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คานา
รายงานประจาปี พ.ศ. 2557 ของศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ นี ้ รวบรวมประวัติความเป็ นมา และทิศทางการทางานของ
ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพอย่างสันๆ
้ ไว้ ในตอนที่ 1 เพื่อให้ ผ้ อู า่ นทราบความเป็ นมา ตลอดจนแนวคิดในการก่อตัง้
ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ซึง่ อาจกล่าว่าเป็ นเรื่ องราวก่อนปี พ.ศ. 2557 ก็วา่ ได้
เนื ้อหาหลักของรายงานประจาปี ฉบับนี ้ อยูใ่ นตอนที่ 2 ซึง่ อธิบายกิจกรรมที่ได้ ทามาแล้ วตลอดปี พ.ศ. 2557 ทังโดย
้
หน่วยข้ อมูลสุขภาพ หน่วยวิจยั และพัฒนา และหน่วยสนับสนุนการจัดทาวารสาร The Bangkok Medical Journal
นอกจากนี ้ยังมีรายงานกิจกรรมในหมวดที่สร้ างขึ ้นใหม่ คือ Communication และเพื่อให้ สมบูรณ์ขึ ้น จึงรายงานกิจกรรม
ด้ านบริหารจัดการ (Management) ไว้ ในตอนท้ ายของตอนที่ 2 นี ้ด้ วย
เพื่อให้ รายงานเป็ นประโยชน์มากขึ ้น ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพจึงรายงาน แนวคิด ทิศทางการทางานสาหรับปี พ.ศ.
2558 ไว้ ในตอนที่ 3 อันเป็ นผลจากกิจกรรมทบทวนตนเอง เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ สาหรับปี พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็ นปี สาคัญ
ของประเทศไทย และของเครื อโรงพยาบาลกรุงเทพทังหมดด้
้
วย ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ขอถือโอกาสนี ้ ขอบคุณ
วิทยากร และภาคีเครื อข่าย ได้ แก่ทีมจากศูนย์อาชีวอนามัย และทีมพยาบาลวิจยั คลินิก ที่ได้ ร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิจยั
สุขภาพกรุงเทพในครัง้ นันด้
้ วย
ภาคผนวก แสดงรายชื่อคณะกรรมการ รวมถึงโครงการที่ศนู ย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ สนับสนุน หรื อมีสว่ นสนับสนุนให้
เกิดขึ ้น ในปี พ.ศ. 2557 ตามด้ วยรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ไป ตามกิจกรรมต่างๆ พร้ อมระหัสเอกสารอ้ างอิง เพื่อ
อานวยความสะดวก ในการตรวจสอบภายหลัง
ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ หวังว่ารายงานนี ้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ที่ได้ รับ ไม่มากก็น้อย ทังในแง่
้
บนั ทึกไว้
(documentation) และด้ านการวิเคราะห์ (analysis) เพื่อพัฒนางานวิจยั ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ของโรงพยาบาล
เครื อข่าย และของภาคีตอ่ ไป
ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ
มกราคม 2558
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บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
การวิจยั (Research) เป็ นหนึง่ ปั จจัยหลักควบคูก่ บั การศึกษาฝึ กอบรม (Education and Training) ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริ การ
และด้ วยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารโรงพยาบาลกรุงเทพและเครื อข่าย ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ จึงได้ กอ่ ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เพื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนความรู้ด้านข้ อมูลสุขภาพทังแก่
้ พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ และประชาชน
การดาเนินการในช่วงสองปี แรกเน้ นด้ านข้ อมูลสุขภาพ ผลงานด้ านโครงการวิจยั จึงยังไม่เป็ นที่ประจักษ์ จนกระทัง่ ปลายปี พ.ศ.
2556 ซึง่ มีการปรับปรุงการทางานใหม่ มีการกาหนดบทบาทของศูนย์วจิ ยั ฯ มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
และกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานขึ ้น โดยเน้ นการสร้ างผลงานกับเครื อข่าย จึงมีผลงานเพิ่มขึ ้น ทังด้
้ านวารสาร The Bangkok
Medical Journal และการสนับสนุนโครงการวิจยั ต่างๆ ในกรอบการวิจยั เพื่อพัฒนา (Research and Development) ซึง่ รวมถึงการ
วิจยั ทางคลินิก และการสนับสนุนความรู้ตลอดจนข้ อมูลสุขภาพ (Health Information) มีผลงานในปี พ.ศ. 2557 พอสรุปได้ ดงั นี ้
1. การสนับสนุนวารสาร The Bangkok Medical Journal
จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าเมื่อจัดพิมพ์วารสารแล้ ว กองบรรณาธิการต้ องหาบทความใหม่ทนั ทีเนื่องจากไม่มีบทความ
สารองไว้ เห็นได้ ชดั ว่าจาต้ องขยับสถานะวารสาร เข้ าสูท่ าเนียบให้ เป็ นที่ร้ ูจกั จึงจะมีผ้ เู ขียนบทความเพิม่ ขึ ้น ในปี พ.ศ. 2557 นี ้
กองบรรณาธิการจึงเริ่มต้ นด้ วยการสมัครเข้ าอยูใ่ นทาเนียบ Thai Citation Index (TCI) พร้ อมๆกับการเพิม่ มาตรการเชิญผู้เขียน
บทความ จากผู้มาบรรยาย Continuing Medical Education (CME) ในโรงพยาบาลกรุงเทพ และเชิญผู้เขียนบทความจาก
โรงพยาบาลเครื อข่ายไปพร้ อมกันกับกิจกรรมสร้ างความรู้จกั ศูนย์วิจยั สุขภาพ ขยายความรู้จกั วารสาร ด้ วยการแนะนาวารสาร
ในพื ้นที่ซงึ่ วารสารสมควรปรากฏอยู่ คือโรงพยาบาลเครื อข่ายทุกแห่ง และในพื ้นที่ซงึ่ วารสารยังไม่เคยเข้ าไป เช่น ห้ องรับรอง
สายการบิน โปโลคลับ เป็ นต้ น ปรากฏว่า มีการส่งต่อวารสารออกไปอีกถึงประเทศเพื่อนบ้ าน และด้ วยดาริ ของหัวหน้ า
บรรณาธิการที่อยากให้ สาระสาคัญของบทความทีต่ ีพิมพ์แล้ ว กระจายออกกว้ างขวางขึ ้น จึงมีการจัดทาวิดีโอคลิป สัมภาษณ์
ผู้เขียนบทความนันๆ
้ นาขึ ้น Youtube โดยใช้ ชื่อว่า Bangkok Medical Journal LIVE เป็ นการขยายพื ้นที่ของวารสารในสือ่
อิเล็คโทรนิกส์ให้ กว้ างขึ ้นอีก นอกเหนือจากการเชิญชวนให้ รับวารสารออนไลน์ ผลโดยรวมทาให้ ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมา
สามารถจัดพิมพ์วารสารได้ ตามกาหนด และยังสามารถลดจานวนเล่มที่พิมพ์ลง เหลือ 25,000 เล่มสาหรับ Volume 7 และ
15,000 เล่ม สาหรับ Volume 8 อันเป็ นผลให้ สามารถลดค่าใช้ จา่ ยลงจากเดิมประมาณครึ่งหนึง่ ส่วนที่ลดลงนี ้ทางกอง
บรรณาธิการดาริ วา่ จะทาโครงการตารา ทังส
้ าหรับแพทย์ไทย และแพทย์ในประชาคมอาเซียน ขณะนี ก้ าลังกลัน่ กรองหาตาราที่
เหมาะสม
ความท้ าทายที่ยงั คงอยู่ คือการก้ าวไปสูท่ าเนียบวารสารในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ซึง่ จะต้ องมีการขยายผู้เขียนบทความให้ มา
จากองค์กรภายนอกจนถึงหน่วยงานต่างประเทศมากกว่านี ้ และจะต้ องมีทมี ผู้ทบทวนบทความ (Reviewers) เป็ นคนนอกจนถึง
เป็ นนักวิชาการนานาชาติมากกว่านี ้ด้ วย ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของกองบรรณาธิการกาหนด
เป้าหมายปี พ.ศ. 2558 ว่าจะให้ มีสดั ส่วนบทความและผู้ทบทวนจากภายนอก เพิม่ ขึ ้นไปถึงประมาณหนึง่ ในสาม เพื่อจะได้ ให้
วารสารก้ าวไปสู่ Asia Pacific Citation Index ต่อไป
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2. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ในปี พ .ศ.2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ ร่วมงานกับผู้ทาวิจยั 36 โครงการ เป็ นโครงการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั R2R –
Routine to Research 26 โครงการ และโครงการวิจยั ทางคลินิกแบบ Clinical Trial ทีโ่ รงพยาบาลวัฒโนสถ 4 โครงการ และ
โครงการวิจยั ด้ านคลินิกทีโ่ รงพยาบาลกรุงเทพและทีโ่ รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 6 โครงการ และจากประสบการณ์การสนับสนุน
โครงการวิจยั ในปี นี ้ ทาให้ ทราบว่า ผู้วิจยั ที่ทา R2R ต้ องใช้ เวลาเฉลีย่ ประมาณ 3 เดือนในการทาเอกสารโครงการ ศูนย์วิจยั
สุขภาพกรุงเทพจึงเริ่มกระบวนการแนะนาผู้ที่จะทา R2R ในปี พ.ศ. 2558 ให้ เริ่มกาหนดคาถามการทาวิจยั R2R ตังแต่
้ เดือน
กันยายน โดยศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ เริ่ มอบรมให้ ความรู้พื ้นฐาน ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน มาเป็ นลาดับ ทังใน
้
โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจยั เอง และสาหรับเครื อข่ายคือ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ปรากฏว่า จนถึงเดือนธันวาคม
2557 ศูนย์วิจยั ฯได้ รับทราบแนวคิดทา R2R ในระดับ Pre-proposals แล้ ว จานวน 34 เรื่ อง จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอย
ศูนย์วจิ ยั 17 เรื่ อง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จานวน 14 เรื่ อง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จานวน 3 เรื่ อง โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา จานวน 2 เรื่ อง โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จานวน 1 เรื่ อง และโรงพยาบาลพญาไท3 จานวน 1 เรื่ อง
สาหรับการวิจยั ทางคลินิกนัน้ มีโอกาสสนับสนุนโครงการเพิม่ เติม ทังจากบริ
้
ษัทยา และจากหน่วยงานต่างประเทศ ข้ อจากัดใน
ปั จจุบนั คือ โครงสร้ างพื ้นฐานและกาลังคน เพราะแม้ จะมีบคุ ลากรพยาบาลที่ทาวิจยั อยูแ่ ล้ วหลายท่าน ซึง่ นับเป็ น Nurse
researchers โรงพยาบาลยังขาดพยาบาลวิจยั ทางคลินิก Clinical Research Nurse อยูอ่ ีกมาก จาต้ องสร้ างขึ ้นโดยเร็วเพื่อให้
สามารถรองรับโครงการที่จะมีเข้ ามาในอนาคต
กิจกรรมต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2556 ที่ประสบความสาเร็ จในปี นี ้ คือการได้ รับการรับรอง เป็ นหน่วยงานที่ได้ มาตรฐานการวิจยั ทาง
คลินิก AOCSC – AO Clinical Study Center จากสถาบัน AO Foundation ซึง่ มีผลตังแต่
้ สงิ หาคม 2557 ถึงสิงหาคม 2560
รวมระยะเวลา 3 ปี โครงการแรกที่ศนู ย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพสนับสนุนให้ เกิดในโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็ นเรื่ อง Geriatric
Fracture Center ซึง่ เป็ นแบบสหสถาบัน คาดว่าจะเริ่ มโครงการได้ ในราวต้ นปี พ.ศ. 2558 และสรุปผลได้ ในราวปี พ.ศ. 2560
ในด้ านความร่วมมือกับภาคีเครื อข่ายนัน้ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี (มจธ บางมด) 7 โครงการ เป็ นแบบวิจยั เชิงประดิษฐกรรม และก่อนการวิจยั ทางคลินิก โดยโครงการแรกที่เริ่ มในปี พ.ศ.
2557 นี ้ เป็ นการประดิษฐ์ เครื่ องมือขนย้ ายผู้ป่วยจากรถยนต์ โครงการอื่นๆจะทะยอยทาในปี พ.ศ. 2558 พร้ อมกันกับการลง
นามในบันทึกความเข้ าใจ MOU – Memorandum of Understanding เพื่อความสัมพันธ์ระดับสถาบันต่อไป
นอกจาก มจธ บางมด แล้ ว ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ เริ่ มเจรจาการวิจยั ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
Oregon Health and Science University (OHSU) ซึง่ แม้ จะยังไม่ได้ กาหนดหัวข้ อโครงการวิจยั แต่ก็ได้ กรอบการทางาน
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ร่วมกันว่า เป็ นด้ านอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Health) และด้ านระบบข้ อมูลสุขภาพ (Health Informatics) คาดว่าจะได้
เริ่ มทาวิจยั ด้ วยกันในราวกลางปี พ.ศ. 2558
การจัดอบรมในปี พ.ศ. 2557 มีสามครัง้ เป็ นเรื่ อง การวิจยั ทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practices – GCP) ระเบียบวิธีการ
วิจยั (Research methodology) และ การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Appraisal) ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ จดั
กิจกรรมต่อเนื่อง Journal Club ตามหลังอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นภาคปฏิบตั ิสาหรับผู้รับการอบรม รวมจัดมาได้ 4 ครัง้ แล้ ว มี
แนวโน้ มที่จะได้ จดั Journal Club ต่อเนื่องไปในปี พ.ศ. 2558 เป็ นอย่างน้ อย
สิง่ ที่ยงั ต้ องพัฒนาต่อเนื่อง ได้ แก่การสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกันเรื่องมาตรฐานการวิจยั ผ่านกระบวนการ พัฒนาความสามารถ
บุคลากร (Capacity strengthening) และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) ประเด็นท้ าทายที่ศนู ย์วจิ ยั
สุขภาพกรุงเทพประสบอยู่ เป็ นในระดับเดียวกันกับที่หน่วยงานอืน่ ประสบอยูใ่ นประเทศไทย คือข้ อจากัดด้ าน (ก) งบประมาณ
สนับสนุน (ข) บุคลากร และ (ค) วัฒนธรรมการจัดการข้ อมูล ซึง่ ยุทธศาสตร์ ที่ศนู ย์วิจยั ฯจะใช้ ในปี พ.ศ. 2558 และปี ต่อๆไป คือ
การขยายความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช) ทีม่ ีหน้ าที่พฒ
ั นางานวิจยั ของประเทศอยูแ่ ล้ ว และกับ
หน่วยงานต่างประเทศ เพื่อนาเครื่ องมือ วิธีการ มาประยุกต์ใช้ ในโรงพยาบาลกรุงเทพและเครื อข่ายให้ ได้ ผลโดยเร็ ว
3. เสร้ มสร้ างระบบการนาเสนอข้ อมูลสุขภาพ (Health Information System)
จากการทบทวนสถานการณ์ ระบบการนาเสนอข้ อมูลสุขภาพที่ศนู ย์วิจยั สุขภาพมีอยู่ เน้ นทางด้ านออนไลน์ ผ่านหน้ าเว๊ ปไซท์
www.bangkokhealth.com ซึง่ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีงบประมาณจากัด ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ จึงพัฒนา
หน้ าตา และฟั งค์ชนั่ การใช้ งานของเว็ปไซท์นี ้ ให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถค้ นบทความสุขภาพที่มีอยูแ่ ล้ วกว่า 2,000 บทความ ได้ งา่ ยขึ ้น
โดยจัดทาระบบค้ นตามตัวอักษร (อักษรตัวแรกของชื่อภาษาไทย) ค้ นตามกลุม่ ตามวัย (เด็ก วัยรุ่น สตรี ตงครรภ์
ั้
สตรี ทวั่ ไป ชาย
และผู้สงู อายุ) และค้ นตามระบบ (หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง โรคติดเชื ้อ ฯลฯ) นอกจากนี ้ทางศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ยังได้ เพิม่
ฟั งค์ชนั่ สแกนสุขภาพ ข่าวเด่น และ พิกดั สุขภาพในรูปแผนที่สขุ ภาพซึง่ อานวยความสะดวกให้ ประชาชนทัว่ ไปผู้ใช้ งาน
สามารถค้ นหาสถานพยาบาลใกล้ เคียง พร้ อมพิกดั และแผนที่ บริ การที่สร้ างใหม่สาหรับประชาชนอีกบริ การหนึง่ คือ ชุดประเมิน
ความเสีย่ งโรคต่างๆ ได้ แก่ ภาวะข้ อเข่าเสือ่ ม โรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบ ความเครี ยด อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้ นประสาทข้ อมือ
บาดเจ็บจากการทางาน โรคกระดูกพรุน มะเร็งเต้ านม มะเร็ งต่อมลูกหมาก และโรคทางนรี เวช
- ผลจากการพัฒนาดังกล่าวนี ้ น่าจะเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ ยอดผู้เข้ าชมเว็ปไซท์ www.bangkokhealth.com ของศูนย์วิจยั สุขภาพ
กรุงเทพ ในปี 2557 นี ้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 12.4% (จาก 542,580 รายในปี 2556 เป็ น 609,879 ราย ในปี 2557)
นอกจากบริ การดังกล่าว ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ยังให้ บริ การค้ นเอกสาร (Full article search) สาหรับผู้ที่ไม่สามารถค้ น
วารสารวิชาการฉบับเต็มได้ เอง และศูนย์ฯยังจัดบริ การให้ ค้นข้ อมูลบทความวิชาการด้ วยตนเอง โดยใช้ โปรแกรม Clinicalkey
ด้ วย โดยในปี พ .ศ.2557 นี ้ ได้ ร่วมมือกับบริ ษัท Elsevier เปิ ดบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ งานที่ทางานที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจยั
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สามารถใช้ Clinicalkey จากระบบอินเตอร์ เน็ตอื่น เพิ่มเติมจากทีใ่ ห้ ใช้ งานผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของโรงพยาบาล (Intranet)
ผลปรากฏว่ามีจานวนการใช้ งานเพิ่มขึ ้นเท่าตัว จากประมาณเดือนละ 500 รายเป็ นประมาณเดือนละ 1,000 ราย
ในด้ านการบริ หารที่ทางานและการจัดการ (Office management and operation) ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ
มีหนังสือเข้ า 67 ฉบับ ออก 307 ฉบับ ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ (BHRC Committee) ทุกเดือน รวม
12 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการวิจยั การแพทย์ บริ ษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS Medical Research
Committee) ทุก 3 เดือน รวม 4 ครัง้ โดยจัดพร้ อมกับการประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพในเดือน มีนาคม
มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม สามารถส่งร่างรายงานการประชุมภายในประมาณหนึง่ สัปดาห์หลังการประชุมทุกครัง้ ที่
สาคัญคือ ในการประชุมเดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคม ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ เชิญประธานคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั เข้ าร่วมประชุมด้ วย เพื่อให้ ข้อมูลความคืบหน้ า ประกาศ และการตัดสินใจของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ต่อ
กรรมการวิจยั ทังสองคณะด้
้
วย
ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการวิจยั และศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ รับงบประมาณรวมทังสิ
้ ้น 4.8 ล้ านบาท เป็ นทุนเพื่อการวิจยั
และการเผยแพร่การวิจยั (Research scholarship) 3 ล้ านบาท และสาหรับการดาเนินการ 1.8 ล้ านบาท ซึง่ แบ่งออกเป็ น
Health Information System 0.8 ล้ านบาท และ Research Training กับ Round Table Conference หมวดละ 0.5 ล้ านบาท
และในช่วงปลายปี ได้ รับเพิม่ เพือ่ ต่ออายุ Clinicalkey 1.5 ล้ านบาท รวมได้ รับงบประมาณทังสิ
้ ้น 6.3 ล้ านบาท จาก
งบประมาณจานวนนี ้ ได้ สนับสนุนทุนทาวิจยั 4 โครงการ เป็ นเงิน 1,029,380 บาท ทุนเผยแพร่การวิจยั 28 ทุน เป็ นเงิน
642,000 บาท และทุนอื่นๆ อีก 7 รายการ เป็ นเงิน 646,177 บาท (รวมใช้ งบประมาณ Research scholarship ไป 2,317,557
บาท จาก 3 ล้ านบาท) ใช้ ทากิจกรรมในหมวด Health Information 3,175,857 บาท หมวด Round Table Conference
488,505 บาท หมวด Research Training 246,121 บาท สิ ้นปี ใช้ งบประมาณไปทังสิ
้ ้น 6,228,040 บาท มีผลทาให้ มี
งบประมาณเหลือ 71,960 บาท
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย และได้ ร่วมกิจกรรมในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของบริษัท ที่สาคัญ
คือ การสนับสนุนงานประชุมวิชาการ เป็ นส่วนหนึง่ ของ International Affiliation Center (IAC) ตลอดทังปี
้ และได้ รับ
มอบหมายให้ ชว่ ยประสานงานการให้ ทนุ ของมูลนิธิเวชดุสติ ด้ วย
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Executive Summary
Research plays critical roles in improving quality of health services, along with education and training. With this concept,
the Executives of Bangkok Hospital and network hospitals established Bangkok Health Research Center (BHRC) in 2011. In
the first years, the Center focused on providing scientific and health information to hospital personnel and the public.
Supporting research activities gradually increased along the way. Starting with a renovation in the fourth quarter of 2013,
BHRC formulated its vision to be in leading position in health research in South-East Asia using four key strategies of (a)
networking and partnership, (b) capacity building, (c) knowledge and technology management and (d) happy work place
happy collaboration. An interim 2014 work plan was formulated to improve performance in three areas of (a) the Bangkok
Medical Journal, (b) research and development and (c) health information. A summary of 2014 achievements are as follows.
1.

