
รายงานการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

(ระยะส้ันไมเกิน 90 วัน และระยะยาวต้ังแต 90 วันข้ึนไป)

. .

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.1 ช่ือ – นามสกุล นางสาววราภรณ  เนตรพราว

อายุ 28 ป การศึกษา ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกสถิติ

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ

1.2 ตำแหนง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ) เก็บรวมรวบขอมูลเพ่ือจัดทำฐานขอมูลภายในกลุมงานสงเสริมการวิจัย

ใหคำปรึกษาดานสถิติ เชน การคำนวณขนาดตัวอยาง สถิติท่ีใชในการวิจัย รวมไปถึงการใชโปรแกรมทางสถิติ

เปนตน

1.3 ช่ือเร่ือง / หลักสูตร โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางการแพทย

ข้ันสูง”

สาขา - (ไมมีก็ได)

เพ่ือ � ศึกษา ฝกอบรม � ประชุม � ดูงาน � สัมมนา � ปฏิบัติการวิจัย

งบประมาณ � เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินบำรุงโรงพยาบาล

� ทุนสวนตัว

จำนวนเงิน 9,500 บาท

ระหวางวันท่ี 4 – 8 กรกฎาคม 2565 สถานท่ี รูปแบบ ออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM

คุณวุฒิ / วุฒิบัตรท่ีไดรับ ประกาศนียบัตร

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย

(โปรดใหขอมูลในเชิงวิชาการ)

2.1 วัตถุประสงค

2.1.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางการแพทยข้ันสูง

และประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติไดอยางถูกตอง

2.1.2 เพ่ือเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลตามแบบแผนการวิจัย
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2.2 เน้ือหา

Epidemiology หมายถึง ระบาดวิทยา (สธ.) หรือ วิทยาการระบาด (ม.มหิดล) เปนการศึกษาโรคท่ีสนใจวา

กระจายอยูในประชากรมากหรือนอย เกิดข้ึนอยางไร กับใคร และศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดโรคใน

ประชากร

ตัววัดในระบาดวิทยา แบงออกเปน

ตัววัดการเกิดโรค ไดแก

- ความชุก (Prevalence) คือการเกิดโรครายใหม + เปนมานานแลว

ถามีความชุกเยอะๆ อาจต้ังขอสงสัยไดวา มีการเกิดโรครายใหมในแตละปเพ่ิมมากข้ึน หรือระยะ

เวลาการเกิดโรคน้ันยาวนาน เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน

- อุบัติการณ (Incidence) คือ การเกิดโรครายใหม

การวัดอุบัติการณมี 2 วิธี

1. อุบัติการณสะสม (Cumulative incidence) หาไดจากนำจำนวนผูปวยรายใหมในชวงเวลา

น้ันหารจำนวนประชากรท่ีมีความเส่ียงในชวงเวลาน้ัน

2. Incidence density หรือ Incidence rate เปนการคิดท่ีมีเวลาเขามาเก่ียวของหนวยท่ีคิด

ออกมาเปน Person-time

ตัววัดความสัมพันธ ไดแก

- Relative Risk ใชในรูปแบบ Cohort Study

- Odds Ratio ใชในรูปแบบ Case-Control Study

- Prevalence Rate Ratio ใชในรูปแบบ Cross-Sectional Study

สามารถจัดลำดับช้ันในการศึกษาทางระบาดวิทยาไดดังน้ี

1. Clinical Trial   เปนการศึกษาเชิงทดลอง (Experiment)  เปนลำดับข้ันสูงสุด

2. Cohort เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Analytic)

3. Cross-sectional / Case control  เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Analytic)

4. Case series เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive)

5. Case report   เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive)

การศึกษาเชิงทดลอง (Clinical Trial)

การศึกษาเชิงทดลองสามารถศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชนไดท้ังในดานสาธารณสุขและดานการแพทย ซ่ึง

วัตถุประสงคคือการชวยแกไขปญหาหรือปรับเปล่ียนธรรมชาติของการเกิดโรค ของประชากร ไดแก

ชวยลดหรือปองกันการเสียชีวิต ลดความพิการ ลดโอกาสเส่ียงในการเกิดโรค เปนตน ส่ิงท่ีทาทายสำหรับผู

