คำำ�นำำ�
รายงาน 5 ปี ของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Research Center) บริษัท กรุงเทพดุสิต
เวชการ จำำ�กััด (มหาชน) ฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้�น
้ เพื่่�อสรุุปรวบรวมการทำำ�งานของศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ ในช่่วงที่่�ผ่า่ น
มา เพื่่�อบัันทึึกและวิิเคราะห์์ให้้ผู้้�บริิหาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านวิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ของหน่่วยงาน
ภายในเครืือ บริิษััท กรุุงเทพดุุสิต
ิ เวชการ จำำ�กััด (มหาชน) ตลอดจนหน่่วยงานพัันธมิิตรภายนอก รวมถึึงผู้้�ที่่�สนใจ
ร่วมงาน ได้ทราบถึงภารกิจและผลการท�ำงานของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้ท่ม
ุ เทแรงกายแรงใจในการท�ำงานผลักดันให้เกิดโครงการ
วิจย
ั พัฒนาเทคโนโลยแ
ี ละนวัตกรรมในเครอ
ื BDMS  สร้างความรูใ้ หม่โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ รวบรวมความรูท
้ าง
วิชาการด้านการแพทย์น�ำเสนอผ่าน The Bangkok Medical Journal และเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชน
ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยยึดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีท้ังจากภายในเครือ
และจากหน่วยงานภายนอก
และเพื่่�อยืืนยัันแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ศูน
ู ย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพยึึดถืือมาตลอดว่่า การวิิจััยคืือความร่่วมมืือและทำำ�กััน
เป็็นทีีม รายงานฉบัับนี้้จึึ
� งบัันทึึกความเห็็นและมุุมมองของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ านและผู้้�สนัับสนุุน ทั้้�งในส่่วนกลาง
และหน่่วยงานเครืือข่่าย ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพขอขอบคุุณ นัักวิิจััย ผู้้�ประสานงาน และผู้้�สนัับสนุุนทุุกท่่าน ที่่�ได้้
สละเวลาในการให้้สัม
ั ภาษณ์์ลงในรายงานฉบัับนี้้�

หากเนื้อหาส่วนใดมค
ี วามคลาดเคลื่อนต้องแก้ไข ศูนย์วจ
ิ ย
ั สุขภาพกรุงเทพ ยินดน
ี อ
้ มรับค�ำแนะน�ำด้วยความ
ปรารถนาดีของทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการท�ำงานของเราจะมีผลในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของหน่วยงานในเครือ BDMS เพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพใน
ด้านการรักษา ฟื้ นฟู ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

INTRODUCTION
What you will see in the BHRC’s 5 Year-Report is the description of our mission and the collection
of our works. The research data are assembled, research outcomes are analyzed, and reported here.
The 5-Year Report is made for BDMS’s executive teams, and those directly involved in the research and
innovation teams of the company, as well as our allied, along with the general public and those who
seek careers with us
During the last five years, BHRC has done its utmost to initiate and run the technological
development and innovation research projects with the network hospitals of BDMS. We’ve discovered the
new knowledge that improve human’s health. The medical academic accomplishment and understanding
are presented through the publication of The Bangkok Medical Journal. We promote dialogue with the
public through the media, traditional and online. Thanks to the ongoing support from our colleagues
both in BDMS and other agencies, we strongly develop the new knowledge and discoveries as well as
improve the research skills of our personnel.
One of our missions is to value collaboration and teamwork in research. Remarks and opinion of
those who take parts in researches, directly and indirectly, are straightforwardly recorded. BHRC would
like to express our gratitude to researchers, coordinators and the support teams whose valuable time
and interview statements have made this report possible.
Your kind suggestion and comments are always appreciated and welcomed. We strongly hope
that our works may contribute to the progress of BDMS’s medical and health technology development
and innovation projects, to improve our patrons’ healthcare as well as disease prevention, wellbeing,
recoveries as well as disease prevention.  
BHRC’s 5-Year Report
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Executive Summary
In the past five years, Bangkok Health Research Center (BHRC) has contributed to success and
recognition of more than 366 research and innovation projects in the Bangkok Dusit Medical Services
(BDMS), through capacity strengthening of more than two thousand participants and countless episodes
of consultation.  The Center has also shared knowledge for general public through health information
mechanism and for health professionals through the Bangkok Medical Journal.  Recently, the Center has
taken advantages of growing online connections to disseminate knowledge through website, Youtube,
and other social media channels.  
In addition to well established training courses on Good Clinical Practices (GCP) and Basic
Research as well as Basic Biostatistics provided regularly, a new development has been made recently
to expand opportunity to strengthen capacity of BDMS staff through self-learning modules.  With the
growing concerns on Personal Data Protection Act (PDPA) in Thailand that echoes issues in the General
Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union, BHRC in collaboration with an expert on data
governance of Mahidol University developed an online, self-learning module on “Data Governance”.
A BDMS staff who devotes sufficient time and efforts studying these modules will obtain a certificate
that can be used to confirm his or her capacity in handling data.  
Recognizing that innovation is another side of the same coin of research, BHRC has worked with
National Innovation Agency to connect “rookie” innovators in network hospitals with national experts.  
Moreover, BHRC has supported two dedicated staff to attend national training on intellectual property.
They are now certified and registered Patent Agents of the Department of Intellectual Property (DIP).  
This in-house capacity to register intellectual property along with connection and collaboration shall
motivate “rookie” innovators to upskill themselves.  With available research support, innovators in BDMS
have better opportunities to demonstrate how much their innovation can make changes.  
Collaboration with academic institutes and national partners has been very fruitful.  BHRC’s
efforts to bridge collaboration between BDMS and King Mongkut’s University of Technology Thonburi
(KMUTT), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) has resulted in MOU signed and
projects implemented.   Collaboration with Department of Disease Control (DDC), Ministry of Public
Health (MoPH) has contributed to a better surveillance data.  BHRC also works with Thailand Center
of Excellence in Life Science (TCELS) and Thailand Towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECT) to
move the agenda of national development on clinical research forward.  
Collateral development is as critical as the mainstreams.  Medical writing has been the “Achilles
heel” in research in Thailand for decades. BHRC has fostered a small group of volunteer writers who
are health professionals.  The first piece came out as a pocket book “เรียนรู้จากผู้ป่วย” (Learning from
Patients) where stories of stroke patients are told in general population language.  BHRC also participated
in Thailand Research Expo to share ideas on “Gen-H” – Healthy Generation, which was followed by
an event to share knowledge and build up skills in health promotion.  The team believes that staying
healthy is relevant to everyone so the team puts considerable efforts in this, paving the way to promote
health literacy.
Team work and capacity of BHRC staff have been central to every development we make.  Five
years along the road have strengthened both of these. In the next five years, BHRC needs to be more
efficient in order to be more productive to BDMS, Thai society and our international colleagues.  BHRC
is ready to catch up with rapidly changing environment after the whole world is affected by COVID-19.  
Structural adjustment to align development direction with IRB, being more strategic in terms of
budgeting and human resources are part of the attempt to be more efficient and productive.  Research
and innovation crafted by BHRC shall propel BDMS to move faster to take and maintain the leading
position in medical and health care business at national and international level.  
BHRC’s 5-Year Report
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“

งานนี้้�เป็็นงานที่่�ใช้้เวลา
ในการเปลี่่�ยน mindset
เปลี่่�ยน paradigm เพื่่� อให้้กลาย
เป็็น culture เป็็นวััฒนธรรม
ของบุุคลากรในองค์์กร
ว่่างานวิิจััยเป็็นงานที่่�สำำ�คััญ

”

วิิสััยทััศน์์ผู้้�บริิหาร

Vision from our Executives

นายแพทย์์ตฤณ จารุุมิิลิินท
ประธานฝ่่ายแพทย์์
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน)

Mr. Trin Charumilind, M.D.
Chief Medical Officer
BDMS

“งานวิจย
ั เป็นสิง่ จ�ำเป็น และไม่ใช่งานทท
ี่ �ำได้ในระยะ

เวลาอันสั้น เราจึงต้องใช้ความพยายามในการสร้างศูนย์วิจัย

สุขภาพกรุ งเทพขึ้นมา ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี ใน
การสร้างคนให้สามารถท�ำวิจัยได้

“ใน BDMS เรามีแพทย์จ�ำนวนมากถึง 12,000 คน

แต่แพทย์เหล่านี้ท�ำงานรักษาคนไข้เป็นหลัก มีเพียงส่วนน้อย

ที่สนใจงานวิจัย พยาบาลก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การที่
แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความสนใจในงาน
วิจัย จะต้องท�ำให้เห็นว่า ท�ำงานวิจัยแล้วเกิดประโยชน์ ซึ่งเรา
ไม่ได้แค่จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ขึ้นมา แล้วทุ่มงบประมาณเข้าไป แต่

งานนี้เป็นงานที่ใช้เวลาในการเปลี่ยน mindset เปลี่ยน paradigm เพื่อให้กลายเป็น culture เป็นวัฒนธรรมของบุคลากร
ในองค์กร ว่างานวิจัยเป็นงานที่ส�ำคัญ

“ผลงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มต้นได้ดีในการ

สร้างความตระหนักในองค์กร ซึ่ง BDMS ประกอบไปด้วยโรง
พยาบาลจ�ำนวน 48 โรงพยาบาล ในจ�ำนวนนี้ มี 10 กว่าโรง

พยาบาลที่เราตั้งใจให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถรักษาโรคที่
ซับซ้อน มีศักยภาพในการท�ำวิจัย และมีบุคลากรที่ให้ความ

สนใจในการท�ำวิจัย ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างพื้นฐาน เปรียบ
เสมือนการหว่านเมล็ดพันธุใ์ ห้กลายเป็นต้นกล้า หลังจากนั้น
ก็ ต้องท�ำให้ต้นกล้ าได้ รับปุ๋ยที่ดี  แสงแดดที่ดี  มีการป้องกั น

อันตรายจากสิ่งแวดล้อม ต้นกล้าก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
และออกดอกออกผลในอนาคต

“คนชอบคิ ดว่ างานวิ จัยเป็นเรื่องไกลตั ว เป็นเรื่อง

น่าเบื่อ มีข้ันตอนมากมาย ความจริงแล้วไม่ใช่เลย งานวิจัย
สามารถท�ำได้ทุกคน และเราต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้งานวิจัยอยู่ในทุกคน ไม่ใช่มองว่างานวิจัยเป็นงานที่ท�ำกัน
เฉพาะในกลุ่มนักวิจัย”
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“The work of building up BHRC goes beyond
the building and its facilities. Research is a crucial part
of our work—something which requires time to perfect
and mature. As such, it is not surprising that it would
take at least five to ten years in the making to nurture
quality researchers for the BHRC.
“Of BDMS’ 12,000 doctors and specialists,
our practitioners’ priorities lie within their patients,
with only a few who are keen on medical research. The
same also applies to our nurses. In order to become
invested or interested in research work, it is important to
demonstrate to our medical staff that their findings are
beneficial for the greater good. That is why one cannot
merely set up a research center by injecting fundings.
It’s a project that requires time and attention to change
the mindset of people—to change the paradigm—in
order to build a corporate culture where individuals
share the value that research work is as crucial as
treating patients.  
“In the past five years, we have successfully
communicated our vision to all of our 48 hospitals under
the BDMS umbrella, including 10 facilities that are designated to become super tertiary hospitals with strong
research-based potential and a dedicated, passionate
research team. This is an opportunity to sow the seeds
of love for research. Building a strong foundation is like
planting the seeds and cultivating them in the right
environment, so that one day, they may grow to become
fruitful trees in the future.
“Oftentimes, people deem research to be
a banal and complicated process—a matter wholly
detached and unrelated to them. However, that is simply
not the case. Research is something ‘that is relevant’
to everyone, and we need to cultivate a culture where
not only the researchers themselves, but every BDMS
family member, embraces the value of research work.”

“

� มั่่�น
ผมเชื่่อ
เป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
จะสามารถปรัับเปลี่่�ยนบทบาท
จากฝ่่ายสนัับสนุุนมาทำำ�งาน
เชิิงรุุกมากขึ้้�น
เพื่่� อเสริิมความแข็็งแกร่่ง
ให้้กัับองค์์กรของเรา

”

วิิสััยทััศน์์ผู้้�บริิหาร

Vision from our Executives

คุุณศรีีภพ สารสาส
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานกลาง
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

Mr. Sripop Sarasas
Chief Administrative Officer
BDMS

“งานวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นหัวใจของทุกองค์กร

“In the age of information, research and

การบริหารองค์กร หากไม่มข
ี อ
้ มูลเพย
ี งพอก็ไม่สามารถมองไป

innovation together is the heart of every organization.

ข้อมูล และน�ำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรม หัวใจส�ำคัญคือการน�ำ

vision. That is why an organization’s direction should be

ข้างหน้าได้ การก�ำหนดทิศทางขององค์กรจึงต้องมาจากฐาน

สิง่ ทม
ี่ อ
ี ยูม
่ าใช้ ท�ำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทช
ี่ ว่ ยลดข้อบกพร่อง
ในสิง่ ที่ท�ำให้เสย
ี เวลา เสย
ี ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง
กว่า

“BDMS เป็ น องค์ กรที่ มุ่ ง มั่ นท�ำงานวิ จั ยและ

นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และน�ำมาใช้จริงในโรงพยาบาล

โดยเฉพาะช่ ว งที่ มี วิ ก ฤต COVID-19 นั้ น เป็ น ที่ ชั ด เจนว่ า

Without sufficient data, one cannot move forward with a
determined from the information one already possesses,

which can then be developed into cutting-edge
innovations. The key is to make use of existing resources

to create new innovations to minimize financial and time
consuming flaws, in exchange for better efficiency.

“Innovation and research have always been

นวัตกรรมจะช่วยเปลี่ยนธุรกิจที่เป็นอยู่ให้ไปต่อในอนาคตได้

at the forefront of BDMS’ priorities, where even some

ขึ้น จากเดิมที่คอ
่ ยๆ เปลย
ี่ น กลายเป็นต้องลงมอ
ื ท�ำเลย เพราะ

The pandemic has proven that innovations will be a

อย่างราบรื่น โดยมี  COVID-19 เป็นตัวเร่งให้ทุกอย่างเกิดเร็ว
ไม่มีเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไป

“หลั ง จากเกิ ด วิ ก ฤตโควิ ด -19 แล้ ว ทุ ก คนจะ

เห็ น ความเปลี่ ย นแปลงในทุ ก อุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรม healthcare ที่อาจจะต้องลืมภาพโรงพยาบาล

ในรูปแบบเก่าไปได้เลย ซึ่งผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์วิจัย
สุ ข ภาพกรุ ง เทพจะสามารถปรั บ เปลี่ ย นบทบาทจากฝ่ า ย

สนับสนุนมาท�ำงานเชิงรุ กมากขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์กรของเรา”

treatments were utilized during the COVID-19 pandemic.
solution in the future success of business operations.

In essence, COVID-19 has been a catalyst in rapid
transformations, with the situation calling for immediate
action without providing any window period for any trial
and error.

“Once the pandemic has come to an end,

changes will be visible and prominent in every industry.

In particular, the healthcare sector will be transformed
beyond recognition. It is for this reason that I am certain

the BHRC will outgrow its supporting role into one that
is more proactive, effectively providing the strength and
a competitive edge for our organization.”
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ในปี พ.ศ. 2554 ศู นย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ (BHRC : Bangkok Health

Research Center) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามนโยบายของ บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ

จ�ำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัย เพราะการวิจัยเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้มี

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพจึงเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุน ความสามารถทางการวิจัย ส�ำหรับแพทย์ และพนักงาน ในบริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างเต็มความสามารถ โดยตลอด 5 ปีนี้ ศูนย์วิจัยฯ ได้

พยายามพัฒนาศักยภาพของทีมงานและเครื่องมือต่างๆ โดยมีความเปลี่ยนแปลงที่
เราภาคภูมิใจเกิดขึ้น

OUR PROMINENT FIVE YEARS

Founded in 2011, Bangkok Health Research Center (BHRC) was formed

under BDMS’ policy that encourages research and innovative discoveries; two
key elements which the company believes to be crucial in the improvement
of treatments and patient care.

In the last five years, BHRC has been doing its best to support and

improve the research capacity of its medical professionals and employees

under the BDMS family. The BHRC has dedicated its time and resources to
enhance both the research team’s potential and capacity, with a proven track
record of our dedication visibly reflected.
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ในช่่วงที่่�ผ่่านมาศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
ได้้สนัับสนุุนให้้เกิิดโครงการวิิจััยและนวััตกรรม ใน BDMS
จำำ�นวน 366 โครงการ
Under the support of the BHRC, 366 research projects
at BDMS had come to fruition:
Group

Innovation

Research

Total

2

32

10

42

3

19

16

35

4

11

17

28

5

37

1

38

6

43

15

58

7.1

14

-

14

7.2

3

-

3

BDMS

9

3

12

Total

198

168

366

1

30

106

136

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2561
As of May, 2018

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ผลักดันให้เกิดงานวิจัยทุกปี ด้วยการ

สนับสนุนให้นักวิจัยท�ำงานวิจัยออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ โดยการจัดอบรมที่เข้มข้นมากขึ้น เป็นมืออาชีพ
มากขน
ั แบบ R2R (Routine to Research)
ึ้ จากเดิมทเี่ คยเป็นผลงานวิจย

หรอ
ื การพัฒนางานประจ�ำสูง่ านวิจัยของพยาบาล ผลงานส่วนใหญ่เป็น
โครงการขนาดเล็กๆ ที่มุ่งแก้ปัญหา “หน้างาน” ใช้ทรัพยากรเท่าที่มี
หรอ
ื ทุนส่วนตัว ยังไม่เข้าไปถึงการจดสิทธิบต
ั รและยังไม่ถก
ู น�ำเสนอเพื่อ
สามารถน�ำไปใช้ในวงกว้าง

One of BHRC’s goals is to annually increase the number

of researches by providing support to researchers to produce

quality findings, along with nurturing new researchers. This
includes hosting more intensive, professional seminars to match.
The aim is to elevate existing, and future research, compared to

the previous R2R (Routing to Research) practice which dealt with
‘on-site’ problem solving that were carried out under limited

resources with personal funds, with no access to getting the
works copyrighted or published.

BHRC’s 5-Year Report
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ส่วนผลงานวิจย
ั ในเชิงลก
ึ โดยแพทย์ผเู้ ชย
ี่ วชาญ

In addition, more in-depth research

เริ่มมีมากขึ้น ซึ่งปั จจั ย ที่ ท�ำให้ มี จ�ำนวนผู้ วิ จั ย มากขึ้น

by specialists has also seen an increase. Aside

การที่ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพได้ จัดโครงการส่งเสริม

this coincides with BHRC’s effort to improve our

นอกจากผู้ท�ำวิจัยจะต้องมีใจรักแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความรูค
้ วามสามารถ โดยจัดอบรม Basic Research and

Basic Biostatistics กับ Good Clinical Practices (GCP)
ทุกปี และจัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการ Research Camp ปีละ
1 ครัง้ เพื่อพัฒนาความสามารถของผูท
้ �ำวิจัย อันนับเป็น

กลไกหนงึ่ ทม
ี่ ส
ี ว่ นช่วยกระตุน
้ ให้เกิดการวิจย
ั ในเครอ
ื เพิม
่
มากขึ้น เนื่องจากการอบรมมีหลักสูตรเข้มข้นมากขึ้นทุก

ปี ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการท�ำวิจัย ไปจนถึงการท�ำ
เวิร์คช็อป โดยเน้นที่กลุ่ม COE (Center of Excellence)

หรือหน่วยงานที่มีศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาให้เป็น

นักวิจัยแบบพหุสถาบัน รวมถึงการเริม
่ สอดแทรกความรู้
ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการน�ำเทคโนโลยใี หม่
ต่างๆ มาใช้ให้ทันกับสถานการณ์
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from our researchers’ and specialists’ passion,

medical professionals’ skills as researchers. From
the annual Basic Research and Basic Biostatistics

to Good Clinical Practices (GCP) and the yearly

Research Camp, these intensive training workshops
play a part in encouraging the growth of research

within the organization. With the increasingly

intensive courses that range from basic research
knowledge, educating on new medical innovations
and applying new technology to cases, to workshops

focusing on the COE (Center of Excellence), we are
continually supporting our researchers to become
multicenter researchers.