The Bangkok Medical Journal
A quick situation analysis revealed that there was no stock of manuscripts. Once a volume is published, the Journal
team had to acquire manuscripts for subsequent volume. That was primarily because the Journal was not well
known so there was an urgent need to reposition the Bangkok Medical Journal. The first step was to apply for
Thailand Citation Index (TCI). To reduce risks for shortage of manuscripts, more mechanisms have been
implemented, such as inviting speakers of the Continuing Medical Education (CME) along with making the Journal
better known by placing published versions in network hospitals, selected airline waiting lounges and the Polo Club.
The Journal has been forwarded to neighboring countries. Furthermore a series of five minutes video clips namely
Bangkok Med Journal LIVE have been disseminated online, primarily to the Youtube platform.
In response to budget limitation in 2014, the Journal team decided to increase online publication and decrease paper
publication to 25,000 copies for Volume 7 and 15,000 copies for Volume 8. These had reduced expenditures by
half.
The remaining challenge is to position the Journal in Asia Pacific platforms. This requires greater proportion of
external authors and external reviewers. BHRC has set a target in 2015 to increase proportion of external reviewers
to one third of reviewer panels and proportion of external authors to one third of published articles. This will allow
the the Journal to apply for Asia Pacific Index (API) platform.

2.

Research and Development
At the end of 2014, BHRC had registered 27 projects. Among them, 17 were Routine to Research (R2R) and ten
were clinical trial projects. With a more forward looking approach in late 2014, there have been more than 32 preproposals of R2R submitted for 2015 implementation. Even though there are a handful of Registered Nurses who
are also researchers, there is an urgent need to increase number of Clinical Research Nurses (CRN), to be able to
accommodate more clinical studies.
In the middle of 2014, Bangkok Health Research Center was certified by AO Foundation as an AO Clinical Study
Center (AOCSC). The certification lasts three years from August 2014 to August 2017. The first clinical study that
BHRC coordinates is on Geriatric Fracture Center (GFC), which is a multi-center study scheduled to start in 2015
and finished in 2017.
BHRC has seven collaborative projects with King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) on
medical device inventions and pre-clinical studies. The first project that started in 2014 was on Patient Transfer
Equipment (PTE). The other projects are expected to start in subsequent years. An MOU is expected to be signed
very soon to strengthen institutional collaboration.
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In addition, in mid 2014, BHRC has made some dialogues with Faculty of Medicine, Siriraj Hospital and Oregon
Health and Science University (OHSU) on Occupational Health and Health Informatics. Research projects are
expected to be conducted in the middle of 2015.
In terms of training, BHRC conducted three on site and outreach capacity building activities on Research
Methodology, Critical Appraisal and introduction to Good Clinical Practice (GCP). Subsequent to the trainings,
BHRC followed through by forming a group of participants that have taken part actively in bi-monthly journal clubs
for four sessions in 2014. Journal club activities will continue in 2015.
An issue to be addressed is to develop correct understanding on research standards, through capacity strengthening
and knowledge management activities. Challenges BHRC is facing are similar to what the country is facing, i.e. (a)
limited budget, (b) limited human resources, and (c) data management culture. BHRC plans address these
challenges through expanding networks, in particular with the National Research Council of Thailand (NRCT) and
interntional partners to bring existing tools and expertise for quick adaptation in Bangkok Hospital and netwok
hospitals.
3.

Health Information System strengthening
From a quick situation assessment, it was found that the current presentation and dissemination of health
information through the website www.bangkokhealth.com has been quite cost effective. BHRC has thus improved
appearance and functions of this website to enable easy search among more than 2,000 articles on (a) alphabet – first
letter in Thai, (b) age and population groups – children, teenager, pregnant women, female, male and the elderly and
(c) body system e.g. cardiovascular, cancer, infectious diseases. An additional function on Health Scanning helps
users to scan their health status while the Health Map enables users to search for appropriate health service delivery
points close to them. Both street address locations and geographic coordinates are provided. A set of specific health
assessment is also available for users who want to assess their risks on degenerative joints (osteoarthritis), urinary
tract infections, stress, paresis, paralysis, carpal tunnel syndrome, osteoporosis, breast cancer, prostate cancer and
gynecological conditions.
As a result, BHRC found 12.4 percent increase in number of www.bangkokhealth.com users i.e. from 542,580 in
2013 to 609,879 in 2014.
In terms of full article search, BHRC provided two options for staffs who want to review health and medical
literatures, access to Clinicalkey and request full text search. In 2014, BHRC worked with Elsevier, the supplier of
Clinicalkey to allow open accounts that users can login Clinicalkey from internet, in addition to the intranet of
Bangkok Hospital. This probably has doubled number of users from around 500 to 1,000 per month.
In the aspect of office management and operation, BHRC registered 67 incoming and 307 outgoing hard copy
communications. The Center had organized 12 monthly meetings for BHRC Committee and four quarterly
meetings of the BDMS Medical Research Committee. More than 90 percent of meeting minutes were shared within
a week after the meetings, and 100% in two weeks. In the June and December meetings, BHRC invited chairperson
of the IRB (Institutional Review Board) to attend and share progress on ethical aspects of research activities.
From the approved Baht 4.8 millions budget, BHRC marked Baht 3 millions for research scholarship, which covered
both research grants and awards for research presentation. The remaining Baht 1.8 millions budget was shared
among Health Information System (Baht 0.8 million), Research Training (Baht 0.5 million) and Roundtable
Conference (Baht 0.5 million). In the fourth quarter, Baht 1.5 million was added for Clinicalkey renewal. From the
total of Baht 6.3 million, BHRC granted Baht 1,029,380 to four research projects, awarded Baht 642,000 to 28
research presentations, and provided Baht 646,177 to support seven other activities. As a result, Baht 2,317,557 was
spent out of Baht 3 million. A total of Baht 3,175,857 (included renewal of Clinicalkey) was spent for Health
Information, Baht 488,505 for Roundtable conference and Baht 246,121 for Research Training. The total budget
expenditure in 2014 was Baht 6,228,040, resulted in Baht 71,960 returned.
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BHRC also undertook other assignments as a member of the Company, for example participation and supporting the
BDMS Annual Conference in September 2014, took active roles with the International Affiliation Center (IAC) and
supporting the Vejdusit Foundation.
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1 ความเป็ นมาและทิศทางการทางาน
ประวัติ
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพก่อตังเมื
้ อ่ วันที่ (2011 .ศ.ปี ค 11 เดือน 11 วันที่) 2554 .ศ.พฤศจิกายน พ 11 ด้ วยวิสยั ทัศน์ของ
ผู้บริ หาร เพื่อเป็ นหน่วยงานทีช่ ่วยสร้ างเสริ มองค์ความรู้ทางด้ านการวิจยั สนับสนุนให้ เกิดการค้ นคว้ าและพัฒนาบริ การ
ทางด้ านสุขภาพใหม่ๆ แก่บคุ ลากรและประชาชนทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดองค์ความรู้ที่ยงั่ ยืน ซึง่ จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการรักษาพยาบาล และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยรวมถึงญาติและครอบครัวอย่างยัง่ ยืน กิจกรรมในปี แรกๆ
เป็ นการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพแก่ประชาชน ภาคีผ้ รู ่วมงาน และนักวิจยั ทังในและนอกประเทศ
้
ในด้ านวิจยั และพัฒนา ศูนย์วิจยั
สุขภาพกรุงเทพให้ การสนับสนุนทุนทาวิจยั ทุนเผยแพร่ผลงานวิจยั ช่วยทาวิจยั และให้ คาปรึกษาตลอดจนช่วยเติมเต็มด้ านการ
เขียนรายงานสาหรับผู้ทางานวิจยั ในโรงพยาบาลกรุงเทพและเครือด้ วย สาหรับด้ านการเผยแพร่ผลการวิจยั และการจัดการองค์
ความรู้นนั ้ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพยังได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของคณะทางานวารสาร The Bangkok Medical Journal ซึง่ มีกาหนด
ออกปี ละสองฉบับด้ วย
ในช่วงสองปี แรกผลผลิตของศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพเน้ นด้ านบทความให้ ความรู้และการสนับสนุนงานวิจยั แบบตอบสนองต่อ
ความต้ องการทีม่ ีอยู่ โดยเฉพาะในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ จนย่างเข้ าปี ที่สามซึง่ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพเริ่ม
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ และปฏิทินการทางานล่วงหน้ า งานของศูนย์วจิ ยั สุขภาพ
กรุงเทพจึงขยายจากเชิงรับมาเป็ นแบบเชิงรุกมากขึ ้น
ยุทธวิธีทใี่ ช้ ในช่วงปี พ.ศ. 2557 เริ่ มด้ วยการสร้ างความรู้จกั เพื่อการเป็ นเครื อข่าย (Awareness for networking) โดยรับโอน
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีประสบการณ์จากฝ่ ายการตลาด มาเป็ นกาลังสาคัญในการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้จกั แก่ พนักงาน
ในโรงพยาบาลกรุงเทพในช่วงครึ่งปี แรก และโรงพยาบาลเครื อข่ายในครึ่งปี หลัง

2014 BHRC Annual Report page 13

2 กิจกรรมและผลการดาเนินงาน ในปี 7552
2.1 กิจกรรมวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
2.1.1 สนับสนุนโครงการวิจัยภายในโรงพยาบาล
ในปี พ .ศ.2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ ร่วมงานกับผู้ทาวิจยั 36 โครงการ เป็ นโครงการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั
R2R – Routine to Research 26 โครงการ (เสนอโดยพยาบาล 22 โครงการ และโดยนักกายภาพบาบัด โภชนากร นักรังสี
เทคนิก และเภสัชกร อย่างละ 1 โครงการ) และโครงการวิจยั ทางคลินิกแบบ Clinical Trial ที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ 4
โครงการ และโครงการวิจยั ด้ านคลินิกที่โรงพยาบาลกรุงเทพและทีโ่ รงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 6 โครงการ (เสนอโดยแพทย์
ทัง้ 10 โครงการ) รายละเอียดดังในภาคผนวก 2
รูปที่ 1 จานวนโครงการวิจยั ในปี พ.ศ. 2557จาแนกตามโรงพยาบาลและบุคลากร
โครงการวิจัย พ.ศ. 2557 จาแนกตามโรงพยาบาล และบุคลากร
Hadyai พยาบาล
30%

BMC เภสัชกร
3%

BMC พยาบาล
30%

BMC นักรังสี ฯ
3%
BMC โภชนากร
2%

BMC แพทย์
30%

BMC นักกายภาพฯ
2%

และจากประสบการณ์การสนับสนุนโครงการวิจยั ในปี นี ้ ทาให้ ทราบว่า ผู้วิจยั ที่ทา R2R ต้ องใช้ เวลาเฉลีย่ ประมาณ 3 เดือน
ในการทาเอกสารโครงการ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพจึงเริ่ มกระบวนการแนะนาผู้ที่จะทา R2R ในปี พ .ศ.2558 ให้ เริ่ ม
กาหนดคาถามการทาวิจยั R2R ตังแต่
้ เดือนกันยายน โดยศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ เริ่ มอบรมให้ ความรู้พื ้นฐาน ในเดือน
ตุลาคม และพฤศจิกายน มาเป็ นลาดับ ทังในโรงพยาบาลกรุ
้
งเทพ ซอยศูนย์วิจยั เอง และสาหรับเครื อข่ายคือ โรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง ปรากฏว่า จนถึงเดือนธันวาคม 2557 ศูนย์วิจยั ฯได้ รับทราบแนวคิดทา R2R ในระดับ Pre-proposals แล้ ว
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จานวน 34 เรื่ อง จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจยั 17 เรื่ อง (จาแนกเป็ นของนักรังสีเคมี 5 เรื่ อง พยาบาล 4 เรื่ อง
เภสัชกร 3 เรื่ อง นักกายภาพ 2 เรื่ อง นักรังสีเทคนิค 2 เรื่ อง ศูนย์คณ
ุ ภาพ 1 เรื่ อง) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จานวน 14
เรื่ อง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จานวน 3 เรื่ อง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จานวน 2 เรื่ อง โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
จานวน 1 เรื่ อง และโรงพยาบาลพญาไท3 จานวน 1 เรื่ อง (เป็ นของพยาบาลทังหมด
้
23 เรื่ อง) รายละเอียดดังจะบรรยาย
ในส่วน 2.1.6 การพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั

2.1.2 พัฒนาศักยภาพเป็ น AOCSC
องค์กร AO Foundation (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) เป็ นองค์กรที่ทางการแพทย์ระหว่าง
ประเทศ ที่ไม่หวังผลกาไร ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ .ศ.2501 โดยศัลยแพทย์ 13 ท่าน ปั จจุบนั ผู้นาในองค์กรเป็ นผู้เชี่ยวชาญการ
รักษาอาการบาดเจ็บและความผิดปกติของกระดูกและกล้ ามเนื ้อ องค์กรนี ้มีศลั ยแพทย์ในเครื อข่ายกว่า 12,000 ท่าน ใน
กว่า 100 ประเทศ
หน่วยวิจยั และข้ อมูลทางคลินิก (AOCID – AO Clinical Investigation and Documentation) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ AO
Foundation ทาหน้ าที่สนับสนุนการฝึ กอบรมและวิจยั ทางคลินิก มีประวัตกิ ารทางานมานานกว่า 10 ปี ได้ สนับสนุนให้
เกิด ศูนย์วิจยั ทางคลินิก (AOCSC – AO Clinical Study Center) ในระดับประเทศ เพื่อสร้ างมาตรฐาน ให้ สามารถทา
วิจยั ทางคลินิกอย่างมีคณ
ุ ภาพ ในแต่ละประเทศซึง่ มีลกั ษณะทางวัฒนธรรม กฎ ระเบียบต่างๆ ของแต่ละประเทศ ซึง่
ก่อให้ เกิดเครื อข่ายนานาชาติ ของศูนย์วิจยั ทางคลินิกของ AO (AOCSC)
โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ รับการรับรองคุณภาพ เป็ นศูนย์วจิ ยั ทางคลินกิ ของ AO (AOCSC)
ต้ งแต่เดือน สิงหาคม 2557 ในด้ านความสามารถทังการท
้
าวิจยั ในโรงพยาบาลกรุงเทพเอง การฝึ กฝน อบรม ให้ ความรู้
ด้ านการวิจยั ทางคลินิกแก่ภาคีเครื อข่าย และเป็ นศูนย์ประสานงานหลักของการวิจยั แบบสหสถาบัน (Multicenter study)
ได้ จนถึงสิ ้นปี พ.ศ. 2557 นอกจากโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ ว ในทวีปเอเซีย มี AOCSC อีก 4 แห่ง (สิงคโปร์ 2 แห่ง ฮ่องกง
1 แห่ง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 แห่ง)
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Figure 2 Awarding AOCSC Certification to BDMS

Figure 3 AOCSC Certificate

ระหว่างดาเนินการขอรับรองคุณภาพ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ และหน่วยเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ กับศูนย์กระดูกและข้ อ
(Orthopedics) ได้ ร่วมกันสมัครเข้ าร่วมโครงการ Geriatric Fracture Center (GFC)1 และได้ รับการคัดเลือกให้ ร่วม
โครงการดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โครงการนี ้มีระยะเวลาดาเนินการตังแต่
้ ไตรมาสที่สาม ของปี พ.ศ. 2557 ถึง
ไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2560 มี พ.ญ.พัณณิดา วัฒนพนม หน่วยเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ เป็ นผู้วจิ ยั หลัก (Principal
Investigator) และ นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ ศูนย์กระดูกและข้ อ เป็ นผู้วิจยั ร่วม (Co-Investigator)

1

A prospective multicenter cohort study to evaluate the benefit of the geriatric fracture center (GFC) concept –
Evaluation of a geriatric co-management program (prospective, observational study, comparing GFC with usual services
on difference in AE, and economic implications, in 4 – 6 countries in Europe, North America, South America, and Asia)
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2.1.3 ขยายความร่ วมมือกับหน่ วยงานในประเทศ และต่ างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (มจธ บางมด)
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (มจธ. บาง
มด) ในการทางานวิจยั ด้ านการประดิษฐ์ และคิดค้ นความรู้ใหม่ในระยะก่อนการวิจยั ทางคลินิก โดยเริ่ มต้ นด้ วยการหารื อ
กับ รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ถึงทิศทางความร่วมมือ และมีการพบปะหารื อกันเป็ นระยะตลอด
ปี พ.ศ. 2557 เบื ้องต้ น ได้ กาหนดกลุม่ หัวข้ อความร่วมมือการทาวิจยั ด้ วยกัน 6 กลุม่ คือ
กลุม่ 1 Rehabilitation
 ไม้ เท้ าสาหรับการบริ หารหัวไหล่ป้องกันไหล่หลุด
 ตัวรับแรงกดในรองเท้ า ส่งข้ อมูลไปยัง อุปกรณ์ประจาตัว เช่นโทรศัพท์มือถือ
 VDO detecting gait ใช้ กล้ อง 4 ตัววิเคราะห์ทา่ ทางการเดิน เคลือ่ นไหว ของผู้กาลังฟื น้ ฟูสภาพ
 EKG band detecting arrhythmia
กลุม่ 2 อุปกรณ์เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยจากรถยนต์ สูร่ ถเข็น
 Patient transfer assist จะมีการส่งนักศึกษามาเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมจากหน้ างาน
กลุม่ 3 การใช้ แสง LED – Light Emitted Diode
 Photo rejuvenation ที่เดิมออกแบบสาหรับการลดรอยเหีย่ วย่น (more collagen, less fibroblast) ให้ ขยาย
ความรู้วา่ จะสามารถประยุกต์ สาหรับเร่งการสมานแผลผู้ป่วยเบาหวานได้ อย่างไร (more fibroblast, less
collagen)
กลุม่ 4 Data mining
 Early detection of autism, looking at EEG
 Health risk assessment using existing data ได้ มีการทาโครงการวิจยั เรื่ อง “แผนภูมิความเสีย่ งทางด้ าน
สุขภาพของผู้ป่วย กรณีศกึ ษา” - “Patient’s Health Risk Profile: Stroke Patient Pilot Study” ส่งมาแล้ ว
กลุม่ 5 ทันตกรรม
 หัวกรอ ประยุกต์ใช้ hard thin film coat เพื่อยืดอายุการใช้ งาน
 Nano bubble เพื่มการละลาย Oxygen ในน ้า
กลุม่ 6 Orthopedics
 Bone plate ใช้ gum metal
 Smart material e.g. super elastic wire
 Simulation for bone healing
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โดยมีความเห็นตรงกันว่าจะมุง่ เน้ นงานวิจยั ที่นาไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยจะมีการลงนามในบันทึกความเข้ าใจร่วมกัน เพื่อกาหนด
กรอบความสัมพันธ์ ส่วนรายละเอียดแต่ละโครงการนันจะมี
้ การตกลงกันเป็ นโครงการไป ทังนี
้ ้ บันทึกความเข้ าใจร่วมกัน จะ
ครอบคลุมประเด็นหลัก 3 ประการดังนี ้
1) เรื่ องของทุนในการทาวิจยั โดยในร่างสัญญาไม่ปิดกันเรื
้ ่ องแหล่งทุน ให้ คงโอกาสไว้ เพื่อสามารถระดมทุนใน
การทาวิจยั จากแหล่งอื่นได้
2) ลิขสิทธิ์ในผลงาน ให้ ระบุเรื่ องการครอบครองสิทธิ์ร่วมและให้ พิจารณาแต่ละงานวิจยั
3) ระยะเวลาในของสัญญา ให้ ระบุความร่วมมือ 3 ปี และต่อสัญญาอัตโนมัติอีก 3 ปี เมื่อไม่มกี ารขอ
เปลีย่ นแปลงสัญญา
OREGON HEALTH AND SCIENCE UNIVERSITY – OHSU
Dr. Justin Denny และ Ms. Leah Cronn จาก Oregon Health and Science University (OHSU) ได้ มาพบกับทีมผู้บริ หาร
ของบริ ษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2557 เพื่อหารื อเรื่ องความ
ร่วมมือ โดยในครัง้ นัน้ ได้ มองพื ้นที่การทางานไว้ สามด้ านคือ (ก) โรคไม่ติดต่อ (ข) อาชีวเวชศาสตร์ และ (ค) โรคติดต่อ ภายใต้
แนวคิดทีจ่ ะสร้ าง Center of Excellence ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ในการหารื อต่อมา ซึง่ ประสานงานโดย International Affiliation Center (IAC) และการไปเยี่ยม OHSU ของผู้บริ หารบริ ษัท
กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ในวันที่ 22 – 24 มิถนุ ายน 2557 ที่ Portland, Oregon และการมากรุงเทพของทีม
OHSU ในเดือนกันยายน ได้ มีข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้ าง Center of Excellence on Occupational Health โดยมีความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุน รพ.สมิติเวช ศรี นคริ นทร์ ด้ านการดูแลผู้ป่วยเด็ก และ บริ ษัทกรี นไลน์ ซินเนอร์ จี ้ ด้ าน Health Informatics ด้ วย
จึงมีการลงนามในความร่วมมือร่วมกัน และจัด Press Conference ในเดือนตุลาคม 2557 โดยมีกาหนดการขยายความ
ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลด้ วย
ในด้ านงานวิจยั ได้ มีการหารื อเพิม่ เติม โดยกาหนดทิศทางความร่วมมือว่า จะทาการวิจยั ในเรื่ องทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ทังสามฝ่
้
าย
โดยในระยะแรกนี ้ อาจจะเป็ นสามหัวข้ อก่อน และเมื่อมีการขยายผลการวิจยั ในอนาคต อาจจะเป็ นโครงการวิจยั ร่วมกัน
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2.1.4 การฝึ กอบรม
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ จัดฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการวิจยั สามครัง้ ได้ แก่
1

