
 

 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจําปงบประมาณ 2565 เรื่อง  

ชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตร (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)  

ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน 

ช่ือโครงการ  ชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตร  

(Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)  

ผูรับผิดชอบโครงการ     คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันงานวิจัยมีบทบาทตอการพัฒนางานของเภสัชกร ความตองการในดานองคความรูในการทําวิจัย

และการวิเคราะหขอมูลมีสูงข้ึน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนําไปสูการเผยแพรผลงานวิจัย  

การจัดการเรียนการสอนในชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตรนี้ แบงออกเปน 5 ชุดวิชา ดังนี ้

1. Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using STATA program for pharmacist 

ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการใชโปรแกรม STATA version 14.0 การจัดการขอมูลอยางงาย 

ตั้งแตการลงขอมูลจนสามารถอยูในรูปแบบท่ีวิเคราะหดวยโปรแกรม STATA ได  สถิติพ้ืนฐาน สถิติพรรณนา 

หลักการของสถิติอางอิง ทําความเขาใจกับการกระจายของขอมูล การเขาใจ p-value, Type I,II error, 

confidence interval ตัวแปร การจัดการตัวแปรและการวิเคราะหขอมูลดวยคําสั่งตาง ๆ ของสถิติพรรณนา 

การตั้งตาราง การสรางแผนภูมิ พรอมท้ังการแปลผลท่ีถูกตองเหมาะสมเพ่ือการเผยแพร  

2. Series 2: Basic Inferential statistical analysis and sample size estimation 

ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอางอิงแบบ univariable analysis ท้ังท่ี 

ตัวแปรตามเปนคาตอเนื่อง ไดแก  Parametric statistics: T-test, ANOVA, Pearson’s correlation Non-

parametric test: Mann-Whitney U test (ranksum test), Wilcoxon’s signed rank test, Kruskal-Wallis 

test และ เป นสั ดส วน  ได แก  Chi-square test, Fisher’s exact test, McNemar’s test, Spearman rho 

correlation รวมถึงสถิติทีใชในการวิเคราะหความเชื่อม่ันในการพัฒนาเครื่องมือคือ Cronbach’s alpha โดย

เนนการเลือกสถิติ การใชคําสั่งในการวิเคราะห การนําเสนอและการแปลผล การเขียนเพ่ือเผยแพร ใน series นี้

จะเพ่ิมเนื้อหาสําคัญอีกหนึ่งเรื่องคือการคํานวณขนาดตัวอยางในงานวิจัย 

3. Series 3: Advance statistical analysis: Linear and repeated measure regression analysis 

ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการวิเคราะหขอมูลในข้ันท่ีสูงข้ึนเพ่ือการตอบคําถามวิจัยท่ีตองใชสถิติใน

การสรางตัวแบบ (model) หรือสมการทํานาย หรือควบคุมอิทธิพลของปจจัยกวนโดยการวิเคราะหท่ีผลลัพธมี

ลักษณะเปนคาตอเนื่องคือ Linear regression ท้ังท่ีเปน univariable analysis และ multivariable analysis 
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นอกจากการวิเคราะห อานผลการวิเคราะหแลวจะตองฝกการแปลผล การนําเสนอผลเพ่ือการตีพิมพเผยแพร 

และนอกจากนี้จะไดเรียนรูการวิเคราะหขอมูลกรณีการวัดซํ้าหรือ repeated measures กรณีขอมูลเปนคา

ตอเนื่องและจะไดเรียนรูการนําเสนอผลดวยแผนภูมิอยางเหมาะสม  

4. Series 4: Advance statistical analysis for category data: Logistic, Poisson, survival analysis 

with repeated measure 

ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะไดเรียนรูการวิเคราะหท่ีผลลัพธมีลักษณะเปนสัดสวนและอัตรา คือ สถิติ binary 

regression ในตระกูล risk และ odds (logistic), average rate (Poisson regression), การวิเคราะหการรอด

ชีพ (survival analysis) ท้ังท่ีเปน univariable analysis และ multivariable analysis นอกจากการวิเคราะห 

อานผลการวิเคราะหแลวจะตองฝกการแปลผล การนําเสนอผลเพ่ือการตีพิมพเผยแพร และนอกจากนี้จะได

เรียนรูการวิเคราะหขอมูลกรณีการวัดซํ้าหรือ repeated measures กรณีขอมูลเปนสัดสวนและจะไดเรียนรูการ

นําเสนอผลดวยแผนภูมิอยางเหมาะสม 

5. Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการวิเคราะหอภิมานเครือขาย 

(Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis) 