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
ได้้จััดอบรมให้้กัับบุุคลากรในเครืือ BDMS จำำ�นวนกว่่า 2,000 คน (ระหว่่างปีี 2015 – 2019)
The BHRC have training workshops for over 2,000 personnel
ปี/Year

2015
2016
2017
2018
2019

จ�ำนวนผูไ้ ด้รบ
ั การอบรม / personnel that have been trained
233
306
292
355
895

CITI Program

นอกจากการอบรมเป็็นกลุ่่�ม ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพยัังสมััครเป็็นสมาชิิก Collaborative Institutional

Training Initiative Program (CITI Program) ซึ่่�งเป็็นช่่องทางการเรีียนรู้้�ทางออนไลน์์ ที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักวิิจััยได้้

ศึึกษากฎเกณฑ์์ทางจริิยธรรมการวิิจัย
ั ในคนก่่อนที่่�จะเริ่่ม
ั  บุุคลากรในเครืือ BDMS สามารถลงทะเบีียน
� ดำำ�เนิินการวิิจัย
เรีียนได้้ด้้วยตนเอง เมื่่�อเรีียนครบจนผ่่านหลัักสููตรแล้้ว สามารถพิิมพ์์ใบประกาศนีียบััตรได้้ด้้วยตนเอง และนำำ�มาใช้้
ยืืนยัันคุุณสมบััติิของผู้้�ทำำ�วิิจััยในการยื่่�นขอทำำ�วิิจััยได้้

CITI Program

Beside training through traditional channel, BHRC is also a member of Collaborative

Institutional Training Initiative Program or CITI Program which is the online channel for learning in

which researchers can study about research ethics. Any BDMS personnel can register for CITI program.

A certificate, which can be used as a qualification for a researcher can be printed after one completing
the training.

BHRC’s 5-Year Report
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AOCSC – AO Clinical Study Center

เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลกรุุงเทพ โดยการ

ประสานงานของศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุ งเทพ ได้้รัับการรัับรองคุุณภาพ

เป็็นศููนย์์วิิจััยทางคลิินิิกของ AO Foundation ซึ่่�งเป็็นองค์์กรทางการ

แพทย์์ที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร มีีหน่่วยวิิจััยและข้้อมููลทางคลิินิก
ิ (AOCID –
AO Clinical Investigation and Documentation)  ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุน

การฝึึกอบรมและวิิ จััยทางคลิิ นิิก และสนัับสนุุนให้้เกิิ ดศููนย์์วิิจััยทาง

คลิินิิก (AOCSC – AO Clinical Study Center) ในระดัับประเทศ เพื่่�อ
สร้้างมาตรฐานในการทำำ�วิจั
ิ ย
ั ทางคลิินิก
ิ อย่่างมีีคุุณภาพในแต่่ละประเทศ
และก่่อให้้เกิิดเครืือข่่ายนานาชาติิ

AOCSC – AO Clinical Study Center

August of 2014, Bangkok Hospital, coordinated by

BHRC, was certified as one of AO Foundation’s clinical study
centers. AO Foundation is a non-profit organization, with clinical
Investigation and documentation unit. One of its missions is to

provide clinical research and training program, and support the

set-up of AO Clinical Study Center. AO Clinical Study Center helps

elevate the standard of quality in clinic research in the member
countries, and creates the international network of clinical study
centers.
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ในฐานะ AOCSC ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจัดอบรม GCP AOCID Faculty Training Meeting เมื่อวันที่ 15

มีนาคม พ.ศ. 2560 และต่อด้วย AOPEER กับ Investigator Meeting ในโครงการ Results of Internal Fixation
in 3 and 4 - part Proximal Humerus Fracture with Anatomical Looing Plate: A Prospective Multi-Center
Study มีผู้รับการอบรม 49 คน

March 15th, 2017, BHRC, as a member of AOCSC, organized GCP AOCID Faculty Training Meeting,

followed by AOPEER and Investigator Meeting in the program named Results of Internal Fixation in 3
and 4 - part Proximal Humerus Fracture with Anatomical Looing Plate: A Prospective Multi-Center Study.
49 personnel were participated.

และในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 AOCID ก็ได้

ต่ออายุ (Recertification) AOCSC Level I ให้ศูนย์วิจัย

สุขภาพกรุงเทพเป็นศูนย์วิจัยทางคลินิก AOCSC ระดับ
1 มีผลถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

August 29th, 2017, BHRC was recertified

by AOCID, making the hospital AOCSC level

one clinical research center. The certification is
effective until November 2020.

BHRC’s 5-Year Report
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Innovation

ในด้้ า นนวัั ต กรรม ศูู น ย์์ วิิ จัั ย สุุ ข ภาพกรุุ ง เทพ ได้้ เ ป็็ น ตัั ว แทนของ บริิ ษัั ท กรุุ ง เทพดุุ สิิ ต เวชการ จำำ�กัั ด

(มหาชน) ในการเข้้าร่่วม โครงการส่่งเสริิมความสามารถทางนวััตกรรมสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการในตลาดหลัักทรััพย์์

แห่่งประเทศไทย ในปีี พ.ศ. 2561 มีีผลทำำ�ให้้ บริิษััทฯ ได้้รับ
ั รางวััล 2 รางวััล ได้้แก่่ รางวััลองค์์กรนวััตกรรมยอดเยี่่�ยม

(Top Innovative Organization) และรางวััลการจััดการนวััตกรรมทั้้�งองค์์กร (Total Innovation Management)

จากสำำ�นัก
ั งานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) หรืือ NIA หลัังจากได้้รับ
ั รางวััลดัังกล่่าว ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
ได้้ร่ว
่ มมืือกัับสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ  ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากมหาวิิทยาลััยมหิิดล และผู้้�เชี่่�ยวชาญจากวิิทยาลััยการ

จััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในการจััดหลัักสููตร “BDMS Medical Innovation Trainning”เพื่่�อเพิ่่�มพููนศัักยภาพ

ของบุคลากร ในปี พ.ศ. 2562 ด้วย นอกจากนี้ ศน
ู ย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพยังให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมความรูค
้ วาม
สามารถของบุคลากร จึงได้สง่ พนักงานไปอบรมจนส�ำเร็จเป็นตัวแทนสิทธิบัตร (Patent agent) ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวม 2 ท่าน หมายเลข 2643 และ 2644
12
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Innovation

BHRC assisted BDMS to win Top Innovative Organization award and Total Innovation Management

award from National Innovation Agency or NIA in 2018. Later in 2019, BHRC with NIA, experts from

Mahidol University and College of Management, Mahidol University, organized “BDMS Medical Innovation
Training”  for personnel’s potential improvement. Improving employees’ performance is one of our

missions, BHRC sent its staff to be trained with Department of Intellectual Property. Two have become
patent agent. (number 2643 and 2644)
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Data Research

Data Research

ซึ่่�งศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพได้้พัฒ
ั นาโครงสร้้างพื้้� นฐาน

has developed the data basic structure which

ข้้อมููลเพื่่�อการวิิจััย (BDMS Research Data Reposit-

connecting all research data from BDMS’s

งานด้้านวิิจััยข้้อมููล ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งด้้านที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ไว้้ ใ นรูู ป แบบของโครงการจัั ด ตั้้� ง และบำำ�รุุ ง รัั ก ษาคลัั ง

tory) โดยเน้้นการนำำ�ข้้อมููลจากโรงพยาบาลและศููนย์์

ความเป็็นเลิิศต่่างๆ มาเชื่่�อมโยงให้้เป็็นระบบเดีียวกััน
เพื่่�อสามารถนำำ�ไปวิิจััยได้้อย่่างถููกต้้องในอนาคตตาม

มาตรฐานการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และสอดคล้้อง

กัับมาตรฐานสากล CIOMS (2016) และ WMA (Taipei
2016)
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Data is also crucial to research. BHRC

has become BDMS’s Research Data Repository,
hospitals and centers of excellence into the network, all for research purpose and within the strict

security protocols, corresponding to CIOMS (2016)  
and WMA (Taipei 2016).

Medical Data Management for Research

Medical Data Management for Research

จากโครงการจััดการข้้อมููลทางการแพทย์์เพื่่�อการวิิจััย

Management for Research project, these are

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุ งเทพได้้ นำำ�ข้้อมููลสุุขภาพ

(Medical Data Management for Research) มา

ประยุุกต์์ใช้้ ดัังนี้้�

With the data from Medical Data

BHRC’s applications for better healthcare.  

Metabolic Syndrome: Algorithm for

Diagnosis. Metabolic Syndrome is a cluster of

conditions that increases one’s risk of heart
disease, stroke and type two diabetes. BHRC

acquired data from patient’s annual check-up at
the hospital. The incognito collected data were

analyzed and data-visualized in the form of radar
chart so persons with high risk of this syndrome

can be screened. The study was printed in Bangkok
สร้างอัลกอริทึมการวินิจฉั ยภาวะอ้วนลงพุง

Medical Journal volume 14.1

(Metabolic Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะที่รา่ งกายมีการ
เผาผลาญอาหารที่ผิดปกติ ท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันสูง ท�ำให้ผู้ป่วยมีความ

เสย
ี่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลอ
ื ดสมองและหัวใจ ศูนย์วจ
ิ ย
ั

สุ ข ภาพกรุ ง เทพได้ คั ด แยกข้ อ มู ล การตรวจสุ ข ภาพ
ประจ�ำปี ของผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี โดยไม่ได้ระบุตัวตนผู้มาใช้บริการ จาก

นั้นจึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบของแผนภูมิเรดาร์
(Radar Chart) เพื่อน�ำเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณให้เห็น

ภาพและเข้าใจง่าย (Data Visualization) ซึ่งการน�ำ
เสนอข้อมูลด้ วยแผนภูมิเรดาร์น้ันมีข้อดี ที่สามารถคั ด

COE Registry The system analyzes data

กรองผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการเกิ ด ภาวะ Metabolic

from center of excellence and builds up the body

ตีพิมพ์เป็นบทความในวารสาร The Bangkok Medical

Correlational Design of the degree of injury to

Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษานี้  ได้
Journal ฉบับที่ 14.1

วิ เคราะห์และสร้างองค์ ความรู ้จากข้อมูลลง

ทะเบียนศูนย์ความเป็นเลิศ (COE Registry) เช่น การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินระดับความรุนแรง

of knowledge accordingly. For instant, Descriptive
improve the precision in treatment, or the analysis

of workload during different time frames to
improve resource management.

จากการบาดเจ็ บ เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย�ำในการรั ก ษา

พยาบาล หรือการวิเคราะห์ภาระงานในช่วงเวลาต่างๆ
เพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร เป็นต้น

BHRC’s 5-Year Report
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The Bangkok Medical Journal

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ ขอเชิิญสแกน QR Code
เพื่่� อใช้้บริิการวารสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Journal)
โดยสามารถอ่่านวารสารย้้อนหลัังได้้ทุุกเล่่มในรููปแบบ full text
To get an access to the full text, back and current issues,
of e-format of Bangkok Medical Journal,
please scan the QR-Code.

16

BHRC’s 5-Year Report

The Bangkok Medical Journal

หากย้้อนกลัับไปในช่่วงแรกเริ่่�ม บทความทางวิิชาการในวารสาร The Bangkok Medical Journal ยัังมีี

จำำ�นวนจำำ�กััดและหาผู้้�ตีีพิิมพ์์ผลงานวิิจััยได้้ยาก ทว่่าในปััจจุุบัน
ั วารสารสามารถพััฒนา ปรัับปรุุงคุุณภาพ และยก

ระดัับมาตรฐาน จนทำำ�ให้้มีีจำำ�นวนบทความมากขึ้้�น มีีความหลากหลายในลัักษณะของผลงานวิิจััย มีีนิิพนธ์์ต้้นฉบัับ
(Original Articles) จากทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ มีีผู้้�เขีียนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ทำำ�ให้้
คุุณภาพของผลงานวิิจััยที่่�ตีีพิม
ิ พ์์เพิ่่ม
� สููงขึ้้�นทุุกปีี

The Bangkok Medical Journal เป็นวารสารที่รบ
ั ตีพม
ิ พ์บทความในสาขาวิชาต่างๆ มีผลให้เนื้อหามีความ

หลากหลาย แตกต่างจากวารสารวิชาการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ ที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขา ท�ำให้
วารสาร The Bangkok Medical Journal เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาอาชีพ

การที่วารสารเป็น Peer Review Journal ทุกบทความที่สง่ เข้ามาจะต้องผ่านการทบทวน ตรวจสอบ และ

ปรับปรุ งแก้ไขจากผู้ทบทวน (Peer Reviewers) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรในสาขา

ต่างๆ อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน โดยในวารสารแต่ละฉบับจะมีบทความประมาณ 20 บทความ ครึ่งหนึ่งเป็น
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles) ที่เหลือเป็นรายงานผู้ป่วย (Case Report, Case Series) และ บทความปริทัศน์

(Review Article) ตามมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล และนอกจากนี้ ยังมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) กับ

ภาพทางการแพทย์ (Medical Images) ในทุกฉบับด้วย นับเป็นวารสารที่มบ
ี ทความเป็นประโยชน์และออกตรงเวลา
ทุกฉบับ

ทั้งนี้ เป็นไปได้ด้วยความอุตสาหะของทีมงาน ซึ่งน�ำโดย นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ที่คอยเสาะหาและเชื้อเชิญผูเ้ ชย
ี่ วชาญจากทั้งในและต่างประเทศส่งบทความเข้ามาให้ผท
ู้ บทวนได้พจ
ิ ารณาให้ความ

เห็น หลายครั้งต้องติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้วารสารได้ตีพิมพ์ตามก�ำหนดเวลา จนวารสารได้รับ
การพัฒนามาถึงทุกวันนี้ 

The Bangkok Medical Journal

The journal started small. The articles were quite limited. Authors were hard to come by. Today

the journal has been improved tremendously. There are more articles, the topics and fields are more

diverse. Original articles from BDMS and outside sources keeps pouring in. Authors are both Thai and
international. The quality of the published research result has improved significantly.

Diversity, one of The Bangkok Medical Journal’s DNA, is what makes the journal different from

most medical journals which carry contents of specific fields. Its diverse content makes the Bangkok
Medical Journal very helpful among all types of medical professionals.

Before being published, each article will be thoroughly reviewed by at least two peer reviewers

who are non-BDMS experts. There are about twenty articles in each issue, half are original articles, the

rest are case reports, case studies, review articles of international standard, book reviews and medical
images. Each issue if full of content, and its publication date is always on time.

The success of the journal comes from the hardworking team under the guidance of Chirotchana

Suchato, M.D., the editor in chief who constantly seeks and extends invitations to local and international
experts to become the authors whose article will then be reviewed extensively. The work process is
well-managed so that the journal has always met its deadlines and publication dates.
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เพื่อพัฒนาวารสารอย่างต่อเนื่อง กองบรรณาธิการ

During the last five years, there are two

มีการประชุม (Editorial Board Meeting) ปีละ 2 ครั้ง

editorial board meetings annually. The Bangkok

Bangkok Medical Journal ได้รับการปรับปรุงพัฒนา

it has been locally and internationally recognized.

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่ า นมา ท�ำให้ ว ารสาร The
จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ได้

รั บ เลื อ กเข้ า สู่ ศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย หรื อ

Thai-Journal Citation Index (TCI) ในกลุ่มที่ 1 และยัง
เข้าสูข
่ อ
้ มูลดัชนก
ี ารอ้างอิงภูมภ
ิ าคอาเซย
ี น หรอ
ื ASEAN
Citation Index (ACI) โดยมีเป้าหมายต่อไปในการเข้า

สู่ ฐ านข้ อ มู ล นานาชาติ เช่ น Scopus หรื อ PubMed
ผลจากการที่วารสาร The Bangkok Medical Journal
ได้ เข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ท�ำให้ผู้ตีพิมพ์ผลงานวิ จัยกั บ

The Bangkok Medical Journal สามารถน�ำไปใช้อ้างอิง
เพื่อเสนอขอต�ำแหน่งวิชาการทางการแพทย์หรือท�ำเรื่อง
เพื่อขอส�ำเร็จการศึกษาได้

18

BHRC’s 5-Year Report

Medical Journal has been constantly improved so

It is selected into Thai-Journal Citation Index (TCI)
group one and ASEAN Citation Index (ACI). The next

goal is to be included into international database
organizations such as Scopus or PubMed. Being

included in ACI database allows authors whose
article (s) published in the journal to cite their work

as academic reference for their professional and
academic advantage.

วารสาร The Bangkok Medical Journal

The Bangkok Medical Journal has been

ได้ รั บ ความสนใจจากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในทุ ก ฉบั บ

under the watchful eyes of our executives. Authors

เนื้อหา เพื่อรั บ ค�ำแนะน�ำเพิ่ ม เติ ม จากนายแพทย์

by Prasert Prasarttong-Osoth, M.D. Many of his

กองบรรณาธิ ก ารจึ ง ได้ เ ชิ ญ ผู้ เ ขี ย นบทความน�ำเสนอ
ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ  หลายครั้ ง ที่ผู้ เ ขี ย นได้

น�ำค�ำแนะน�ำของท่ า นไปต่ อ ยอดเพิ่ม เติ ม เป็ น ผลงาน
วิจัยต่อเนื่อง หรือน�ำไปใช้ให้งานบริการทางการแพทย์
ก้าวหน้าขึ้น
   

in each volume will be personally suggested
suggestion and sharp idea have sparked further
researches which improve the medical service
works.

The Bangkok Medical Journal is regularly

ด้ ว ยการสนั บ สนุ น อย่ า งดี ยิ่ ง ตลอดมา ท�ำให้

published with 20,000 print runs. The printed

รูเ้ พื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบน
ั

Thai embassies, education institutes and many

วารสาร The Bangkok Medical Journal เผยแพร่ความ

ตีพิมพ์และแจกจ่าย 20,000 เล่มต่อฉบับ มีการกระจาย

วารสารไปทั่วโลกผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย สถาบัน

การศึกษาต่ างๆ ตลอดจนห้องสมุดของมหาวิ ทยาลั ย

copies are distributed globally via the network of
university libraries abroad. It can also be read
online, in PDF files or e-book format.

หลายแห่ ง ในต่ า งประเทศ และยั ง สามารถอ่ า นแบบ
ออนไลน์ได้ ทั้งในรูปแบบไฟล์ pdf และแบบ e-book

BHRC’s 5-Year Report
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5 ปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพยังได้

For five years the journal has been a part

น�ำวารสารเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตร

of the Asia Pacific Medical Education Conference,

of Medical Journal Editors (APAME) ด้วย โดยการ

Thailand. The Bangkok Medical Journal, by BHRC,

ผู้ท�ำวารสารวิชาการ The Asia Pacific Association
เข้ า ร่ ว มประชุ ม Asia Pacific Medical Education
Conference ซึ่ง วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทย

สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (จพสท.)
เป็นเจ้าภาพ

hosted by the Journal of the Medical Association of
has joined the network of the editor team of The

Asia Pacific Association of Medical Journal Editors
(APAME).