วิจัยคือการนำวิธีการรักษา การปองกัน หรือแนวทาง ตาง ๆ มาใชกับประชาชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอยางการศึกษาในเชิงปองกัน เชน ในชวงการระบาดของโรค COVID-19 องคการอนามัยโลกไดแนะนำให

ประชาชนเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางนอย 1-2 เมตร ใสหนากากอนามัยและลางมือ
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บอย ๆ เพ่ือปองกันการระบาดของโรค

ส่ิงเหลาน้ีเปนแนวทางในการปองกันโรค ผลการปฏิบัติดังกลาวสามารถควบคุมและปองกันโรคไดจริงซ่ึงได

ผานการทดลองมาแลว ดังน้ันหากผูวิจัยตองการวัดผลการปฏิบัติตามแนวทางน้ีในชุมชนของตนเองก็

สามารถทำการศึกษาเชิงทดลองไดเชนกันเพ่ือดูวาประชาชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังกลาวดีข้ึนหรือไม

อยางไร สำหรับในเชิงการรักษา เชน ประเทศจีนไดผลิต และทดลองใชยาตานไวรัสเปนยาตานโรค

COVID-19 ตัวแรกไดผลดี ซ่ึงไดจากผลการศึกษาเชิงทดลอง หากนักวิจัยชาวไทยนำยาดังกลาวมาทดลอง

ประสิทธิภาพเพ่ิมเติมก็สามารถทำได โดยออกแบบการศึกษาใหม เชน การศึกษาในผูปวยท่ีมีอาการหรือ

คุณลักษณะท่ีใกลเคียงกัน อาจแบงผูปวยออกเปน 2 กลุม ดวยวิธีการ เลือกสุม (Randomization) โดยให

กลุมท่ี 1 เปนกลุมทดลอง คือใหผูปวยไดรับยารวมกับยาตานไวรัส เอชไอวี (HIV) กลุมท่ี 2 เปนกลุมควบคุม

ใหผูปวยไดรับยาอยางเดียว แลวเปรียบผลการรักษาวามีความแตกตางกันอยางไร ลักษณะเชนน้ีเปนการ

ศึกษาเชิงทดลองในดานการรักษาทางการแพทย (Clinical Practice)

การศึกษา Cohort

เปนรูปแบบการศึกษาเชิงสังเกต (Observational Study) อีกชนิดหน่ึง การศึกษา Cohort เปนการศึกษา

ท่ีเร่ิมสังเกตจากกลุมท่ีไมมีโรคหรือปญหาสุขภาพท่ีตองการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาประกอบดวย 2 กลุม

คือ กลุมไดรับปจจัยเส่ียงและกลุมท่ีไมไดรับปจจัยเส่ียงท่ีสงสัยวาเปนสาเหตุของโรค หรือปญหาสุขภาพใน

อนาคต โดยผูวิจัยติดตามเฝาสังเกตจนกวาท้ัง 2 กลุมมีการเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพแลวทำการ

เปรียบเทียบอุบัติการณของโรคหรือปญหาสุขภาพ ระหวางกลุมท่ีไดรับปจจัยเส่ียง (Exposure) และ กลุมท่ี

ไมไดรับปจจัยเส่ียง (Non-exposure) เพ่ือวัดความสัมพันธระหวางสาเหตุ (Cause) หรือปจจัยเส่ียงกับผล

(Effect) คือ โรคหรือปญหาสุขภาพท่ีศึกษา การศึกษาชนิดน้ีผูวิจัยไมไดจัดกระทำใด กับกลุมตัวอยาง โดยผู

วิจัยปลอยใหกลุมตัวอยางท่ีไดรับปจจัยและไมไดรับปจจัยเส่ียงเปนไปโดยธรรมชาติ เชน การศึกษาความ

สัมพันธระหวางการด่ืมแอลกอฮอลกับโรคมะเร็งตับ กลุมตัวอยางประกอบดวยสองกลุมคือกลุมท่ีด่ืม

แอลกอฮอลและกลุมท่ีไมด่ืมแอลกอฮอล ท้ังสองกลุมน้ีถูกติดตามไปใน ระยะเวลา 10 ป เพ่ือดูวากลุมไหนมี

อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งตับมากกวากัน ในชวงระยะเวลาท่ีติดตาม ผูวิจัยไมตองแนะนำใหใครหยุดการ

ด่ืมแอลกอฮอรหรือใครจะเร่ิมด่ืมเวลาไหนก็ไมตองไปแนะนำใด ๆ ท้ังส้ิน ปลอยใหการศึกษาเปนไปตาม

ธรรมชาติ

การศึกษา Case-control

การศึกษาแบบควบคุมกรณีเปนการออกแบบการวิจัยท่ีนักวิจัยใชซ่ึงการวิจัยเร่ิมตนดวยผลลัพธเพ่ือท่ีจะ

เขาใจสาเหตุ ดังน้ันจึงเปนการศึกษายอนหลัง การศึกษาเหลาน้ีสวนใหญใชในหลายสาขาวิชา ในการศึกษา

กรณีควบคุมมีคนสองกลุม คนท่ีมีเง่ือนไขและคนอ่ืน ๆ ท่ีไมมี นอกเหนือจากปจจัยควบคุมเหลาน้ีแลวปจจัย

อ่ืน ๆ ก็มีความคลายคลึงกันในท้ังสองกลุม จากน้ันผูวิจัยจะพยายามระบุสภาพท่ีมองเห็นไดสำหรับกลุมแรก

ไมใชอยางท่ีสอง อยางไรก็ตามขอกังวลหลักในการศึกษากรณีควบคุมคือไมสามารถทำนายสาเหตุไดแมวาจะ

สามารถนำเสนอปจจัยเส่ียงท่ีเปนไปได
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การศึกษา Cross-sectional

เปนการศึกษาเก่ียวกับโรคและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจอยูในชุมชน ท่ีจุดเวลาใดเวลาหน่ึง โดยมากใชวิธีการ

สำรวจ (Survey method) วิธีการศึกษาแบบน้ีจะชวยบอกความชุกของโรคท่ีจุดเวลาเวลาหน่ึง จึงนิยมเรียก

วิธีการศึกษาน้ีวา การสำรวจความชุกของโรค (Prevalence survey)

การคำนวณขนาดตัวอยาง

การคำนวณขนาดตัวอยางท่ีจะใชในการวิจัยเปนส่ิงมีความสำคัญอยางมาก และมีผลโดยตรงตอความนา

เช่ือถือของผลงานวิจัย การคํานวณขนาดตัวอยางลวงหนากอนทําวิจัยจะชวยใหผูวิจัยสามารถตัดสินใจและ

เตรียมการตาง ๆ ไดกอนดําเนินการวิจัย เพ่ือการเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชขนาดตัวอยางนอย

ท่ีสุดท่ีจะตอบคำถามงานวิจัยได เพ่ือประหยัดเวลา แรงงานงบประมาณคาใชจาย เพ่ิมประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพการวิจัย

องคประกอบสําคัญท่ีใชประกอบการกําหนดขนาดตัวอยาง มีดังน้ี

1. วัตถุประสงคหลักหรือคําตอบท่ีผูวิจัยตองการ เชน ตองการทราบคาเฉล่ีย หรือ คารอยละเน่ืองจากสูตร

การคำนวณจะแตกตางกัน นักวิจัยจึงมุงไปท่ีคําถามวิจัยหลักท่ีผูวิจัยตองการคืออะไร เพ่ือนำมาคำนวณขนาด

ตัวอยาง

2. ระดับนัยสําคัญ (α) ซ่ึงข้ึนกับระดับความคลาดเคล่ือนของสมมติฐานท่ีไดกําหนดไว เชน ระดับนัยสําคัญ

.05 คา Z จะมีคา 1.96 ( 2-sided type หรือ 2- tailed type) และ 1.645( 1-sided type หรือ

1-tailed type) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดในสมมติฐานท่ีจะทดสอบ หรือ เรียกวา ความนาจะเปนของ

การเกิดความผิดพลาดแบบท่ี 1 (P(Type I error): α)

3. ประเภทสมมติฐานท่ีทดสอบ 1 tailed หรือ 2 tailed ถาเปนสมมติฐานแบบทางเดียวจะไดขนาดของกลุม

