
            
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่องานวิจัยระดับปฐมภูมิ” 
(Basic analytical technique for primary care research) 

 
การวิจัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ในการแสวงหาความรู้ของปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษย์

ไม่รู้และต้องการแสวงหาค าตอบ การวิจัยท าให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการวิจัย  นักวิจัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพ่ือ
จะได้สรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง  

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างเป็นองค์
รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การดูแลผู้ป่วยด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ การดูผู้ป่วยที่บ้าน นอกจากความรู้และทักษะ
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแล้ว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวควรมีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย ดังนั้นภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จึงได้จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ืองานวิจัยระดับปฐมภูมิ ” (Basic analytical 
technique for primary care research) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนผ่านการใช้ข้อมูลจริง จากการ
ส ารวจ การจัดการตนเอง (self-management) ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในงานวิจัยต่อไป 

 
หัวข้อหลักสูตร : 

1. introduction to medical statistics and basic analytical techniques 
2. Working with STATA 
3. Displaying and summarizing data 
4. Estimation and confidence intervals 
5. Hypothesis test and p-values 
6. Associations 
7. Comparisons 
8. C Assumptions and transformation 



ตารางอบรม 

Day 9.00-10.00 10.30-12.00 13-14.00 14.30-16.00 

19 กันยายาน 
L1: Introduction to 

 Medical statistics 
Pen and Paper Practical L2: STATA Computer practical 

20 กันยายน 
L3: Displaying and  

summarizing data 
Computer practical L4: Confidence Intervals Computer practical 

17 ตุลาคม L5: Hypothesis test Computer practical L6: Association Computer practical 

18 ตุลาคม L7: Comparisons Computer practical 
L8: Assumption and 

transformation 
Computer practical 



รายละเอียดหัวข้อหลักสูตร 
L1: Introduction to medical statistics: Introduction to medical statistics: population and sample, Links 
between design, analysis and interpretation, Analytical techniques overview: estimation, hypothesis test, 
comparisons and association 
 
L2: STATA: Process of data analysis using STATA, Introduction to display and data analysis, generating and 
recoding 
 
L3: Displaying and summarizing data: Understand distinction between continuous and categorical 
variable, Know how to display such data, Understand commonly used measure: location, dispersion, 
skewness, kurtosis and association 
 
L4: Confidence intervals: Understand motivation for confidence interval (CI), Understand principals 
behind construction of CI, Construct Cis for parameter in a number of simple settings 
 
L5: Hypothesis test: Understand motivation for hypothesis test, Perform hypothesis test in a number of 
simple settings, Correctly interpret the results of hypothesis test 
 
L6:  Association: Understand the concept of an association between two random variables, Calculate 
and interpret Pearson’s correlation coefficient, Test associations between two categorical variables using a 
chi-square test, Measure associations between two binary variables using the odds ratio 
 
L7: Comparisons: Appreciate the fundamental role that comparison plays in medical statistics, Be able to 
use statistical techniques to compare two population means, Be able to use statistical techniques to 
compare two population variances, Be able to use statistical techniques to compare two population 
proportions 
 
L8: Assumptions and transformations: Appreciate the importance of assumptions in statistical 
procedures, Explore the validity of assumptions in simple settings, Be aware of alternative approached to 
analysis, Understand the rationale for transformation of variables, Calculate the mean and variance f 
transformed variables using variance transformation formula 
 
 
วิทยากร : อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ และคณะ 
กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์ทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพ จ านวน 30 คน 
หลักสูตรอบรม :  ใช้เวลาอบรมจ านวน 4 วัน (วันที่  19-20 กันยายน และ 17-18 ตุลาคม 2562) 
สถานที่อบรม : ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ 
ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท 
จัดโดย : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
 