Moreover, BHRC has been collaborating

นอกจากนั้นศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพยังขยาย

with medical journals of Thailand’s prestigious

มหาวิทยาลัยชั้นน�ำในประเทศ เพื่อแบ่งปันทรัพยากร

list of reviewers and other possible resources. The

เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ร่ ว มงานกั บ วารสารทางการแพทย์ ข อง
ทั้งความรู้ รายชื่อผู้ทบทวน (Reviewer) และทรัพยากร

อื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ เช่น การใช้โปรแกรมตรวจสอบการ
เขย
ี นซ้�ำหรือการลอกเลียน (Plagiarism Check) ซึ่งทาง
วารสารได้ลงทุนซื้อโปรแกรม iThenticate มาใช้งาน
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universities. The network shares resources, content,

journal has invested in program iThenticate to
detect plagiarism as well.

YouTube Channel
Bangkok Health Research
Center

ศููนย์์วิจั
ิ ัยสุุขภาพกรุุงเทพกัับการสร้้างเครืือข่่ายพัั นธมิิตร และ
งานสื่่�อสารความรู้้�ให้้กัับประชาชน
การมีีพัันธมิิตรภายในเครืือ BDMS มีีส่่วนสำำ�คััญในการทำำ�ให้้ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุ งเทพเป็็นที่่�รู้้�จััก เชื่่�อถืือ

ไว้วางใจ ที่จะเข้าไปมีสว
่ นร่วมสนับสนุนงานวิจัยในหน่วยงานต่างๆ และน�ำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ ไปแบ่งปันใน

รูปแบบบทความ หรืออินโฟกราฟิก อาทิ บทความสุขภาพ วิดีโอให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokhealth.
com และ Youtube ช่อง bangkok health research center ตลอดจนวารสารวิชาการต่างๆ นอกจากการสร้าง
เครือข่ายภายในองค์กรแล้ว ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพยังให้ความส�ำคัญกับการมีเครือข่ายพันธมิตรจากภายนอก

อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS),
Thailand Towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECT)

www.bangkokhealth.com

BHRC and its mission of building the network of allied,
and communicating to the public

Working with our allied, both inside and outside of BDMS, helps BHRC establishes the trust

within the public. BHRC takes parts in supporting research works in other units. Moreover, BHRC shares
its body of knowledge and experience in the forms of popular science articles, infographic. There are
articles on healthcare, informative video on www.bangkokhealth.com and YouTube channel of Bangkok
health research center, and through academic journals. Solidifying the academic network with other

organizations is also BHRC’s mission. Our allied are Ministry of Public Health, Mahidol University, King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,

Thailand Center of Excellence in Life Sciences (TCELS), and Thailand Towards Excellence in Clinical
Trials (ThaiTECT).
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ความร่่วมมืือกัับกระทรวงสาธารณสุุข

การทำำ�งานร่่วมกัับกระทรวงสาธารณสุุข เป็็นการทำำ�งานด้้านระบาดวิิทยา ในโครงการเฝ้้าระวัังโรคไข้้หวััด

ใหญ่่ (Influenza surveillance) ซึ่่�งเป็็นการรายงานแนวโน้้มการระบาดร่่วมกัับกรมควบคุุมโรค เพื่่�อพััฒนางานด้้าน

ข้้อมููลสาธารณสุุขให้้ทัันสมััย พร้้อมใช้้งานในทุุกสถานการณ์์ ทำำ�ให้้ทีีมศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ ร่่วมกัับทีีมพััฒนา
ระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ (Business Intelligence - BI) ได้้รับ
ั รางวััล ผลงานนวััตกรรมดีี (ประเภทประชาชนทั่่�วไป) ใน
งาน HIMSS AsiaPac 16 ในปีี พ.ศ. 2559

การท�ำงานที่เข้มแข็งในเรื่อง Health Information ท�ำให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ สามารถเป็นหน่วยงาน

ที่มีบทบาทส�ำคัญในการส่งต่อข้อมูล โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุ ข เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และเฝ้ า ระวั ง ด้ า นสุ ข ภาพ โดยน�ำข้ อ มู ล ที่ ป ระมวลผลแล้ ว มาใช้ วิ เ คราะห์ ติ ด ตาม
สถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่องไข้หวัดใหญ่   ไข้เลือดออก และก�ำลังพัฒนาต่อเนื่องสู่วัณโรค ภาวะไขมันในเลือดสูง
รวมทั้งการติดตามเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

Working with Ministry of Public Health

Keeping close track of the influenza epidemic, BHRC works with Ministry of Public Health’s

Department of Disease Control in influenza surveillance project which report the epidemic tendency.
The project, which is the collaboration with Business Intelligence, providing the up-to-date data on the
epidemic, won the HIMSS AsiaPac 16’s Good Innovation award (general public category) in 2016.

BHRC signs the MOU with Department of Disease Control, Ministry of Public Health, letting

the government to share our health information management skills, and to be the active agency in
health surveillance and data collecting. The data will be analyzed and utilized in keeping track with the

influenza and dengue fever, tuberculosis, dyslipidemia and antimicrobial resistance are planned to be
added to the list.
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ความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา

Working with Education Institutes

กัับคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ในการใช้้เครื่่�องมืือวััดกิิจกรรม

Faculty of Engineering on physical activity

เรีียนด้้ วยตนเอง ในหััวข้้อ ธรรมาภิิ บาลข้้อมููล (Data

the self-direct learning curriculum development,

สำำ�หรัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นความร่่วมมืือ

ทางกาย และความร่่วมมืือในการจัั ดทำำ�หลัั กสููตรการ
Governance) ส่่วนความร่่วมมืือกัับ สจล. เป็็นโครงการ
ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ ข้้ อ มูู ล  ทั้้� ง การนำำ�  Blockchain มา

ทดลองใช้ และการประยุ ก ต์ วิ ท ยาการด้ า นปั ญ ญา
ประดิ ษฐ์ ในการพยากรณ์ความเสี่ยงต่ อโรคไม่ติดต่ อ
ส�ำหรับ มจธ. ที่ผ่านมาเป็นเรื่องการศึกษาวัสดุที่อาจน�ำ
มาใช้ในด้านศัลยศาสตร์ออโธปีดิกส์ และการประดิษฐ์

เครื่องมือทางด้านกายภาพบ�ำบัด โดยความร่วมมอ
ื เหล่า
นี้ อยูภ
่ ายใต้ บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่าง
BDMS กับทั้งสองสถาบัน

BHRC works with Mahidol University’s

measurement equipment, and cooperation in
under the topic of data governance. With KMITL,
the center works on data science project in
which there is the experiment with blockchain,

AI technology is applied to forecast the risk of
non-communicable disease in individual. With

KMUTT, the co-research project is the study of
the possible material for orthopedic surgery, and

the development of physical therapy equipment.
These projects are under the MOU between BHRC
and the two institutes.

BHRC’s 5-Year Report
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ในปีี พ.ศ. 2560 ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุ งเทพได้้ร่่วมงานกัับสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร

ลาดกระบััง (สจล.) โดย สจล. ได้้ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ (Proof of Concept) ในการนำำ�  Blockchain มาเพื่่�อ

ใช้้เก็็บบัันทึึกข้้อมููลประวััติิการตรวจสุุขภาพของผู้้�เข้้ารัับการตรวจ ให้้มีีการเข้้ารหััส (Data Encryption)  และสร้้าง
Key ที่่�ใช้้ร่ว
่ มกัันในการเก็็บบัันทึึกลง Blockchain และจััดทำำ�ระบบ API ที่่�ใช้้ในการเรีียกข้้อมููล เพื่่�อให้้สามารถนำำ�

ไปใช้้ร่ว
่ มกัับแอปพลิิเคชั่่�น ต่่างๆ ที่่�ทาง โรงพยาบาลมีีอยู่่�แล้้วหรืือต้้องการสร้้างเพิ่่ม
� เติิมในอนาคต โดยผลของการ
ทดสอบ สามารถทำำ�การเก็็บบัันทึึกและเรีียกใช้้งานข้้อมููลผ่่านระบบ API ที่่�จััดทำำ�ขึ้�น
้ ได้้ตามที่่�ออกแบบไว้้ ดัังในภาพ
In 2017, BHRC and KMITL co-studied the proof of concept of applying blockchain in collecting

health data from patients’ checkup. Data encryption and common keys were used in storing data.
The API was developed so this can be applied to the hospital’s existing, and for what may come in the
future, applications. Then the test results could be stored and accessed through API as shown here:

Service Design

Decentralized Architecture of Access Control Manager to
Health Records for a Hospital Group Using Private Blockchain
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Service Design Blueprint v 1.0
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ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเห็นว่าในอนาคตอันใกล้ เราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการเก็บข้อมูลเวชระเบียน

ของผูป
้ ว่ ยได้ ซงึ่ จะท�ำให้ผป
ู้ ว่ ยซงึ่ เป็นเจ้าของข้อมูลมีสท
ิ ธิเ์ ต็มทใี่ นการเก็บรักษา เข้าถึง และเลือกอนุญาตให้ผท
ู้ �ำการ

รักษาเข้าถึงข้อมูลได้โดยข้อมูลจะถูกเก็บบันทก
ึ ไว้ตลอดกระบวนการรักษา มค
ี วามครบถ้วน ตรวจสอบได้ และ ปลอม
แปลงได้ยาก

BHRC plans to utilize the technology in data storage of the hospital’s medical records. Patient

entitles as the owner of the data, as well as the full access to the data, and the choice to grant access
to data to those who treat him/her. The system is accountable and fully secured.
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ความร่่วมมืือกัับ ThaiTECT

การเป็็นพัันธมิิตรกัับ ThaiTECT หรืือเครืือข่่าย

ความร่่วมมืือการวิิจััยทางคลิินิิกเพื่่�อความเป็็นเลิิศของ

ประเทศไทย ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุ งเทพได้้ร่่วมเป็็นส่่วน
หนึ่่�งด้้วยการเป็็นเจ้้าภาพในการจััดประชุุมประจำำ�ปีี ครั้้�ง
ที่่� 17 เมื่่�อปีี พ.ศ. 2560 และประสบความสำำ�เร็็จด้้วยดีี

 ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ เป็็นปีีที่่�มีีการนำำ�เสนอ Clinical Research
Roadmap ที่่�คณะกรรมการ ThaiTECT สนัับสนุุนให้้จััด
ขึ้้�นมาเพื่่�อปููทางสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านการวิิจััยทางคลิินิิก
ของประเทศไทยด้้วย

The Collaboration with ThaiTECT

In 2017, BHRC successfully co-hosted

the annual meeting with ThaiTECT or Thailand
Toward Excellence in Clinical Trait. Please note

that Clinical Research Roadmap, supported by
ThaiTECT committee, was presented to pave the
road to Thailand’s clinical research excellence.
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ความร่่วมมืือกัับ TCELS

ความร่่วมมืือกัับ TCELS เป็็นด้้านการสร้้างความรู้้�และความตระหนััก ด้้านจริิยธรรม กฎหมาย และสัังคม

ของปััญญาประดิิษฐ์์ (Ethical Legal and Social Implication – ELSI of AI) นอกจากนี้้� ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
ยัังได้้สร้้างความร่่วมมืือระหว่่าง TCELS กัับ NHealth ในโครงการพัันธุุกรรมของประเทศไทย (Genome Thailand)
ด้้วย

The Collaboration with TCELS

The collaboration with TCELS or Thailand Center of Excellence for Life Science is on the topic of

ELSI of AI (Ethical Legal and Social Implication of AI). Moreover BHRC started the cooperation between
TCELS and NHealth in Genome Thailand project.

BHRC’s 5-Year Report
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ชมรมเหลาอัักษร

ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพกรุุงเทพมีีการพััฒนารููปแบบการเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�อยมา ตั้้�งแต่่ด้า้ นเนื้้� อหา ให้้มีีความกระชัับ

เข้้าใจง่่าย การสร้้างทีีมนัักเขีียนที่่�มีีความรู้้�ในการเขีียนให้้น่า่ อ่่าน ผ่่านกิิจกรรมเล็็กๆ ที่่�เรีียกว่่า ชมรมเหลาอัักษร  มีี

ผลงานโดดเด่่น คืือ หนัังสืือเรีียนรู้้�จากผู้้�ป่่วย ซึ่่�งจััดทำำ�ร่ว
่ มกัับศููนย์์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุุงเทพ

Better Writing Club

BHRC has been improving the quality of its communication, from precision of text to building

the team of writers who are keen on getting the message across nicely. The small club’s outstanding
work is Learning from Patients book which it collaborated with Bangkok Hospital’s Neuroscience Center.
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สื่่�อประชาสััมพัันธ์์

Public Relations Media

สรุุ ปบริิการและงานที่่� ทำำ�มา, leaflet ประชาสััมพัันธ์์

media: service and work conclusion booklets,

โฟกราฟิิก สรุุ ปความรู้้�ในรูู ปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย ซึ่่�งได้้รัับ

handbooks. Infographic which digest information

ด้้านการผลิิตสื่่�อ มีีหลายรููปแบบ ได้้แก่่ booklet

, วิิ ดีี โอ LIVE, คู่่�มืือนัักวิิ จััย นอกจากนี้้�ยัังมีีการทำำ�อิิน
ความสนใจ มีีหน่่วยงานทั้้� งภายในและภายนอกนำำ�ไป

ใช้้ประโยชน์์ เช่่น ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ สายงานบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคลกลาง และฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

bangkokhealth.com

BHRC BDMS

The works cover the whole range of

informative leaflets, video LIVE, researcher
and re-presented in an easy to understand format

is often requested by various departments, PR,
human resources and investor relation.

@gen-h

Bangkok Health
Research Center
BHRC’s 5-Year Report
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GEN H

สืืบเนื่่�องจากแนวคิิดของ นายแพทย์์ไพศาล จัันทรพิิทัักษ์์ ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพ

กรุุงเทพ ได้้ก่่อตั้้�งกลุ่่�ม GEN H (Healthy Generation) ขึ้้�นมาเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกลุ่่�ม
คนทุุกเพศ ทุุกวััยที่่�อยากมีีสุุขภาพดีี เริ่่ม
� จากพนัักงานในโรงพยาบาลขยายกลุ่่�มไปยััง
ประชาชนทั่่�วไป ภายใต้้แนวคิิดที่่�ว่่า บุุคคลไม่่ว่่าจะเกิิดในรุ่่�น (Generation) ใดก็็ตาม
หากมีีพฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้สุข
ุ ภาพดีี ก็็เป็็น GEN H ด้้วยกัันได้้ กิิจกรรมนี้้�ได้้ไปนำำ�เสนอ

ในงานอุ่่�นไอรัักฯ งาน Thailand Research Expo และการประชุุมวิิชาการประจำำ�ปีี
BDMS พ.ศ. 2561

GEN H

As suggested by Paisal Chantarapitak, M.D., GEN H or Healthy

Generation was formed by people of all ages and walks of life whose common

goal is good health. It started from the ground that health comes from

healthy behavior regardless of generations. The club member grows from the
hospital staff to the general public. The activities were presented at UnAiRak
fair, Thailand Research Expo and 2018 BDMS Academic Annual Meeting.

30

BHRC’s 5-Year Report

Face to Face

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ  ได้้จััดกิิจกรรม Face

to Face ให้้กัับสมาชิิก GEN H นำำ�เสนอเนื้้� อหาสาระด้้าน
การดููแลสุุขภาพตนเอง ในด้้ านอาหาร การออกกำำ�ลััง

กาย จิิตใจ มีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน 73 คน โดยผู้้�ร่่วมงานทุุกคน
มีีโอกาสได้้ฝึึกการทำำ�อาหารสุุขภาพ ทดสอบสมาธิิ และ
ทดลองการออกกำำ�ลัังกายในท่่าต่่างๆ โดยมีีวิิทยากรจาก

แผนกกายภาพบำำ�บัด
ั  ศููนย์์สมอง และแผนกโภชนาการ
ของโรงพยาบาลเป็็นผู้้�นำำ� 

Face to Face

The informative activity on the topic

of self-healthcare, right diet, exercise of body

and mind was for 73 GEN H members. The
participants join cooking class, test the level of

their concentration and try-out various types of
exercise. The workshop run by staff from physical
therapy department and nutrition department.

BHRC’s 5-Year Report
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การเปลี่ ย นแปลง
ที่ ท� ำ ให้ เ ติ บ โต
และสามารถ
ก้ า วข้ า มอุ ป สรรค
ผู้บริหารท่านหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่า ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ เป็นหน่วยงาน

เล็กๆ ที่เพิ่งมีอายุยังไม่ถึง 10 ปี เปรียบเสมือนเด็กคนหนึ่งที่ก�ำลังเติบโตพัฒนาตัวเอง
อุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามา เป็นสิ่งกระตุ้นให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ พยายามหาทาง

แก้ไข และต่อยอดงานที่ท�ำอยู่ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา ซึ่งเราได้สรุ ปบทเรียน
ที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้

CHANGES, GROWTH AND ACHIEVEMENTS

To quote one of our executives, “BHRC is a young organization.

It hasn’t even seen a decade. It’s like a child, seeking an opportunity to

improve itself. After challenges come learning and improvement.” Here are
the big challenges that has helped us grow in a big way.
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การทำำ�งานเป็็นทีีมและการสร้้างเสริิมความ
สามารถของพนัักงาน

Teamwork and Staff Competency

Teamwork is important in research works.

การทำำ� งานเป็็ น ทีีมสำำ�คัั ญ มากในการทำำ�วิิ จัั ย

BHRC’s staff come from different professional

มี พื้ น ฐานมาจากหลากหลายสาขาวิ ช าชี พ ท�ำให้ มี

understanding of research. Facing this challenge,

เนื่่� องจากพนัั ก งานในทีีมศูู น ย์์ วิิ จัั ย สุุ ข ภาพกรุุ ง เทพ

ความเข้าใจต่อการท�ำงานวิจัยแตกต่างกัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพการท�ำงานของทีม ศูนย์วิจัยสุขภาพ

กรุงเทพจึงมีการจัดกิจกรรม Retreat ในเดือนธันวาคม
ของทุกปีเพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาทบทวนผลงานในปีที่

ผ่านมาและท�ำแผนงานในปีต่อไปร่วมกัน โดยมีวิทยากร

จากภายนอกมาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรูค
้ วาม
สามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเพื่อเปิดมุมมอง
ในการท�ำงาน

background, so each person may have different

BHRC plans to improve teamwork and unlock the
staff’s potential. Every December the staff take
part in the retreat where together they review

the work’s result of the year, and make plans
for the next. Experts are brought in to run good

work relation workshops and broader perspective
workshops.

The workshops started to bring each team

ผลของการจัด Retreat เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

to work together as one, as of BHRC team. They

ศูนย์วจ
ิ ย
ั สุขภาพกรุงเทพ แม้บางครัง้ จะมค
ี วามตงึ เครย
ี ด

the teamwork stress. Each person tries his/her best

เมื่ อ ที ม ต้ อ งร่ ว มกั น ท�ำโครงการให้ เ ป็ น ผลงานของ
เกิดขึ้นบ้าง แต่ทีมงานก็รว
่ มแรงร่วมใจกันจนประสบผล

ส�ำเร็จ ซึ่งทั้งหมดมาจากเจตคติที่ดีของทุกคนในทีมที่
พยายามปรับตัวเข้าหากัน จนกลายมาเป็นทีมงานที่มี

can cross over the difference, and even get over
to aim for the common success of the team. The
team has become solid, strong and trusting.