อบรม CRITICAL APPRAISAL WORKSHOP ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ในวันที่
25-24มีนาคม 2557
การอบรมเป็ นไปด้ วยดีตามแผน มีผ้ ลู งทะเบียนเข้ ารับการอบรม 40 ท่าน อยูต่ ลอดครบสองวัน 37 ท่าน ในจานวนนี ้
ได้ ตอบแบบสอบถาม ประเมินผลการอบรมจานวน 28 ท่าน ส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจในความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
และเพื่อให้ ผ้ รู ับการอบรม ได้ ฝึกฝนการนาความรู้ไปใช้ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ จดั กิจกรรม Journal Club หลัง
การอบรมทุกสองเดือน คือ
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นาโดย นพ.พิพฒ
ั น์ ชุมเกษี ยร (แพทย์)
Cheryl B. Lin, BS; Eric D. Peterson, MD, et al. Emergency Medical Service Hospital Prenotification Is
Associated With Improved Evaluation and Treatment of Acute Ischemic Stroke. Circ Cardiovasc
Qual Outcomes (2012);5:514-522. (http://dx.doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.112.965210)
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นาโดย คุณปวีณา ริ นนานนท์ (พยาบาล)
Elizabeth West,David, et al. Nurse staffing, medical staffing and mortality in Intensive Care: An
observational study. International Journal of Nursing Studies (2014); 51: 781–794.
(http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.02.007)
 วันที่ 30 กันยายน 2557 นาโดย คุณภาสกร ตันเจริ ญ (นักกายภาพฯ)
Doury-Panchout F, et al. VO2max in patients with chronic pain: The effect of a 4-week rehabilitation
program. Ann Phys Rehabil Med (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2013.11.003
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นาโดย Dr. Harold Hibbert (ผู้เชี่ยวชาญด้ านข้ อมูลสุขภาพ)
Subha Madhavan et al, Genome-wide multi-omics profiling of colorectal cancer identifies immune
determinants strongly associated with relapse. Front. Genet. (2013) 4; 236: 2 – 19.
(http://dx.doi.org/10.3389/fgene.2013.00236)
และมีกาหนด Journal club ครัง้ ต่อไปในเดือนมกราคม 2558 เรื่ อง The role of standardized protocols in
unplanned extubations in a medical intensive care unit. โดย Mary Jarachovic, RN, BSN, Maggie Mason,
RN, BSN, Kathleen Kerber, RN, MSN, ACNS, BC, and Molly McNett, RN, PhD ใน Americal Jour Critical
Care (2011); 20:4: 304 – 312.
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อบรม RESEARCH METHODOLOGY โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 26 – 27 สิงหาคม2557
มีผ้ เู ข้ าอบรมจานวน 50 ท่าน ผลประเมินความพึงพอใจการอบรมอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยส่วนใหญ่เป็ นระดับหัวหน้ างาน
เข้ าร่วมการอบรม ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ ตดิ ตามผลหลังการอบรม โดยเน้ นการนาไปใช้ เพื่อทาวิจยั พบว่าหลัง
การอบรม มีผ้ สู นใจทาวิจยั ที่ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่เพิ่มขึ ้น 6 เรื่ อง คือ
1.1.1 ผลของโปรแกรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและความสามารถในการควบคุมความดันโลหิต ของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง, OPD Heart, คุณรูฮานา จารง คุณศิรินทร
1.1.2 ปั จจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับของเสียในเลือดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ในผู้ป่วยไตเทียม รพกรุงเทพหาดใหญ่.,
H/D, คุณกนกอร โกมลสิทธิ์เวช
1.1.3 ผลของการให้ ข้อมูลการดูแลสุขภาพต่อการตัดสินใจซื ้อบริการตรวจสุขภาพและความพึงพอใจต่อบริ การ
ตรวจสุขภาพของผู้รับบริ การกลุม่ คูส่ ญ
ั ญา, CHK, คุณสัลสบี หมื่นสมาน, คุณสันม่า หะยีหมัด, คุณสุภา
ภรณ์ ท่วมเพ็ชร
1.1.4 ผลของการพัฒนาการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลัก ESI ต่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลใน
แผนกฉุกเฉิน, ER, คุณไสโตง สะรี คุณศิริพร สายวารี
1.1.5 ผลของโปรแกรมการให้ สขุ ศึกษาแบบรายกลุม่ และรายเดี่ยวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่พงึ ประสงค์ของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, OPD MED, คุณรนิดา สว่างวรรณ์
1.1.6 ผลของการจัดท่านอนศรีษะสูงขณะที่ผ้ ปู ่ วยยังคาท่อนาสายสวนทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบต่อความสุข
สบาย และความปลอดภัยของการเกิดภาวะแทรกซ้ อนที่หลอดเลือดแดง, CATH LAB, คุณเรณู รุ่งพันธ์
นอกจาก 6 โครงการที่เพิ่มขึ ้นมา ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ยังได้ ชว่ ยค้ นเอกสารอ้ างอิง และทาให้ งานวิจยั เดิมที่มีอยู่
5 โครงการ มีความก้ าวหน้ าขึ ้นด้ วย โครงการดังกล่าวนี ้ คือ
1.1.7 ผลการนิเทศทางคลินิกแบบ Coaching ต่อการรับรู้คณ
ุ ภาพการพยาบาลของผู้ป่วยปอดอักเสบในหอผู้ป่วย
ในชัน้ 7, W7, คุณอรวรรณ กู้วรกุล
1.1.8 ผลของการพัฒนาการบันทึกแบบ Focus charting ต่อคุณภาพและระยะเวลาการบันทึกทางการพยาบาล
ในหอผู้ป่วยเด็ก, IPU Ped, คุณณัฐฐากูร ตังค
้ า, คุณสุปรี ภรณ์ พันธ์ลาภตรี ง, คุณจารุวรรณ จิวหลิน่
1.1.9 ผลของการพัฒนาการส่งเวรแบบ SBAR ต่อการบริ หารเวลาและการรับรู้คณ
ุ ภาพการพยาบาลผู้ป่วยชัน้
11, W11, คุณดวงกมล ทองแก้ ว
1.1.10 เปรี ยบเทียบ productivity ต่อการจัดอัตรากาลังระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่กบั สภาการพยาบาล
, NSO, คุณป่ ารี ด๊ะ บิลล่าเต๊ ะ
1.1.11 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจตรวจสุขภาพช่องปากและฟั นของผู้รับบริ การ, DENT, คุณกุลภัสรณ์
จานชา
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อบรม GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ในวันที่
2 กันยายน 2557
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ร่วมกับบริ ษัท โคแวนซ์ ประเทศไทย และบริ ษัท โคแวนซ์ สิงคโปร์ ร่วมกันแนะนาความรู้
เรื่ อง การปฏิบตั ิทางคลินิกที่ดี (GCP – Good Clinical Practice) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เพื่อปูพื ้นฐานสาหรับผู้
ที่สนใจทางานวิจยั ทางคลินิก ที่ได้ มาตรฐาน ได้ เข้ าใจแนวคิดและข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ มีผ้ เู ข้ าอบรมทังสิ
้ ้น 73 ท่าน (จาก
ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 50 ท่าน โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 6 ท่าน โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 7 ท่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 3 ท่าน โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรี นคริ นทร์ 3 ท่าน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุ วิท2 ท่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน 1 ท่าน โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 1 ท่าน)

2.1.5 สนับสนุนการจัดทาวิธีปฏิบัตสิ าหรั บงานวิจัยทางคลินิก
งานวิจยั ของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพมีงานวิจยั ทางคลินิกที่กาลังดาเนินการในปี พ.ศ. 2557 จานวน 2 ไปนี2้ เรื่ อง ดังต่อ
1. การศึกษาวิจยั แบบสุม่ ปกปิ ดข้ อมูลสองทาง มียาหลอกเป็ นกลุม่ ควบคุมคูข่ นาน เพื่อประเมินผลของยาอะลิโรคู
แมบ (เอสเออาร์ 236553/อาร์ อีจีเอ็น727) (Alirocumab (SAR236553/REGN727)) ต่อการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ของโรดหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยซึง่ เพิ่งมีกลุม่ อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน [A Randomized,
Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Effect of Alirocumab
(SAR236553/REGN727) on the Occurrence of Cardiovascular Events in Patients Who Have Recently
Experienced an Acute Coronary Syndrome – ODYSSEY OUTCOMES], Status – EC approved,
sponsored by Sanofi-aventis Research & Development.
2. การศึกษา SYMPLICITY ทัว่ โลก (จีเอสอาร์ ) - แบบสหสถาบัน เพื่อเก็บข้ อมูลการรักษาระยะยาวในกลุม่ การ
รักษาเดียวแบบเปิ ดเผยข้ อมูล ไม่มีการทดลอง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้ วย
ระบบ THE MEDTRONIC GLOBAL SYMPLICTY ด้ วยการตัดจี ้ระบบประสาทที่พนั รอบหลอดเลือดแดงที่ไต
ในอาสาสมัครที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรื อโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบซิมพาเทติก”, Status:
Enrollment process, Sponsor: Medtronic
งานวิจยั ทางคลินิกของโรงพยาบาลกรุงเทพ
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์สมอง โรงพยาบาลกรุงเทพ มีงานวิจยั ทางคลินิกที่กาลังดาเนินการอยู่ โดยการประสานงานของ
พยาบาลวิจยั ศูนย์สมอง3 คือ

2
3

Dumnern Srinualta, personal communication
Thiraree Yongprawat, personal communication.
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1. Intravenous tissue plasminogen activator (t-PA) in acute ischemic stroke; a multicenter experience
from Thailand
2. Long-term, prospective, non-interventional, multinational, parallel-cohort study monitoring safety in
patients with MS newly initiated on fingolimod once daily or treated with another approved diseasemodifying therapy
3. The National Registry of Guillain-Barré Syndrome in Thailand (Multicenter study)
4. A randomized study of navigated non-invasive brain stimulation combined with task-oriented therapy
to improve hand and arm function in stroke patients
ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลกรุงเทพ มีงานวิจยั ทางคลินิกคือ
5. NCQA Diabetes recognition program (DRP) for DM Type 2
งานวิจยั ทางคลินิกของวัฒโนสถ
โรงพยาบาลวัฒโนสถเป็ นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้ านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ ง มีวิสยั ทัศน์ที่จะ “เป็ นศูนย์การดูแล
ด้ านโรคมะเร็ งที่ดีที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ การศึกษาวิจยั และการสร้ างองค์ความรู้เป็ นหนึง่ ในภารกิจหลักที่
โรงพยาบาลวัฒโนสถจะต้ องนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการดูแลรักษาบริ การอย่างเหมาะสม
ด้ วยบริ บทดังกล่าวโรงพยาบาลวัฒโนสถมีงานวิจยั ทางคลินิกเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังปลายปี
้
2556 ปั จจุบนั มี
งานวิจยั ทางคลินิกที่ได้ ดาเนินการจานวน 4 โครงการ
1. (An Open-Label, Multi-Center Study to Investigate the Objective Response Rate of Dabrafenib in
Combination with Trametinib in Subjects with BRAF V600 E/K Mutation-Positive Acral Lentiginous
Melanoma
2. (A Randomized Phase 2 Study of LY2157299 versus LY2157299 – Sorafenib Combination versus
Sorafenib in Patients with Advanced Hepatocellular Carcinoma
3. Single group, open-label, Phase IV research project to assess the efficacy and safety of afatinib as a
second treatment method for locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC)
patients who have EGFR mutation (Del19 or L858R), whereby the first treatment method together
with platinum chemotherapy was ineffective
4. (Multicentre, randomised, double-blind, Phase III trial to investigate the efficacy and safety of oral
nintedanib plus docetaxel therapy compared to placebo plus docetaxel therapy in patients with
stage IIIB/IV or recurrent, adenocarcinoma subtype non-small cell lung cancer after failure of first
line chemotherapy
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ด้ วยทังบริ
้ บทของโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ จึงมีการกาหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานสาหรับพยาบาลวิจยั ทางคลินิก ดังนี4้
1. Feasibility
 ประสานงานกับ Sponsor และผู้วิจยั หลัก (Principle Investigator; PI) ในการเริ่ มดาเนินการวิจยั
 ตอบคาถาม (Feasibility) เกี่ยวกับ รายละเอียดของสถานที่ทาการวิจยั (Site) ตลอดจน
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างการวิจยั (Protocol)
2. Study Set-up
 ประสานงาน

และตอบคาถามในการดาเนินการคัดเลือกสถานที่วิจยั ของ

Sponsor

(Site

selection)
 จัดเตรี ยมพร้ อมยื่นหนังสือเพื่อขออนุมตั ิทาวิจยั กับผู้อานวยการโรงพยาบาล
 ประสานงานกับ Sponsor ในการจัดเตรียมและทบทวนเอกสารต่างๆ ในการยื่นเสนอโครงการวิจยั
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั และจริ ยธรรม (Ethics Committee; EC)
 ประสานงานกับ Sponsor และผู้วิจยั ตลอดจนฝ่ ายกฎหมายของโรงพยาบาลในการ Sign
Confidential Agreement
 ติดตามผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั และจริ ยธรรม

พร้ อมกับหนังสือ

อนุมตั ิให้ ดาเนินการวิจยั ได้ (Approval Letter)
 ประสานงานกับ Sponsor ในเรื่ องการขออนุมตั ินายาหรื อเครื่ องมือ เพื่อการวิจยั
 ทบทวนเกี่ยวกับทุนสนับสนุนวิจยั (Study Budget)
 ประสานงาน ทบทวนเกี่ยวกับ Contract Agreement โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องของเนื ้อหา
โดยควรมีขนตอนตามล
ั้
าดับคือ 1) ผู้วิจยั (PI) ทบทวน 2) ยื่นเสนอฝ่ ายกฎหมายของโรงพยาบาล
เพื่อการพิจารณา 3) ส่งให้ Sponsor พิจารณาในส่วนที่มกี ารเพิ่มเติม แก้ ไข 4) หลังจากแก้ ไข
ส่งกลับมาที่ผ้ วู จิ ยั พร้ อมเสนอต่อผู้บริ หารโรงพยาบาล เพื่อทาการลงนามให้ ครบทัง้ 3 ส่วนได้ แก่
1. ผู้มีอานาจฝ่ าย Sponsor 2. ผู้วิจยั หลัก 3. ผู้มีอานาจฝ่ ายโรงพยาบาล
 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลเพื่อเตรี ยมการทาวิจยั ได้ แก่ ผู้วิจยั หลัก ผู้ร่วมวิจยั
(Sub-PI) แผนกการเงิน ห้ องปฏิบตั ิการ ห้ องเอกซ์เรย์ ห้ องยา พยาบาลปฏิบตั ิการในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และอื่นๆ พร้ อมจัดเตรียมประชุมความพร้ อมตามความเหมาะสม
4

Dumnern Srinualta, personal communication
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 เตรี ยมแฟ้ มเอกสารการวิจยั (Investigator Site File) ตามความต้ องการของ Sponsor
 ประสานงานในเรื่ อง Supply ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั เช่น คลังยา ห้ องปฏิบตั กิ าร การเตรียม
แบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูล (Case Report Form; CRF) และเอกสารเซ็นต์ยินยอมเข้ าร่วมโครงการ
(Inform Consent Form; ICF)
 จัดเตรี ยม ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการเริ่ มต้ นทาวิจยั ในโรงพยาบาล (Site Initiation)
 จัดเตรี ยมแผนการในการดาเนินการคัดกรองอาสาสมัคร
 จัดเตรี ยมและบันทึกความรับผิดชอบของผู้เข้ าร่วมวิจยั ทุกคน (Complete Responsibility Log)
3. Study Conduct
 ประสานงานกับผู้วิจยั หลักเกี่ยวกับแผนการดาเนินการคัดกรองอาสาสมัคร
 ดาเนินการและพิจารณาเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินแก่ Site และ PI ในแต่ละงวด
 ดาเนินการในการขอคายินยอมจากอาสาสมัคร

(ICF)

โดยรวมถึงการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ดาเนินการวิจยั แก่อาสาสมัคร
 ดาเนินการวิจยั โดยปฏิบตั กิ ารตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในโครงร่างวิจยั
 ดาเนินการเตือน (Remind) อาสาสมัคร เกี่ยวกับการนัดอาสาสมัครในแต่ละครัง้ (Visit) พร้ อมกับ
การดูแลอาสาสมัครในแต่ละ Visit
 ดูแลการเก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ (Specimen) ตามโครงร่างวิจยั ทีก่ าหนด
 ตรวจนับเม็ดยาวิจยั พร้ อมบันทึก (Drug Accountability Log) ตลอดจนดูแลระบบการจัดเก็บยา
วิจยั ตามอุณหภูมิที่กาหนดพร้ อมจดบันทึก (Temperature record)
 ดาเนินการเก็บข้ อมูลในแต่ละ Visit พร้ อมกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มเก็บข้ อมูล (CRF) หรื อใน
ระบบเก็บข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ (Electronic Case Report Form; ECRF)
 ติดตามและดูแลอาสาสมัครขณะเข้ าร่วมโครงการวิจยั รายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ พร้ อม
ให้ การดูแลรักษาตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาล
 ดาเนินการตอบคาถาม (Query) กรณี Sponsor ถามข้ อมูลทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินการวิจยั ทังหมด
้
โดยเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครในแต่ละคน (Data Clarification Query) ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
 ทาการทบทวน Investigator Site File ในระหว่างการทางานวิจยั (Periodic review)
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 ประสานงาน จัดเตรี ยมเอกสารทัง้ Investigator Site File, Medical Record ในการทา
Monitoring visit ของ Sponsor รวมทังการประสานงานกั
้
บ PI และผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประชุมสรุป
หาก Sponsor ต้ องการ
 รายงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั และจริยธรรม กรณีดงั ต่อไปนี ้
 มีการแก้ ไขโครงร่างวิจยั หรื อแก้ ไขใบลงนามยินยอมเข้ าร่วมโครงการ หรื อเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ (Adverse Event; AE) รวมทังเหตุ
้ การณ์ไม่พงึ ประสงค์ชนิดร้ ายแรง(Serious
Adverse Event; SAE)
 ติดตามและต่ออายุโครงการวิจยั อย่างต่อเนื่อง 3 เดือน ก่อนหนังสืออนุมตั ิโครงการจะ
หมดอายุ
 รายงานความก้ าวหน้ าโครงการทุกปี ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
4. Study Closed-out
 ประสานงานกับ Sponsor เพื่อเตรี ยมทาการ Study Closed-Out
 ทาหนังสือรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั และจริ ยธรรมเพื่อทาการปิ ดโครงการวิจยั
 ส่งสรุปรายงานการวิจยั (Study Report) ต่อคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั และจริ ยธรรม
ภายหลังได้ รับรายงานจาก Sponsor
 ทาการทบทวน Investigator Site File อีกครัง้ ก่อนและภายหลังปิ ดโครงการวิจยั