ปจจุบันการดูแลผูปวยจําเปนตองอาศัยหลักฐานเชิงประจักษและการสังเคราะหองคความรู  

(knowledge synthesis in evidence-based practice) การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะห

อภิมาน และการวิเคราะหอภิมานเครือขาย (systematic review, meta-analysis, and network meta-

analysis) เปนกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบเชิงปริมาณท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือลดอคติและขอผิดพลาดเชิงสุม โดย

มีเปาประสงคหลัก คือ มุงเนนหาขอสรุปในการรักษา ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือก หรือมาตรการตาง ๆ ใน

การรักษา เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดูแลผูปวย เภสัชกรผูเขารวมประชุมจะไดฝกปฏิบัติดวยโปรแกรม

ทางสถิติ Stata version 14.0 ประกอบไปดวยข้ันตอนเบื้องตนในการการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 

และการวิเคราะหทางสถิติ ซ่ึงไดแก 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  เพ่ือใหผูเขารวมประชุมฯ  

 1.  มีความสามารถในการจัดการขอมูลทางเภสัชศาสตรเพ่ือการวิเคราะหข้ันพ้ืนฐานได 

 2.  มีความสามารถในการเลือกสถิติท่ีเหมาะสมเพ่ือการวิเคราะหขอมูลข้ันพ้ืนฐานทางเภสัชศาสตร 

 3.  มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลข้ันพ้ืนฐานทางเภสัชศาสตรได 

 4.  มีความสามารถในการนําเสนอผลการวิเคราะหข้ันพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม 

 5. มีความรูความเขาใจในการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการ

วิเคราะหอภิมานเครือขายและสามารถนําองคความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการดูแล

ผูปวย ตลอดจนปรับใชในการผลิตผลงานวิจัย 
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เปาหมาย/ผูเขารวมประชุม   

  1. หัวหนาฝายเภสัชกรรมและเภสัชกรโรงพยาบาล  

  2. เภสัชกรท่ีสนใจ ในหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

  3. คณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

  จํานวนไมเกิน 80 คนตอชุดวิชา  

  เภสัชกรผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร (CE-credit) ได ท้ังนี้ โดยผูเขารวมการประชุมฯ จะตองเขาฟงการบรรยายและทําแบบประเมิน

ความรูครบถวนทุกหัวขอตามท่ีมีระบุไวในกําหนดการประชุม 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปนโครงการความรวมมือระหวางคณะเภสัชศาสตร 4 มหาวิทยาลัย 

คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และถือเปนสวนหนึ่งของการ

เรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต โดยจัดเปนวิชาเลือกของหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปนหัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร 

(Current/special topics)  ของคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลั ยขอนแกน  มหาวิทยาลั ย ศิลปากร และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 2 หนวยกิต  ดังนั้น จะไมสามารถนับสะสมเปนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทาง

เภสัชศาสตร (CPE-credit) ได  ในกรณีตอไปนี้ 

  1.  ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  มีการลงทะเบียนวัดผล/ประเมินผลเพ่ือนับสะสมเปน 

หนวยกิตของวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก และเปนหัวขอเลือกสรรทางเภสัช

ศาสตร (Current/special topics) ตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ   

  2.  เภสัชกรท่ีมีสถานะเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ หรือเภสัชกรผูสมัครเขารวม 

การประชุมฯ ท่ีขอใชสิทธิ์ในนามนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

   ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผูท่ีตองการใหนับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปนหนวยกิต

สะสมของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

เปนหัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร (Current/special topics ของคณะเภสัชศาสตร ของมหาวิทยาลัยในความ

รวมมือ (มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) จะตองเขารับการประเมิน

ตามท่ีจะแจงใหทราบตอไป 

** เง่ือนไขการเก็บหนวยกิต: การเก็บหนวยกิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 2 หนวยกิต จะตองเขารวมการ

ประชุมอยางนอย 2 Series ในชุดวิชาท่ี 1 – 4  
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รายละเอียดการจัดประชุม 

ชุดวิชา ช่ือชุดวิชา วันท่ีจัด 

Series 1 Basic statistical fundamental and analysis using STATA program 

for pharmacist 

29-30 มกราคม 2565 

Series 2 Basic inferential statistical analysis and sample size estimation 26-27 กุมภาพันธ 2565 

Series 3 Advance statistical analysis: Linear and repeated measure 

regression analysis 

26-27 มีนาคม 2565 

Series 4 Advance statistical analysis for category data: Logistic, Poisson, 

survival analysis with repeated measure 

28-29 พฤษภาคม 2565 

Series 5 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการ

วิเคราะหอภิมานเครือขาย (Systematic Review, Meta-Analysis and 

Network Meta-Analysis) 