Now each member of the teams tries to

ความแข็งแกร่ง มั่นคงและไว้ใจซึ่งกันและกัน

compensate skill deficiency in some areas. Those

พนักงาน (Staff Competency) จะเห็นได้ ชัดเจนว่ า

of communication. Those who communicate well

ในด้ านการสร้ า งเสริ ม ความสามารถของ

แต่ละคนในทีมพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแม้จะ

ไม่มป
ี ระสบการณ์ตรง จนท�ำให้ทก
ุ คนมข
ี ด
ี ความสามารถ
ในการท�ำวิจัยที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เช่น พนักงานที่เคย
ช�ำนาญแต่ในงานด้านเทคนิคก็เริ่มมีความเข้าใจในงาน

สื่อสาร (Communications) มากยิ่งขึ้น และผู้ที่ท�ำงาน

ด้านการสื่อสาร ก็มีความรู้ด้านเทคนิคการท�ำวิจัยมาก

excel in technical skill have started to get a hold
started to become more of the skilled research

technicians. With limited number of administrative

staff, each is willing to chip in and share the load of
administrative works. This makes the work possible
and smooth.  

ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในสถานการณ์ที่มีการจ�ำกัดจ�ำนวน

บุคลากร ท�ำให้ขาดพนักงานธุรการ ทุกคนในแผนกยังมี

ส่วนร่วมในการแบ่งงานธุรการ (Administrative work)

โดยกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน ท�ำให้งานทุกอย่าง
สามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
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การสร้้างคุุณค่่าทั้้�งทางธุุรกิิจและวิิชาการที่่�ตอบโจทย์์องค์์กร	

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพมีีเป้้าหมายในสร้้างสรรค์์ผลงานวิิจััยที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าทั้้�งทางธุุรกิิจและวิิชาการอย่่างครบ

วงจร เนื่่�องจากที่่�ผ่า่ นมาผลงานวิิจััยหลายชิ้้น
ั การพััฒนาต่่อยอด ศููนย์์วิิจััย
� กลายเป็็นผลงาน “ขึ้้�นหิ้้�ง” ที่่�ยังั ไม่่ได้้รับ

สุุขภาพกรุุงเทพจึึงนำำ�ผลงานวิิจััยชิ้้น
� สำำ�คััญอย่่าง Gonadal shield หรืือ ชุุดตะกั่่�วป้้องกัันรัังสีีบริิเวณอวััยวะสืืบพัันธุ์์� 
ซึ่่�งได้้รับ
ั การตีีพิิมพ์์บทความวิิชาการในวารสาร The Bangkok Medical Journal ไปจดอนุุสิท
ิ ธิิบัต
ั รขึ้้�นทะเบีียนเป็็น
ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาของบริิษััทฯ เพื่่�อพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ในเชิิงพาณิิชย์์ต่่อไป

จากการที่ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพได้ ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับท�ำวิ จัยกับกรมสรรพากรจนส�ำเร็จเมื่อปี

พ.ศ. 2561 โดยใช้เวลาด�ำเนินการถึง 2 ปี เป็นผลให้ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ด�ำเนินการโดยศูนย์วิจัย

สุขภาพกรุ งเทพสามารถน�ำค่าใช้จ่ายนั้นไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ 300% (3 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง) โครงการ

แรกที่ใช้สิทธิประโยชน์นี้ คือ โครงการวิจัย Physical Activity Project (PA) ซึ่งได้ยื่นกับ สวทช. (ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ผ่านระบบ RDC Online จนได้รบ
ั การรับรองจาก สวทช. และเพื่อเพิม
่ ศักยภาพ
ขึ้นอีกระดับหนึ่ง ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจึงสมัครขอเป็นผูร้ บ
ั รองตนเอง (Self-Declaration) ส�ำหรับโครงการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยแ
ี ละนวัตกรรมต่างๆ ทม
ี่ ม
ี ล
ู ค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อสามารถอนุมต
ั โิ ครงการได้ดว้ ยตนเอง

ชุดตะกั่วป้องกันรังสีบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
(Gonadal shield)

Creating the Academic as Well as Business Value

It is BHRC’s goal to focus on the business value as well as the academic value of its research.

The works aren’t meant to be put on the shelf. The research called, Gonadal Shield, that was printed
in the Bangkok Medical Journal, has been registered as the company’s intellectual property, which is
the first step to the development into a commercial product.

After two years of processing, BHRC has succeeded in register with the Revenue Department for

research & development tax deduction in which the research expense can be deducted at 300% (three

times of the actual expenses). The first project benefits from this privilege is Physical Activity Project

(PA) that was applied with National Science and Technology Agency or NSTDA through RDC Online until

it is certified. BHRC has gone a step further with application with self-declaration for technology and
innovation research with the cost less than three million baht. Projects that fit in this category can be
applied with self-declaration.
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ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2557 – 2561
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
ได้้ยื่่�นเสนอขอลดหย่่อนภาษีี 300%
จำำ�นวน 2 โครงการ
เป็็นวงเงิินทั้้�งสิ้้�น 1,767,956.44 บาท
During 2014 to 2018,
Two of BHRC’s research projects
have applied for 300% tax
deductible,
with the total sum of
1,767,956.44 baht.

ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2557 – 2561 ศู น ย์ วิ จั ย

สุ ข ภาพกรุ ง เทพ ได้ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การขึ้ น ทะเบี ย น

ทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาของเครือ BDMS จ�ำนวน 3 โครงการ  
ได้แก่

Between 2014 to 2019, BHRC supported

the registration of three intellectual properties for
BDMS:

1. Gonadal Shield. Petty patent registration

1.ชุดตะกั่วป้องกันรังสี ค�ำขอรับอนุสิทธิบัตร

number 1803002205. It is a portable lead shield

เหมาะสมเพื่อลดอันตรายจากการได้รับรังสีของอวัยวะ

It can be used by both men and women. It’s

เลขที่ 1803002205 เป็นชุดตะกั่วป้องกันรังสีที่มีขนาด
ในอุ้งเชิงกราน ใช้ได้ท้ังเพศ ชาย-หญิง ส�ำหรับการถ่าย
เอ็กซเรย์ท้ังตัว Whole Spine

for radioactive protection around the gonad area.
suitable for the whole spine X-ray work.

2. Business Intelligence System for

2.ระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะส� ำ หรั บ การจั ด สรร

Medical Specialist Allocation. Petty patent

for Medical Specialist Allocation) อนุสิทธิบัตร

notification number 377135, information

แพทย์เฉพาะทาง (Business Intelligence System
เลขที่ค�ำขอ 1903001867 ค�ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลข
ที่  377135 ทะเบียนข้อมูล เลขที่  ว1.8202 เป็นระบบ

ที่ช่วยในการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ของ
BDMS ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังมี

ความขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ภาคกลาง

number 1903001867. Application for copyright
registration number ว1.8202. The system is the

assisting tool to BDMS’s medical human resources

management for medical professional. Today there
are needs for doctors in Thailand’s four regions
other than Central region.

3. The Assessment of Insurance Claims

3.ระบบการประเมิ น ความเหมาะสมใน

Suitability. Petty patent number 2003000665.

2003000665 ค�ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ  
์ เลขที่ 381892

381892, information registration number

การเรีย กร้อ งเอาประกั น อนุ สิ ท ธิ บั ต ร เลขที่ ค�ำขอ

ทะเบย
ี นข้อมูลเลขที่ ว1.008490 ระบบของการประดิษฐ์

นี้ ช่ ว ยในการคั ด กรองผู้ ป่ ว ยที่ อ าจมี ก ารเรี ย กร้ อ งเอา
ประกั นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะท�ำให้ส่วนงานที่ดูแลการ
เรียกร้องเอาประกันสามารถตรวจสอบกรณีดังกล่าวได้

อย่างรวดเร็วและเพิม
ู้ ว
่ ย
่ คุณภาพในการให้บริการแก่ผป

Application for copyright notification number

ว1.008490. This innovation would help the hospital
screen patients for inappropriate insurance claims.

It would speed up the process which will improve
the service quality.
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การส่่งเสริิมบรรยากาศการทำำ�งานวิิจััย พัั ฒนาเทคโนโลยีี และนวััตกรรมในโรงพยาบาลเอกชน
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนไม่มีเกณฑ์ ว่าจะ

กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินการทุกปี คือ การอบรม

ต้องผลิตผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนขั้นหรือปรับฐานเงิน

Basic Research and Basic Biostatistics, Good Clini-

ในการท�ำงานวิจัย ประกอบกับภาระหน้าที่ความรับผิด

รู้ความเข้าใจ ส่วน Research Camp เป็นการอบรมเชิง

เดือนดังเช่นในโรงพยาบาลของรัฐ ท�ำให้ขาดแรงจูงใจ

ชอบของแต่ละแผนกที่ต่างก็มีงานประจ�ำค่อนข้างหนัก
เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น สาเหตุ ใ ห้ ผ ลงานวิ จั ย ในโรงพยาบาล
เอกชนมีน้อย

ศู น ย์ วิ จั ย สุ ข ภาพกรุ ง เทพตระหนั ก ถึงปั ญ หา

cal Practice และ Critical Appraisal ซึ่งเน้นสร้างความ
ปฏิบัติการ เน้นการสร้างความสามารถ ผู้รับการอบรม

สามารถขอรับค�ำปรึกษาต่อเนื่องตามกลไก Researcher
& Innovator Club ซึ่งมีทุกสัปดาห์ตลอดปี

บ่อยครั้งที่ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ ช่วยปรับ

เหล่านี้  จึงให้การสนับสนุนผู้สนใจการท�ำวิจัยในทุกวิถี

ความเข้ า ใจ ตอบข้ อ สงสั ย ที่ ว่ า “คนไข้ โ รงพยาบาล

ที่มค
ี ณ
ุ ค่าแก่ BDMS โดยท�ำหน้าที่เป็นผูป
้ ระสานงานขอ

โรงพยาบาลของรั ฐ ” ด้ ว ยการอธิ บ ายให้ ผู้ ท�ำวิ จั ย ได้

ทาง เพื่อกระตุ้นให้แต่ละแผนกสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
อนุญาตจากหัวหน้างาน จัดการอบรมสัมมนาเพื่อสร้าง
เวทีที่เปิดโอกาสให้แต่ละแผนกได้น�ำเสนอผลงานวิจัย

ของตน โดยน�ำผู้ที่สนใจการท�ำวิจัยมารับความรู้และค�ำ
ปรึกษา

เอกชนอาจไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยข้อมูลเท่ากับคนไข้

ทราบว่า คนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนเป็นบุคคลทม
ี่ ค
ี วาม
รู้พื้นฐานดี  สามารถตั ดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมโครงการ

วิจัยได้ หากผู้วิจัยให้ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลวิจัยที่บันทึก

ไม่ได้ กระท�ำโดยพลการ ดั งนั้นการแจ้ งให้คนไข้ได้ รับ
ทราบข้อเท็ จจริงเกี่ยวกั บการวิ จัยก็ จะช่วยเอื้อให้เกิ ด

บรรยากาศของการท�ำวิจัยที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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Encouraging the fitting vibe for working on research, technology development and
innovation in private hospitals
Unlike government hospitals, doing

Every year there are Basic Research

research works aren’t the qualification for

and Basic Biostatistics, Good Clinical Practice

toward doing research in private hospitals. Plus

knowledge and understanding. Then Research

promotion for hospital staff, there is no motivation

the regular workloads are already quite heavy. The
number of medical research in private hospitals are
considerably low.

BHRC intends to turn this around. It gives

and Critical Appraisal trainings. These focus on

Camp is the workshop for ability development.
Any staff can apply for counselling and guidance
through the weekly Researcher & Innovator Club

BHRC often have to deal with the question,

full supports to those who plan to do research

“Private hospital’s patients may not be willing

innovative. It acts as a liaison between researcher

government hospitals.” It also points out that

works. It encourages each department to be

and his/her department head. It gives seminar to
offer a platform for each department to present

their works. It provides an opportunity for those
who are interested in doing research some
guidance and suggestion.

to reveal their data as much as the ones in
our patients’ background allow them to decide
whether they want to be a part of our research.

It’s best that a researcher should provide patient
with full information regarding the research.
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ปั จ จั ย ส่ ง เสริม
ความก้ า วหน้ า
สายอาชี พ วิ จั ย
ในเครื อ BDMS
การท�ำงานมาตลอด 5 ปี ของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ ที่ได้ท�ำงานใกล้ชิด

กับผู้วิจัย และผู้ที่ท�ำหน้าที่ประสานงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็น Chief Faculty, Research
Nurse หรือ Research Coordinator ท�ำให้ได้เรียนรู้ว่ามีปัจจัยที่สง่ เสริมและพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานให้มค
ี วามเชย
ี่ วชาญ สามารถด�ำเนินงานวิจัยให้ส�ำเร็จ หรอ
ื การ
ที่จะมีจ�ำนวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นนั้น จ�ำเป็นต้องมีปัจจัยเหล่านี้ 

Research Career Advance in BDMS: What We Need

Five years of working closely with researchers, research coordinators

(plus chief faculties and research nurses), BHRC has concluded that to improve
our staff’s skills as researchers, to increase the number and quality of our
research, this is what we need.
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Research Career Path

การสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร

การทำำ�งานวิิจััย ถืือว่่าเป็็นงานที่่�นอกเหนืือจาก

งานหลัักตามบทบาทหน้้าที่่� ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุ งเทพ
ได้้วางรากฐานเพื่่�อให้้การทำำ�งานวิิจััยเป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้�

วััดการประเมิินความก้้าวหน้้าในหน้้าที่่� จึึงสร้้าง Career
path จำำ�เพาะสำำ�หรัับบุุคลากรที่่�จะเข้้าสู่่�สายงานวิิจััยให้้
สามารถเติิบโตในสายอาชีีพได้้ถึึงระดัับผู้้�จััดการ ซึ่่�งได้้

รัับการอนุุมััติิและนำำ�ไปใช้้แล้้วในบางหน่่วย มีีการสร้้าง
เกณฑ์์ การประเมิินความรู้้�ความสามารถ ที่่� จะมีีผลให้้
เติิบโตเลื่่�อนตำำ�แหน่่งในสายอาชีีพได้้

สร้้างความสามารถในการตั้้�งคำำ�ถามการวิิจััย

การตั้้� ง คำำ�ถ ามการวิิ จัั ย เป็็ น จุุ ด ตั้้� ง ต้้ น ของงาน

วิิจััยที่่�ดีี ทุก
ุ ครั้้�งที่่�จััดอบรม หรืือ ให้้คำำ�ปรึึกษา ศููนย์์วิิจััย
สุุขภาพกรุุงเทพ จะเริ่่ม
� ต้้นที่่�การตั้้�งคำำ�ถามการวิิจััย โดย
ยึึดกรอบแนวคิิดที่่�ใช้้กัันทั่่�วไป คืือ PICOT (Population,
Intervention, Comparison, Outcome, Time) บาง
ครั้้�งต้้องใช้้เวลามากกัับขั้้�นตอนนี้้� แต่่ผลที่่�ได้้รัับก็็คุ้้�มค่่า

เพราะทำำ�ให้้ผู้้�ทำำ�วิิจััยสามารถคิิดเป็็นระบบ และจััดทำำ�

เอกสารโครงการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

Support from Executives

Research is not included in the job
description. Laying a foundation for career in
research, BHRC makes research as one of a
staff’s performance appraisals. There is a research
career path in which one can climb up in his/her
career path to a manager level. Some of the units
has already approved and adopted this policy.
Benchmark for performance assessment has been
established so the organization can measure how
and how much an employee contributes to the
organization.

Train them to Develop a Research
Question

Good research starts with developing
a research question. On each training and
counselling, BHRC always starts with asking a
research question; under the general principle of
‘PICOT’ (population, intervention, comparison,
outcome, time) The time-consuming process is
worth every minute since it help a researcher to
think rationally and write the paper effectively.
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การสร้้างโครงสร้้างพื้้� นฐาน
และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�วิิจััย

ศูู น ย์์ วิิ จัั ย สุุ ข ภาพกรุุ ง เทพ ได้้ ร วบรวมแหล่่ ง

ข้้อมููลและเอกสาร เกี่่�ยวกัับการทำำ�วิิจััย ในรูู ปแบบของ

“คู่่�มืือนัักวิิจััย” เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ที่่�สนใจ
ในการทำำ�วิิ จัั ย รวมถึึ ง จัั ด ตารางให้้ คำำ� ปรึึกษาทุุ ก วัั น

พฤหััสบดีีผ่่าน Researcher and Innovator Club โดย
สามารถนััดหมายผ่่านระบบออนไลน์์ได้้

การทำำ�งานร่่วมกัับ Institutional Review
Board (IRB)

ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพกรุุงเทพได้้รับ
ั ความร่่วมมืือเป็็น
อย่่างดีีจาก IRB ในลัักษณะการตรวจสอบและถ่่วงดุุล
(Check & Balance) กัับ IRB โดยเป็็นการทำำ�งานเพื่่�อให้้
บรรลุุเป้้าหมายเดีียวกััน ไม่่ได้้มองที่่�กระบวนการเพีียง
อย่่างเดีียว ซึ่่�งวิิธีีที่่�จะประสานความเข้้าใจร่่วมกัันคืือการ
จััดประชุุม 3 ฝ่่าย ประกอบด้้วย ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพกรุุงเทพ
IRB และ COE เพื่่�อพััฒนาการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่ง� ขึ้้�น และหาแนวทางแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน

Working with Institutional Review Board
(IRB)

There is a check & balance process that
BHRC has done with Institute Review Board or IRB
which is the third-party working to ensure ethical
and scientific reliability of research. BHRC, IRB and
COE work together to find ways to improve work
process, and find solutions together.
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Basic Support for Research

Researcher’s handbook is a tool created by

BHRC. The collection of information and paperwork

is made to accommodate researchers. There is a
research counselling session every Thursday. The
scheduled can be done through Researcher and
Innovator Club online

นัักวิิจััยได้้รัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานต้้น
สัังกััด

การทำำ�งานวิิจััยในเครืือ BDMS ถืือว่่าเป็็นงาน
ที่่� นอกเหนืือจากหน้้าที่่� ประจำำ� จึึ งมีีความจำำ�เป็็นที่่� ทาง
หัั ว หน้้ า งาน และเพื่่� อ นร่่ ว มงานต้้ อ งรัั บ รู้้�  และเข้้ า ใจ
ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพกรุุงเทพ จึึงทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลางในการ
ประสานกัับหััวหน้้างานเพื่่�อให้้ผู้้�วิิจััยได้้รับ
ั การสนัับสนุุน
จากหน่่วยงานต้้นสัังกััดให้้ทำำ�งานวิิจััยได้้อย่่างราบรื่่�น

Support a researcher receives from
his/her unit

Doing research in BDMS is what beyond the
job description. It’s important that a researcher’s
superior and co-workers are aware, even better
if they understand, of what a researcher does.
It’s BHRC’s task to act as a liaison between
a researcher and the superior so he/she should get
the full support.

