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PHOH 652 – Occupational and Environmental Epidemiology 

Individual Term Project 

Report Template 

 

 This document has been set up to assist students in preparing the report for their 

individual term projects. It provides guidelines in setting out the report, in terms of text layout, 

section headings and sub-sections.  

 

 A full report should be between 10-15 pages and should present the following: 

• Front page, with Title and Student’s info (1 page) 

• Brief Introduction, including the review of theoretical principles regarding the 

exposure of interest & selected outcome, background and concern/significance of 

the problem in the light of a thorough literature review (2 pages) 

• Paper #1 (2 pages) 

- Title, authors, and publication info 

- Describe the study design (epi. type of study), objectives, study population and 

sampling, methodology (data collection, instruments, and analytical methods), 

main findings and conclusion, etc. 

- Discuss on strengths and weaknesses 

• Paper #2 (2 pages) 

- Title, authors, and publication info 

- Describe the study design (epi. type of study), objectives, study population and 

sampling, methodology (data collection, instruments, and analytical methods), 

main findings and conclusion, etc. 

- Discuss on strengths and weaknesses 

• Paper #3 (2 pages) 

- Title, authors, and publication info 

- Describe the study design (epi. type of study), objectives, study population and 

sampling, methodology (data collection, instruments, and analytical methods), 

main findings and conclusion, etc. 

- Discuss on strengths and weaknesses 
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• Overall findings & conclusions (1-2 pages) 

- Compare the 3 studied papers 

- Address the overall findings & conclusions based on Hill’s Criteria of Causality 

(e.g., strength of associations, specificity, consistency of results, etc.) 

• Proposed Improvement (1-2 pages) 

- Propose in terms of study design, study population, data collection methods and 

instruments (particularly on exposure measurement) 

- Provide ideas on possible mechanisms to assure the quality of proposed study 

(e.g., control of bias, confounders, etc.) 

- Resources required for the study, including budget if applicable 

• References 

• Appendices 

- Attach the 3 papers that you reviewed (full papers in PDF) 

 

 This individual term project report is expected in your own written language in Thai 

(due at the end of this course, by May 5). 
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หวัขอ้ที่ศึกษา 

(ระบุ Exposure และ Outcome ที่เลือก) 

TITLE OF STUDY 

(Exposure of Interest & Selected Outcome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือและขอ้มูลนกัศึกษา 

Student Name & Info 
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บทน า ทฤษฎีที่เกีย่วขอ้ง และความส าคญัของปัญหา 

Introduction, Theoretical Principles on Exposure/Outcome, 

Significance of the Problem 

 

ขอ้มูลทัว่ไป/ความเป็นมา 

 อธบิายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัเร่ืองที่ศึกษา สถานการณ์ แนวโน้ม ฯลฯ 

 

ขอ้มูลทฤษฎีเกีย่วกบั Exposure 

 อธบิายข้อมูลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกบั Exposure ที่ศึกษา เช่น ความหมาย ศัพทเ์ทคนิคต่างๆ ฯลฯ 

 

ขอ้มูลทฤษฎีเกีย่วกบั Outcome 

 อธบิายข้อมูลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกบั Outcome ที่ศึกษา เช่น ความหมาย ศัพทเ์ทคนิคต่างๆ ฯลฯ 

 

ความส าคญั/การน าไปใชป้ระโยชน ์

 อธบิายความส าคัญของเร่ืองที่ศึกษา และแนวทางน าไปใช้ประโยชน์ 
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งานวิจยัที่น ามาศึกษา เรือ่งท่ี 1 

Reviewed Paper #1 

(ระบุชื่อเร่ือง ชื่อนักวจัิย และขอ้มลูวารสาร/ฉบับทีตี่พมิพ)์ 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบังานวิจยันี้  

 อธบิายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบังานวิจัย รูปแบบการศึกษา (Study Design) ในทางระบาดวิทยา 

วัตถุประสงค์ กลุ่มประชากร/พ้ืนที่ที่ท  าการศึกษา 

 

การด าเนินการเกีย่วกบั Exposure 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารประเมินการรับสมัผัส (Exposure Measurement) ของงานวิจัยน้ี 

 

การด าเนินการเกีย่วกบั Outcome 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารประเมินผลที่เกดิข้ึน (Outcome Measurement) ของงานวิจัยน้ี 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ เพ่ือประเมินความสัมพันธร์ะหว่าง Exposure 

และ Outcome ของงานวิจัยน้ี 

 

ผลการศึกษาวิจยั 

 อธบิายผลการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ (Main Findings) และข้อสรุป (Conclusion) ของงานวิจัยน้ี 

 

การอภิปราย/วิพากษง์านวิจยั 

 อภิปราย/วิพากษ์ผลการศึกษาที่ได้ รวมถึงประเดน็ที่เป็นจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน 

(Weaknesses) ของงานวิจัยน้ี 
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งานวิจยัที่น ามาศึกษา เรือ่งท่ี 2 

Reviewed Paper #2 

(ระบุชื่อเร่ือง ชื่อนักวจัิย และขอ้มลูวารสาร/ฉบับทีตี่พมิพ)์ 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบังานวิจยันี้  

 อธบิายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบังานวิจัย รูปแบบการศึกษา (Study Design) ในทางระบาดวิทยา 

วัตถุประสงค์ กลุ่มประชากร/พ้ืนที่ที่ท  าการศึกษา 

 

การด าเนินการเกีย่วกบั Exposure 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารประเมินการรับสมัผัส (Exposure Measurement) ของงานวิจัยน้ี 

 

การด าเนินการเกีย่วกบั Outcome 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารประเมินผลที่เกดิข้ึน (Outcome Measurement) ของงานวิจัยน้ี 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ เพ่ือประเมินความสัมพันธร์ะหว่าง Exposure 

และ Outcome ของงานวิจัยน้ี 

 

ผลการศึกษาวิจยั 

 อธบิายผลการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ (Main Findings) และข้อสรุป (Conclusion) ของงานวิจัยน้ี 

 

การอภิปราย/วิพากษง์านวิจยั 

 อภิปราย/วิพากษ์ผลการศึกษาที่ได้ รวมถึงประเดน็ที่เป็นจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน 

(Weaknesses) ของงานวิจัยน้ี 
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งานวิจยัที่น ามาศึกษา เรือ่งท่ี 3 

Reviewed Paper #3 

(ระบุชื่อเร่ือง ชื่อนักวจัิย และขอ้มลูวารสาร/ฉบับทีตี่พมิพ)์ 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบังานวิจยันี้  

 อธบิายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบังานวิจัย รูปแบบการศึกษา (Study Design) ในทางระบาดวิทยา 

วัตถุประสงค์ กลุ่มประชากร/พ้ืนที่ที่ท  าการศึกษา 

 

การด าเนินการเกีย่วกบั Exposure 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารประเมินการรับสมัผัส (Exposure Measurement) ของงานวิจัยน้ี 

 

การด าเนินการเกีย่วกบั Outcome 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารประเมินผลที่เกดิข้ึน (Outcome Measurement) ของงานวิจัยน้ี 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 อธบิายรูปแบบ/วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ เพ่ือประเมินความสัมพันธร์ะหว่าง Exposure 

และ Outcome ของงานวิจัยน้ี 

 

ผลการศึกษาวิจยั 

 อธบิายผลการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ (Main Findings) และข้อสรุป (Conclusion) ของงานวิจัยน้ี 

 

การอภิปราย/วิพากษง์านวิจยั 

 อภิปราย/วิพากษ์ผลการศึกษาที่ได้ รวมถึงประเดน็ที่เป็นจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน 

(Weaknesses) ของงานวิจัยน้ี 
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ผลการศึกษาในภาพรวม 

Overall Findings & Conclusions 

 

สรุปเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจยั 

 สรุปและเปรียบผลการศึกษาวิจัยจากทั้ง 3 เร่ืองที่ท  าการศึกษาทบทวน โดยอาจพิจารณาแนวทาง

จากหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือสรุปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบ (Hill’s Criteria of Causality) 

ในทางระบาดวิทยา (เช่น นัยส าคัญ ความจ าเพาะ ความสอดคล้องของผลการศึกษา ฯลฯ) 

 

สรุปในภาพรวม 

 โดยอ้างองิจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบในข้างต้น รวมถึงจากการวิพากษ์จุดแขง็-จุดอ่อนของ

งานวิจัยเหล่านี้  
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เสนอแนวทางการปรบัปรุง 

Proposed Improvement 

 

 

 สมมติว่านักศึกษาจะท าการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีเช่นกนั โดยอาจท าในประเทศไทย หรือในพ้ืนที่ที่ต่าง

จากการศึกษาวิจัย 3 เร่ืองข้างต้น ให้ลองเสนอแนวงานวิจัยขึ้ นใหม่ มุ่งเน้นออกแบบงานวิจัย การปรับปรุง/

พัฒนาวิธีการประเมินการรับสัมผัส (Exposure Measurement) ให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงวิธีการหรือกลไกที่เหมาะสม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย เช่น แนวทางการลดความล าเอียง (Bias) การควบคุม

ผลกระทบจากตัวแปรกวน (Confounders) ฯลฯ 

 ทั้งน้ี โดยให้เสนอภายใต้เง่ือนไขความสมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ ทั้งในเชิงระดับความลึก

ของงานวิจัย ระยะเวลา ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ ที่จะด าเนินการได้จริง 
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เอกสารอา้งอิง และเอกสารแนบทา้ย 

References & Appendices 

 

 

 ให้นักศึกษาแนบ Full Papers ที่ท  าการศึกษาทบทวนทั้ง 3 เร่ือง 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 รายงานน้ี ให้จัดท าในรูปแบบเอกสารที่ค่อนข้างเป็นทางการ มุ่งเน้นพิจารณาจากเน้ือหาเป็นหลัก 

จึงไม่จ าเป็นต้องตกแต่งใส่สสีนั หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ 