30-31 กรกฎาคม 2565 

 

รูปแบบการประชุม   การประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM ถายทอดสดภาพและเสียงจาก  

   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร STATA version 14.0 

วิทยากร   

1. รองศาสตราจารย ดร.จรณิต แกวกังวาล สังกัด  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. อาจารย ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  สังกัด  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

3. ผูชวยศาสตราจารย ภก.ยงยุทธ เรือนทา สังกัด  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. อาจารย ภก.สุรพล โนชัยวงศ   สังกัด  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

1. ผูเขารวมประชุมสามารถเพ่ิมพูนองคความรูและพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการใหมากข้ึนเพ่ือรองรับกับการ

ปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน 

2. ผูเขารวมประชุมมีความรู ทักษะ และความม่ันใจในการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตรมากยิ่งข้ึน 

3. ผูเขารวมประชุมสามารถสามารถพัฒนางานวิจัยจากงานประจําได 

4. ผูเขารวมประชุมสามารถสังเคราะหองคความรูไดอยางเปนระบบ และตอยอดผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและผู

เขารับการอบรมสามารถประยุกตใชสถิติท่ีเก่ียวของกับการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิ

มาน และการวิเคราะหอภิมานเครือขาย ในการตัดสินใจดูแลผูปวยโดยอางอิงหลักฐานเชิงประจักษ  

วิธีการเขารวมประชุมฯ 

1. การสมัคร ผูสนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม Download ใบสมัคร และสมัครออนไลนไดท่ี 

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 

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 
STATA program for pharmacist 

สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565 

Series 2: Basic inferential statistical analysis and sample 
size estimation 

สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2565 

Series 3: Advance statistical analysis: Linear and repeated 
measure regression analysis 

สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 

Series 4: Advance statistical analysis for category data: 
Logistic, Poisson, survival analysis with repeated measure 

สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 

Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะห
อภิมาน  และการวิ เคราะหอภิมานเครือข าย (Systematic 
Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis) 

สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 

• คาลงทะเบียนเหมาจาย 5 ชุดวิชา อัตรา 11,000.-บาทตอคน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียด
การรับสมัคร ดังตอไปน้ี 

ชุดวิชา กําหนดการรับสมัคร 

เหมาจาย 5 ชุดวิชา (Series 1 – 5) สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565 

โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ  
ชื่อบัญชี งานเครือขายวิชาการ เลขท่ีบัญชี 521-0-32958-5 

กรุณาแจงการชําระเงินและสงหลักฐานการชําระเงิน (หลักฐานการชําระเงินจะตองระบุชื่อและนามสกุล
ของผูสมัครใหชัดเจน) ผานระบบการรับสมัครออนไลนไดท่ี https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 

• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก สาขาการจัดการเภสัชกรรมและ 
สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ของมหาวิทยาลัยในความรวมมือ จะไดรับสิทธิ์ ลดหยอน  
คาลงทะเบียนครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ โดยชําระเงินในอัตรารายชุดวิชา ชุดวิชาละ 1,250.-บาทตอคน 
(หน่ึงพันสองรอยหาสิบบาทถวน) หรืออัตราเหมาจาย 5 ชุดวิชา 5,500.-บาทตอคน (หาพันหารอยบาทถวน) 

• ในกรณีท่ีมีผูลงทะเบียนเกินกวาจํานวนท่ีรองรับได ทางผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์การเขารวมประชุม
ใหแกผูท่ีชําระคาลงทะเบียนกอน 

หมายเหตุ  

• ไมรับชําระคาลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ลวงหนาดวย ดราฟ เช็ค ไปรษณียธนาณัติและการฝากเงิน
ระบบ ADM 

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/
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• ผูเปนขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ จากตนสังกัดไดตามสิทธิ์และตามระเบียบของ
ทางราชการ 

• ผูสนใจโปรดแจงการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ไดท่ี https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 

• ผูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนประชุมชําระลวงหนาไมวากรณีใด ๆ ยกเวน ไมจัดการ
ประชุม 

• กรณีท่ีผูสมัครไมสามารถมาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดวยตนเอง สามารถสงผูแทนมาเขารวมประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ ได โดยผูสมัครจะตองประสาน/แจงใหหนวยงานผูจัดทราบลวงหนากอนเริ่มงานประชุม  
1 สัปดาห 

• ขอใหผูเขารวมประชุม เตรียม คอมพิวเตอร Notebook ใชสําหรับศึกษาและฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม
รวมกับการฟงบรรยาย 

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/
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