2.1.6 สนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย R2R
การพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั (R2R – Routine to Research) เป็ นวิธีพฒ
ั นาบุคลากร สาหรับการวิจยั ทีเ่ หมาะกับ
บริ บทของโรงพยาบาลกรุงเทพ แนวคิดของ R2R คือ การนาปั ญหาจากงานประจาที่ทาทุกวัน มาเป็ นโจทย์สาหรับทา
วิจยั ซึง่ จะเปลีย่ นปั ญหาหน้ างาน ให้ เป็ นผลงานวิจยั
ที่ผา่ นได้ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ทงภายในและภายนอกโรงพยาบาลกรุ
ั้
งเทพขอเข้ ารับคาปรึกษาทางด้ านงานวิจยั
เป็ นจานวนมาก ทังการให้
้
คาปรึกษาในเรื่ องของการตังค
้ าถามการวิจยั การตังวั
้ ตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิด
การสืบค้ นฐานข้ อมูล ระเบียบวิธีวิจยั สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ การคานวนขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางในการนาเสนอผลงานวิจยั ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ จดั ทีมวิทยากร
สนับสนุนการทาวิจยั เพื่อให้ คาปรึกษาในงานวิจยั R2R เพื่อให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพของงานวิจยั ให้ เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ประสบการณ์จากการทางานประจาสูง่ านวิจยั ในบุคลากรของเครื อโรงพยาบาลกรุงเทพและ
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ขับเคลือ่ นให้ บคุ ลากรเห็นคุณค่าของงานประจา พัฒนากระบวนการทางานให้ ดีขึ ้น ซึง่ จากการให้ คาปรึกษานี ้ได้
กระตุ้นให้ เกิดงานวิจยั ขึ ้น ดังนี ้
1. ผลของการใช้ เครื่ อง AlterG Anti Gravity Treadmill ในโปรแกรมฟื น้ ฟูสภาพผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นข้ อ
เข่าเทียม
2. การศึกษาผลทางเศรษฐศาสตร์ ด้านความคุ้มค่าของงานติดตามและตรวจวัดระดับยา Amikacin ในเลือด โดย
เภสัชกรคลินิก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรงุเทพ
3. ผลของการให้ ความรู้ด้านโภชนาการ ยา การออกกาลังกายและการดูแลตนเองแก่ผ้ ปู ่ วยที่เข้ าร่วมโครงการ
Hypertension registry program แผนกอายุรกรรม ศุนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ควบคุมความดัน
โลหิตไม่ได้
4. ผลของการใช้ เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ต่อความรู้ในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการรักษาด้ วยรังสี และความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยมะเร็ งที่รับการรักษาด้ วยรังสี
5. อัตราการเกิด Phlebitis และประสิทธิผลของปั จจัยด้ าน Mechanical และ Chemical ต่อการลด Phlebitis ที่
หลอดเลือดดาส่วนปลาย ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้ รับยา Amiodarone
6. ความปวด กับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผู้ป่วย LBP
7. ปั จจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ าร่วมโครงการ DM Type2 pathway
8. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมที่ได้ รับการดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ งเต้ านม
โรงพยาบาลวัฒโนสถ)Breast cancer pathway)
9. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้ รับการบาดเจ็บทางสมองทีเ่ ข้ าร่วมโปรแกรม TBI Pathway หลังจาหน่าย
จากศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพชีวติ SF-36 V.2
10. การป้องกันการเกิดฟองอากาศในหลอดเลือดในการทาหัตถการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ดหู ลอดเลือดแดง )Air
Embolism Prevention in CT Angiogram)
11. การหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ core stabilizer ต่อการเกิด valgus collapse ในขณะ
ที่ทาการกระโดดในแนวดิง่ และการวิ่งเปลีย่ นทิศทางในกลุม่ นักฟุตบอลสมัครเล่นชาย
12. ผลลัพท์การรักษาผู้ป่วยภาวะกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลันทีเ่ ข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพ
13. ผลของการออกกาลังกาย Core Stabilize เพียงอย่างเดียว เปรียบเทียบกับ Core Stabilize ร่วมกับ Latissimus
Dorsi ที่มีผลต่อการลดลงของ Cobb angle ในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด หลังได้ รับการรักษา 12 สัปดาห์
14. การศึกษาเพื่อประเมินความสอดคล้ องของการคัดกรองภาวะโภชนาการโดยแบบคัดกรอง Nutrition Alert Form
เปรี ยบเทียบกับแบบคัดกรองภาวะโภชนาการ Mini Nutritional Assessment ในผู้สงู อายุ
15. ผลของการจัดท่านอนศีรษะสูงขณะที่ผ้ ปู ่ วยยังคาท่อนาสายสวนทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบต่อ ความสุขสบาย
และความปลอดภัยของการเกิดภาวะแทรกซ้ อนที่หลอดเลือดแดง
16. อัตราการเกิด และปั จจัยที่มีผลต่อการเกิด Peripheral Phlebitis ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้ รับยา Amiodarone
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โครงการที่ยกเลิกไป มีสามโครงการ
1. ความถี่ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ สารละลายย ้าเกลือรอเข็มฉีดยาเพื่อป้องกันลิม่ เลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยา
2. การสารวจอาการชาในผู้ป่วยมะเร็ งที่ได้ รับยาเคมีบาบัดกลุม่ Taxane
3. พัฒนารูปแบบการส่งเวรของพยาบาล
ซึง่ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ ตดิ ตามถามถึงสาเหตุทขี่ อยกเลิกโครงการไป ได้ คาตอบดังนี ้
i. ไม่มีเวลาทา เนื่องจากงานประจามีปริ มาณมาก
ii. มีข้อติดขัดภายในทีม
iii. คิดว่างานวิจยั ยาก ไม่สามารถทาได้ เพราะเมื่อเสนอเรื่ องเข้ าพิจารณา IRB แล้ วมีจดุ ทีต่ ้ องปรับแก้ หลายแห่ง
จึงไม่อยากทาต่อ
จากประสบการณ์ในปี พ .ศ.2557 ศุนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพพบว่า ผู้ทา R2R แต่ละทีมใช้ เวลาอย่างน้ อยสามเดือนใน
การทาเอกสารโครงการวิจยั ทาให้ ศนู ย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ เริ่ มการกระตุ้นทา R2R สาหรับปี พ .ศ.2558 ตังแต่
้ เดือน
กันยายน พ .ศ.2557 และมีการจัดอบรมให้ ความรู้ผ้ เู ตรี ยมตัวทา R2R ปี หน้ า มาแล้ วสองรอบ
รอบแรก เพื่อกาหนดคาถามการวิจยั ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วจิ ยั เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีผ้ เู ข้ ารับการ
อบรม 52 คน และที่ รพ กรุงเทพระยอง เมื่อวันที่.5 พฤศจิกายน 2557 มีผ้ เู ข้ ารับการอบรม 29 คน
รอบสอง เพือ่ กาหนดระเบียบวิธีการวิจยั ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจยั เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มีผ้ เู ข้ า
รับการอบรม 31 คน และที่ รพกรุงเทพระยอง วันที.่ 16 ธันวาคม 2557 มีผ้ เู ข้ ารับการอบรม 30 คน
จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ รับการนาเสนอหัวข้ อ (Pre-proposals) สาหรับ R2R ในปี
พ .ศ.2558 แล้ ว 34 หัวข้ อ ดังนี ้
โรงพยาบาลกรุ งเทพ จานวน 17 เรื่ อง จาแนกเป็ นของนักรังสีเคมี 5 เรื่ อง พยาบาล 4 เรื่ อง เภสัชกร 3 เรื่ อง นัก
กายภาพ 2 เรื่ อง นักรังสีเทคนิค 2 เรื่ อง ศูนย์คณ
ุ ภาพ 1 เรื่ อง
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัยหลัก

ตาแหน่ ง

1

Residual sovents determination in PET/CT durgs
by Gas Chromatography in Wattanosoth Hospital

มิ่งกัญจน์ ธนสิริมานนท์

นักรังสีเคมี

2

Optimization of operating parameters on the

ศรี ตรัง พันธุ์พิทย์แพทย์

นักรังสีเคมี
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัยหลัก

ตาแหน่ ง

(11C0)CO2 production
3

The optimization of Lithium Aluminium Hydride
filling for C-11 PIB production in Wattanosoth
Hospital

สุพรรษา กิจประยูร

นักรังสีเคมี

4

Improvement of C-11 PIB production using FMEA

ธนิตา เสาร์ นา

นักรังสีเคมี

5

ค่า UV absorbance ของสารเภสัชรังสี G 11P2B
ระหว่าง synthesis มีความสัมพันธ์กบั ค่าปริ มาณ BTAของ 1C- 11P2B product หรื อไม่

สุฑาทิพย์ งอกผล

นักรังสีเคมี

6

การพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิกในการจัดการความ
เจ็บปวดจากดูดเสมหะในผู้ป่วยวิกฤต

คุณดวงพร เกิดศักดิ์

พยาบาล

7

ผลของการให้ คาแนะนาในการดูแลตัวของในผู้ป่วย
บาดเจ็บเอ็นไขว้ หน้ าก่อนการผ่าตัดซ่อมแซมต่อระดับ
ความเจ็บปวดและบวมในสถาบันเวชศาสตร์ การกีฬา
และออกกาลังกายกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

คุณรัชนี ชูสกุลพัฒนา

พยาบาล

8

การถูกเข็มทิม่ ตาหรื อของมีคมบาดจากการให้ บริ การทาง คุณเกร็ ดนที เพชรหมอง
การแพทย์ของบุคคลากรในแผนกห้ องผ่าตัด
โรงพยาบาลกรุงเทพ

พยาบาล

9

อุบตั ิการณ์ Cognitive impairment in stroke ความ
เสีย่ งเมื่อให้ ญาติดแู ลผู้ป่วย Dysphasia

พยาบาล

10

การติดตามการใช้ ยาต้ านการแข็งตัวของเลือดชนิด
รับประทานกลุม่ ใหม่ )New Oral Anticoagulants) โดย
เภสัชกรคลินิก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

คุณอาทิตยา ศรี ณรงค์สขุ

เภสัชกร
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัยหลัก

ตาแหน่ ง

11

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้
IV rt-PA ในผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke ของศูนย์
การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

คุณจักรพันธุ์ ชมสวน

เภสัชกร

12

การศึกษาผลการให้ คาแนะนาแก่แพทย์หลังมีคาสัง่ ใช้ ยา ภญชลาลัย หินชนะ.
Valproic acid ร่วมกับ Carbapenem antibiotics โดย
เภสัชกรคลินิก ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

เภสัชกร

13

การหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ คุณอธิพล เมธาทิพย์
Core stabilizer ต่อการเกิด valgus collapse ในขณะที่
ทาการกระโดดในแนวดิง่ และการวิ่งเปลีย่ นทิศทางใน
กลุม่ นักฟุตบอลสมัครเล่นชาย

นัก
กายภาพบาบัด

14

โครงการตรวจคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังคดใน
พนักงานของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

นันทชนม์ รุจิฉาย

นัก
กายภาพบาบัด

15

เปรี ยบเทียบการทา Simulation 2dimetion technique
ระหว่างการใช้ tomor loc กับ conventional simulator
ในแง่การทางานในมุมมองของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องและ
ผู้ป่วย

มนสินี ยุทธนาอมร

นักรังสีเทคนิค

16

1.การแพ้ อาหารทะเลมีความสัมพันธ์กบั การแพ้ สารทึบ
รังสี ultravist ในผู้ป่วยทีม่ ารับบริการตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

ทัศนีย์ ฉันทสิทธิพร

นักรังสีเทคนิค

คุณอัญชลี วิทยาพิพฒ
ั น์

ศูนย์คณ
ุ ภาพ

2. อุบตั ิการณ์ของการตรวจพบโรคหลอดเลือดดาที่ขาอุด
ตัน )DVT) ด้ วยเครื่ อง ultrasound ในผู้ป่วยที่มคี า่ DDimer สูงผิดปกติ
17

1. ผู้ประสานงานคุณภาพระดับหน่วยงานมีความ
ต้ องการเข้ าร่วมอบรมหลักสูตร Coach พบ FA ที่องค์กร
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัยหลัก

ตาแหน่ ง

จัดขึ ้นหรื อไม่
2. อะไรคือปั ญหาและอุปสรรคที่ทาให้ ผ้ ปู ระสานงาน
คุณภาพระดับหน่วยงานไม่สามารถเข้ าร่วมอบรม
หลักสูตร Coach พบ FA
3. ถ้ าองค์กรมีระบบการจัดหลักสูตร Coach พบ FA ใน
รูปแบบออนไลน์ ผู้ประสานงานคุณภาพระดับหน่วยงาน
มีความต้ องการเข้ าร่วมอบรมหรือไม่
4. สือ่ การจัดหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ควรมีลกั ษณะ
อย่างไร จึงจะน่าสนใจให้ เข้ าร่วม
โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จานวน 14 เรื่ อง จาแนกเป็ นของพยาบาล 14 เรื่ อง
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัยหลัก

ตาแหน่ ง

1

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุขในการ
คุณสุดาวดี ปั ญญาธรรม
ทางานกับพฤติกรรมการบริ การของเจ้ าหน้ าที่ แผนกศูนย์
สุขภาพและความงามโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

พยาบาล

2

อุปสรรคที่ทาให้ การให้ ยา RTPA ล่าช้ าใน Case Stroke

คุณเกษศิณี เฟื่ องฟู

พยาบาล

3

ผลของการทา hourly rounding และการเกิด High
Level infiltration / phlebitis ของผู้ป่วยเด็กใน
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ปี 2557

คุณฤทัยรัตน์ สาย
สังวรณ์

พยาบาล

4

มารดาหลังคลอดที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองสามารถ
ให้ นมบุตรได้ อย่างถูกต้ องก่อนกลับบ้ าน

คุณสุธิดา เหลืองทองใบ พยาบาล
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัยหลัก

ตาแหน่ ง

5

สัดส่วนและปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องที่ทาให้ บริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาของ คุณปิ ยะมาศ สังข์สจั จธรร
โรงพยาบาลกรุงเทพระยองมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม

พยาบา

6

ผลการคัดกรองผู้ป่วยทีม่ าตรวจรักษาทีค่ ลินิก Outreach คุณกาญจนาณัฏฐ์ พัศดร
ได้ ถกู ต้ องตามระดับความรุนแรงของโรคในกลุม่ ผู้ป่วย
Trauma

พยาบา

7

พยาบาลวิชาชีพศูนย์กระดูกและข้ อและพยาบาล Ward
6 A มีความรู้เพียงพอหรื อไม่กบั การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
กระดูกสันหลัง

คุณมยุรี เจนจัดการ

พยาบาล

8

แนวทางในการจัดการเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับวัคซีนป้องกัน
พิษสุนขั บ้ าครบตามนัด

คุณจุฑามาศ แสงดี

พยาบ

9

การศึกษาเชิงคุณภาพ ของภาวะแทรกซ้ อน และความพึง คุณศิริลกั ษณ์ ช้ างชาวนา
พอใจในการล้ างจมูกด้ วย silicone Tip

พยาบ

10

เปรี ยบเทียบระยะเวลาการหายของแผลถลอกระหว่าง
การทาแผลแบบใหม่กบั แบบเดิม

คุณสาวจรรยา ศรี วฒ
ั น
ประยูร

พยาบาล

11

ผลการใช้ โปรแกรมสนทนาเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองมีผลต่อความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ของศูนย์หวั ใจ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

คุณชยุดา ศรี บญ
ุ เรื อง

พยาบาล

12

การลดอัตราการเกิดPhlebitis จากยา amiodaroneใน
ผู้ป่วยICUโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

คุณอุทยั วรรณ อินทร
เจริ ญสุข

พยาบาล
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัยหลัก

ตาแหน่ ง

13

ระดับความรุนแรงของความปวด และความพึงพอใจของ คุณสุภาณี แสงกระจ่าง
ผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัด Appendectomy ต่อการจัดการ
ความปวดหลังผ่าตัดที่ห้องพักฟื น้ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง

พยาบาล

14

ปั จจัยแรงจูงใจต่อการทางานวิจยั ของเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

พยาบาล

คุณรวีวรรณ สายแก้ วดี

โรงพยาบาลกรุ งเทพจันทบุรี จานวน 3 เรื่ อง จาแนกเป็ นของพยาบาล 3 เรื่ อง
ลาดับ
1

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

ตาแหน่ ง

ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยใน รพ.
กรุงเทพ จันทบุรี ต่อการใช้ คมู่ ือการบริ หารยาKCL

คุณนิตยา นพเทาว์

พยาบาล

2

ประสิทธิผล Xylocaine jelly ในการลดระดับความ
เจ็บป่ วยที่มีแผล Abrasiohn

คุณปราณีต จงพันธนิมิตร พยาบาล

3

โปรแกรมการให้ ความรู้ตอ่ ความสาเร็ จในการเจาะเลือด
ครัง้ เดียวของพยาบาลจบใหม่

คุณปวีณ์พรณภัทร เจียม
สกุล

คุณดวงตา วงศ์สนิ ธุ์

พยาบาล

โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จานวน 2 เรื่ อง จาแนกเป็ นของพยาบาล 2 เรื่ อง
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

1

อุบตั ิการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากการใส่สายสวน
ให้ สารน ้าทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย ในหอผู้ป่วยอายุ
รกรรม และหอผู้ป่วยโรคระบบประสาท โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา

ผู้วิจัย
คุณเสาวภา โตสติ

ตาแหน่ ง
พยาบาล
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

2

ผลของโปรแกรมการให้ ข้อมูลโดยผ่านสือ่ วิดิทศั น์ตอ่
ความกลัวของเด็กวัยก่อนเรี ยนก่อนการได้ รับสารน ้าทาง
หลอดเลือดดาส่วนปลาย ในแผนกผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ผู้วิจัย
คุณจันจิรา ริ กากรณ์

ตาแหน่ ง
พยาบาล

โรงพยาบาลกรุ งเทพตราด จานวน 1 เรื่ อง จาแนกเป็ นของพยาบาล 1 เรื่ อง
ลาดับ
1

ชื่อเรื่อง
ศึกษาย้ อนหลังแนวทางการดูแลผู้ป่วย Mu

ผู้วิจัย
คุณวัชรา ชื่นกมล

ตาแหน่ ง
พยาบาล

คุณวริ ศรา ท่าหิน
โรงพยาบาลพญาไท 3 จานวน 1 เรื่ อง จาแนกเป็ นของพยาบาล 1 เรื่ อง
ลาดับ
1