ตัวอยางจํานวนนอยกวาสมมติฐานแบบสองทาง สมมติฐานเปนแบบสองทางจะ

คํานวณไดขนาดตัวอยางจํานวนมากกวาแบบทางเดียวเสมอ

4. การประมาณคาอิทธิพล (Estimated effect) กรณีใชขนาดอิทธิพล (Effect Size ใชสัญลักษณ(d)

ในงานวิจัยเชิงทดลอง หากงานวิจัยเปนเชิงทดลองเปรียบระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมถาขนาด

อิทธิพล (d) มีคามากจะทําใหขนาดตัวอยางนอย แตถางานวิจัยน้ันมีขนาดอิทธิพล (d)มีคานอยแลวจะ

ทําใหขนาดตัวอยางมีจํานวนมากข้ึน

5. กำลังการทดสอบ (Power of the test): 1 − β ซ่ึงไดจากการ

คํานวณโดยใชคาความนาจะเปนของการเกิดความผิดพลาดแบบท่ี 2 (P(Type II error): β) ถา Power สูง

ขนาดตัวอยางจะไดมากกวาเม่ือ Power ท่ีนอยกวา

6. ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย ไดแก งบประมาณและกําลังคน ในกรณีท่ีมีงบประมาณและ

กําลังคนจำกัดจะไมสามารถใชขนาดของกลุมตัวอยางมากได
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Survival Analysis (การวิเคราะหการรอดชีพ)

หรือเรียกอีกอยางวา การวิเคราะหระยะปลอดเหตุการณ เปนสาขายอยหน่ึงในสถิติ มีเปาหมายเพ่ือ

วิเคราะหและสรางแบบจำลองท่ีทำนายเวลาท่ีใชในการเกิดเหตุการณบางอยางท่ีเราสนใจ (Time to

Event หรือ Survival Time) เชน ระยะเวลาการเสียชีวิตของผูปวยมะเร็ง ระยะเวลาท่ีเคร่ืองจักรจะเสีย หรือ

ระยะเวลาท่ีลูกคาจะยายคาย เปนตน Survival Analysis มีการประยุกตใชมากในทางการแพทย สวนในสาขา

อ่ืน ๆ ก็มีการนำวิธีน้ีไปใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีสนใจระยะเวลาการเกิดเหตุการณในลักษณะน้ีดวยเชน

เดียวกัน

ขอมูลท่ีใชกับการวิเคราะหประเภทน้ีเรียกวาเปนขอมูลประเภท Survival Data ดวยเหตุน้ีจึงสนใจหรือทำ

การศึกษา ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงระหวางการปวยเทาน้ัน หรือบางตัวอยางอาจมีการขาดการติดตาม (follow

up) ไประหวางทางเน่ืองจากสาเหตุตาง ๆ เชน ผูปวยไมไดกลับมาตรวจโรคอีกคร้ัง ปรากฏการณลักษณะน้ีจะ

ถูกเรียกวาการเซ็นเซอร (censoring) ซ่ึงเราสามารถท่ีจะแบงประเภทของการเกิด censoring ตามลักษณะการ

เกิด ไดแก

1. Right-censoring คือ กรณีท่ียังไมเกิดเหตุการณระหวางชวงเวลาท่ีทำการสังเกต ซ่ึงอาจจะเกิด

เหตุการณ หรือไมเกิดเหตุการณหลังจากน้ันก็ได ในท่ีน้ีเราจะรูเพียงแคสถานะส้ินสุด ณ ชวงเวลาการสังเกต

เทาน้ัน

2. Left-censoring คือ กรณีท่ีแตละตัวอยางขอมูล ไมไดเร่ิมทำการทดลอง ณ จุดเดียวกัน หรือมีจุดเร่ิมตน

เกิดกอนชวงเวลาศึกษาและไมรูชวงเวลาท่ีแนนอนวาเร่ิมตนเม่ือไหร ทำใหไมรูวาระยะเวลากอนท่ีจะสังเกตพบ

เหตุการณไดผานมานานเทาใดแลว

Propensity score matching

เปนวิธีท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ีมีการศึกษาเชิงสังเกตแตตองการอยากวิเคราะหขอมูลเชิงทดลองโดยมีการสุม

