ใช้เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�ำวิจัย รวมถึง
การขยายพืน้ ทีว่ จิ ยั จากการวิจยั ทางคลินกิ (Clinical
research) ไปสูก่ ารวิจยั เชิงข้อมูล (Data research)

การท�ำวิจัยทุกครั้ง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหน่วยงาน เช่น
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล โดยผู้ท�ำวิจัยต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตาม
ล�ำดับขัน้

ขยายงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ใช้กลไกการ
วิจยั ศึกษาผลได้และผลกระทบของผลงานนวัตกรรม
เพือ่ สร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence) ของผลงาน
นวัตกรรมนัน้ ๆ จัดการอบรมความรูด้ า้ นนวัตกรรม
สร้างกลไกพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างเป็นรูป
ธรรมและให้บริการสืบค้นการขึน้ ทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (Patent search) ตลอดจนวิเคราะห์
การพัฒนาต่อยอดเพือ่ สามารถน�ำผลงานไปสูธ่ รุ กิจ
หรือน�ำไปใช้ในวงกว้าง

การท�ำวิจัยทุกโครงการ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน และได้รบั อนุมตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าผ่าน
การพิจารณา (approved) หรือยกเว้นการพิจารณา (exempted)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณธิติมา วิริยา (ลูกหยี)
โทร 02 755 1811
อีเมล thitima.wi@bdms.co.th
แบบฟอร์ม Patent search

ผูเ้ สนอโครงการวิจยั ต้องผ่านการอบรมการวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี (Good
Clinical Practice - GCP) หรือการอบรมพืน้ ฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน (Basic IRB Training) และสามารถปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการวิจยั เหล่านีอ้ ย่างถูกต้อง
บุคคลภายนอกทีเ่ สนอท�ำวิจยั ในพืน้ ทีบ่ ริษัทกรุงเทพดุสติ เวชการจ�ำกัด
(มหาชน) ต้องมีบคุ คลภายในบริษัทฯ เป็นผูร้ ว่ มโครงการวิจยั (Coinvestigator) ด้วยเสมอ และโครงการวิจยั ทีเ่ สนอโดยบุคคลภายนอก
นี้ นอกจากจะต้องได้รบั ค�ำอนุญาตจากผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานแล้ว ยังต้องได้รับค�ำอนุญาตจากประธานคณะผู้บริหาร
(CEO) ของกลุม่ ทีห่ น่วยงานนัน้ สังกัดอยูด่ ว้ ย ก่อนจะเสนอรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน (IRB)

สามารถศึกษารายละเอียด
แนวทางปฏิบัติได้
สแกน QR Code

แนวทางปฏิบัติ

ส�ำหรับแบบฟอร์ม

การท�ำโครงการวิจัย

สามารถศึกษาได้

RESEARCHER

สแกน QR Code

การท�ำโครงการวิจัย

แบบฟอร์มส�ำหรับเสนอโครงการเพือ่ รับ

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้
สแกน QR Code
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ลงทะเบียนโครงการวิจยั (Project registry) เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ ให้ผู้เสนอโครงการท�ำการลงทะเบียนโครงการกับศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพได้ ตาม QR code นี้ ก่อนผูว้ จิ ยั น�ำโครงการเสนอขอ
อนุญาตจากผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล

เสนอ IRB

ช่องทางการติดต่อ
Project registry

ทำ�วิจัยต้องรู้อะไรบ้าง
นอกจากความรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นการท� ำ วิ จั ย
ผู้วิจัยยังจ�ำเป็นต้องทราบ “กติกา” ของการ
ท� ำ วิ จั ย ภายในบริ ษั ท กรุ ง เทพดุ สิ ต เวชการ
จ�ำกัด (มหาชน) ด้วย ที่ส�ำคัญได้แก่

ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพยินดีชว่ ยประสานงาน
หาแหล่งทุนท�ำวิจยั ให้ผทู้ ตี่ อ้ งการ

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทร 02 310 3050-1

วิดีโอแนะน�ำศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
Channel “Bangkok Health Research Center”

ขอทุนท�ำวิจัย
สแกน QR Code

แบบฟอร์มขอทุนท�ำวิจัย

E-mail : bhrc@bdms.co.th
www.bangkokhealth.com, www.facebook.com/bhrcenter
Line : @gen-h

คู่มือสำ�หรับนักวิจัยใน BDMS
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การบริการและสนับสนุน
ของศูนย์วิจัยสุขภาพ
กรุงเทพ

O NE
STOP
SE RV I CE
FOR
RESEARCH

ช่วยคิดค�ำถามการวิจัย (Research question)
ช่วยหาเอกสารวิชาการส�ำหรับการทบทวนวรรณกรรม (Literature Search)
ช่วยออกแบบการวิจัย (Research design)
การเลือกสถิติ (Statistics) ที่จะใช้
การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample size)
การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล (Data collection)
ช่วยประสานงานขออนุญาตจากผูบ้ ริหารขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน (IRB)
ไปจนถึงช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