ชื่อเรื่อง
การรับรู้สมรรถนะด้ านความปลอดภัยของผู้ป่วยของ
พยาบาลวิชาชีพ

ผู้วิจัย
คุณนุชจรี กิจวรรณ

ตาแหน่ ง
พยาบาล

2.2 The Bangkok Medical Journal
การจัดทาวารสาร มีสามขันตอนคื
้
อ การหาบทความ การบรรณาธิกรบทความจนถึงการตีพมิ พ์เป็ นวารสาร และการแจกจ่าย
วารสารที่ตีพมิ พ์แล้ วไปถึงมือผู้รับ ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพสามารถรับงานเพียงสองขันตอนคื
้
อ ขันตอนที
้
่หนึง่
และที่สาม เนื่องจากการบรรณาธิกรบทความต้ องใช้ ทกั ษะความสามารถของทีมบรรณาธิการ ซึง่ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพยังไม่
สามารถทาได้
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา การหาบทความทาได้ เพียงสาหรับตีพิมพ์แต่ละฉบับเท่านัน้ ยังไม่มีบทความเผื่อไว้ ลว่ งหน้ า ทังนี
้ ้
เนื่องจากวารสารยังเป็ นที่ร้ ูจกั ในวงจากัด บรรณาธิการ และทีมบรรณาธิการต้ องเชิญบุคคลที่ร้ ูจกั ให้ ช่วยเขียนบทความลง
วารสาร ผลกระทบคือทาให้ ขนาดกลุม่ ผู้ที่อาจเป็ นผู้นิพนธ์บทความ (authors pool) หดเล็กลงเรื่ อยๆ และต้ องมีการให้
ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ สถานการณ์ดงั กล่าว ตรงข้ ามกับวารสารทีม่ ีชื่อเสียงอื่นๆ ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั และเรี ยกเก็บค่า
ตีพิมพ์จากผู้นิพนธ์ได้ จากการวิเคราะห์เบื ้องต้ น ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพเห็นว่า ในระยะยาวจะต้ องทาวารสารให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
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โดยนาเข้ าสูฐ่ านข้ อมูลอ้ างอิง เช่น Medline Pubmed หรื อ Elsevier โดยขันแรก
้
ได้ พยายามนาเข้ าระบบดัชนีอ้างอิงของ
ประเทศไทย (Thailand Citation Index – TCI)
ส่วนการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า จาต้ องเพิม่ กลไกเชิญผู้เขียนบทความ ให้ ได้ บทความเพียงพอในฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ 2557)
และฉบับที่ 8 (กันยายน 2557) ซึง่ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ
ในด้ านการแจกจ่าย เนื่องจากงบประมาณสาหรับวารสารถูกปรับลดลงครึ่งหนึง่ ทางออกสาหรับปี พ.ศ. 2557 คือการลด
จานวนเล่มที่พิมพ์ลง จาก 45,000 เล่ม เหลือ 25,000 เล่ม และสารวจความต้ องการวารสารจากผู้รับเดิม พร้ อมกันกับการ
ส่งเสริ มการรับเป็ น electronic copies ซึง่ ทีมบรรณาธิการ ได้ จดั ทาแต่ละบทความเป็ น pdf อยูแ่ ล้ ว และในช่วงปลายปี พ.ศ.
2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ ปพู ื ้นฐานการทาวารสารเป็ น electronic journal เพื่อให้ สามารถค้ นคว้ าออนไลน์ได้ อันจะทา
ให้ วารสารเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น และมีสว่ นช่วยขยับสถานะของวารสารเข้ าสูฐ่ านข้ อมูลอ้ างอิงได้ เร็ วขึ ้น
อีกกิจกรรมหนึง่ ที่ศนู ย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ปฏิบตั ิตามแนวคิดของหัวหน้ าบรรณาธิการ คือการจัดทาวิดิโอคลิป Bangkok
Medical Journal Live เพื่อเพิม่ ช่องทางรับรู้สาระสาคัญของบทความให้ กว้ างขวางขึ ้น โดยทาเป็ นวิดีโอคลิป ขนาดประมาณห้ า
นาที สัมภาษณ์ผ้ เู ขียนบทความ แล้ วนาขึ ้นไว้ ใน Youtube

2.2.1 เพิ่มกลไกเชิญผู้เขียนบทความ




เชิญแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ และผู้สนใจ เขียนบทความ
มีการประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการแพทย์ และเชิญวิทยากรที่มาบรรยาย CME ร่วมเขียนบทความ
มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ แบบสอบถามข้ อมูลการรับวารสาร การเขียนวารสาร การทบทวนวารสาร

2.2.2 จัดทารายชื่อ สารวจความต้ องการ ผู้บอกรั บเป็ นสมาชิก
ปี พ.ศ. 2557 งบประมาณสาหรับการจัดทา จัดพิมพ์วารสารลดลงจากเดิมร้ อยละ 50 คณะทางานจึงปรับปรุงการ
เผยแพร่ โดยเน้ นการเผยแพร่ในช่องทางอิเล็กโทรนิกส์ และลดจานวนการจัดพิมพ์ลง จาก 45,000 เล่ม เป็ น 25,000
เล่ม และ 15,000 ในที่สดุ นอกจากนันยั
้ งได้ ทาการทบทวนรายชื่อผู้บอกรับวารสาร พร้ อมตรวจสอบความถูกต้ องของ
ที่อยูท่ ี่จดั ส่งทางไปรษณีย์ โดย ส่งแบบสอบถามออกไป ให้ ผ้ ตู ้ องการรับวารสารแจ้ งที่อยูท่ ี่ถกู ต้ องกลับมา

2.2.3 การจัดส่ งวารสาร ลดจานวนพิมพ์ เพิ่มสมาชิกอิเล็คโทรนิกส์ เผยแพร่ ใน
โรงพยาบาลเครื อข่ าย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ โปโลคลับ
นอกจากนัน้ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ จดั วางวารสาร ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลเครื อข่าย สายการ
บิน สโมสร เช่น โปโลคลับ เพื่อขยายฐานผู้อา่ นให้ เพิม่ จากเดิม ทีม่ ีแต่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลเป็ นส่วนใหญ่
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2.2.4 สมัครเข้ าอยู่ในทาเนียบ Thai Journal Citation Index (TCI)
สถานะของวารสารปั จจุบนั ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั และที่สาคัญคือ ไม่ได้ อยูใ่ นทาเนียบวารสารทางวิชาการ ที่นกั วิชาการ
อ้ างอิงถึงบ่อยๆ คณะผู้จดั ทาวารสารเห็นความจาเป็ นที่จะต้ องกาหนดทิศทางการพัฒนา เพื่อขยับสถานะของวารสาร
ให้ เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการ อันจะทาให้ มีผ้ สู ง่ บทความมาตีพิมพ์มากขึ ้น ขันตอนแรกคื
้
อการนาวารสารเข้ าสูร่ ะบบ
ศูนย์ดชั นีอา้ งอิ งวารสารไทย (Thai Journal Citation Index) ซึง่ มีเกณฑ์กาหนด 10 ข้ อ เป็ นเกณฑ์หลัก 2 ข้ อ และ
เกณฑ์รอง 8 ข้ อ โดยแต่ละข้ อมีคะแนน 0 – 2 คะแนน วารสารต้ องได้ คะแนนประเมินไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 80 (16
คะแนน) จึงจะได้ รับการรับรองคุณภาพ และจะได้ รับการคัดเลือกเข้ าสูฐ่ านข้ อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
ต่อไป หากได้ คะแนนร้ อยละ 40 (8 คะแนน) แต่ไม่ถึงร้ อยละ 80 (16 คะแนน) จะถือว่าเป็ นวารสารที่อยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุงคุณภาพ และอยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI ได้ ส่วนวารสารที่ได้ คะแนนประเมินตา่ กว่าร้ อยละ 40 (8 คะแนน)จะไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพ และไม่เข้ าอยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI
ในเดือน เมษายน 2557 คณะบรรณาธิการและศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ ยื่นแบบเสนอเข้ าอยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI ต่อ
สานักงานเลขานุการ TCI ทราบว่ากระบวนการตรวจสอบจะเริ่ มปลายปี 2557 เพื่อรับรองในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์วจิ ยั
สุขภาพกรุงเทพจะติดตามเรื่ องนี ้ ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2558
จากการวิเคราะห์สถานะวารสาร คาดว่าจะได้ คะแนนมากกว่า 8 คะแนนแน่นอน หากพัฒนาอีกเล็กน้ อย น่าจะได้ ถงึ
16 คะแนน

2.2.5 ทา Open Journal Submission (OJS)
เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการจัดทาวารสาร โดยเฉพาะในส่วนการตอบรับ ทบทวน แก้ ไข บทความ เมื่อมีการส่ง
บทความออนไลน์ ทีมบรรณาธิการและศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ จึงให้ บริษัทลานเกียร์ เทคโนโลยี จัดทาระบบ Open
Journal System ขึ ้น ทาให้ ชว่ ยอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้นิพนธ์สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการส่งบทความทาง
วิชาการลงตีพิมพ์ใน The Bangkok Medical Journal ในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ การวิจยั และเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้นิพนธ์
ปั จจุบนั ทุกบทความที่ตีพิมพ์ใน The Bangkok Medical Journal ได้ ถกู นาเข้ ามาในระบบ OJS แล้ ว ทังนี
้ ้ ประมาณ
สองในสามของบทความที่สง่ เข้ ามา ถูกส่งตรงเข้ าระบบโดยผู้นิพนธ์ ส่วนอีกประมาณหนึง่ ในสาม ส่งมาทางไปรษณีย์
อิเล็คโทรนิกส์ ส่วนใหญ่เป็ นบทความจากต่างประเทศและโรงพยาบาลเครื อข่าย ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพร่วมกับ
คณะบรรณาธิการวารสาร เป็ นผู้นาเข้ าระบบ OJS
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2.2.6 สนับสนุนการจัดทา Bangkok Med Journal Live
เพื่อให้ ความรู้ใหม่ที่ได้ ตีพิมพ์ ไปถึงผู้รับได้ อีกทางหนึง่ คณะบรรณาธิการ และศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ ริเริ่ มทา
วิดีโอคลิป จากบทความที่นา่ สนใจในฉบับที่ 8 โดยสรุปเนื ้อหา สัมภาษณ์ผ้ นู ิพนธ์ และนาไฟล์วิดีโอคลิปนี ้ วางไว้ ใน
Youtube โดยให้ มี Link จาก bangkokhealth.com และ bangkokmedjournal.com ทังนี
้ ้ ได้ รับความร่วมมืออย่างดี
ยิ่งจาก ฝ่ าย Audio visuals ของโรงพยาบาล ซึง่ ใช้ ทกั ษะการถ่ายทา ตัดต่อ ผสานเสียงดนตรี ทาให้ ได้ ผลงานระดับ
มืออาชีพ สาหรับในปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะทา Bangkok Med Journal Live ได้ ไม่ต่ากว่า 4 ชิ ้น

2.3 หน่ วยข้ อมูลสุขภาพ (Health Information System Office)
งานของหน่วยข้ อมูลสุขภาพ ให้ ความรู้ตรงแก่นกั วิชาการ และประชาชน โดยผ่านทางสือ่ ออนไลน์เป็ นหลัก ในปี พ.ศ. 2557 นี ้
ได้ มีการปรับปรุงเว๊ ปไซท์ www.bangkokhealth.com เผยแพร่บทความสุขภาพ ตามปฏิทินสุขภาพที่กาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ ต้นปี
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และการรณรงค์ตา่ งๆ มีการพัฒนา แผนที่สขุ ภาพ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ งานเว๊ ปไซท์
ในการค้ นหาสถานบริ การทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีบริ การค้ นหาเอกสารวิชาการ ทังในรู
้ ปแบบให้ ผ้ ใู ช้ ค้นหาเองด้ วย
Clinicalkey และในรูปแบบที่ศนู ย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพค้ นหาให้ นอกจากนี ้ยังได้ จดั เวทีเสวนาฉุกเฉิน และพัฒนาโปรแกรม
Research portal เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ริเริ่ มทาการวิจยั ด้ วย

2.3.1 ปรับปรุง Bangkokhealth.com webpage
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพได้ ปรับปรุงเว็ปไซท์ของศูนย์ www.bangkokhealth.com ให้ มีรูปลักษณ์ และประโยชน์การ
ใช้ งาน เหมาะสม และเป็ นมิตรต่อผู้ใช้ ให้ สามารถค้ นหาบทความสุขภาพที่มีอยูแ่ ล้ วกว่า 2,000 บทความ ได้ ง่ายขึ ้น
โดยจัดทาระบบค้ นหาดังนี ้
 ค้ นหาตามตัวอักษร (อักษรตัวแรกของชื่อภาษาไทย)
 ค้ นหาตามกลุม่ ตามวัย (เด็ก วัยรุ่น สตรี ตงครรภ์
ั้
สตรี ทวั่ ไป ชาย และผู้สงู อายุ) และ
 ค้ นหาตามระบบ (หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ ง โรคติดเชื ้อ ฯลฯ)
ในด้ านรูปแบบการนาเสนอ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ จัดทา Infographic ซึง่ เป็ นการนาบทความสุขภาพมาสรุปย่อ
เพื่อ ง่ายต่อการเข้ าใจของผู้อา่ น และสะดวกในการส่งประชาสัมพันธ์ตอ่ และในปั จบุ นั กาลังเป็ นที่นิยมในโลกของ
Social Network ทางศูนย์วิจยั ได้ จดั ทาแล้ ว 3 เรื่ อง ได้ แก่ โรคฤดูผน ดูฟตุ บอลโลก และโรคไม่ติดต่อ
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Figure 4 Infographics

นอกจากนี ้ทางศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ยังได้ เพิ่มบริ การใหม่สาหรับประชาชนอีกบริการหนึง่ คือ การ ”สแกนสุขภาพ”
ด้ วยชุดประเมินความเสีย่ งโรคต่างๆ 11 โรค ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การประเมินความเสีย่ งภาวะข้ อเข่าเสือ่ ม
ประเมินความเสีย่ งโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบ
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยดด้ วยตนเอง
อัมพฤกษ์ -อัมพาต
แบบประเมินความเสีย่ ง เส้ นประสาทบาดเจ็บที่ข้อมือจากการทางาน
แบบประเมินความเสีย่ งภาวะโรคกระดูกพรุน
แบบประเมินความเสีย่ งมะเร็งเต้ านม
มะเร็ งต่อมลูกหมากหรื อระบบทางเดินปั สสาวะชาย
แบบประเมินความเสีย่ งโรคทางนรี เวชและมะเร็ งสตรี
นอนกรนหรื ออาการผิดปกติทางด้ านการนอนหลับ
ความเสีย่ งของโรค NCDs สาหรับประชาชน

ผลจากการพัฒนาดังกล่าวนี ้ ทาให้ ยอดผู้ใช้ งานเว็ปไซท์ของศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ เพิ่มขึ ้นรวมทังปี
้ 12.4% จานวน
ผู้ใช้ บริ การข้ อมูลสุขภาพยังสะท้ อนได้ จากหน้ า Facebook: bhrcenter ซึง่ เป็ นอีกช่องทางหนึง่ ในการประชาสัมพัน
ข่าวสาร บทความต่างๆของศูนย์วิจยั ฯ ในปี พ.ศ. 2557 นี ้มีจานวนผู้กดไลค์ แล้ ว 338,584 ครัง้
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Figure 5 จานวนครัง้ ทีม่ ีผ้ ใู ช้ งานเว็ปไซท์ bangkokhealth.com พ.ศ. 2557 เที่ยบกับ 2556
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2.3.2 เผยแพร่ บทความสุขภาพแก่ นักวิชาการ และข่ าวสุขภาพแก่ ประชาชน
เว็บไซต์ Bangkokhealth.com เป็ นเว็บไซต์ทเี่ ผยแพร่ บทความสุขภาพ และข่าวสุขภาพ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยจะ
เสนอแนวทาง วิธีป้องกัน วิธีการดูแลตัวเอง ป้องกันการเกิดโรค แนวทางการรักษา และอื่นๆ ที่ทนั ต่อสถานการณ์
และเหตุการณ์สขุ ภาพ เพื่อให้ ประชาชน มีแหล่งข้ อมูลในการดูแลสุขภาพ โดยในปี ที่ผ่านมามีจานวนบทความสุขภาพ
และข่าวสุขภาพ ที่เผยแพร่ แต่ละเดือน ดังในภาพที่ 5
Figure 6 จานวนบทความสุขภาพ และข่าวสุขภาพที่นา่ สนใจ มกราคม ถึง ธันวาคม 2557
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2.3.3 บริการ แผนที่สุขภาพ (Health Map)
แผนที่สขุ ภาพเป็ นอีกหนึง่ บริ การของเว็บไซต์ bangkokhealth.com ที่ช่วยให้ สามารถค้ นหาโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้
พร้ อมกับระบุพิกดั และแผนที่ ผู้สนใจสามารถเข้ าไปใช้ บริ การแผนที่สขุ ภาพได้ ที่
http://www.bangkokhealth.com/healthmap/
Figure 7 Heatlh Map

2.3.4 สนับสนุนการค้ นข้ อมูลด้ วย Clinicalkey
ทางบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อสิทธิการสืบค้ นข้ อมูลความรู้ และบทความทางการแพทย์ ด้ วยโปรแกรม Clinicalkey จากบริ ษัท
Elsevier โดยใช้ งบประมาณ ปี พ .ศ.2556 เริ่ มใช้ ตามสัญญาตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2526 และจะสิ ้นสุดสัญญาในเดือน
ตุลาคม 2527
ที่ผา่ นมาในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจยั ฯได้ จดั ให้ บริ ษัท Elsevier มาสาธิตการใช้ งาน สองครัง้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน และ
20 มิถนุ ายน ซึง่ ทาให้ ยอดการใช้ งานเพิม่ ขึ ้นตามมา
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Figure 8 จานวนครัง้ ทีม่ ีการใช้ งาน Clinicalkey จาแนกตามเดือน
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นอกจากนี ้ ในฐานะผู้ดแู ลการใช้ งาน ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ ทาการสารวจการใช้ งาน Clinicalkey และ
UpToDate ในกลุม่ แพทย์ ในเดือนกรกฏาคม 2527 โดยได้ สมุ่ ด้ วยวิธี Systematic random sampling จากรายชื่อ
แพทย์ และทันตแพทย์ ที่ทางานที่โรงพยาบาลกรุงเทพทังหมด
้
ในเดือนพฤษภาคม 961 ท่าน ใน 11 แผนก ได้ รายชื่อ
แพทย์ ทังหมด
้
243 ท่าน จึงได้ สง่ แบบสอบถามไป 243 ชุด ได้ รับแบบสอบถามกลับมา 75 ชุด ไม่กรอกข้ อมูล 4 ชุด
สามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ได้ 71 ชุด (29%)
1. จาก 71 ชุด ตอบว่ารู้จกั Clinicalkey 28 (40%) ช่วงความเชื่อมัน่ 95% จาก 34% ถึง 45%
2. จาก 71 ชุด ตอบว่ารู้จกั Uptodate 36 (51%) ช่วงความเชื่อมัน่ 95% จาก 45% ถึง 57%
จากความร่วมมือกับบริ ษัท Clearstate ประเทศสิงคโปร์ ในการศึกษาเพิ่มเติมด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative
study) ด้ วยการสัมภาษณ์แพทย์ผ้ ใู ช้ งาน Clinicalkey 8 ท่าน กับผู้ไม่ใช้ งาน 8 ท่าน
จากกลุม่ ผู้ใช้ งาน Clinicalkey
 แพทย์สว่ นใหญ่จะใช้ Clinicalkey ที่บ้าน หรื อในกรณีที่มีเวลาว่างเพราะในการใช้ งานอาจจะต้ องใช้
เวลานาน โดยเน้ นไปทางการหาความรู้เพิ่มเติม ประกอบการรักษา และหาข้ อมูลในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยเป็ นโรคที่
ไม่คอ่ ยจะพบบ่อย โดยใช้ งานประมาณ 1- 2 ครัง้ /สัปดาห์
 ส่วนใหญ่จะเห็นว่าโปรแกรม Clinicalkey มีประโยชน์ ต่อการรักษาผู้ป่วย เพิ่มพูนความรู้ ให้ แก่บคุ คลากร
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จากกลุม่ ผู้ไม่ได้ ใช้ งาน Clinicalkey
 แพทย์สว่ นใหญ่เคยชินกับการใช้ โปรแกรม Up-to-date เพราะว่ามีการสอนใช้ ตงแต่
ั ้ เป็ นนักเรี ยนแพทย์ มี
ข้ อมูลที่เป็ นแบบสรุป เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่จะใช้ ไปในการรักษาผู้ป่วย ไม่มีเวลาที่จะเข้ ามาใช้ โปรแกรม
Clinicalkey ประกอบกับไม่ทราบว่ามีการนาโปรแกรมนี ้มาใช้ งานในโรงพยาบาล
 ในกรณีที่พบปั ญหาในการรักษาหรื อเป็ นกรณีที่ไม่คอ่ ยจะพบบ่อย ส่วนใหญ่จะเลือกปรึกษากับเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะหาข้ อมูลด้ วยตัวเองหรื อหาข้ อมูลจาก Google และบางท่านสามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูล
ทางการแพทย์ในโรงเรี ยนแพทย์ หรื อที่ตา่ งๆ โดยผ่านเพื่อนหรื อคนรู้จกั