กระบวนการวิธีเพ่ือ adjusted ตัวแปรกวนใหท้ังสองกลุมทดลองให Normalize กัน วิธีการคลายคลึงกับการทำ

logistic regression แตอาจมองวา PSM เปนการจับคูท่ีใกลเคียงกับวิธี RCT มากกวา วิธีการทำคือการหาคา

พยากรณจาก model logistic regression โดยใหตัวแปร outcome เปน treatment แทน disease แลว

matching คาพยากรณตัวแปรoutcome ใหใกลเคียงกันระหวาง treatment 2 กลุม สวนคาท่ี unmatching

ใหนำออก

ขอเสีย

1. ถามีการใสตัวแปรเขาไปหลายๆตัว จะทำให error เยอะ และทำใหขนาดตัวอยางท่ี matching หายไป

เยอะ

2. ในทางสถิติเน่ืองจากมีขอมูลดิบท่ีเปนการศึกษาเชิงสังเกตก็ควรวิเคราะหไปตามน้ันแลวทำการ

adjusted ตัวแปรกวนแทน เพ่ือใหไดประสิทธิภาพของขอมูลดิบท่ีแทจริง
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Diagnostic test

จัดเปนงานวิจัยเชิงพรรณนาชนิดหน่ึงแตมีลักษณะพิเศษและมีวัตถุประสงคเฉพาะใชเพ่ือศึกษาคุณคาของ

วิธีการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค โดยเปรียบเทียบผลกับการตรวจท่ีถทอเปนมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด (goal standard)

การนำเสนอผลมักอยูในรูปของความไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) คาการทำนายโอกาสท่ีผูปวย

จะเปนโรคหรือไมเปน (predictive value) หรือแสดงผลในรูปของ Likelihood Ratio ในการออกแบบงานวิจัย

ชนิดน้ีจุดท่ีสำคัญท่ีตองคำนึงถึงคือ

- ประชากรท่ีศึกษาตองเปนกลุมประชากรท่ีเหมาะสมกลาวคือกลุมประชากรท่ีสงสัยวาอาจเปนโรค

และมีระดับความรุนแรงของอาการตางๆ กันไปโดยตองมีความคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีการ

ตรวจน้ีจะถูกนำไปใชในเวชปฏิบัติมากท่ีสุด

- การตรวจมาตรฐานท่ีนำมาเปรียบเทียบ (gold standard) ตองเปนการตรวจท่ีเปนท่ียอมรับวา

ใหการวินิจฉัยไดเท่ียงตรงท่ีสุดกลาวคือไมมีผลบวกหรือผลลบลวง

- กลุมตัวอยางทุกรายตองไดรับการตรวจท่ีตองการทดสอบและการตรวจมาตรฐานท้ังสองอยางใน

ระยะเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได โดยกระบวนการตรวจท่ีผูปวยทุกรายได

รับตองเหมือนกัน

- กระบวนการวัดผลตองถูกออกแบบมาใหมีความนาเช่ือถือ มากท่ีสุดเทาท่ีทำได ตองสามารถทำ

การวัดซ้ำโดยผลท่ีวัดไดมีคาเทาเดิมหรือใกลเคียงมากท่ีสุด

Longitudinal Data Analysis

เปนการศึกษาขอมูลระยะยาว (longitudinal study) ซ่ึงตัวแปรผลลัพธของแตละหนวยสังเกตถูกวัดซ้ำ

มากกวาหน่ึงคร้ัง ตามจุดเวลาท่ีกำหนดแตกตางกันอยางตอเน่ือง จึงถูกนำมาใชอยางแพรหลายมากข้ึน โดย

เฉพาะ งานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ท้ังการศึกษาแบบ สังเกต (observational study) และแบบ

ทดลอง (experimental study) ในหลากหลายประเด็น ยกตัวอยางการศึกษาขอมูลระยะยาวในตาง

ประเทศ เชน การศึกษาความเหล่ือมล้ำทางสุขภาพของเด็ก การศึกษาและติดตามโรคท่ีมีอาการ หรือไมมี

อาการ แบบเร้ือรังตามวัยของผูสูงอายุ เชน โรคหัวใจ (cardiovascular disease) จากโครงการ

Framingham Heart Study6 หรือ โรคทางระบบ ประสาท (neurological disease) เปนตน นอกจากน้ี