ความร่่วมมืือกัับภาครััฐ

หนึ่่�งในปััจจััยที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้งานวิิจััยประสบความสำำ�เร็็จ ก็็คืือ การทำำ�งาน
ร่่วมกัับหน่่วยงานต่่างๆ ของภาครััฐ ที่่�มีีศัก
ั ยภาพและความพร้้อมในแต่่ละสาขา เพราะ
ทำำ�ให้้ผลงานวิิจััยที่่�ได้้สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในวงกว้้าง

Working with Government Agencies

Working with government agencies which are better well-equipped
and better staffed can open up a channel for BHRC’s researches to be widely
utilized by the public.

การสร้้างทีีมวิิจััยขึ้้�นมาโดยเฉพาะ

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีทีีมวิิจััยที่่�ทำำ�วิิจััยโดยเฉพาะ
มีีการนำำ�จุุดเด่่นของการเป็็นโรงพยาบาลเครืือข่่ายมาสร้้างงานวิิจััยในแบบพหุุสถาบััน
ในสาขาวิิชาต่่างๆ จากศููนย์์แห่่งความเป็็นเลิิศ (BDMS Center of Excellence : COE)
เพื่่�อนำำ�ผลการวิิจััยไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ในทางปฏิิบัติ
ั ิ

Building the specific research teams

BHRC has organized the research teams which do research work
exclusively. Utilizing from the network of hospitals, the teams do research in
the multicenter environment in diverse subjects and fields.

การเรีียนผ่่านหลัักสููตรออนไลน์์

การเรีียนรู้้�เพื่่�อเพิ่่ม
� พููนทัักษะในการทำำ�งานวิิจััย สามารถทำำ�ได้้หลายช่่องทาง
ซึ่่�งในยุุคนี้้� การเรีียนรู้้�ผ่า่ นหลัักสููตรออนไลน์์ ถืือว่่าเป็็นแนวทางที่่�ตอบโจทย์์ เพราะผู้้�
เรีียนสามารถเรีียนที่่�ไหนก็็ได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเสีียเวลาเดิินทาง เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความ
สะดวกให้้กัับนัักวิิจััยในเครืือ BDMS จากเดิิมที่่�มีีการสอนโดยการจััดอบรม ปััจจุุบััน
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ ได้้จััดให้้มีีหลัักสููตรการเรีียนด้้วยตนเองหลายหลัักสููตร เช่่น
CITI Program, Data Governance ซึ่่�งในอนาคตจะมีีการจััดทำำ�หลัักสููตรการเรีียนด้้วย
ตนเองเพิ่่ม
� ขึ้้�นอีีกตามความเหมาะสม

Study through Online Curriculum

Online classes are convenient, cost-saving and effective. Beside
conventional training program, BHRC offers online courses on the subjects
of CITI Program, Data Governance for BDMS’s researchers. The curriculum
may expand to fit the future need.  

BHRC’s 5-Year Report

41

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้ท�ำงานร่วมกับนักวิจัยจากหลากหลายหน่วยงาน
ในเครือ BDMS ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจ
และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย

From the Researchers

BHRC has been working with researchers
from BDMS’s various departments. Each department
turns out a number of researches that improve
patient health and benefit the organization.
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ทพญ. จิิณหธาน์์ ปััญญาศร
ผู้้�อำำ�นวยการด้้านการบริิหารจััดการ

การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และประสานงานประกัน
โรงพยาบาลกรุงเทพ

Jinhatha Panyasorn, D.D.S.

Director of Corporate Utilization Management
and Insurance Service

“ขอให้้ถอยออกมามอง และลองดููว่่าจริิงๆ แล้้ว
งานวิิจััยนั้้�นช่ว่ ยให้้งานของเราพัั ฒนาขึ้้�น”
ผลงานวิิจััย

“เป็็นงานวิิ จััยเกี่่�ยวกัับการทำำ�  classification

ของ simple disease ก็็ คืื อโรคง่่ า ยๆ เช่่ น เป็็ น หวัั ด

เจ็บคอ ท้องเสีย เป็นกลุ่มโรคที่บริษัทประกันให้ความ
ส�ำคั ญเพราะเขามองว่า โรคเหล่านี้จริงๆ แล้วอาจจะ
ไม่จ�ำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้ ซึ่งประเด็นนี้มีผล
กั บ ทางฝั่ งโรงพยาบาล และ หมอ มากพอสมควร ก็

เลยท�ำงานวิจัยออกมาเพื่อดูว่า simple disease นั้นมี
โรคอะไรบ้าง และ simple disease ที่จ�ำเป็นต้องนอน
โรงพยาบาลก็มีอยู่ ไม่ใช่ว่าเป็น simple disease แล้วไม่
จ�ำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล”

การสนัับสนุุนจากศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

“ทางศููนย์์วิิจััย ได้้ให้้การสนัับสนุุนเยอะมาก คืือ

เรีียกว่่าช่่วยกัันทำำ�เลยค่่ะ อาจารย์์ชัย
ั ยศเอง ก็็สนัับสนุุน

เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งช่่วยเขีียนรายงานวิิจััย มีีการประชุุมกััน

อย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะงานนี้้�เป็็นงานวิิจััยชิ้้น
� แรกของฝ่่าย

อาจารย์์ทั้้�งสอนตั้้�งคำำ�ถาม สอนว่่างานวิิจััยควรมีีอะไร

บ้้าง มีีขั้้�นตอนอย่่างไร เหมืือนการช่่วยของอาจารย์์ ก็็คืือ
การสอน เรานั่่�งคุุยกัับอาจารย์์เราก็็ได้้ความรู้้�ด้้วย”

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป

“อย่่าคิิ ดว่่ างานวิิ จััยเป็็นภาระ แต่่ ให้้คิิดว่่ าใน

ขณะที่่� เ รากำำ�ลัั ง ยุ่่�งอยู่่�กัั บ หน้้ า งาน และก้้ ม หน้้ า ก้้ ม ตา

ทำำ�งาน เราคิิดว่่าเรายุ่่�งมาก เราไม่่มีีเวลาไปทำำ�อย่่างอื่่�น
ขอให้้ถอยออกมามอง และลองดููว่่าจริิงๆ แล้้วงานวิิจััย

นั้้�นช่่วยให้้งานของเราพััฒนาขึ้้�น ทำำ�ให้้เราทำำ�งานได้้ง่่าย

ขึ้้�น นี่่�คืือสิ่่�งที่่�อยากให้้ก้้าวข้้ามให้้ได้้ก่่อน ถ้้าจะทำำ�จริิงๆ
ทางศููนย์์วิิจััยเขาก็็ช่่วยทุุกอย่่าง ขอให้้อัันดัับแรก เรา

มีีความตั้้�งใจก่่อน มีีคำำ�ถามวิิจััย ก็็เอาไปปรึึกษากัับทาง

ศููนย์์วิิจััย ถ้้าเราตั้้�งใจทำำ�แล้้ว รัับรองว่่าเราจะมีีงานวิิจััย
ที่่�สำ�ำ เร็็จอย่่างน้้อยหนึ่่�งชิ้้น
� แล้้วก็็จะมีีชิ้้น
� อื่่�นๆ ตามมาค่่ะ”

The research

“It’s the research on the classification
of simple diseases; sore throat, common cold,
diarrhea. These are the insurance companies’
concern since in their view, patients with these
conditions aren’t needed to be admitted. This also
involves the hospital and doctors. The research
tries to identify simple diseases that patients
may need to be hospitalized. It’s not always true
that those with simple diseases don’t need to be
admitted.”

BHRC’s support

“There are a plenty of support from the
center. We even got the full support from Ajarn
Chaiyos himself. It’s our first research so he kindly
walked us through from step one like answering
a research question, to the whole research process.
It was like going to school. After each meeting, we
feel we’ve learned more.’

Advice for young researchers

“I don’t want you to see research work as
inconvenient. But think of it as something that
gives us broader perspective. When routine works
kept us super-busy, try taking a few steps back and
take a look. You’ll see that the research actually
improves the way we work. It’ll make our job easier.
Try thinking with the new attitude. Try to start with
determination, with research question. Talk to the
center, ask for their advice. With determination,
I bet you’ll finish the first research. And the next
will surely follow.”
BHRC’s 5-Year Report
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พล.อ.ท. นพ. กััมปนาท วีีรกุุล
อายุุรแพทย์์หััวใจ

โรงพยาบาลหััวใจกรุุงเทพ

Air Marshal Gumpanart Veerakul, M.D.
Cardiologist

Bangkok Heart Hospital

“หากเราไม่่ทำำ�วิิจััยในคนไทยเอง เราจะไม่่มีีข้้อมููล
ที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ผลการรัักษา”

ผลงานวิิจััย

The Research

วิิ จััยทั้้� งชนิิดติิ ดตามผู้้�ป่่วยไปข้้างหน้้า เป็็นระยะเวลา

We follow up our patients ten years after

(retrospective study) โดยเรานำำ�เอา risk score ต่่างๆ

study. We try to figure out which risk scores that

“การทำำ�วิิ จัั ย ที่่� ทีี มงานของเราทำำ�  เป็็ น การ

10 ปีี (prospective study) และวิิเคราะห์์ผลย้้อนหลััง

มาเปรีียบเทีียบดููความแม่่นยำำ�ถึงึ การทำำ�นายการเกิิดของ
โรคหลอดเลืือดและหััวใจ (cardiovascular disease) ใน
คนไทย”

“Our research has gone both ways.

(prospective study) as well as do the retrospective
effect the precision of cardiovascular disease
prognosis in Thai patients.”

BHRC’s support

การสนัับสนุุนจากศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

“The country still needs more researchers.

“ประเทศเรายัังต้้องการนัักวิิจััยจำำ�นวนมากเพื่่�อ

There are a lot of works on national health research

สุุขภาพในคนไทย (National Health Research) แม้้

up with hypothesis, collect the data and analyze it.

งานวิิ จัั ย ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ แ ละนำำ� มาประเมิิ น ผลระบบ

แพทย์์ที่่�ให้้บริิการส่่วนใหญ่่จะทราบดีีถึึงปััญหา แต่่มััก

จะไม่่ มีี เวลาและขาดทีีมงานมาช่่ ว ยคิิ ด ตั้้� ง โจทย์์ เก็็ บ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อหาคำำ�ตอบโดยการทำำ�วิิจััย โชคดีีที่่�

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพมีีทั้้�งนโยบายที่่�ชัด
ั เจน นัักสถิิติิ
และทีีมวิิจััยสนัับสนุุนที่่�มีีประสบการณ์์สนัับสนุุนงาน

waiting to be done. Physicians are too busy to come

all through the research process. It happens that
BHRC, with its solid policy, team of statisticians,

and the support team of experience researchers,
is ready to assist us what it can”

ด้้านนี้้�โดยตรง”

Advice for young researchers

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป

responsiveness of Thai and Western patients. There

รัักษาด้้วยยา หรืือวิิทยาการใหม่่ๆ ในคนไทย จะเหมืือน

person in genetic, the endocrine system, dosage,

“ควรช่่วยกัันตั้้� งคำำ�ถามว่่า การตอบสนองการ

ในตะวัั น ตกหรืือไม่่ เพราะว่่ า พัั น ธุุ ก รรม และระบบ

enzyme จััดการยาของคนเอเชีีย และคนตะวัันตกนั้้�น

อาจจะไม่่เหมืือนกัั น การตอบสนองต่่ อยาก็็ อาจจะไม่่
เหมืือนกััน หากเราไม่่ทำำ�วิิจััยในคนไทยเอง เราจะไม่่มีี

ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ผลการรัักษา ในทางกลัับกััน
ถ้้ าเราเริ่่�มคิิ ดแบบนี้้� ก็็จะมีีการตั้้� งคำำ�ถามวิิ จััย นำำ�ไปสู่่�

งานวิิจััยมากขึ้้�น เพื่่�อประเมิินผลการรัักษาใหม่่ว่่าเหมาะ
กัับประชากรของเราหรืือไม่่ การนำำ� western guideline
มาใช้เต็มรูปแบบอาจเกิดผลเสียได้หากไม่มีการศึกษา”
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“Let’s raise the question about the drug

may be differences between Asian and Western
as well as drugs responsiveness. We should do our

own research with Thai patients, otherwise there

will be no data which is needed for treatment
evaluation. Research starts with asking a research
question. We should ask questions so we’ll have set

of data that is appropriate to treatment appraisal
for our population. To applying Western guideline

on patient without further study might  do more
harm than good.

นพ. พงศ์์ธร ศิิริิเธีียรไชย
ศััลยแพทย์์การบาดเจ็็บทางกระดููกและข้้อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ

Pongtorn Sirithianchai, M.D.
Orthopedic Trauma Surgeon
Bangkok Hospital

“ถ้้าเราไม่่เขีียนออกมา ผลงานนี้้�
ก็็จะไม่่ได้้ไปสู่่�คนอื่่�น ซึ่่�งเป็็นอาวุุธชิ้้�นหนึ่่�ง
ที่่�จะนำำ�ไปช่่วยรัักษาคนไข้้ได้้”
ผลงานวิิจััย

The research

แผ่่นเหล็็ ก ซึ่่� งในต่่ างประเทศมีีการทำำ�มานานแล้้ วแต่่

for fractures ribs which are done abroad, but none

ผลัักดัันให้้ผมทำำ�งานวิิจััยชิ้้น
� นี้้� เพราะคิิดว่่าเมืืองไทยควร

me to do the research, so there will be more

“ผมทำำ�วิิจััยเรื่่�องการยึึดตรึึงกระดููกซี่่�โครงด้้วย

เมืืองไทยยัังไม่่มีี  โดยท่่านอาจารย์์สุท
ุ ร บวรรััตนเวช ได้้

มีีทางเลืือกในการรัักษาคนไข้้ จึึงคิิดว่่าควรเอาเคสของ
เรามาตีีพิิมพ์์ให้้คนอื่่�นได้้อ่่าน เพราะถ้้าเราไม่่เขีียนออก
มา ผลงานนี้้�ก็็จะไม่่ได้้ไปสู่่�คนอื่่�น ซึ่่�งเป็็นอาวุุธชิ้้น
� หนึ่่�งที่่�
จะนำำ�ไปช่่วยรัักษาคนไข้้ได้้”

“My research is on plate osteosynthesis

here. Ajarn Suthorn Bavonratanavech encouraged
options for treatment. I wish to have my work
printed. Publishing is needed since it is one way

to bring the work out to the world. It could add
another way to treat patient.”

การสนัับสนุุนจากศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

BHRC support

ความรู้้�ที่่�มีีมัน
ั ก็็ไม่่ครบเท่่าไหร่่ ถ้้าทำำ�คนเดีียวโดยไม่่มีีคน

my schooldays. But it’s not much. Without help,

ร่่างโครงการวิิจััย การจััดรููปเล่่ม วิิธีีการทำำ� แนวทางการ

gave me full support, from drafting the project,

“ผมก็็ พ อมีีพื้้� น ฐานวิิ จัั ย มาบ้้ า งสมัั ย เรีียน แต่่

ช่่วยก็็คงไม่่สำ�ำ เร็็จ ทางศููนย์์วิิจััยฯ ก็็ช่ว
่ ยทุุกอย่่าง ตั้้�งแต่่

ทำำ�  ให้้ คำำ� แนะนำำ�ว่่ า ผมควรทำำ�วิิ จัั ย ไปในแนวทางไหน
ที่่�ไม่่ผิิดต่่อจริิยธรรม ไม่่ผิิดต่่อคนไข้้ เป็็นงานวิิจััยที่่�ได้้

มาตรฐานสากล ต้้องให้้เครดิิตศููนย์์วิิจััยฯ ที่่�ช่ว
่ ย เพราะ

ถ้้าผมมีีแค่่เคส แต่่ไม่่มีีคนช่่วย ผมก็็คงเขีียนออกมาเป็็น
รููปเล่่มไม่่ได้้”

“I’ve got some research background from

I wouldn’t have finished the research. The center
doing the lay out, the process and direction. They

also make some suggestions on the ethical side of

research which put my research up to international
standard. I give BHRC the full credits. Without their

help, all I would have got is cases, nothing more.”

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป

Advice to young researchers

ลำำ�บาก น่่าเบื่่�อ ยุ่่�งยาก หลายขั้้�นตอน จริิงๆ ผมก็็เคย

more heavy workload. It’s seen as troublesome,

คอยช่่วย เราก็็จะสามารถทำำ�ได้้ มัันไม่่ได้้ยากเกิินความ

that way too. But with the team’s support,

“หมอส่่ว นใหญ่่จ ะคิิ ด ว่่ า การทำำ�วิิ จัั ย เป็็ น เรื่่� อ ง

คิิดอย่่างนั้้�นเหมืือนกััน แต่่สิ่่ง� สำำ�คััญคืือถ้้าเรามีีทีีมงานที่่�
สามารถครัับ ผมเองก็็เป็็นนัักวิิจััยมืือใหม่่ ทุก
ุ อย่่างอยู่่�ที่่�
ความตั้้�งใจ แล้้วก็็ความอยากที่่�จะสื่่�อสารออกมา”

“Most doctors see that research only adds

boring and complicate. And I used to think
I realize that nothing is impossible. I am also new
to research. But if you are determined, if you set
out to communicate what you will discover, it will
be done.”
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พญ. เกวลีี แสดงฤทธิ์์�
รองผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์อาชีีวเวชศาสตร์์
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Kawalee Sadangrit, M.D.

Deputy of Occupational Medicine
Bangkok Hospital Rayong

“เราเชื่่�อในความสดใหม่่ของคนรุ่่�นใหม่่ งานวิิจััยใน
ยุุคนี้้�จึึงไม่่ใช่่งานวิิจััยเชิิงสำำ�รวจแบบเมื่่�อก่่อนแล้้ว
แต่่จะเป็็นในเชิิง innovation ที่่�เอาไปใช้้ได้้จริิง”
ผลงานวิิจััย

The research

เครื่่�องถ่่ายเอกสาร แล้้วก็็การปรัับปรุุ งคุุณภาพอากาศ

machines, followed by improving the air quality

ด่่างสามารถลด PM 2.5 ในอาคารได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

out that devil’s ivy can significantly reduce PM 2.5

“งานวิิจััยที่่�ได้้ทำำ�ไป คืือ เรื่่�อง PM 2.5 ที่่�เกิิดจาก

โดยใช้้ green energy innovation ซึ่่�งเราพบว่่าต้้นพลูู

และสามารถลดการเจ็็บป่่วยของคนในอาคารได้้อย่่าง

มีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งงานวิิจััยนี้้�ได้้ถููกนำำ�ไปต่่อยอดเซ็็นสััญญา
กัับทาง SCG ทำำ�กระถางต้้นไม้้สำ�ำ หรัับปลููกในอาคาร และ

ได้้ทำำ�วิิจััยเฟส 2 กัับโรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
และโรงพยาบาลในเครืือข่่ายอีีก 5 แห่่ง”

“My research is about PM 2.5 from copy

by applying green energy innovation. We’ve found
and improve illness of the building occupants. Then

came the contract with SCG to do pot plants for
building interior. The second phase of the research

is done at the main Bangkok Hospital and its other
five hospitals.”

การสนัับสนุุนจากศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

BHRC’s support

เงิิน อยากชื่่�นชมศููนย์์วิิจััยฯ ว่่าทำำ�งานเร็็วมาก อย่่างเรา

things went smoothly. The liaison works were swift.