2.3.5 บริการค้ นหาวารสารฉบับเต็ม (Full text search)
การทบทวนวรรณกรรม เป็ นอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ที่สาคัญขันตอนหนึ
้
ง่ ของการทางานวิจยั เพื่อให้ งานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
น่าเชื่อถือ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ จึงให้ บริ การค้ นบทความฉบับเต็ม (Full article search) สาหรับผู้ที่ไม่สามารถค้ น
วารสารวิชาการฉบับเต็มได้ เอง เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั หรื อ ผู้สนใจความรู้ใหม่ๆ ได้ ใช้ ในการวิจยั หรื อใช้ เป็ นข้ อมูลในการรักษา
ในปี 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ ให้ บริ การค้ นหาบทความรวมตังแต่
้ มกราคมถึงธันวาคม 303 ฉบับ

Figure 9 จานวนบทความทีศ่ นู ย์วิจยั สุขภาพกรุ งเทพบริการจัดหาให้ มกราคม ถึงธันวาคม 2557
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2.3.6 เวทีเสวนาฉุกเฉิน เรื่ องอีโบล่ า
จากสถานการณ์การระบาดของไข้ เลือดออกอีโบล่า ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2557 ทีเ่ ริ่ มจากสามประเทศในอาฟริ กา
ตะวันตก แล้ วระบาดไปยังทวีปอเมริ กาเหนือ ยุโรปตะวันตก ทาให้ เกิดความเกรงกลัวว่า อาจจะระบาดมาทางเอเซีย
และเข้ าสูป่ ระเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการคมนามคมในแถบนี ้ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้
ติดตามความคืบหน้ าการระบาดมาตลอดและเห็นว่า ความรู้เรื่ อง “พบอีโบล่าแล้ ว ทาอะไร” มีชดั เจนแพร่หลายแล้ ว
แต่เหตุการณ์การระบาดในสหรัฐอเมริ กา ชี ้ชัดว่า ความรู้วา่ “ทาอย่างไรจึงจะทราบว่าเป็ นอีโบล่า” ยังไม่ชดั เจน จึงจัด
เวทีเสวนาเรื่ อง แผนรับมื อโรคอีโบล่า สาหรับประเทศไทย ขึ ้น เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยเชิญ นพโสภณ .
เอี่่ยมศิริถาวร ผู้อานวยการสานักงานควบคุมโรค เขต 1 เสวนากับ พญ พรรณพิศ.สุวรรณกูล และ นพไพฑูรย์ บุญ.
มา แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญโรคติดเชื ้อของโรงพยาบาลกรุงเทพ สาระสาคัญที่ได้ คือ
 ยังไม่พบอีโบล่าในประเทศไทย
 การระบาดในอาฟริ กาตะวันตก ดูเหมือนชะลอตัวลงแล้ ว
 รัฐบาลไทยได้ เพิ่มมาตรการดูแลคนเข้ าเมือง ลดโอกาสอีโบล่าเข้ าในประเทศไทยลงมาก
 กระทรวงสาธารณสุขได้ เพิม่ ศักยภาพการตรวจวินิจฉัย และจัดซ้ อมแผนรับมือใน 30 จังหวัดที่มคี วามเสีย่ งสูง
 รพ.ที่รับดูแลผู้ป่วยอีโบล่า ได้ แก่ สถาบันบาราศนราดูร รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ. เลิดสิน
 ส่งตรวจเลือดหาการติดเชื ้ออีโบล่าได้ ที่ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ


ผลตรวจเลือดวันแรกๆที่มีอาการอาจมีผลลบปลอม แนะนาให้ ตรวจซ ้าในวันที่ 5 หลังเริ่ มมีอาการ เพื่อให้ แน่ใจ

 แผนก IC ได้ จดั ทาแนวทางส่งให้ รพ.เครื อข่าย และจะมีการซ้ อมแผนรับมือ

2.3.7 Research Portal
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ มีนโยบายในการ ช่วยเหลือ และสนุบสนุน การทางานวิจยั ในด้ านต่างๆ เพื่อให้ เกิดงานวิจยั
ขึ ้นในเครื่ องโรงพยาบาลกรุงเทพ และระบบงานต่างๆ ตอนนี ้ยังใช้ คนในการตามงาน อาจเกิดข้ อผิดพลาด หรื อเกิด
ความล่าช้ าในกระบวนการทางาน ในการลดข้ อบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากการการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน ทางศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ เล็งเห็นว่าจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีระบบเข้ ามาช่วยในการทางาน จึงสร้ างโปรแกรม
Research Portal ขึ ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 นี ้ยังเป็ นขันทดลองใช้
้
(Beta version) ผู้สนใจ สามารถเข้ าใช้ บริ การ
Research portal ได้ ที่ http://www.bangkokhealth.com/research/index.php/main
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2.4 Communication
เพื่อให้ สามารถทาประโยชน์ได้ มากที่สดุ ในสถานการณ์ที่มีบคุ ลากรจากัด ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพจึงใช้ แนวทาง “รู้จกั เพื่อ
ร่วมมือ” (Awareness for networking) โดยทาความรู้จกั กับภาคี สามระดับคือ (1) ภายในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
– BMC (2) ภายในเครื อข่ายบริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) – BDMS และ (3) นอกเครื อข่าย โดยในปี พ.ศ. 2557
นี ้ กาหนดให้ ครึ่งปี แรกเป็ นการสร้ างความรู้ จักภายในศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และครึ่งปี หลังเริ่ มขยายสู่
โรงพยาบาลเครื อข่ายบางแห่ง สาหรับการสร้ างความรู้จกั กับหน่วยงานนอกเครื อข่ายนัน้ จะเริ่ มดาเนินการในปี พ.ศ. 2558
แผนกลยุทธ์การสือ่ สาร จึงเป็ นสิง่ ที่ทีมให้ ความสาคัญ นามาเสริ มให้ จดุ ยืนของหน่วยงานชัดเจนยิ่งขึ ้น ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ
เล็งเห็นความจาเป็ นที่ต้องมีบคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความเข้ าใจในบริ การของโรงพยาบาล และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
เครื อข่ายเข้ ามาอยูใ่ นทีม เพื่อการทางานที่รวดเร็ วยิ่งขึ ้น แนวคิดนี ้มาไปสูจ่ ดุ เปลีย่ นที่สาคัญ คือ การรับพนักงานที่มี
ประสบการณ์ด้านการตลาด ผ่านการทางานและรู้ทิศทางของโรงพยาบาลกรุงเทพมากว่าสิบปี มาช่วยวางแผนกลยุทธ์ ผลิตสือ่
จัดหาช่องทางการเผยแพร่และสร้ างความรู้จกั ตลอดจนคิดหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับหน่วยงาน และคิด
กิจกรรมทางการตลาดร่วมด้ วย เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ผลงานและบทบาทของหน่วยงานให้ ได้ รับรู้อย่างกว้ างขวาง ทาให้
ในปี 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ เปิ ดตัวทีมและแนะนาบริ การ ผ่านช่องทางและกิจกรรมทีช่ ื่อ เพื่อนซี ้งานวิจยั ผ่าน
เครื่ องมือทางการตลาด ดังนี ้

2.4.1 สร้ าง Corporate Advertisement และ Mascot
จากวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ ในแผนการทา Retreat วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2556 ได้ ถกู นามาแปลงเป็ นสือ่ โดย
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพได้ จดั ทาชิ ้นงานโฆษณา (Corporate Advertisement) และออกแบบ ตัวนาโชค (Mascot) เพื่อใช้ เป็ นตัวแทน
/ สัญลักษณ์ให้ งา่ ยในการสร้ างภาพ ให้ งา่ ยในการจดจา ในฐานะที่ศนู ย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพจะเป็ นผู้นาด้ านการสนับสนุนการวิจยั โดย
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ทงสี
ั ้ ป่ ระการคือ การทางานกับภาคีและเครื อข่ายที่ร่วมงานวิจยั (Partnership and networking) การจัดการ
ความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ (Knowledge and Technology Management) การเสริ มสร้ างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
(Capacity Strengthening) การปฏิบตั ิงานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy collaboration)

2.4.2 จัดทาหนังสือแนะนาศูนย์ วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ
เพื่อให้ ร้ ูจกั การทางานของศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ และให้ ทราบว่า งานวิจยั ไม่ได้ ยงุ่ ยากซับซ้ อนอย่างทีเ่ คยคิดกันมา ศูนย์วจิ ยั
สุขภาพกรุงเทพจึงจัดทาเพื่อเสนอให้ ทกุ คนได้ เข้ าใจรูปแบบการทางานของทีมทีม่ าช่วยทางานวิจยั ให้ งา่ ยขึ ้น เนื ้อหา
ประกอบด้ วย ทีม่ า ประวัติของศูนย์วิจยั ฯ แนวคิดของผู้บริ หาร ถึงความสาคัญที่ได้ ก่อตังศู
้ นย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพขึ ้นมา บริ การ
ของศูนย์วิจยั ฯ และแนวทางในอนาคต ไปจนถึงบทบาทที่เราเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั พร้ อมมีตวั อย่างผลงานทา
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ร่วมกัน ให้ ได้ เห็นความสาเร็ จในแต่ละชิ ้นงานที่เข้ าไปสนับสนุนตังแต่
้ เริ่มจนถึงเวทีการนาเสนอ ทุกผลงานเป็ นความภาคภูมใิ จ
ของทีมศูนย์วจิ ยั ฯ ที่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ในความสาเร็จในฐานะที่ปรึกษา ในปี พ.ศ. 2557 แสดงตัวอย่าง 5 กรณี ทังนี
้ ้ผู้ที่สนใจ
สามารถดาวโหลด ไฟล์หนังสือนี ้ได้ ที่ http://www.bangkokhealth.com/bhr/th/booklet.php
Figure 9 Corporate Advertisement (Corporate Ad) and Mascot

2.4.3 ผลิตการนาเสนอ ในรู ปแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation) แนะนาศูนย์ วิจัยฯ
จุดเริ่ มต้ นของแรงบันดาลใจ ในการผลิตการนาเสนอในรูปแบบภาพเคลือ่ นไหว เกิดจากการได้ เห็นภาพเคลือ่ นไหว(Animation)
ชุด รู้ส้ ู Flood เมื่อครัง้ ที่น ้าท่วมกรุงเทพครัง้ ใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ มองเห็นความน่าสนใจของการเล่า
เรื่ องด้ วยภาพ ที่เข้ าใจและจดจาได้ ง่าย มีการสรุปประเด็นสาคัญที่ชดั เจน ให้ สามารถเล่าเรื่ องให้ จบในเวลาอันสันแล้
้ วเข้ าใจ
โดยออกแบบภาพเคลือ่ นไหวเพื่อแนะนาศูนย์ฯ โดยให้ ตวั นาโชค (Mascot) เป็ นตัวเดินเรื่ องโดยแนวคิดทีว่ า่ ศูนย์ วจิ ัยสุขภาพ
กรุ งเทพ ยินดีเป็ นเพื่อนงานวิจัย ไม่ ปล่ อยให้ ผ้ ทู าวิจัยต้ องรู้สึกโดดเดี่ยว ... ด้ วยความตังใจนี
้ ้ทาให้ งานวิจยั ทีเ่ ป็ นเรื่ อง
ยากและน่าเบื่อ ได้ รับความน่าสนใจยิง่ ขึ ้น ภาพเคลือ่ นไหวนี ้ ผู้สนใจสามารถเข้ าไปดูได้ ที่
http://www.bangkokhealth.com/bhr/th/activity_detail.php?id=581&types=20
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2.4.4 แนะนาศูนย์ วิจัยฯกับภาคี เครื อข่ าย
ในช่วงครึ่งแรกของปี ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ แนะนาศูนย์ฯ กับภาคีในโรงพยาบาลกรุงเทพ ทังหน่
้ วยบริ การ และหน่วย
สนับสนุนบริ การ ดังนี ้
 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล นาเสนอแนวการทางานของศูนย์ฯ และความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจยั ของเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ ได้ รับ
ทุนสนับสนุนศึกษาต่อ และมีงานวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาต่อ
 ศูนย์คณ
ุ ภาพ นาเสนอแนวการทางานของศูนย์ฯ และความร่วมมือการสนับสนุนผู้ทางาน R2R – Routine to Research
 Audio Visual Team นาเสนอแนวการทางานของศูนย์ฯ และความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน การใช้
ระเบียบวิธีวิจยั ศึกษาผลงานของ Audio Visual Team
 Customer service และ B-Smart Girl Email team Bangkok Referral Center Contact center
 ฝ่ ายการพยาบาล นาเสนอแนวการทางานของศูนย์ฯ และบทบาทศูนย์ฯ ในการสนับสนุนพยาบาลทางานวิจยั
 ศูนย์เบาหวาน ศูนย์สมอง ฝ่ ายเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู นาเสนอแนวการทางานของศูนย์ฯ และความร่วมมือทางานวิจยั
 ฝ่ ายการตลาด นาเสนอแนวการทางานของศูนย์ฯ และความร่วมมือในการแบ่งปั นข้ อมูลสุขภาพ เพื่อการตลาด
ครึ่งหลังของปี ทีมศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ออกแนะนาศูนย์วิจยั ฯกับโรงพยาบาลเครื อข่าย






โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุ วิท
โรงพยาบาล บีเอ็นเอช
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

2.4.5 ร่ วมงานประชุมวิชาการประจาปี
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการเครื อโรงพยาบาลกรุงเทพ วันที่ 17 – 19 กันยายน 2557 ที่โรงแรม
อิมพีเรี ยล ควีนส์ ปาร์ ค โดยเป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดทาสมุดบันทึก และสนับสนุนวารสาร The Bangkok Medical Journal
Volume 7, Volume 8 อย่างละ 2,100 เล่ม และในวันประชุม ทีมศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพได้ จดั นิทรรศการ แนะนาศูนย์ฯ
พร้ อมกับแนะนาวารสาร The Bangkok Medical Journal มีแพทย์และผู้สนใจสมัครเป็ นสมาชิก BHRC Fan Club 302 ท่าน
และมีแพทย์ตลอดจนผู้สนใจขอรับวารสาร The Bangkok Medical Journal รวม 192 ท่าน

2.4.6 สร้ างนักเขียนรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นนักเขียนบทความสุขภาพ
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ข้ อขัดข้ องประการหนึง่ ในการนาเสนอบทความสุขภาพ เป็ นจากการที่แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ผู้มีความรู้ มักจะไม่มเี วลา
หรื อไม่มีทกั ษะการเขียน ในขณะที่ผ้ ทู ี่เป็ นนักเขียน มักไม่มีโอกาสศึกษาข้ อมูลสุขภาพ ด้ วยเหตุนี ้ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ จึง
จัดทาโครงการอบรมนักเขียนบทความสุขภาพ ชื่อว่า เขียนง่าย...อ่านเพลิน โดยจัดครัง้ ที่หนึง่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีคณ
ุ
สราวุธ เฮ้ งสวัสดิ์ นามปากกา “นิ ้วกลม” และนพพงศกร. จินดาวัฒนะ นามปากกา “พงศกร” เป็ นวิทยากร ให้ ความรู้วา่ การเริ่ม
เป็ นนักเขียนบทความสุขภาพเริ่ มต้ นอย่างไร มีแพทย์ พนักงาน สนใจร่วมประชุม 80 คน มีผ้ ตู อบแบบประเมิน จานวน 57 ราย
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับดีเยีย่ มและดี คิดเป็ นร้ อยละ 89.0 ขอให้ มีการจัด work shop ต่อเนื่อง
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพจึงได้ จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เขียนง่าย...อ่านเพลิน ครัง้ ที่สอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มี
คุณสราวุธ เฮ้ งสวัสดิ์ นามปากกา “นิ ้วกลม” และนพพงศกร. จินดาวัฒนะ นามปากกา “พงศกร” เป็ นวิทยากร เช่นเดิม ครัง้ นี ้ให้
ผู้สนใจร่วมงานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทดลองเขียนบทความสันๆ
้ เพื่อให้ วิทยากรวิจารณ์ ให้ ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ได้ พบผู้มี
ความสามารถในการเขียนกว่า 20 ท่าน จึงเริ่ มก่อตังเป็
้ นชมรมนักเขียนมือใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ขึ ้น มีกาหนดพบปะ เพื่อ
สร้ างแรงบันดาลใจกันอย่างน้ อยทุกสามเดือน

2.5 การบริหารจัดการ
2.5.1 พัฒนาบุคลากร
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพมีบคุ ลากรทางานเต็มเวลา (Full time) 5 ตาแหน่ง ได้ แก่ ผู้อานวยการศูนย์วจิ ยั
สุขภาพกรุงเทพ ผู้ชว่ ยผู้อานวนการด้ านการสือ่ สาร นักชีวสถิติ เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลสุขภาพ และ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน มี
บุคลากรทางานบางเวลา (Part time) 2 ตาแหน่ง คือ ผู้อานวยการหน่วยวิจยั และพัฒนา และผู้อานวยการหน่วยข้ อมูล
สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ สนับสนุนบุคลากรให้ ได้ รับการอบรม ดังนี ้
 เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน ได้ เข้ าอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ” เมื่อวันที่ 2-3
มิถนุ ายน 2557 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร “การพัฒนางานสารบรรณให้ มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย” เมื่อวันที่ 16-17 มิถนุ ายน 2557 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หลักสูตร “สือ่ สารอย่างไรให้ เข้ าใจ"
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จัดโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ
 เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลสุขภาพ ได้ รับการอบรม การขับเคลือ่ นงานประจาสูง่ านวิจยั Routine to Research (R2R) สาหรับ
องค์กร, 25-27 มีนาคม 2557, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, การออกแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ
และแบบผสม : ขันตอนของการด
้
าเนินการวิจยั , เทคนิคการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง, การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการ
วิจยั โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป, หลักการกาหนดหัวข้ อ ปั ญหาวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน, การกาหนดกรอบแนวคิด
การวิจยั : หลักการและทฤษฎีของการวิจยั , แนวทางการเลือกใช้ สถิติในการวิจยั , การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล, การเขียนรายงานการวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั , สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 22 –
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25 กรกฏาคม 2557, และการอบรมภายในโรงพยาบาล เรื่ อง R2R วันที่ 28 มกราคม 2557, CQI Online วันที่ 5
มีนาคม 2557, เขียนง่ายอ่านเพลิน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2557, BMC Service On Boarding Program, วันที่ 9
พฤษภาคม 2557, Patient Safety Goal วันที่ 27 พฤษภาคม 2557,การวิจยั ทางคลินิก วันที่ 2 กันยายน 2557,
เตรี ยมความพร้ อม R2R ปี 2558 วันที่ 20 ตุลาคม 2557 พัฒนาคุณภาพงานประจาสูง่ านวิจยั วันที่ 27 – 29 ธันวาคม
2557
 ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านการสือ่ สาร ได้ เข้ าอบรม หลักสูตรการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Appraisal
workshop) วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2557, เรื่ อง รู้เขารู้เรา รบร้ อยครัง้ ชนะร้ อยครัง้ , เพิ่มทักษะการสือ่ สารของ
วัฒนธรรมจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557, จัดอบรม บทความสุขภาพเขียนง่ายอ่านเพลิน, เรี ยนรู้ทกั ษะการเขียน
บทความสาหรับประชาชน ให้ นา่ สนใจ วันที่ 10 เมษายน 2557, อบรม เรื่ องEmpathy การทางานเป็ นทีมอย่างเห็น
อกเห็นใจ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557, อบรม Patient safety วันที่ 26 พฤษภาคม 2557, อบรมทักษะการสือ่ สารของ
วัฒนธรรมพม่า วันที่ 11มิถนุ ายน 2557, อบรมทักษะการสือ่ สารของวัฒนธรรมจีน วันที่ 4 กรกฏาคม 2557, อบรม
ศูนย์การเรี ยนรู้ทางการวิจยั วช.เรี ยนรู้การทางานวิจยั , ทังเชิ
้ งปริ มาณ เชิงสถิติ และแบบผสม การสุม่ ตัวอย่าง วันที่
22 กรกฏาคม 2557, อบรม Social Media in Health Care, การใช้ social ในวงการ Health Care ให้ เกิดประโยชน์ทงั ้
ในและนอกองค์กร 30 กรกฏาคม 2557, อบรม การสือ่ สารอย่างไรให้ เข้ าใจ ได้ ใจได้ งาน, เรี ยนและฝึ กอบรมเพิ่มเติม
ทังด้
้ านการสือ่ สาร PR และศึกษาสือ่ ใหม่ๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2557, อบรมจริ ยธรรมการวิจยั , 29 สิงหาคม 2557,
อบรมการปฏิบตั ิทางคลินิกทีด่ ี (GCP), 2 กันยายน 2557, อบรมเรื่ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญา, วันที่ 6 ตุลาคม 2557,
อบรมเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมของญี่ป่น สาหรับการสือ่ สารที่ถกู ต้ อง, 28 ตุลาคม 2557, อบรมใกล้ ไกลแค่ไหนปลอดภัยจาก
อีโบล่า, ศึกษาแนวทางการป้องกันอีโบล่าในระดับประเทศ และเตรี ยมแผนรับมือในโรงพยาบาล วันที่ 4 พฤศจิกายน
2557, อบรม Hospital information & Social media management DO&DON’T วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557,
อบรมเตรี ยมการรับเสด็จ, เพิ่มความรู้เรื่ องการรับเสด็จ การแต่งกาย การทาร่างเชิญ การแต่งกาย, 23 ธันวาคม 2557