และเมือ่ ทุกอย่างส�ำเร็จลงด้วยดี มีการเขียนรายงาน
หรือบทความเสนอผลการวิจัยแล้ว ศูนย์วิจัยสุขภาพ
กรุงเทพ สามารถประสานงานการตีพมิ พ์บทความกับ
วารสาร The Bangkok Medical Journal ให้ดว้ ยอีกทาง
นอกจากนัน้ ยังช่วยน�ำผลการวิจยั บางโครงการ เสนอ
เป็นวิดโี อคลิปขึน้ ไว้ใน Youtube ส�ำหรับประชาชนหรือ
ผูส้ นใจ ได้เข้าถึง และเข้าใจผลงานดังกล่าว เพือ่ น�ำไป
ใช้ประโยชน์

ให้งานวิจัย เป็นเรื่องง่าย

ด้วยหลักการ One stop service for research
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพจึงจัดบริการส�ำหรับผู้
ท�ำวิจยั ให้ครบถ้วนทีส่ ดุ มีการจัดอบรมด้านการ
วิจัยและให้บริการ ส�ำหรับรายโครงการ

คู่ขนานไปกับการวิจัย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

สนับสนุนงานนวัตกรรมด้วยการน�ำวิธีทางวิจัย มา
ช่วยท�ำให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence) ว่าผลงาน
นวัตกรรมนัน้ ๆ สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงทีว่ ดั ได้
และเช่นเดียวกับงานวิจัยที่ส�ำเร็จสมบูรณ์ด้วยการน�ำ
เสนอผลงานหรือตีพิมพ์ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
สามารถสนับสนุนการขึน้ ทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผลงานนวัตกรรม ตั้งแต่การวิเคราะห์ผลงาน
สืบค้นสิทธิบัตร (Patent search) เพื่อให้สามารถ
เลือกว่าจะพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้น หรือจะท�ำการขึ้น
ทะเบียนในทันที หากพบว่ายังไม่มผี ลงานแบบเดียวกัน
เสนอขอหรือรอการขึ้นทะเบียนอยู่

จัดบรรยายและกิจกรรมพิเศษ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (GEN H)
และจัดท�ำแอปพลิเคชันประเมินตนเอง 3 ด้าน การกิน
การออกก�ำลัง ด้านจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
GEN H

GEN H

การวิจัยและพัฒนา

ให้บริการสืบค้นข้อมูล
Literature search and rational writing
ส่งหัวข้อที่ต้องการให้เราช่วยสืบค้นมาที่
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รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมเกียรติ ตนภู (ต้น)
โทร 02 310 3050
อีเมล hiso@bdms.co.th
แบบฟอร์มการขอบทความ

Researcher & Innovator Club
ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการท�ำวิจยั และนวัตกรรม เช่น ตัง้ ค�ำถาม, ระเบียบ
วิธวี จิ ยั , สถิต,ิ ขนาดตัวอย่าง, ออกแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์และแปลผล เป็นต้น ผ่านช่องทาง Teleconference หรือเข้า
มาพบทีศ่ นู ย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ทุกวันพฤหัสบดี 14.00 น.

ทิศทางด้านการวิจัย
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้วางทิศทางในฐานะ
ผู ้ ดู แ ลสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ของทุ ก หน่ ว ยงานใน
BDMS ไว้ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณวรุฒ ชัยวงษ์ (แฟรงค์)
โทร 02 755 1919
อีเมล warut.ch@bdms.co.th
ท�ำนัดหมายทาง online
Researcher & Innovator Club

BHRC LIVE (Youtube)
เชิญเจ้าของผลการวิจัยหรือบทความที่ตีพิมพ์ ร่วมสนทนาบันทึก
วิดีโอ โดยทีมงานมืออาชีพ น�ำไว้ใน Youtube และที่เว็บไซต์ของ
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ www.bangkokhealth.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณสุปาณี เสงี่ยมศักดิ์ (ฝน)
โทร 02 310 3051
อีเมล supanee.sa@bdms.co.th

BHRC LIVE

ในด้านเนือ้ หา เน้นทัง้ หน่วยงานทีม่ ศี นู ย์ความเป็นเลิศ
(Center of Excellence ด้าน Trauma, Orthopedics,
Neuroscience, Cardiology, Cancer, Occupational
Health และอืน่ ๆ) และหน่วยงานที่ไม่มศี นู ย์ความเป็น
เลิศ โดยใช้ความได้เปรียบด้านเครือข่าย เน้นสร้างงาน
วิจยั แบบพหุสถาบัน (Multicenter study) พร้อมให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพือ่ ก�ำหนดหรือ
เชื่อมโยงหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศและนานาชาติ

