหาร
Overview of meta-analysis on the prevalence and
observational studies

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.00 น.

พัก
Frequentist methods in network meta-analysis and
interpreting results

หมายเหตุ:

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
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เวลาตามกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
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