2.5.2

ติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ
ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการวิจยั และศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ รับงบประมาณรวมทังสิ
้ ้น 4.8 ล้ านบาท เป็ นทุน
เพื่อการวิจยั และการเผยแพร่การวิจยั (Research scholarship) 3 ล้ านบาท และสาหรับการดาเนินการ 1.8 ล้ านบาท
ซึง่ แบ่งออกเป็ น Health Information System 0.8 ล้ านบาท และ Research Training กับ Round Table
Conference หมวดละ 0.5 ล้ านบาท และในช่วงปลายปี ได้ รับเพิม่ เพื่อต่ออายุ Clinicalkey 1.5 ล้ านบาท รวมได้ รับ
งบประมาณที่ได้ รับทังสิ
้ ้น 6.3 ล้ านบาท
จากงบประมาณที่ได้ รับ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพได้ สนับสนุนทุนทาวิจยั 4 โครงการ เป็ นเงิน 1,029,380 บาท ทุน
เผยแพร่การวิจยั 28 ทุน เป็ นเงิน 642,000 บาท และทุนอื่นๆ อีก 7 รายการ เป็ นเงิน 646,177 บาท (รวมใช้
งบประมาณ Research scholarship ไป 2,317,557 บาท จาก 3 ล้ านบาท) ใช้ ทากิจกรรมในหมวด Health
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Information 3,175,857 บาท หมวด Round Table Conference 488,505 บาท หมวด Research Training
246,121 บาท จนถึงสิ ้นปี ได้ ใช้ งบประมาณไปทังสิ
้ ้น 6,228,040 บาท คงเหลือ 71,960 บาท

2.5.3

การประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ เป็ นทีมเลขานุการของคณะกรรมการศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ (BHRC Committee) ซึง่
ประชุมทุกเดือน และของคณะกรรมการวิจยั ทางการแพทย์ บริษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS
Medical Research Committee) ซึง่ ประชุมทุกสามเดือน ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ จดั การ
ประชุมไปแล้ ว ดังนี ้
13 มกราคม 2558

BHRC Committee 1/2557

10 กุมภาพันธ์ 2558

BHRC Committee 2/2557

10 มีนาคม 2558

BHRC Committee 3/2557 + BDMS Research Committee 1/2557

16 เมษายน 2558

BHRC Committee 4/2557

12 พฤษภาคม 2558

BHRC Committee 5/2557

9 มิถนุ ายน 2558

BHRC Committee 6/2557 + BDMS Research Committee 2/2557

14 กรกฏาคม 2558

BHRC Committee 7/2557

11 สิงหาคม 2558

BHRC Committee 8/2557

8 กันยายน 2558

BHRC Committee 9/2557 + BDMS Research Committee 3/2557

13 ตุลาคม 2558

BHRC Committee 10/2557

10 พฤศจิกายน 2558

BHRC Committee 11/2557

8 ธันวาคม 2558

BHRC Committee 12/2557 + BDMS Research Committee 4/2557

2.5.4 ธุรการ
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ จัดระเบียบ ทาทะเบียน หนังสือเข้ า หนังสือออก และงานธุรการ โดยอิงมาตรฐานงานธุรการ
ของระบบราชการ โดยส่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานเข้ ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้ มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย และหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือน
มิถนุ ายน 2557 จึงมีการกาหนดมาตรฐานงานธุรการในด้ าน หนังสือเข้ า หนัองสือออก การจัดเก็บ และการแจ้ งเวียน
เพื่อทราบให้ เป็ นระเบียบตามมาตรฐานทัว่ ไป
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2.5.5 มูลนิธิเวชดุสิตฯ
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ รับมอบหมายให้ ช่วยประสานงานการให้ ทนุ วิจยั ของมูลนิธิเวช
ดุสติ ฯ ศูนย์วจิ ยั ฯ จึงทาการวิเคราะห์เบื ้องต้ น และพบว่า
1. ทุนช่วงหลายปี ก่อน เป็ นทุนรายปี ในขณะที่ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นมา เป็ นทุนข้ ามปี คล้ ายๆกับกลางปี ถึง
กลางปี โดยเฉพาะล่าสุดคือ พ.ศ. 2556 – 2557 มี 6 ทุน แต่ยงั ไม่ได้ ให้ เงินทุนไป
2. การให้ ทนุ วิจยั เป็ นไปตามหัวข้ อทีน่ กั วิจยั เสนอมา ทาให้ เกิดงานวิจยั หลายทิศทางพร้ อมกัน เป็ นสิง่ ท้ าทายในการ
พัฒนางานวิจยั เพราะทุนวิจยั ส่วนหนึง่ จะเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้วิจยั เป็ นหลัก และเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมเป็ นรอง ซึง่
เรื่ องนี ้ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ ได้ หารื อประธานคณะกรรมการพิจารณาทุน มูลนิธิเวชดุสติ ฯ (ศ.นพ.อรุณ เผ่า
สวัสดิ)์ แล้ ว เห็นสมควรคงทิศทางการให้ ทนุ เพื่อเป็ นการสนับสนุนนักนักวิจยั ไปก่อน หากในอนาคต โครงสร้ าง
พื ้นฐานการวิจยั พร้ อมกว่านี ้ จึงจะกาหนดกรอบทิศทางการวิจยั ได้
3. ไม่ปรากฏข้ อมูลว่า โครงการวิจยั แต่ละโครงการมีการทา Feasibility study หรื อ Ethical review ศูนย์วิจยั ฯ จึง
อาสาเป็ นพีเ่ ลี ้ยงนักวิจยั ด้ วย โดยกาหนดบทบาทว่า จะเป็ นผู้สนับสนุน ให้ นกั วิจยั ทาวิจยั ตามแผนได้ ด้ วยการให้
คาปรึกษาเรื่ อง การขอรับการพิจารณาด้ านจริ ยธรรมการวิจยั (Ethical approval) เรื่ องการประเมินความพร้ อม
(Feasibility study) และเรื่ องการทาแผนติดตามผล (Monitoring plan) ให้ นกั วิจยั สามารถประเมิน
ความก้ าวหน้ าของโครงการตนเองได้
จึงได้ กาหนดบทบาทศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพว่า (1) จะเป็ นผู้สนับสนุนด้ านวิชาการให้ ผ้ ขู อรับทุนวิจยั จากมูลนิธิเวช
ดุสติ ฯให้ มคี วามพร้ อม สามารถทาวิจยั ตามที่ตงใจไว้
ั ้ ได้ และ (2) จะเป็ นผู้สนับสนุนด้ านการจัดการให้ มลู นิธิเวชดุสติ ฯ
ไปพร้ อมกันด้ วย

2014 BHRC Annual Report page 49

3 ทิศทางในปี พ.ศ. 2558
3.1

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและสิ่งคุกคาม (SWOT analysis)
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้ ทบทวนการทางานที่ผา่ นมาในเพื่อเข้ าใจตนเอง เข้ าใจสถานการณ์
และเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการ สาหรับปี พ .ศ.2558 ด้ วยวิธี SWOT analysis ได้ ผลดังนี ้

3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
มีผ้ เู ชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับงานวิจยั ที่มีความสามารถทาให้ ผลงานมีประสิทธิภาพ เพื่อน
รวมงานมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ กัน มีความสามัคคี มีสถานที่ทางานที่ทกุ คนทางานร่วมกัน ที่มีความเป็ นกันเอง มีการสือ่ สารที่
รวดเร็วและทัว่ ถึง และเปิ ดโอกาสบุคลากรได้ มีการพัฒนา เรี ยนรู้อยูเ่ สมอ มีผ้ นู าทีม่ ีทิศทางชัดเจน ทุกคนมุง่ มัน่ ตังใจและทุ
้
ม่ เท

3.1.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
สถานที่ทางานอยูไ่ กลจากหน่วยงานอื่น ทาให้ ยากต่อการเข้ าถึง และยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ างจากทังบุ
้ คคลภายในและนอก
องค์กร อัตรากาลังคนมีจากัด การจัดการบริ หารด้ านการเงินยังไม่เป็ นระบบ งบประมาณมีจากัด ทังหมดท
้
าให้ ตอบสนองต่อผู้
ที่มาประสานงานล่าช้ า ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ระบบการทางานยังมีขนตอน
ั้
แบบราชการ มีปัญหาในการติดต่อสือ่ สารในทีมยังไม่สมบูรณ์ พอเพราะขาดความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน ยังไม่สามารถใช้
ศักยภาพของทุกคนให้ เต็มที่

3.1.3 โอกาส (Opportunities)
บริ ษัทมีโรงพยาบาลเครื อข่ายในทุกภาคของประเทศซึง่ เป็ นที่ยอมรับทังภายในประเทศและภายนอกประเทศ
้
งานวิจยั เป็ นที่
ต้ องการของทุกภาคส่วน บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ มีการวิจยั ประเทศมีบรรยากาศและกฎระเบียบเกื ้อหนุนการวิจยั เช่น
อนุญาตให้ บริษัทและหน่วยงานนารายจ่ายด้ านการวิจยั ไปลดหย่อนภาษี ได้ รัฐบาลมีหน่วยงานระดับประเทศที่สนับสนุนการ
วิจยั ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) รัฐบาลมี
นโยบายรัฐสนับสนุน Public Private Partnership ทีมของศูนย์วจิ ยั ฯมีประสบการณ์ สามารถร่วมงานกับหน่วยงานทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศได้

3.1.4 สิ่งคุกคาม (Threats)
แพทย์หลายท่านเบื่อการวิจยั พนักงานจานวนหนึง่ มีทศั นคติวา่ การวิจยั เป็ นเรื่ องยาก คนในองค์กรจานวนหนึง่ ยังไม่เข้ าใจ
กระบวนการวิจยั รู้สกึ ไม่เชื่อมัน่ ในศักยภาพของศูนย์วิจยั การประสานงานระหว่างศูนย์วิจยั ฯกับคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
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วิจยั IRB ยังไม่ราบรื่ น ศูนย์วิจยั ฯขาดกาลังคน ขาดงบประมาณ ปริ มาณข้ อมูลที่ต้องดูแลสาหรับการวิจยั มีปริ มาณมาก ผู้
ทางานและภาคียงั มีวฒ
ั นธรรมเรื่องการจัดการข้ อมูลแบบขอไปที ไม่เคร่งครัดเรื่ องความถูกต้ องสมบูรณ์ ทาให้ การวิเคราะห์
ข้ อมูลที่มีไม่สามารถสรุปผลให้ แน่ชดั ได้ และการทาวิจยั เก็บข้ อมูลใหม่ก็ไม่ได้ ข้อมูลครบถ้ วน

3.2

วิเคราะห์ จุดแข็ง-โอกาส และจุดอ่ อน-สิ่งคุกคาม
ในการประชุม BHRC Retreat วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2557 วิทยากรและผู้ร่วมประชุม ได้ แก่ทมี ศูนย์วิจยั ฯ ทีมอาชีวะเวชศาสต์
และทีมพยาบาลวิจยั คลินิก ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ลงลึก โดยนาจุดแข็งและโอกาส มาวิเคราะห์ด้วยกัน พร้ อมกับนาจุดอ่อนและสิง่
คุกคามมาวิเคราะห์ด้วยกัน เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ได้ ผลวิเคราะห์ดงั นี ้

3.2.1 SO Analysis
Opportunities
Strengths

1. ทางาน
เป็ นทีม

2.รพ.มี
เครื อข่ายใน
ประเทศ

1.ศูนย์ฯ มี
ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
วิจยั

3.ทีมมี
ประสบการณ์

4.ผู้บริ หารให้
ความสาคัญ

++++

+

5.Public
private
partnership

++++

2.มี Team
work
3.ผู้บริ หารให้
ความสาคัญ

+

4.สามารถ
ประชาสัมพันธ์
5.มีโอกาส
พัฒนา เรี ยนรู้
6.ผู้นามีทิศทาง
ชัดเจน
7.ผลิตภาพสูง

++++

++++

++++

++++

++++

++++

6.International
collaboration

7.รพ. เป็ นที่
ยอมรับ

8.เป็ นที่
ต้ องการของ
ตลาด

++++

++++

++++

++++

++++

++++

+

++++

+

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++
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3.2.2 WT Analysis
Threats
Weaknesses

1.คนในองค์กร

2.ขาดการ

3.Human

4.ขาดการ

5.ผู้บริ หาร

6.อัตรากาลัง

7.การจัดการ

ขาดความเข้าใจ

ประสานงาน

research

พัฒนา

ไม่เข้ าใจ

ขอยาก ทาให้

ข้ อมูลมีปริ มาณ

ระบบงานวิจยั

กับ IRB

management

ร่วมกับ IRB

Resound

งานล่าช้ า

มาก

1.การสื่อสาร
มีปัญหา
2.ยังไม่เป็ น
ที่ร้ ูจกั

++++

++++

3.มีการตอบ

++++

รับที่ลา่ ช้ า
4.อัตรากาลัง
ไม่พอ
5.ใช้ ศกั ยภาพ
ได้ ไม่เต็มที่
6.ต้ องมีการฝึ กฝน
ด้ านภาษาอังกฤษ

++++

++++
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3.3

ทิศทางในปี พ.ศ. 2558
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว ทาให้ ได้ เป้าหมายทีจ่ ะเน้ นในปี พ .ศ. 2558 สามประการ คือ (ก) สร้ างเครื อข่ายการวิจยั (Research
Network setup) (ข) เสริ มความสามารถบุคลากรในการทาวิจยั (Strengthening research capacity of BHRC, BHS and
BDMS staff) และ (ค) สร้ างอุปสงค์การทาวิจยั (Demand creation for research)

3.3.1 สร้ างเครือข่ ายการวิจัย – creating an enabling environment
ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพเห็นว่า การแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเครื อข่ายการวิจยั ที่ขยายตัว
เป็ นกลไกสาคัญทีเ่ พิ่มพลังให้ นกั วิจยั ตามแนวคิดที่วา่ เราจะไม่ให้ ผ้ วู ิจยั รู้สกึ โดดเดี่ยว เป็ นการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้ออานวย (Enabling environment) ประกอบด้ วย
3.3.1.1 การตังกลุ
้ ม่ นักวิจยั ขึ ้นมาในโรงพยาบาลกรุงเทพและเครื อข่าย โดยเริ่ มจากกลุม่ ที่พฒ
ั นางานประจาสู่
งานวิจยั (Routine to Research – R2R) และให้ กลุม่ นี ้มีกิจกรรมต่อเนื่อง ทังการหารื
้
อเรื่ องการวิจยั และ
Journal Club
3.3.1.2 การขอนโยบายสนับสนุน ให้ แต่ละ IPU มีงานวิจยั อย่างน้ อยหนึง่ เรื่ องต่อปี และ ให้ โรงพยาบาลที่ได้ รับการ
รับรองจาก JCI ทุกโรงพยาบาล มีงานวิจยั อย่างน้ อยหนึง่ เรื่ องต่อปี
3.3.1.3 จัดสรรทุนสนับสนุนการทาวิจยั (Research grant)
เป้าหมายหลักการขยายเครื อข่ายการวิจยั คือโรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน JCI และมีความพร้ อม ได้ แก่
รพสมิติเวช ศรี ราชา., รพสมิติเวช ศรี นคริ นทร์ ., รพงเทพ พัทยากรุ., รพกรุงเทพ หัวหิน., รพกรุงเทพ สมุย., ศูนย์ทนั ตก
รรมกรุงเทพ

3.3.2 สร้ างความสามารถบุคลากรในการทาวิจัย – ensuring supply availability
ในปี พ.ศ. 2558 นี ้ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ จะเพิม่ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
ดังต่อไปนี ้ เพื่อสร้ างความสามารถบุคลากรแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ตลอดจนพนักงานอื่นๆ รวมทัง้
พนักงานของศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพด้ วย ในด้ านการสนับสนุนการทาวิจยั (Supply availability)
 สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เพื่อนาหลักสูตรที่มีอยูแ่ ล้ วมาใช้ โดยเชิญวิทยากรของ วช.มาเป็ น
วิทยากรให้ กบั ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ
 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 Oregon Health and Science University – OHSU
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การสารวจความต้ องการการฝึ กอบรม (Training need survey) ทาให้ ศนู ย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ กาหนดกิจกรรมเพื่อ
สร้ างความสามารถบุคลากรในการทาวิจยั ดังนี ้
 การอบรมที่รพ.กรุงเทพ 4 ครัง้ (1) Systematic review (2) Research methods (3) Biostatistics in Research
(4) Full course GCP (5 วัน กันยายน)
 การอบรมที่โรงพยาบาลเครื อข่าย 3 ครัง้ (1) ภูเก็ต Research methods (2) หาดใหญ่ Biostatistics in
Research (3) เชียงใหม่ Full course GCP
 การบรรยายพิเศษ Sample size calculation, Qualitative research (ยังไม่กาหนดวัน)
 อบรมพยาบาลวิจยั รายบุคคล ภายใน ต่อเนื่อง และหลักสูตรภายนอก สาหรับแต่ละบุคคล

3.3.3 สร้ างอุปสงค์ การทาวิจัย – demand creation
ควบคูไ่ ปกับการสนับสนุนงานวิจยั (supply availability) ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพจะเร่งสร้ างอุปสงค์การทาวิจยั
(Demand creation) ด้ วยกลไกดังต่อไปนี ้
 นาเสนอโครงการวิจยั ที่ประสบความสาเร็ จ มีการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ พร้ อมแลกเปลีย่ นความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างนักวิจยั ที่ประสบความสาเร็ จกับผู้ที่กาลังเริ่มทาวิจยั
 ให้ ทนุ สนับสนุน (i) การทาวิจยั R2R (ii) การทาวิจยั ของพนักงาน (iii) การทาวิจยั ร่วมกับ มจธ บางมด และ
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (iv) OHSU (v) การเผยแพร่ผลการวิจยั
 พัฒนา bangkokhealth.com พัฒนา research portal ให้ สามารถสนับสนุนการทาวิจยั และการนาเสนอผล
การวจัย
 พัฒนารูปแบบบทความสุขภาพ คงบริ การ Clinicalkey, Full text search
 สร้ างความรู้จกั ด้ วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้ างชมรมนักเขียน ชมรมนักวิจยั ทากิจกรรม Journal Club
 จัดเวทีสนทนาวิชาการ (Research forum) อภิปรายความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีใหม่
 ขยายช่องทางเข้ าถึงบทความในวารสาร The Bangkok Medical Journal ด้ วยการนาวารสารเข้ าไปอยูใ่ น
ทาเนียบ TCI เพิ่มการเรี ยนรู้ด้วย Bangkok Med Journal LIVE นาเสนอบทความสุขภาพ และข่าวสุขภาพ
อย่างสมา่ เสมอ