ทำำ�ได้้เร็็ว หรืือการไปประสานงานกัับหน่่วยงานภายนอก

did all the liaison for us. For instant, for the pots,

“ทางศููนย์์วิิจััยฯ สนัับสนุุนทุุกอย่่าง ตั้้�งแต่่ คน

ขอให้้ ทำำ� เอกสารเพื่่� อ ไปติิ ด ต่่ อ กัั บ หน่่ ว ยงานอื่่� น เขาก็็

ในการทำำ�แบบกระถาง เขาก็็ ติิดต่่ อให้้ทั้้� งหมด เพราะ
เขาเข้้าใจว่่ าเรามีีข้้อจำำ�กััดอะไร เราทำำ�งานได้้ แค่่ ไหน
อย่่างเราอยากได้้กระถาง เราก็็เขีียนแค่่ว่่าเราอยากได้้

ฟัังก์์ชั่่�นอะไร เขาก็็ประสานกัับ SCG โดยตรง หรืือเรื่่�อง

“The center gives us the full supports and

They seem to understand out limitation, and they

we just said how they are supposed to be used.
BHRC went straight to SCG and got us what we
want. They also took care of the fund.”

เงิินทุุนเขาก็็หามาให้้ ทุก
ุ อย่่างเราไม่่ต้้องลำำ�บากเลย”

Advice to young researchers

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป

generation. Research today is no longer just a

ในยุุคนี้้�จึึงไม่่ใช่่งานวิิจััยเชิิงสำำ�รวจแบบเมื่่�อก่่อนแล้้ว แต่่

The advantage of doing research in a private

“เราเชื่่�อในความสดใหม่่ของคนรุ่่�นใหม่่ งานวิิจัย
ั

จะเป็็นในเชิิง innovation ที่่�เอาไปใช้้ได้้จริิง งานวิิจััยใน
โรงพยาบาลเอกชนก็็มีีข้้อดีีที่่�สามารถทำำ�ได้้เร็็ว โอกาส

เข้้าถึึงแหล่่งทุุนก็็ได้้ง่่าย การไปเสนองานที่่�ต่่างประเทศ
ก็็มีีโอกาสสููง การมีี innovation ใหม่่ๆ ที่่�เอามาใช้้ได้้จริิง
ก็็มีีโอกาสเป็็นไปได้้สูงู ในโรงพยาบาลเอกชน”  
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“I strongly believe in the fresh younger

survey, but it can be quite innovative, and practical.
hospital is that it can get done fast, with easily

accessible source of fund. Bringing innovation to

practicality is highly possible in a private hospital.”

นพ. กระเษีียร มหาพล

หััวหน้้าแพทย์์ศููนย์์ส่่งเสริิมสุุขภาพและอาชีีวเวชกรรม
โรงพยาบาลพญาไท 2 อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

Krasien Mahapol, M.D.

Chief Physician of Health Promotion and
Occupational Center

“เราต้้องไม่่หยุุดที่่�จะทำำ�
เพราะเราอาจจะพบข้้อมููลดีีๆ ที่่�คาดไม่่ถึึง”

Phyathai II International Hospital

ผลงานวิิจััย

The research

pulsivity Score หรืือภาษาไทยเรีียกว่่าค่่าสกอร์์ของการ

Impulsivity Score, translated Barratt Score into

ภาษาไทย แบบสอบถามชุุดนี้้มีี
� การใช้้ทั่่�วไป มีีการแปลไป

translated into many languages, except Thai.

“เมื่่�อประมาณ 4 ปีีที่่�แล้้ว ผมทำำ�วิิจััยเรื่่�อง Imp-

หุุนหัันพลัันแล่่น โดยแปลจาก Barratt Score เทีียบกัับ
หลายภาษาแล้้ว แต่่ยังั ไม่่มีีภาษาไทย เราจึึงทำำ�การแปล
เป็็นภาษาไทย และทดสอบความเที่่�ยงตรง ว่่าได้้ผลใกล้้

เคีียงกัับต้้นฉบัับมากแค่่ไหน มีีความแตกต่่างจากต้้นฉบัับ
อย่่างไร”

การสนัับสนุุนจากศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

“Four years ago, I did the research on

Thai. This set of widely used questionnaire are
During the translation process, we tested the

translation accuracy, reported how much it has
been diverted from the original.

BHRC’s support

“BHRC gave us the full support. It provided

“ทางศููนย์์วิิจััยฯ ให้้การสนัับสนุุนเต็็มที่่� มีีทั้้�งพี่่�

us with the mentor, a statistic team to help

ตรวจงานเขีียน และช่่วยส่่งตีีพิิมพ์์ในวารสารทางด้้าน

it sets the report to be printed in a psychiatry

เลี้้�ยง มีีนัักสถิิติิคอยเก็็บข้้อมููล แปลงข้้อมููลให้้ รวมถึึง
จิิตเวช”

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป

“อยากฝากถึึ ง บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ว่่ า

collecting data, and it reads the report. Finally
medicine journal.”

Advice to younger researchers

“I’d like to tell our medical staff that beside

นอกจากงานด้้านการรัักษาแล้้ว ก็็อยากให้้ทำำ�งานวิิจััย

the routine treatment, it’d be great if one can do

ก็็มีีความน่่าเชื่่�อถืือ หนัักแน่่น เป็็นที่่�ยอมรัับมากขึ้้�น งาน

Research, with its statistic data, guides us which

ด้้วย เพราะการทำำ�งานที่่�มีีงานวิิจััยรองรัับ เราพููดอะไร
วิิจััยเป็็นงานที่่�ทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่าเราจะมุ่่�งเน้้นการรัักษาไปใน
ทิิศทางไหน โดยใช้้ข้อ
้ มููลทางสถิิติิมาเปรีียบเทีียบ เดี๋๋�ยว

นี้้� โ รงพยาบาลเอกชนก็็ ทำำ�วิิ จัั ย กัั น เยอะ เพราะข้้ อ มูู ล

ที่่�เป็็นประโยชน์์ก็็มาจากคนไข้้ เราต้้องไม่่หยุุดที่่�จะทำำ� 
เพราะเราอาจจะพบข้้อมููลดีีๆ ที่่�คาดไม่่ถึึง และนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ได้้”

research. Research adds credibility to our works.
direction our treatment should be aiming. Private
hospitals today do research, utilizing the valuable

data from patients. Keep on researching since we

never know what kind of amazing information we
will discover, and it may help us serve people better.
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ดร. ภญ. อิิทธิิพร เชื้้�อไตรสรณ์์
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการนวััตกรรมทางการแพทย์์
และเทคโนโลยีี N Health

Dr. Ittiporn Chuatrisorn

Assistant Director of Innovation and
Digital Technology, N Health

“งานวิิจััยไม่่ใช่่เรื่่�องยากอย่่างที่่�คิิด”

ผลงานวิิจััย

“มีีโครงการวิิ จัั ย ที่่� ภูู มิิ ใ จ 3 โครงการ คืือ 1.
โครงการนวััตกรรม Sharp Needle Safety Bin ถัังทิ้้�ง
เข็็มที่่�ใช้้ทางการแพทย์์ โดยทีีม N Health Innovation &
Medical Equipment ทำำ�ร่ว่ มกัับบริิษััท SCG Chemicals
โดยความท้้าทายของงานนี้้� คืือ ต้้องสร้้างสมดุุลระหว่่าง
ความปลอดภััยและความสะดวกสบาย เช่่น สามารถใช้้
งานมืือเดีียว (One Hand Operation Technique) ใน
การทิ้้� งเข็็มและกระบอกฉีีดยา มีีความเป็็นมิิตรต่่ อสิ่่�ง
แวดล้้ อ ม เพราะเลืือกใช้้ วัั ส ดุุ พ ลาสติิ ก พอลิิ โ พรพิิ ลีี น
ชนิิดพิิเศษ โดยใช้้เม็็ดพลาสติิกน้้อยลงแต่่ความแข็็งแรง
เท่่าเดิิม ทำำ�ให้้น้ำำ�หนัักถัังเบาลงร้้อยละ 8 เมื่่�อนำำ�ไปเผา
เพื่่�อกำำ�จััดจึึงใช้้เชื้้�อเพลิิงน้้อยลง ลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ร้้อยละ 32 2.โครงการวิิจััย
การอุุ บััติิการการเกิิดโรค HBV ในคนไทย โครงการนี้้�
เป็็นโครงการที่่�จััดทำำ�โดยทีีม N Health Innovation ทำำ�
ทีีมโดย ทนพ. รชตวรรธ บุุญมาเลิิศ   และ 3.โครงการ
monitoring influenza ในเครืือ BDMS”

การสนัับสนุุนจากศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

“ที่่�ผ่า่ นมา ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ ได้้ให้้การ
สนัับสนุุนในหลายด้้าน เช่่น การอบรม GCP เพื่่�อรองรัับ
การทำำ�วิิ จัั ย โดย N Health ได้้ ส่่ ง พนัั ก งานเข้้ า ร่่ ว ม
สม่ำำ�เสมอทุุกปีี การเข้้าร่่วมวางแผนโครงการร่่วมกัับทีีม
COE ซึ่่�งช่่วยให้้ได้้มีีโอกาสนำำ�เสนอโครงการ และเปิิด
โอกาสให้้ ทำำ� งานกัั น เป็็ น ทีีมอย่่ า งสม่ำำ� เสมอ และการ
ประชุุมสััมมนา The Bangkok Medical Journal และ
Newsletter ที่่�ทำำ�ให้้ได้้อััพเดทความรู้้�ใหม่่ๆ ตลอดเวลา”

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป

“งานวิิ จัั ย ไม่่ ใ ช่่ เ รื่่� องยากอย่่ า งที่่� คิิ ด to be
successful, you have to have your heart in your
research, and your research in your heart”
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The research

“I’d like to talk about our three projects:

1) The innovative Sharp Needle Safety Bin, the

co-project of N Health Innovation & Medical
Equipment and SCG Chemical. The challenge is to
strike a balance between safety and practicality.
The bin that is one hand operated when disposing

needles and syringes. It’s eco-friendly since the
material is special type of Polypropylene that
require less resin as the material, without sacrifice

on strength. The bin is 8% lighter, and it uses

less fuel when burning in an incinerator, emits
32.2 % less carbon dioxide. 2) Burden of Disease

of HBV among Thais. The project is done by N

Health Innovation, led by Rajatawatra Boonmalert,
Medical technologist. And 3) Monitoring Influenza
within BDMS.”

BHRC’s support

“N Health always sends staff to join BHRC’s

CFG workshops. It co-plans the project with COE

team which increase the chance to present the

project. It’s also an opportunity to work as a team.
The team catches the update information from
Bangkok Medical Journal and Newsletter.”

Advice to young researchers

“Doing research is not as hard as you think.

to be successful, you have to have your heart in
your research, and your research in your heart”

คุุณวลััยลัักษณ์์ ชารีีวาล
พยาบาลเฉพาะทางสาขาสููติิศาสตร์์
โรงพยาบาล BNH

Walailak Chareewan

Clinical Nurse Specialist Obstetric, BNH

“ทุุกคนมีีโอกาสเท่่าเทีียมกััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าใครจะคว้้าโอกาส
แล้้วพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�และพัั ฒนาตนเอง”
ผลงานวิิจััย

         “ดิิ ฉัันเป็็นพยาบาลเฉพาะทางการผดุุงครรภ์์
 มีีโอกาสได้้ดููแลเคสที่่�มีีภาวะเสี่่�ยงสููงขณะตั้้�งครรภ์์และ
หลัังคลอด ดิิฉัันสัังเกตว่่าในปััจจุุบัันมารดาหลัังคลอดที่่�
โรงพยาบาลเรา ทำำ�ไมถึึงมีีความเครีียดหรืือมีีภาวะซึึม
เศร้้าหลัังคลอดเพิ่่ม
�  ทำำ�ให้้เราอยากรู้้�ถึงึ ปััจจััยหรืือ
� มากขึ้้น
สาเหตุุอะไรบ้้างที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิด และนี่่�แหละค่่ะเป็็นสิ่่ง� ที่่�
ทำำ�ให้้ดิิฉัน
ั อยากศึึกษาเรื่่�องนี้้�อย่่างจริิงจััง”

การสนัับสนุุนจากศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

          “ต้้องยอมรัับเลยนะคะว่่าดิิฉัันมีีความรู้้�ในการ
ทำำ�วิิจััยน้้อยมาก จากที่่�คิิดว่่างานวิิจััยทำำ�แบบนี้้ก็
� ค
็ งจะได้้
แต่่มัันไม่่ใช่่อย่่างที่่�เราคิิดค่่ะ ต้้องขอบพระคุุณผู้้�บริิหาร
โรงพยาบาล BNH ที่่�ให้้โอกาสได้้เข้้า BDMS Research
Camp พอได้้เข้้าไปวัันแรกรู้้�สึึกเลยว่่า...ทีีมนี้้สุ
� ด
ุ ยอดมาก
สามารถถ่่ายทอดความรู้้�ให้้เราเข้้าใจเกี่่�ยวกัับงานวิิจััย
ง่่ายขึ้้�น มีีความรู้้�เพิ่่ม
� มากขึ้้�น รวมถึึงหลัักการทำำ�งานวิิจััย
ที่่�ถูก
ู ต้้อง ไม่่ใช่่แค่่นั้้�นนะคะหลัังจบแคมป์์ อาจารย์์ชัย
ั ยศ
 ท่่านเมตตาเป็็นที่่�ปรึึกษาในการทำำ�วิิจััยของดิิฉัน
ั อีีกด้้วย
ท่่านได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�เป็็นอย่่างดีียิ่่ง�  ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกประทัับ
ใจอาจารย์์และทีีมอย่่างสุุดซึ้้�งค่่ะ”

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป

“การทำำ� งานวิิ จัั ย ฝึึ ก ให้้ เ ราเป็็ น คนช่่ า งสัั ง เกต
 รู้้�จัั กตั้้� งคำำ�ถ ามอย่่า งมีีรูู ปแบบและสามารถพััฒ นาวิิ ธีี
การดููแลผู้้�ป่่วยให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�นกว่่าวิิธีีเดิิม ดิิฉัน
ั คิิดว่่าพยาบาล
ทุุ ก คนมีีโอกาสเท่่ า เทีียมกัั น  ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ว่่ า ใครจะคว้้ า
โอกาสแล้้วพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง เพราะ
ทุุกองค์์กรพร้้อมที่่�จะสนัับสนุุน อย่่ามััวแต่่คิิดนะคะ เรา
ต้้องลองทำำ�เลยค่่ะ เราไม่่ได้้ทำำ�คนเดีียวมีีทีีมจากศููนย์์วิจั
ิ ย
ั
พร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษา เมื่่�อเราทำำ�สำ�ำ เร็็จแล้้วสิ่่ง� นั้้�นคืือความ
ภาคภููมิิใจในวิิชาชีีพพยาบาลค่่ะ”

The research

“As an obstetric nurse, I works with high

risk pregnancy and post-pregnancy cases. I noted

the increasing number of mothers with postpartum
depression and stress in our hospital. I’d like to
know the cause, what trigger the symptom.”

BHRC’s support

“I had very little background on research.

And doing the real research is very different

from what I thought. I’d like to thank BNH’s
administration who allowed me to join BDMS
Research Camp. I felt that this is super…since day

one. It explains clearly everything about doing
research. The camp was done, but their job was

not over. Ajarn Chaiyos is so kind to give me such
valuable suggestions. I really appreciate he and his
team.”

Advice to young researchers

“Doing research makes me perceptive as

well as gives me the ability to ask constructive

questions. All these helps improve my healthcare

work routine. I think all nurses are given equal
opportunity. It’s up to the individual to decide
to grab an opportunity to learn more. With the
organization’s support, you can’t just think about

it, you must go forward and do it. We aren’t alone
when doing research. There is a consult team who
is ready to help. Finishing the research, one’d feel
so proud as a nurse.”
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ผูผ
้ ลักดัน
ให้เกิดงานวิจัย
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ที่ผลักดันให้มีงานวิจัยส�ำคัญๆ เกิดขึ้น

From Those Who are with Us
Several experts and specialists

have been supporting and joining
our works at BHRC.
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“

งานวิิจััยเป็็นเหมืือน
การปิิดทองหลัังพระ
ต้้องมีีความอดทน

”

นพ. สุุทร บวรรััตนเวช

Suthorn Bavonratanavech, M.D.

ในเครือบริษัท

Network,

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ศููนย์์อุุบัติ
ั ิเหตุุและออร์์โธปิิดิิกส์์
และผู้อ�ำนวยการอาวุโส ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ
“ถ้าถามว่าโรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องท�ำงานวิจัย

Chief of BDMS Orthopedic and Trauma Care
Senior Director, Bangkok Orthopedic Center
“Does a hospital need to do research? The

ไหม ค�ำตอบคือ ไม่จ�ำเป็น ถ้ าโรงพยาบาลนั้นท�ำงาน

answer is not necessarily. But if a hospital wants

สร้างความเชื่อมั่น สร้างศรัทธา หรือท�ำให้คนไข้เห็นว่า

a hospital with scientific approach and modern

แบบรักษาคนไข้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าโรงพยาบาลไหนที่จะ

เราเป็นโรงพยาบาลที่ใช้วิชาการอย่างทันสมัย ถูกต้อง
มีหลักการ ก็ต้องท�ำงานวิจัย

to build trust and confidence with the public, as
technology, the answer is definitely yes.

“Doing research is hard and challenging.

“งานวิ จั ย เป็ น งานที่ ท้ า ทาย เป็ น งานที่ ย าก

First doctors in private hospitals can’t help asking

ถามตั วเองว่ า ท�ำวิ จัยแล้วผมจะได้ อะไร เพราะผมไม่

help them in their career path. How we plant the

ปัญหาแรก ต้องยอมรับว่าในภาคเอกชน แพทย์มักจะ

ต้องการต�ำแหน่งวิชาการ แล้วเราจะสร้างทัศนคติ หรือ
ปลูกฝังความรักในการท�ำวิ จัยให้กับแพทย์ได้ อย่างไร

ปัญหาที่สอง คือ งานวิจัย ท�ำคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ ตั้งแต่เรื่องจริยธรรมในการท�ำวิจัย
สถิติ ถ้าไม่มีศูนย์วิจัยฯ มาท�ำหน้าที่ supporting structure งานวิจัยก็ไปไม่รอด แต่งานวิจัยเป็นเหมือนการปิด
ทองหลังพระ ต้องมีความอดทน

“ผมก็อยากจะให้ก�ำลังใจว่าถึงแม้ศน
ู ย์วิจัยฯ จะ

– what’s in it for me? - since research doesn’t
love of research into physicians is important. Then

research is not a solo work. It takes a team. It needs

those who are skilled in research ethic, statistic,
methodology. Without BHRC as supporting
structure for researchers, research will not be

possible. One needs to be patient and restrained
since research is a thankless job.

“Despite all that, the result of research

ท�ำงานปิดทองหลังพระ แต่ผลงานที่ปรากฏมันแสดงให้

is the evident of the progress and the promise of

ขน
ี เยอะ อยากให้ทม
ี
ึ้ แต่การท�ำงานก็ยงั ต้องฝ่าฟันกันอก

ever.”

เห็นถึงความก้าวหน้า และศักยภาพของทีมงานที่พฒ
ั นา
งานอย่าเพิง่ ท้อถอยเสียก่อน”

the team. Hard works await you, but don’t give up,
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“

นอกจากการเรีียนรู้้�
ดููแลผู้้�ป่่วยแล้้ว บุุคลากร
ก็็ควรมีีผลงานวิิจััยที่่�ทำำ�เป็็นทีีม
เพื่่� อสนัับสนุุนการพัั ฒนา
คุุณภาพในการดููแลผู้้�ป่่วย
ควบคู่่�กัันไป

”

พญ. สุุรางคณา เตชะไพฑููรย์์

Surangkana Techapaitoon, M.D.

และโรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช

Samitivej Children’s Hospital Director

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มโรงพยาบาลสมิิติิเวช
และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
“ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ น�ำโดย นพ.ชัยยศ

คุณานุสนธ์ และทีม เป็นหน่วยงานที่น่าชื่นชมเป็นอย่าง
ยิ่ ง ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ โ รงพยาบาลสมิ ติ เ วช

เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างนักวิจัยใหม่ เป็นการ
เปลี่ยนผ่านจากงานประจ�ำไปสู่งานวิจัย ก่อให้เกิดการ

พั ฒ นาด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพใหม่ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ เป็ น
แหล่ งวิ ชาการควบคู่ไปกั บงานบริการสุขภาพ ช่วยให้
เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชและ

Deputy CEO of Samitivej and BNH Group of Hospitals
“BHRC, run by Dr.Chaiyos Kunanusont

and his team, is really admirable. Their works of

encouraging research, and putting the value of
research in the corporate culture in Samitivej
hospital, turning routine into research, are
outstanding. The mission for new knowledge helps

improving the quality of healthcare service.  It also
brought Samitivej and BDMS hospitals a chance to
work together.

“I’d like to thanks Dr. Chaiyos as for

โรงพยาบาลต่างๆในเครือ BDMS

consulting for Samitivej, after he ran the

อย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาแก่ รพ.สมิติเวช ให้มี

nurses. Beside taking care of patients, medical

“นอกจากนี้  ต้องขอขอบคุณ นพ.ชัยยศ เป็น

การท�ำงานวิจัยหลังจากการจัด Pediatric Emergency

Course ให้แก่แพทย์และพยาบาล เพราะนอกจากการ
เรียนรู้ดูแลผู้ป่วยแล้ว บุคลากรก็ควรมีผลงานวิจัยที่ท�ำ

เป็นทีมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้

ป่วยควบคู่กันไป ในอนาคตข้อมูลงานวิจัยจะช่วยเอื้อ
ประโยชน์แก่บุคลากร ด้าน evidence-based care โดย

เฉพาะในปี 2020 ที่มีอุบัติการณ์ส�ำคัญที่สุดของโลก คือ
การระบาดของโรค Coronavirus หรือ COVID-19”
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Pediatric Emergency Course for our doctors and
professionals should team up as research team to
improve our quality of healthcare service. In the
future, research will be able to assist personnel

in evidence-based care, especially in 2020 when
COVID-19 pandemic is happening.”

“

อย่่าท้้อถอย
เพราะงานวิิจััยเป็็น
งานเข็็นครกขึ้้�นภููเขา
ถ้้าทำำ�ได้้ก็็เป็็นความภููมิิใจ
ของเราเอง

”

ศ. นพ. สุุรพล อิิสรไกรศีีล

Professor Surapol Issaragrisil, M.D.

“ศูนย์วิจัยฯ มีความตั้งใจดีที่จะสนับสนุนงาน
วิจัยให้เกิดขึ้นในเครือข่าย BDMS แต่วัฒนธรรมองค์กร
ของโรงพยาบาลเอกชนนัน
้ ไม่ได้เอื้อต่อการท�ำงานด้านนี้ 
การท�ำงานวิจย
ั จงึ เหมอ
ื นการเข็นครกขน
ึ้ ภูเขา เป็นงานที่
ยาก ต้องสวนกระแส หมอทอ
ี่ ยูโ่ รงพยาบาลเอกชน ท�ำไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไร ในโอกาสนี้  ก็ขออวยพรให้ศูนย์
วิจัยฯ ประสบความส�ำเร็จตามที่ได้ต้ังเป้าไว้ หรือเอาให้
ทะลุเป้าไปเลยก็ดี อย่าท้อถอย เพราะงานวิจย
ั เป็นงานเข็น
ครกขน
ึ้ ภูเขา ถ้าท�ำได้ก็เป็นความภูมิใจของเราเอง
“การท�ำวิจัยไม่ว่ารู ปแบบไหน ล้วนมีผลท�ำให้
การดูแลคนไข้ดีขึ้น มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่ศูนย์วิจัยฯ
จะเป็นหลักในการสนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมาก็ท�ำได้ดี  โดย
ศูนย์วิจัยฯ มีผู้น�ำที่เข้มแข็ง ทุ่มเททั้ งก�ำลังกาย ก�ำลัง
ความคิด รวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหาร และความ
ร่วมมือของบุคลากรในโรงพยาบาล ก็เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
อย่างยิง่
“เราอยากหาคนที่รักในการท�ำวิจัย คนที่อยาก
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ไม่ ต้ อ งมี เ ยอะหรอก สั ก 5-10% ก็
พอแล้ว อย่างแพทย์ที่รักในงานวิจัย เราก็อยากสร้างให้
เกิดขึ้นตั้งแต่อายุน้อยๆ คนไหนหน่วยก้านดีก็พยายาม
สนับสนุนเขาให้เต็มที่  เพราะบางคนก็อยากท�ำ  แต่พอ
ไปเจอปัญหาอุปสรรคมากๆ ก็ท้อถอย นอกจากนี้  การ
ให้ incentive การให้รางวัลตอบแทน ก็เป็นสิ่งที่ควรมี”

“Despite private hospital’s corporate
culture, BHRC is steadfast in trying to make the
research culture happens in BDMS. Doctors in
private hospitals don’t see what in it for them.
For BHRC, it is attempting an uphill task. I wish the
center lots of luck. And I hope for its success. Don’t
give up. Research is attempting an uphill task.
When succeed, the price is very self-rewarding.
“Research is so essential because it helps
improving the quality of our healthcare. Today
BHRC plays the key role in supporting research
in BDMS, making it happen. Thanks to its leader’s dedication, the executive’s support and the
cooperation from the staff, all are needed for this
uphill task.
“We also search for those with passion for
research and knowledge. Just a handful is good
enough. They need to be groomed to be a good
researcher. But above all, constant support and
incentive are what they need to become a future
researcher.”

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ศููนย์์โลหิิตวิิทยา
โรงพยาบาลวัฒโนสถ

Director of Hematology Center
Wattanosoth Hospital
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คุุณพรรณีี ส่่งสาย

Clinical Nurse Educator โรงพยาบาลกรุุงเทพ

“การท�ำวิ จัยท�ำให้เราได้ พัฒนาความรู้ ได้ น�ำเอาความรู้ไปใช้ ท�ำให้เราได้

พัฒนาตัวเอง อยากที่จะพัฒนาต่อยอดไปอีกเรื่อยๆ ก็อยากขอบคุณศูนย์วิจัยฯ ที่ชว
่ ย

สนับสนุนมาตลอด เราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นรู้ว่า งานวิจัยไม่ได้ยุง่ ยาก
ซับซ้อนอย่างที่คิดค่ะ”

Pannee Songsai

Clinical Nurse Educator, Bangkok Hospital

“Doing research improves my knowledge as well as improves myself.

It feels good to be moving forward. Thank you BHRC for your continuous

support. I want to say for the record that research work is not be as complicate
as you may think.”

คุุณภััทรภร เลาวกุุล

ผู้้�จััดการ BNH Knowledge Management and Innovation Centre โรงพยาบาล BNH

“มค
ี วามประทับใจและรูส
้ ก
ึ รับรูไ้ ด้ถึงความเอื้อเฟื้ อและความมุง่ มั่นตั้งใจของ

ท่านอาจารย์ชัยยศ และทีมงานศูนย์วิจัยฯ ที่ยินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

อย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับงานวิจัย และการเสริมสร้างความรูใ้ นด้านงานวิชาการ
ต่างๆ”

“ท่านอาจารย์ชย
ั ยศ และทม
ี งานมค
ี วามเมตตาสูง นอกจากจะได้รบ
ั ค�ำแนะน�ำ

ในการขอค�ำปรึกษาแล้ว ยังได้ความรู้ใหม่มาต่อยอดความรู้เดิมในทุกๆ ครั้ง อาจารย์

และทม
ี ฯ มแ
ี ต่ ‘ให้’ ค่ะ ทั้งการน�ำทม
ี มาให้ความรูน
้ อกสถานทท
ี่ ี่ BNH การตอบข้อสงสัย
ทุกประการที่ชด
ั เจนเข้าใจง่ายและครอบคลุม รวมถึงการช่วยหาข้อมูลสนับสนุนอย่าง
มอ
ื อาชพ
ี รูส
้ ก
ึ อุน
่ ใจประทับใจเหมือนเป็นทีมเดียวกัน ไม่รูส
้ ก
ึ ว่าท�ำงานต่างโรงพยาบาล
เลยค่ะ”

Patthraporn Laowakul

Manager of BNH Knowledge Management and Innovation Centre,
BNH Hospital

“I can feel the tremendous generosity and dedication of Ajarn Chaiyos

and BHRC team whose assistance and support in research and all academic
works are highly appreciated.”

“Ajarn Chaiyos and his team is the real givers. There are always new

information and tips every time we see them. Their support for information

is very professional. Every question is answered clearly. It always feels like
we are the team. I do feel at home at the center.”
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คุุณภรณีี ผ่่องนพคุุณ

Clinical Nurse Specialist โรงพยาบาลวััฒโนสถ

“ลักษณะงานของศูนย์วิจัยฯ จะเป็นงานที่อยู่เบื้องหลัง คอยสนับสนุนคนที่

อยู่หน้างาน ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ เองก็มีทรัพยากรจ�ำกัด ทั้งบุคลากร และงบประมาณ
แต่เราเห็นว่าผลงานของศูนย์วิจัยฯ นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตลอด ก็อยากให้ก�ำลัง

ใจทีมงานศูนย์วิจัยฯ นะคะ ว่าถึงแม้เราจะอยู่เบื้องหลัง แต่เราก็เป็นเบื้องหลังความ
ส�ำเร็จของทุกๆ งานที่ออกมา”

Paranee Phongnopakoon

Clinical Nurse Specialist, Wattanosoth Hospital

“With its small team and limited budget, BHRC has grown forward.

Doing the support work that may be thankless and hard. My heart is with the
team and the center. Always remember that behind every research success,
is the dedicated team of BHRC.”

คุุณดำำ�เนิิน ศรีีนวลตา

Research Nurse โรงพยาบาลหััวใจกรุุงเทพ

“ศูนย์วิจัยฯ มเี จ้าหน้าที่ที่มค
ี วามสามารถหลากหลาย มค
ี วามเป็นมิตร เข้าถึง

ง่าย เป็นกันเอง ท�ำงานร่วมกันก็ราบรื่น ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

คือ เราประทับใจในความเป็นมิตร เป็นกันเอง ของทีมงานศูนย์วิจัยฯ ที่ท�ำให้เรากล้า

ที่จะไปพูดคุย ไปปรึกษา กล้าเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ฟัง อย่างบางคนถ้าเรายังไม่สนิท
ก็จะเกรงใจ ไม่กล้ากวนเขามาก แต่ทุกคนที่ศูนย์วิจัยฯ เป็นกันเองหมด เจอที่ไหนก็
ทักทายกัน”

Dumnern Srinualta

Research Nurse, Bangkok Heart Hospital

“BHRC’s staff is very skilled, friendly and easily accessible. The great

teamwork and friendly atmosphere make research work goes smoothly. I am

quite impressed by their good nature. They are always there for you. And they
are willing to listen.”
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55

คุุณนุุชนาท พุุ ทธกัันยา

หััวหน้้าแผนก หน่่วยพััฒนาความรู้้�และทัักษะทางการพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

“รู้สึกว่า ศูนย์วิจัยฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ

ทางด้านการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งมีผู้น�ำ คือ อาจารย์ชัยยศ  ที่มีวิสัยทัศน์
ที่ดีในการให้นโยบายให้ศูนย์วิจัยฯ เป็นที่ปรึกษา ช่วยแหลื อและสนับสนุน ให้กับ

ผูท
้ �ำวิจย
ั ในเครือ BDMS ในทุกขัน
ั จนจบสิน
ั ”
้ ตอน ตั้งแต่เริม
่ คิดท�ำวิจย
้ กระบวนการวิจย

Nuchanat Phutthakanya
HOD Nurse Educator Unit

Bangkok Hospital Rayong

“BHRC is staffed with highly skilled people, both in research process

and analyzing. I always put in high regard the leader, Ajarn Chaiyos whose
mission is to make BHRC the center for encouraging and supporting all BDMS’s
researchers, from start to finish.”

คุุณฐิิตารีีย์์ ยงค์์ประวััติิ

Research Nurse ศููนย์์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุุงเทพ

“ถ้าพูดถึงเรื่องงานวิจัยกับโรงพยาบาลเอกชน มันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ถ้า

คนไม่ได้มีใจรัก เขาก็ไม่ได้อยากจะท�ำ  ไม่เหมือนกับท�ำงานโรงพยาบาลรัฐ ที่ท�ำวิจัย
แล้วจะได้เลื่อนขั้น ซึ่งการท�ำงานของศูนย์วิจัยฯ ก็ต้องเจอคนหลากหลาย อาจจะเจอ
ทั้งคนที่อยากท�ำวิจัยจริงๆ หรือคนที่อาจจะไม่ได้เต็มใจนัก ก็อยากให้ก�ำลังใจทีมงาน

ให้ท�ำงานนี้ต่อไป อย่าเพิ่งท้อถอย มุ่งมั่นท�ำงานต่อไปด้วยกัน เป็นธรรมดาของงาน
ที่มีแรงกดดันจากทั้งภายนอกภายใน ก็ขอให้คิดถึงจุดยืนในการท�ำงาน ว่าเราร่วมกัน
ท�ำงานเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

Thitaree Yongprawat

Research Nurse, Neuroscience Center, Bangkok Hospital

“In private hospitals, doing research is something new. Unlike at

government hospitals, one doesn’t get promoted by doing research. There

are all sort of people, those who are willing to do research and those who
don’t. Cheers for the team! Never surrender. Keep up this great work. Always
remember the reason we do research. It’s for the benefit of the people.”
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คุุณจุุฑารััตน์์ ทรายคำำ�

Research Nurse โรงพยาบาลกรุุงเทพ เชีียงใหม่่

“ตั้งแต่ได้รูจ
้ ัก ได้รว่ มงานกับศูนย์วิจัยฯ จนถึงปัจจุบน
ั ก็ได้รบ
ั ความช่วยเหลือ

จากศูนย์วิจัยฯ ตลอด รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทั้ง
อาจารย์ชัยยศ และ คุณวรุฒ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่านอื่น เวลาไปที่ศูนย์วิจัยฯ ก็ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี ยิม
้ แย้มแจ่มใสทุกคน”

Jutharat Saikam

Research Nurse, Bangkok Hospital Chiang Mai

“BHRC has been assisting and advising my research since day one.

Thank you Ajarn Chaiyos, Khun Warut and other staff. I appreciate their warm
welcome in every visit at the center.”
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AND FOR
THE NEXT FIVE YEARS
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การสร้้ า งงานวิิ จัั ย และนวัั ต กรรมผ่่ า นช่่ ว งบ่่ ม

เพาะมาแล้้ว ถึึงช่่วงเติิบโตและขยายต่่อ 5 ปีีต่่อจากนี้้�

การวิิ จััยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวัั ตกรรมของ บริิษััท

กรุุ งเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) สามารถมีีอััตรา
การพััฒนาที่่�สููงกว่่าเดิิมให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็วทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร โดยมีีเป้้าหมาย

ที่่�จะเป็็นหน่่วยงานที่่�สามารถยืืนอยู่่�ได้้ด้้วยตนเองภายใน
5 ปีี สามารถสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของบริิษััทฯ ด้้วยการ

สร้้างผลงานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย

1. ด้้านโครงสร้้าง

1.1 เชื่่�อมโยงงานวิิจััยกัับการพััฒนาธุุ รกิิจ
การที่ศน
ู ย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพด�ำเนินการอย่าง
อิ สระมีส่วนดีที่ท�ำให้พัฒนาการของศูนย์วิจัยสุขภาพ
กรุ ง เทพเป็ น ไปโดยธรรมชาติ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
นโยบายด้ านธุ รกิ จ แต่ ในขณะเดียวกั นก็ ท�ำให้เกิ ดจุ ด
อ่อนคือไม่สามารถบอกได้วา่ งานวิจย
ั ใดจะเป็นประโยชน์
ต่อพัฒนาการด้านธุรกิจของบริษัทบ้าง  
ข้อเสนอแนะ เพื่ อ คงจุ ด แข็ ง และลดจุ ด อ่ อ นดั ง กล่ า ว
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพควรได้มโี อกาสพบกับผูบ
้ ริหาร
ระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ รั บ
ทราบนโยบายและค�ำแนะน�ำต่างๆ โดยเฉพาะการใช้งบ
ประมาณและทรัพยากรต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้เกิดโครงการ
วิจัยที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
1.2 ก�ำหนดทิศทางการท�ำงานร่วมกับ IRB
การทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการจริิยธรรมการ
วิิจััยในคน หรืือที่่�เรีียกว่่า Institutional Review Board –
IRB  นั้้�นเป็็นการถ่่วงดุุลที่่�จำำ�เป็็น เพีียงแต่่ที่่�ผ่า่ นมาไม่่มีี
การกำำ�หนดทิิศทางร่่วมกััน คณะกรรมการ IRB มีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในฐานะเป็็นผู้้�ตรวจสอบอนุุมัติ
ั ิ ในขณะที่่�ศูน
ู ย์์วิจั
ิ ย
ั
สุุขภาพกรุุงเทพเป็็นผู้้�สนัับสนุุนในขั้้�นตอนการจััดทำำ�และ
นำำ�เสนอโครงการ หลายครั้้�งที่่�ผู้้�วิิจััยที่่�เสนอโครงการต้้อง
ปรัับแก้้โครงการหลายรอบ
ข้อเสนอแนะ   เพื่อยังคงความอิสระต่อกันแต่ให้มีทิศทาง

พัฒนาเดียวกัน สมควรให้ คณะกรรมการ IRB และ ศูนย์วิจัย
สุ ข ภาพกรุ ง เทพ อยู่ ใ นร่ ม การบริ ห ารเดี ย วกั น แต่ ท�ำงาน
อย่างเป็นอิสระจากกัน ดังเช่นที่เป็นอยู่ในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้เกิดเป็น สถาบันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของบริษัทฯ (BDMS Research and Innovation
Institute) โดยมีการจัดท�ำนโยบายการพัฒนาด้วยกัน เพื่อ
สร้างแผนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติการตลอดจนแผนงบ
ประมาณที่ท�ำให้กิจกรรมทั้งหมดพาไปสูก
่ ารพัฒนาในทิศทาง
เดียวกัน

Now past its development stage, our
research and innovation project at BHRC is entering
a phase of growth and expansion that will span
the next five years to come. BDMS’ technological
development will develop at a more rapid pace
in response to changes within and outside of
our organization. With the goal to become a
self-sustainable organization within the next
five years, our research center will play a part in
promoting the company’s esteemed reputation
through successful findings that prove to be
beneficial to Thailand.