ยังครอบคลุมประเด็นการศึกษาผลกระทบของ นโยบายสุขภาพในประเด็นตางๆ ท้ังระดับองคกร เชน การ

ศึกษาระยะยาวเพ่ือประเมินผลกระทบของ นโยบายสุขภาพในองคกรเก่ียวกับความพึงพอใจใน การทำงาน

ความเหน่ือยลาและการขาดงานเน่ืองจาก ความเจ็บปวย เปนตน หรือในระดับประเทศ เชน การศึกษาระยะ

ยาวของการใชประโยชนดานสุขภาพ และคาใชจายในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีและไมมี ภาวะซึมเศรา

เปนตน จากวิธีการศึกษาดังกลาว นักวิจัยสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ของตัวแปรผลลัพธได
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ตลอดเวลา จากผลการวัดซ้ำท่ีมี มากกวาหน่ึงคร้ัง ในแตละจุดเวลาท่ีแตกตางกันอยาง ตอเน่ือง และขณะ

เดียวกันยังสามารถพิจารณาความสัมพันธรวมระหวางตัวแปรผลลัพธท่ีถูกวัดซ้ำดังกลาว กับปจจัยท่ีเก่ียวของ

หรือ ตัวแปรรวม (covariate) ได ท้ังตัวแปรรวมแบบผันแปรตามเวลา เชน อายุ รายได หรือ น้ำหนัก

เปนตน และตัวแปรรวมแบบไมผันแปรตามเวลา เชน เพศ หรือ เช้ือชาติ เปนตน

2.3 ประโยชนท่ีไดรับ

2.3.1 � ตอตนเอง เน่ืองจากอบรมเปนการอบรมการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางการแพทยข้ันสูง

ดังน้ันจึงเปนการเพ่ิมพูนความรูทางดานระบาดวิทยา วิธีการคำนวณขนาดตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหทางสถิติ

เพ่ือนำมาปรับใชกับการทำงานใหถูกตองแมนยำ และมีความรูรอบดานมากข้ึนในการใหคำปรึกษาผูมาเขารับบริการ

2.3.2 � ตอหนวยงาน เน่ืองจากกลุมงานสงเสริมการวิจัยมีบุคลากรเขาปรึกษาทางดานวิจัยอยางตอเน่ือง

ดังน้ัน การอบรมคร้ังน้ีทำใหเปนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูความสามารถมากย่ิงข้ึน

ทำใหสามารถมาถายทอดความรูใหแกเพ่ือนรวมงานได ทำใหบุคลากรในกลุมงานสามารถใหคำปรึกษาบุคลากรท่ีมา

เขารับบริการเบ้ืองตนได

2.3.3 � อ่ืน ๆ (ระบุ) สามารถนำความรู แนวคิด และทักษะ ไปใชในการทำงานวิจัยระบาดวิทยาการ

ทางการแพทยได

สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรค

3.1 � การปรับปรุง เน่ืองดวยการอบรมในคร้ังน้ีเปนการอบรมรูปแบบออนไลน และเน้ือหาเก่ียวกับการ

อบรมเปนเร่ืองเก่ียวกับสถิติข้ันสูง ตองมีการใชโปรแกรมสำเร็จรูปสลับการกับฉายสไลดเพ่ือสอนดังน้ัน อาจทำใหผู

เขาอบรมอาจเกิดอุปสรรคในการอบรม เน่ืองจากเกิดความมึนงง ตามวิทยากรผูสอนไมทันและไมไดเขาใจเน้ือหาได

เต็มท่ี เหมือนการอบรมแบบออนไซต

3.2 � การพัฒนา ในการอบรมในคร้ังตอไปอาจปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมเปนการอบรม ออน

ไซต เพ่ือใหผูเขาอบรมจะไดรับความรูอยางเต็มรูปแบบ

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เน้ือหาการอบรมถือวาเปนการวิเคราะหทางดานสถิติข้ันสูง ดังน้ันระยะ

เวลาในการจัดอบรมยังอาจจำกัดเกินไป ประกอบกับเปนการอบรมรูปแบบออนไลน ดังน้ันในการอบรมในคร้ังตอไป

ควรขยายระยะในการอบรมใหมากข้ึนและอบรมในรูปแบบออนไซต

ลงช่ือ ผูรายงาน

( วราภรณ  เนตรพราว )
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