1. Structure

1.1 Incorporating Researches to Business
Development
Being an independent organization,
the BHRC was able to grow organically without
being restricted by the company’s business
policies. On the other hand, this may prove to be
a double-edged sword as the autonomy means
that one cannot identify which research may be of
practical contribution to the company’s business
development.  
Proposal: To maintain existing strengths and
eliminate disadvantages, the BHRC should be
granted access to meet with the company’s top
executives once a year at the minimum. This
will allow the BHRC to stay on the same page
regarding the organization’s policies and advice,
particularly on subjects regarding budget spending
and resources, which will allow for more beneficial
projects to happen.
1.2 Mutual-planning With The IRB
Working with the Institutional Review
Board (IRB) may be crucial in creating balance.
However, as the two have never worked mutually
as a team. The IRB plays a vital role within the
organization as an inspection unit, while the
BHRC is an essential support for the process of
researching and presenting the projects. Having
worked as two separate units, this has often
resulted in researchers having to make multiple
adjustments to the proposals due to the lack of
communication on this part.
Proposal: In order to maintain independence while
moving towards the same direction, it is deemed
fit that the Institutional Review Board (IRB) and
the BHRC are to work under the same umbrella
while remaining independent of each other as
they are with the various existing institutions. This
will become the BDMS Research and Innovation
Institute, where each party is to discuss and form
development strategies together and form a game
plan, operation plan, along with financial plans
that will result in each team working towards the
same goal.
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2. ด้้านบุุคลากร
2.1 เพิ่มบุคลากรทีส
่ ามารถท�ำวิจัย
จากการประเมิินที่่�ผ่่านมา พบว่่าทีีมศููนย์์วิิจััย
สุุขภาพกรุุ งเทพมีีความสามารถสนัับสนุุนโครงการวิิจััย
พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมขนาดกลางถึึงขนาดเล็็ก
ได้้ 10 – 20 โครงการต่่อปีี แต่่หากให้้ทำำ�โครงการเองจะ
ทำำ�ได้้ปีีละ 3 - 5 โครงการต่่อปีี ดัังนั้้�นการเพิ่่ม
� ศัักยภาพ
การทำำ�วิิ จัั ยพัั ฒ นาเทคโนโลยีีและนวัั ตกรรมของ
บริิษััทฯ จะต้้องมาจากการเพิ่่�มบุุคลากรในโรงพยาบาล
ให้้สามารถทำำ�วิจั
ิ ย
ั ในพื้้� นที่่�งานของตนเอง โดยมีีศููนย์์วิจั
ิ ย
ั
สุุ ข ภาพกรุุ ง เทพเป็็ น ผู้้�สนัั บ สนุุ น จากส่่ว นกลาง ซึ่่� ง จะ
ทำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงกว่่า
ข้อเสนอแนะ ให้แต่ ละโรงพยาบาลหรือแต่ ละศูนย์ /
สถาบันความเป็นเลิ ศ สร้างทีมวิ จัยของตน แต่ ละทีม
โดยประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงาน  
(พยาบาลอาจรับบทบาทผู้ประสานงานได้) ซึ่งจะท�ำให้
สามารถสร้างงานวิจัยขนาดกลางถึงเล็กได้ปีละ 1 - 3
โครงการ และหากมีหลายที มช่วยกั นท�ำวิ จัยแบบพหุ
สถาบัน (Multicenter study) ก็จะสร้างงานวิจัยขนาด
ใหญ่ได้เพิ่มอีกปีละ 1 – 3 โครงการ
2.2 จัดตั้งหน่วยธุ รกิจ Contract Research
Organization (CRO)
สถานะ “ผู้ รั บ ท�ำวิ จั ย ” ที่ ศู น ย์ วิ จั ย สุ ข ภาพ
กรุ งเทพได้รับมา (สิทธิลดหย่อนภาษี  300%) มีโอกาส
ทางธุรกิจ เนื่องจากมีหน่วยงานภายนอกจ�ำนวนมากทั้ง
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ในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการเป็นผู้สนับสนุน
(Sponsor) การท�ำวิจัยในประเทศไทย ที่ผ่านมาโอกาส
เหล่ า นี้ถู ก ใช้ โ ดยหน่ ว ยงานของประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่
ท�ำตัวเป็น Contract Research Organization (CRO)
คือเป็นคนกลางรับโครงการมาท�ำวิจัยในประเทศไทย
เพราะประเทศตนเองมีจ�ำนวนผูป
้ ว่ ยจ�ำกัด ซึ่งประเด็นนี้
กลุ่ม Thailand Towards Excellence in Clinical Trials
(ThaiTECT) ที่ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพเป็นสมาชิกได้
วิ เคราะห์แล้ ว และมั่นใจว่ าหน่วยงานในประเทศไทย
สามารถเป็น CRO ได้
ข้อเสนอแนะ น�ำ Career Path ที่พัฒนาแล้วมาใช้งาน
จริง เพื่อสร้างกลุ่มพยาบาลวิ จัยทางคลิ นิก (Clinical
Research Nurse – CRN) ที่ได้ มาตรฐานสากล โดย
ให้สามารถระดม CRN มารับท�ำโครงการได้ตามความ
ต้ องการ โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพจะสร้างหน่วย
ธุรกิจขึ้นมารับบทบาทเป็น CRO ทั้งนี้แรงจูงใจในการ
ที่พยาบาลวิชาชีพจะหันมาเป็น CRN ก็คือค่าตอบแทน
ที่ได้สูงกว่างานบริการปกติ ตามงบประมาณที่ก�ำหนด
ไว้ ใ นโครงการวิ จั ย ส่ ว นแรงจู ง ใจของ Sponsor ต่ า ง
ประเทศคือการติดต่อตรงกับ CRO ในไทยโดยไม่ต้อง
อ้อมไปประเทศอื่น และแรงจูงใจของ Sponsor ที่อยู่
ในประเทศไทยคื อ การได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี 
(300%) อันจะเป็นการสนับสนุนการวิจัยในประเทศไทย
ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

2. Human Resources
2.1 Increase In Research Personnel
Past studies and reviews have revealed
that the BHRC can support up to 10 - 12 small
to medium-scale research per year. However,
should the BHRC carry out their own research, the
current number would be approximately three to
five per year. Thus, to elevate the BHRC’s ability
in technological development and innovation
research, an increase in research personnel within
their specialised field and units, with the aid and
support from the BHRC, will lead to better results.

in high demand, with many local and international
organizations who wish to sponsor research in
Thailand. In the past, these opportunities have
been utilized by organizations in neighbouring
countries. These organizations would act as an
agent CRO that passes the research projects to
Thailand due to a limited number of patients
in their own country. This is an issue which has
been analysed by Thailand Toward Excellence in
Clinical Trials (ThaiTECT) that Thailand is capable
of becoming a successful CRO.

Proposal: Each hospital, center / COE is to form
a team of doctors, nurses and coordinator (in
some cases, the nurses can be put in charge of
coordinating) within their own unit. This means
that each team will be able to carry out one to
three small or medium-scale research projects
per year. With this model, should there be any
multicentre study projects, up to three large scale
projects can be carried out per year.

Proposal: The company should adopt existing
developed career paths and practically apply them
to nurture a team of Clinical Research Nurse (CRN)
that are of international standard. These CRNs can
be gathered to take on their assigned research
projects whenever necessary. This is where the
BHRC can step in and create a business unit that
can serve as a CRO. A more attractive salary will be
one of the incentives to inspire nurses to become
CRNs following the research budget. Meanwhile,
the incentive for international sponsors would
be direct deals with the CRO in Thailand without
having to go through an intermediary party abroad,
with another incentive also including a 300% tax
incentive, which corresponds to the governmental
policy in supporting local research units.

2.2 Forming The Contract Research
Organization (CRO)
Having the ‘Contract Re s earcher’
certification from the Revenue Department,
BHRC is entitled to a 300% tax incentive. This is a
business opportunity for the company as a Contract
Research Organization (CRO) is something that is
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“

หากพัั ฒนาการเป็็นไปในแนวนี้้� อีีก 5 ปีี
ข้้างหน้้า บริิษัท
ั ฯ จะมีีสถาบัันวิิจััยพัั ฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ซึ่่�งมีีส่่วนธุุรกิิจ
ที่่�สร้้างรายได้้คู่่�กัับส่่วนวิิชาการที่่�สร้้าง
ผลงานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย

”

นพ. ชััยยศ คุุณานุุสนธิ์์�
ผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ

3. ด้้านงบประมาณ
3.1 จัดท�ำแผนธุ รกิจการลงทุนด้านงานวิจัย

กรุุงเทพ ในปีี พ.ศ. 2563 นั้้�น นัับเป็็นการลงทุุนร่่วมกััน

นวัตกรรม ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นผลงานวิชาการ

ที่่�บริิษััทฯ มีีธุุรกิิจหลัักด้้านสุุขภาพและการแพทย์์ซึ่่�งจะ

การลงทุ น ด้ า นวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ

และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ที่ผ่านมาการสนับสนุน

งบประมาณเพื่องานวิจัยถูกนับเป็นค่าใช้จ่าย อันท�ำให้

มีผลต่อตัวเลขผลประกอบการของโรงพยาบาลหรอ
ื ของ
บริษัทฯ  

ข้้อเสนอแนะ เสนอกลไกใหม่่คืือการที่่�บริิษัท
ั ฯ จััดสรรงบ

ประมาณให้้สถาบัันวิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ของบริิ ษัั ท ฯ (BDMS Research and Innovation

เพื่่�อสร้้างผลงานที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย การ
มีีบทบาทสููงในการฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสร้้างความปกติิ

ใหม่่ (New normal) อัันเป็็นผลจากการระบาดของโรค
COVID-19 ทำำ�ให้้ บริิษัั ทฯ อยู่่�ในตำำ�แหน่่งยุุ ทธศาสตร์์
(Strategic position) ที่่� จะเป็็นส่่วนหนึ่่� งในการรัักษา

สถานะของประเทศที่่�น่า่ ลงทุุนที่่�สุด
ุ ไว้้ และจะช่่วยเสริิม
ศัักยภาพของการเป็็น Medical hub ของประเทศไทย
ด้้วย

Institute) ที่่�ตั้้�งขึ้้�นใหม่่นำำ�ไปลงทุุน และจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ

ข้้อเสนอแนะ บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายพร้้อมจััดทำำ�แผน

5 ปีี ให้้มีีผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทร่่วมเป็็นคณะกรรม

ด้้านการวิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม และเปิิด

ระยะกลาง (Medium Term Business Plan) รอบละ
การบริิ ห ารฯ ของสถาบัั น นี้้� เพื่่� อชี้้� ทิิ ศ ทางและให้้ คำำ�
แนะนำำ�เชิิงธุุรกิิจ อัันจะช่่วยพิิทัักษ์์การลงทุุนไปพร้้อม
กัันด้้วย

ยุุทธศาสตร์์เพื่่�อสร้้างมาตรการความร่่วมมืือกัับภาครััฐ
การเจรจากัับกระทรวงการอุุดมศึึกษาวิิทยาศาสตร์์วิิจััย
และนวััตกรรม ในการนำำ�แผนสู่่�การปฏิิบัติ
ั ิจริิง

หากพััฒนาการเป็็นไปในแนวนี้้อีี
� ก 5 ปีีข้า้ งหน้้า

3.2 สร้างความร่วมมอ
ื ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ

บริิ ษัั ท กรุุ ง เทพดุุ สิิ ต เวชการ จำำ�กัั ด (มหาชน) ก็็ จ ะมีี

การพัั ฒ นาอีีกก้้ า วหนึ่่� ง ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ คืือการสร้้ า ง

(BDMS Research and Innovation Institute) ซึ่่�งมีี

ฟื้นฟูประเทศจาก COVID-19

ความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชน ทั้้� งจากความ
ร่่ ว มมืือกัั บ กรมควบคุุ ม โรคและสถาบัั น การศึึกษา ซึ่่� ง
เป็็นความร่่วมมืือด้้านวิิชาการ ส่่วนความร่่วมมืือใหม่่ที่่�

สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิให้้ทุุนสนัับสนุุนโครงการ

พยากรณ์์ความเสี่่�ยงต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ (Individual Risk
Prediction – IRP) ที่่�ดำำ�เนิินการโดยศููนย์์วิิจััยสุุขภาพ
62

BHRC’s 5-Year Report

สถาบัันวิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมของบริิษััทฯ
ศููนย์์วิจั
ิ ัยสุุขภาพกรุุงเทพเป็็นส่่วนหนึ่่�ง เพื่่�อการสร้้างงาน
วิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ร่่วมกัับศููนย์์ความ

เป็็นเลิิศต่่างๆ มีีส่่วนธุุรกิิจที่่�สร้้างรายได้้ในบทบาทของ
CRO คู่่�กัับส่่วนวิิชาการที่่�สร้้างผลงานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ

สัังคมไทย ด้้วยการสนัับสนุุนทรััพยากรจากกลไกความ
ร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชน

“

Should the company continue
towards this direction, in the next
five years, the BDMS will have
developed a BDMS Research and
Innovation Institute with
a business branch that can
generate income and an academic
branch that produces findings
beneficial to the country.

”

Chaiyos Kunanusont, M.D.
Director of BHRC

3. Budget
3.1 Research Business Plan
Often, the returns of technological
and innovative developments are academic
advancements and a positive reflection on the
organization’s CSR. Previously, the cost for
research projects have been placed under the
operation cost, which in turn affected the number
of the hospital and company’s annual turnover.
Proposal: Provide a new model, in which the
company allocates a budget for the new BDMS
Research and Innovation Institute to use as an
investment, along with drawing a five-year Medium
Term Business Plan with the company’s executives
joining the board of the institute. This will allow
the executives to provide direction and business
advice that will help to protect and monitor the
investment closely.
3.2 A Cooperation Platform Between
The Government And The Private Sector For
The Country’s Recuperation From COVID-19
Another critical step is to form cooperation
between the government and the private sector.
Aside from existing academic collaboration
between the Department of Disease Control and
education institutes, the Individual Risk Prediction
(IRP) is another recent project funded by the
National Innovation Agency (NIA) and run by the
BHRC in 2020. This is another co-invested project
that is deemed to be highly beneficial to the
country.

Having investment in the medical and
health sector, which will play a significant role
in the country’s economic recovery and the New
Normal after the COVID-19 pandemic, means
that the company is in a strategic position. This
may also contribute to keeping Thailand as one
of the best countries to invest in, along with
strengthening the country’s status as the world’s
medical hub.
Proposal: The company should redefine its policy
and come up with a strategic plan that will lead
to cooperation with the government in the area
of technological development and innovation
research. The company should also negotiate with
the Ministry of Higher Education, Science, Research
and Innovation, before putting the operation plan
into action.
Should the company continue towards
this direction, in the next five years, the BDMS
will have developed a BDMS Research and
Innovation Institute, with the BHRC being a part
of the institute, to become a leading organization
in technological development and innovation
research, along with other existing COEs. This
dual policy will also result in a business branch
that generates income, and an academic branch
that produces findings beneficial to the country,
through the resource and support garnered from
the cooperation between the government and the
private sector.
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ขอขอบคุุณ
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ขอขอบคุณ คณะกรรมการวิจัย ตลอดจนผูบ
้ ริหารระดับสูงของ บริษัท กรุงเทพดุสต
ิ เวชการ
จ�ำกัด (มหาชน) ทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์วจ
ิ ย
ั สุขภาพกรุงเทพด้วยดต
ี ลอดมา ขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน (IRB) ที่ควบคุมก�ำกับงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ขอขอบคุณผูร้ ว่ มงานใน International Affiliation Center
(AIC) ที่ช่วยแนะน�ำแหล่งความรู้จากภาคีต่างประเทศ ขอขอบคุณฝ่ายศูนย์คุณภาพที่ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำด้านเอกสาร
คุณภาพ
ขอขอบคุณภาคีในองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ที่สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีโอกาสท�ำงานวิจัยและนวัตกรรม
ขอขอบคุณภาคีในฝ่ายเภสัชกรรม และศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ นฟู
ื
ที่ผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และกลุ่ม Business Intelligence
(BI) ของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ส�ำหรับความร่วมมือด้านข้อมูลการเฝ้าระวัง ขอขอบคุณภาคีใน BDMS Wellness
Center (BWC) ที่น�ำโครงการวิจัยใหม่ๆ เข้ามาท�ำประโยชน์
ขอขอบคุณ Chief Faculty ของศูนย์และสถาบันความเป็นเลิศทุกท่าน ที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านวิชาการและสนับสนุน
ผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่สถาบันความเป็นเลิศต่างๆ ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล บุคลากรทุกท่านที่ริเริ่มกิจกรรมด้านวิจัยและ
นวัตกรรม นอกจากนี้  ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ ยังขอแสดงความซาบซึ้งในการสนับสนุนของประธานคณะผู้บริหารทุกกลุ่ม
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ
ขอขอบคุุณหน่่วยสนัับสนุุนด้้านวััสดุุอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือแพทย์์ และห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ บริิษััท เนชัันแนลเฮลท์์แคร์์ ซิส
ิ เท็็มส์์
จำำ�กััด ภาคีีผู้้�ทำำ�งานใน บริิษััท กรีีนไลน์์ซิินเนอร์์จี้�้ จำำ�กััด ฝ่่ายอาคารสถานที่่�ซึ่่�งสนัับสนุุนการประชุุมและการอบรมที่่�ศููนย์์วิิจััย
สุุขภาพกรุุงเทพดำำ�เนิินการมาตลอด รวมถึึงฝ่่ายผลิิตสื่่�อภาพยนตร์์และภาพนิ่่�งเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์ (AV) ที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ด้้านการสื่่�อสารของศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
ที่ส�ำคัญ คือ ขอขอบคุณ สายการบริหารบุคลากรกลาง และฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
กับฝ่ายการเงินโรงพยาบาลกรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ ที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพให้ด�ำเนินไป
ได้อย่างราบรื่น
กิจกรรมและการริเริม
ั การสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ส�ำนักงานคณะ
่ ของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพหลายประการได้รบ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชวี วิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และอก
ี หลายหน่วยงานทอ
ี่ าจจะไม่ได้กล่าวถึงในทน
ี่ ี้ ศน
ู ย์วจ
ิ ย
ั
สุขภาพกรุงเทพขอแสดงความขอบคุณยิ่ง

Our Gratitude
BHRC would like to thank the research committee, and BDMS’s top executive team, for their generous
and continuous support. We’d like to thanks IRB for guiding the research process to fit the standard. Many thanks
to our colleague in International Affiliation Center (AIC) for suggesting the international academic sources. Thank
you the quality center for the information and suggestion for the sources of excellent papers.
More thanks to those who are the members of physician, nurse group for giving your members the
opportunity to do research and innovation research. More appreciation to those in pharmacy group and
Rehabilitation Center for your constant output of researches, and to Business Intelligence (BI) of Bangkok Hospital
for its data on monitoring, and to BDMS Wellness Center (BWC) who brought in new research projects.
Thank you, the center’s and COE’s chief faculty for your academic advice and your support that make
the research at COEs possible. Thank you, doctors, nurses and all personnel who initiated on the research and
innovation program. Moreover BHRC greatly appreciate the support from CEOs of all groups, and all BDMS’s
directors of hospitals.
Thank you, the support unit for equipment and laboratory from National Healthcare System, those from
Green Line Synergy.  Thank you the building and site division for support our meeting and training sessions, as
well as the film PR media production unit who is the force behind our communication works.
Last but not least. We’d like to thanks the corporate Human Resources and the finance department of
BDMS and Bangkok Hospital’s finance department for your support to our activities.
Many of our initiation and activities have been generously supported by National Research Council of
Thailand, National Innovation Agency, Stock Exchange of Thailand, National Science and Technology Development
Agency, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, people from Ministry of Public Health, Thailand
Center of Excellence for Life Science and many agencies, along the with agencies that are not mentioned, your
kind support and cooperation are greatly appreciated.
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