3.4

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมด้ าน Communication และด้ านการบริ หารจัดการ (management) จะเป็ นกลไกเพื่อแสดงผลให้ เป็ นที่ประจักษ์
(Showing results) โดยนาเสนอผลงานของศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพสามด้ านหลัก ซึง่ ได้ แก่

3.4.1 หน่ วยข้ อมูลสุขภาพ (Health Information System Office)
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สองสิง่ หลักที่จะได้ รับการพัฒนาต่อเนื่องคือ การสร้ างเนื ้อหาความรู้ และการนาเสนอเนื ้อหาความรู้นนั ้
 ในด้ านการสร้ างเนื ้อหาความรู้ นอกจากการถ่ายทอดความรู้สขุ ภาพจากแหล่งต่างๆที่ทาอยูแ่ ล้ ว ศูนย์วิจยั
สุขภาพกรุงเทพจะเพิ่มกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล โดยความร่วมมือกับทีม Business
Intelligence ในการใช้ โปรแกรม Qlikview และความร่วมมือกับทีมอาชีวเวชศาสตร์ – OHSU – Greenline
Synergy ในการทา need analysis เพื่อพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการตรวจสุขภาพ
พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ และพนักงานบริษัทคูส่ ญ
ั ญา
 สาหรับการนาเสนอเนื ้อหานัน้ จะพัฒนาเว็ปไซท์ www.bangkokhealth.com สร้ างช่องทางนาเสนอทางสือ่
สิง่ พิมพ์ เช่น วารสารคลินิก ในขณะเดียวกัน ก็จะสร้ างนักเขียนบทความสุขภาพเพิม่ ขึ ้น ในโครงการ “เขียน
ง่าย...อ่านเพลิน” ซึง่ ได้ พฒ
ั นาไปสูก่ ารมีชมรมนักเขียนของโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ ว ในการนี ้ศูนย์วจิ ยั
สุขภาพกรุงเทพจะเป็ นแกนกลางสมาชิกชมรมได้ พบกันทุก 2 – 3 เดือน โดยมีวิทยากรทีเ่ ป็ นนักเขียนช่วยให้
คาแนะนา

3.4.2 หน่ วยวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
การสนับสนุนโครงการวิจยั ที่ที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่เป็ นแบบ passive response คือเป็ นไปตามข้ อเสนอ และข้ อแม้ ของ
ผู้วิจยั ทังที
้ ่ริเริ่มโดยพนักงาน และที่ริเริ่ มโดยหน่วยงานภายนอก สิง่ ที่ศนู ย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพจะเพิ่มเติมคือ การวิจยั
ที่ริเริ่ มด้ วยความจาเป็ นของโรงพยาบาล ในแบบ active approach ด้ วย กิจกรรมหลักทีศ่ นู ย์วิจยั สุขภาพกรุงเพทจะ
เน้ นในปี พ.ศ. 2558 คือ








สนับสนุนการพัฒนางานประจาสูก่ ารวิจยั Routing to Research – R2R
สนับสนุนการวิจยั ทางคลินิก (Clinical Trials) ที่มีอยูแ่ ล้ ว
สร้ างความสามารถบุคลากรในการทาวิจยั ดังกล่าวในหัวข้ อ 3.3.2
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั ทางคลินิกทีจ่ ะมีเข้ ามา
o ทบทวนและจัดทามาตรฐาน ด้ านการขออนุญาต ด้ านการเงิน และด้ านบุคลากร
o อบรมเพื่อสร้ างพยาบาลวิจยั (Clinical Research Nurses)
o วางกลไกประสานงานด้ านคลินิก กับห้ องปฏิบตั ิการ สาหรับการตรวจใหม่ที่จาเป็ นและจาเพาะ
กับแต่ละโครงการ
สร้ างข้ อกาหนด (Criteria) สาหรับการได้ รับสนับสนุนทุนวิจยั และทุนเผยแพร่การวิจยั
สร้ างกลไก ติดตามความก้ าวหน้ า (Progress monitoring)

3.4.3 สนับสนุนวารสาร (Bangkok Medical Journal support team)
เพื่อให้ สามารถหาบทความได้ เพียงพอ และวารสารถึงมือผู้รับที่ต้องการอ่าน ทังในรู
้ ปแบบเล่ม และรูปแบบ
อิเล็คโทรนิกส์ ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ จะทากิจกรรมหลักดังต่อไปนี ้
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 นาวารสาร เข้ าอยูใ่ น Thai Citation Index – TCI ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาคุณภาพ
ให้ สามารถเข้ าสู่ Asia Pacific Citation Index ในไตรมาสที่สี่ ของปี พ.ศ. 2558
 เริ่ มพัฒนาวารสารให้ เป็ น Electronic Journal โดยมีคณ
ุ สมบัติทสี่ าคัญ คือ (i) ค้ นหาคาสาคัญได้ จากทุก
ฐานข้ อมูลทางการแพทย์ ในทุกบทความ Universally searchable (ii) ติดตามได้ วา่ มีการอ้ างอิงบทความ
อย่างไรบ้ าง – Citation และ (iii) เชื่อมโยง digital media
 ติดต่อสือ่ สารกับผู้ขอรับวารสารทังที
้ ่เป็ นเล่มและทีเ่ ป็ นแบบอิเล็คโทรนิกส์ เพื่อทราบความต้ องการ
 เพิ่มรูปแบบการนาเสนอเนื ้อหาสาคัญ ด้ วย Bangkok Medical Journal LIVE
 เพิ่มบุคลากรในตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ าบรรณาธิการ และเลขานุการ เพื่อให้ งานวารสารต่อเนื่อง

3.5

หัวข้ อการวิจัยที่จะได้ รับการสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็ นปี ที่ประเทศไทยจะเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวข้ อการวิจยั ที่จะเป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนางานบริ การของเครื อโรงพยาบาลกรุงเทพ และต่อภาคีในประเทศไทย จึงต้ องมีองค์ประกอบการนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ในวงกว้ างจากระดับประเทศสูร่ ะดับอนุภมู ิภาค เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิ ก หรื อ
ระดับนานาชาติในที่สดุ
1. โรงพยาบาลกรุงเทพและเครื อข่ายมีโอกาสทางานวิจยั เพื่อประยุกต์ใช้ ในระดับนานาชาติได้ หากเพิม่ ศักยภาพแพทย์
พนักงานทีด่ แู ลผู้ป่วยนานาชาติ ให้ คิดเรื่ องงานวิจยั และสามารถทาวิจยั ได้ โดยเฉพาะในด้ านที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
และโรงพยาบาลเครื อข่าย มีความเชี่ยวชาญอยู่ ได้ แก่
a. Neurological science
b. Orthopedics, including spine
c. Mental Health
d. Rehabilitation
e. Occupational Health
f. Diabetes mellitus
g. Cancer
h. Cardiology
i. Dermatology
2. ในด้ านชีวะการแพทย์ (Biomedical aspect) หัวข้ อวิจยั ที่นา่ ได้ รับการสนับสนุน ได้ แก่
a. Early detection of cancer
b. Roles of microbiota in cancer prevention
c. Application of novel materials in dentistry and orthopedics
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3. สาหรับ System development
a. Compliance and clinical benefits of implementing Clinical Nursing Practice Guidelines
b. Unit cost (financial, social, physician’s, client’s) of improving clinical / laboratory outcomes (e.g.
to reduce each percentage point of Hemoglobin A1C, to reduce each 10 mmHg of blood
pressure)
c. Determining and predicting hospital work load using Case Mix Index (CMI)
d. Health Insurance schemes for hospital staff and family members
e. Improving medical record quality.
-------------------------------------------------------------------------
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Appendix 1 รายนาม คณะกรรมการศูนย์ วจิ ัยสุขภาพกรุ งเทพ และ
คณะกรรมการวิจัยทางการแพทย์ บริษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน)
คณะกรรมการศู นย์ วจิ ัยสุ ขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Reseach Center Committee)
คณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต
นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร
นายแพทย์ตฤณ จารุมิลนิ ท
แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทกั ษ์
พันเอกนายแพทย์สรุ จิต สุนทรธรรม
นายแพทย์สทุ ร บวรรัตนเวช
นายแพทย์ไพฑูรย์ บุญมา

คณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายแพทย์ชยั ยศ คุณานุสนธิ์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สว่าง แสงหิรัญวัฒนา
นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย
แพทย์หญิงพรรณพิศ สุวรรณกุล
นายแพทย์ชชู าติ วินิตวัฒนคุณ
นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสนุ ทร
นายแพทย์สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ
คุณสุพาพร ศรี สงคราม
คุณพัชริ นทร์ วงศ์รักมิตร
คุณพิมพนา วงศ์ชยั รัตน์
ร้ อยเอกนายแพทย์พนั เลิศ ปิ ยะราช
คุณวริ สรา ทหารไทย
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คณะกรรมการวิจัยทางการแพทย์ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (Bangkok Dusit Medical
Services Medical Research Committee)
คณะที่ปรึกษา
1. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต
2. นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร
3. นายแพทย์ตฤณ จารุมิลนิ ท
4. แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง
5. นาวาอากาศเอก(พิเศษ)นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทกั ษ์
6. พันเอกนายแพทย์สรุ จิต สุนทรธรรม
7. นายแพทย์สทุ ร บวรรัตนเวช
8. นายแพทย์ไพฑูรย์ บุญมา
9. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สว่าง แสงหิรัญวัฒนา
10. แพทย์หญิงพรรณพิศ สุวรรณกุล
คณะกรรมการ
1. นายแพทย์ชยั ยศ คุณานุสนธิ์
2. นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย
3. แพทย์หญิงอาภาสิณี วรอาคม
4. แพทย์หญิงอรพร สีห์
5. นายแพทย์วสุ กาชัยเสถียร
6. นายแพทย์ธนาสิทธิ์ เดชานุกลู
7. นายแพทย์สทิ ธิ เพชรรัชตะชาติ
8. แพทย์หญิงสุภาภรณ์ ธาราหิรัญโชติ
9. นายแพทย์งามวงศ์ จรัสอุไรสิน
10. นายแพทย์ภมู ิพฒ
ั น์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
11. ทันตแพทย์หญิงพิณทิพา บุณยะรัตเวช
12. นายแพทย์ชชู าติ วินิตวัฒนคุณ
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13. นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสนุ ทร
14. นายแพทย์สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ
15. นายแพทย์พทุ ธิพร เธียรประสิทธิ์
16. คุณสุพาพร ศรี สงคราม
17. คุณพัชริ นทร์ วงศ์รักมิตร
18. คุณพิมพนา วงศ์ชยั รัตน์
19. ร้ อยเอกนายแพทย์พนั เลิศ ปิ ยะราช
20. คุณวริ สรา ทหารไทย

2014 BHRC Annual Report page 60

Appendix 2 BDMS KMUTT joint projects

1

2

3

4

Protocol title

Coordinators Name

โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาเกมช่วยในการ
ออกกาลังกายด้ วยไม้ เท้ า และอุปกรณ์
Kinect เพื่อป้องกันภาวะข้ อไหล่หลวม
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
รายงานผลผ่านอินเตอร์ เน็ต (Develop
Game for Stroke Patients Exercise
with using stick and Kinect for
Prevention of Shoulder Subluxation
and report by internet)
การตรวจสอบความสมดุลและการทรง
ตัวในการเดินโดยใช้ กล้ อง Kinect สี่ตวั
(Walking Balance analysis using
four Kinect Cameras)

KMUTT

โครงการอุปกรณ์เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยออก
จากยานพาหนะ (Patient transfer
equipment)

โครงถักโลหะผสมจารูปสาหรับช่วย
เพิ่มการยึดเกาะของเซลล์กระดูก
สาหรับใช้ งานทางการแพทย์ (Braided
Shape Memory Alloys for
Enhancement of Bone Cell
Formation in Biomedical
Application
โครงถักโลหะผสมจารูปสาหรับช่วย
เพิ่มการยึดเกาะของเซลล์กระดูก
สาหรับใช้ งานทางการแพทย์ (Braided
Shape Memory Alloys for
Enhancement of Bone Cell
Formation in Biomedical
Applications)

Principal
Name
Funding
Investigators
Type
Asst.Prof.Sriphagaarucht KMUTT
Asst.Prof.Sriphagaarucht BDMS
Srinhichaarnun
Srinhichaarnun

BGH

Pravich
Tanyasittisuntorn, MD

KMUTT

Asst.Prof.Sriphagaarucht KMUTT
Srinhichaarnun

BGH

Pravich
Tanyasittisuntorn, MD

KMUTT

ผศ.ดร. ธีรนุช จันทโสภีพนั ธ์ KMUTT

BGH

Pravich
Tanyasittisuntorn, MD
ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

BGH

นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์

KMUTT

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ KMUTT for
preclinical
phase

Pravich
Tanyasittisuntorn, MD

BGH

นพ.วัลลภ สาราญเวทย์
และ นพ.คงกฤช พิธาน
เกื ้อกูล

KMUTT

BGH

BGH

BGH

วุฒิชยั อุทธาพงษ์

Asst.Prof.Sriphagaarucht BDMS
Srinhichaarnun
and
KMUTT*
นพ.พิพฒ
ั น์ ชุมเกษียร
BDMS

BDMS for
clinical
phase
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5

6

7

Protocol title

Coordinators Name

การพัฒนาวัสดุและระบบการยึด
กระดูกด้ วยโลหะผสมจารูปแบบเส้ น
ลวด (Development of Materials and
Systems for Bone Fixation using
Shape Memory Alloy Wire)
การพัฒนาวัสดุและระบบการยึด
กระดูกด้ วยโลหะผสมจารูปแบบเส้ น
ลวด (Development of Materials and
Systems for Bone Fixation using
Shape Memory Alloy Wire)
การตรวจวินิจฉัยภาวะออทิสติกใน
ระยะเริ่มแรกด้ วยการวิเคราะห์
สัญญาณไฟฟ้าสมอง (Early
Detection of Autism using EEG
Analysis)

KMUTT

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

BGH

Pravich
Tanyasittisuntorn, MD

BGH

นพ.วัลลภ สาราญเวทย์
และ นพ.คงกฤช พิธาน
เกื ้อกูล

BDMS for
clinical
phase

KMUTT

Asst.Prof.Dr.Boonserm
Kaewkamnerdpong

KMUTT

Asst.Prof.Dr.Boonserm
Kaewkamnerdpong

BDMS
and
KMUTT*

BGH

BGH

นพ.ชลภัฏ จาตุรงคกุล

การปลูกถ่ายเส้ นผม

KMUTT

Pravich
Tanyasittisuntorn, MD
ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

KMUTT

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ KMUTT for
preclinical
phase

Pravich
Tanyasittisuntorn, MD

SVH

นพ. สาโรช สุวรรณสุทธิ

BGH

Principal
Name
Funding
Investigators
Type
KMUTT
ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ KMUTT*
for
preclinical
phase

BDMS for
clinical
phase
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Appendix 3 Budget monitoring sheet
No.

Project name /
Event Name

1

Health Information
Center

Detail of Expenses

Date

อ้ างถึง

1

2014 budget allocation

2

bring in from BDMS 7058

9/25/2014

72090303

3

Design+Content

1/22/2557

ศว.9104/011

4

Web site 60%

23/1/25557

ศว.9104/012

5

สื่อโฆษณา- สมุด+ปากกา

1/29/2557

ศว.9104/019

6

ค้ นเอกสาร-มกราคม

1/24/2557

ศว.9104/016

7

POLO

2/4/2557

ศว.9104/023

8

PRESENTATING BHRC

2/11/2557

ศว.9104/025

9

ค้ นเอกสาร-กุมภาพันธ์

2/13/2557

ศว.9104/028

10 Medical Report

2/19/2557

ศว.9104/031

11 สื่อโฆษณา - กระเป๋ าผ้ า

3/6/2557

ศว.9104/034

12 แพทย์นกั เขียน-พญ.นฤมล

3/21/2557

ศว.9104/036

13 อบรมการเขียนหนังสือฯและงาน
สารบรรณ

3/27/2557

ศว.9104/039

14 ค้ นเอกสาร-มีนาคม

4/10/2557

ศว.9104/052

15 เขียนง่ายอ่านเพลิน

2/13/2557

ศว.9104/026

16 ค้ นเอกสาร-เมษายน

14/05/2557

ศว.9104/080

รายรับ

รายจ่ าย

800,000
1,500,000
32,100
60,348
48,150
1,085
40,125
144,450
950
90,000
15,935
4,000
7,500
700
20,000
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No.

Project name /
Event Name

Detail of Expenses

Date

อ้ างถึง

รายรับ

รายจ่ าย
750

17 ค้ นหาเอกสาร-พฤษภาคม

6/10/2557

ศว.9104/095

18 MySQL ฐานที่ 3 สาหรับ
BANGKOKHEALTH.COM

6/12/2557

ศว.9104/096

19 ค่าทานามบัตร

6/13/2557

ศว.9104/100

20 ต่าต่ออายุและโดเมน

6/18/2557

ศว.9104/102

21 Part Time job

7/8/2557

ศว.9104/066

22 ค้ นหาเอกสาร-มิถนุ ายน

7/17/2557

ศว.9104/125

23 อบรม หลักสูตร “สื่อสารอย่างไรให้
เข้ าใจ ได้ ใจและได้ งาน”

7/18/2557

ศว.9104/126

24 ค่าอุปกรณ์สานักงาน

7/24/2557

ศว.9104/131

8/4/2557

ศว.9104/144

8/6/2557

ศว.9104/145

8/11/2557

ศว.9104/151

28 กระเป๋ าเดินทาง ขนาด 20 นิ ้ว

9/12/2557

ศว.9104/163

29 Standy&Dicut

9/1/2557

ศว.9104/161

30 ขออนุมตั ิเงิน CD ข้ อมูลสกรีน
ดิจิตอลอิงค์เจ็ทพร้ อมบรรจุซอง
กาว เพิ่มเติม 2(CODE 9104)

9/15/2557

ศว.9104/

31 เขียนง่ายอ่านเพลิน ครัง้ ที่ 2

9/24/2557

ศว.9104/182

25 CD ข้ อมูลสกรีนดิจิตอลอิงค์เจ็ท
พร้ อมบรรจุซองกาว
26 25.CD ข้ อมูลสกรีนดิจิตอลอิงค์
เจ็ทพร้ อมบรรจุซองกาว เพิ่มเติม
27 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การ
พัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั

450
535
1,455.20
24,112
23,100
475
6,864
775
1,417.75
2,493.10
4,500
1,498
1,121.36
992.43
30,000
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No.

Project name /
Event Name

Detail of Expenses

Date

อ้ างถึง

32 จัดทาข้ อมูลและสรุปผลการสมัคร
สมาชิกศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพใน
การจัดงานประชุมวิชาการ

10/2/2557

ศว.9104/192

33 ค้ นหาเอกสาร-สิงหาคม

10/10/2557

ศว.9104/196

34 ค้ นหาเอกสาร-ตุลาคม

10/10/2557

ศว.9104/197

35 Bangkok Health Research
Center (BHRC) Retreat ครัง้ ที่ 2

10/13/2557

ศว.
9104/198,267

36 ประชาสัมพันธ์ศนู ย์วิจยั สุขภาพ
กรุงเทพ (USB Flash Drive 3D)

11/17/2557

ศว.9104/220

37 อบรมมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
(สิงหาคม 2557)

10/31/2557

ศว.9104/221

38 ค้ นหาเอกสารประจาเดือนตุลาคม

11/17/2557

ศว.9104/248

รายรับ

รายจ่ าย

2,000

750
450
71,600

70,620

130,000
850

39 ทุนสนับสนุนการทาวิจยั เรื่อง
โครงการอุปกรณ์เคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
ออกจากยานพาหนะ (ผศ.ดร.ธีร
นุช จันทโสภีพนั ธ์)

502,425

40 Clinicalkey contract renewal
USD 56,000 (@32.68 + Baht
1,200 commission)

1,831,280

Subtotal
Health
Information

2,300,000

3,175,857
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No.
2

Project name /
Event Name

Detail of Expenses

Date

อ้ างถึง

รายรับ

รายจ่ าย

Research and Development
2.1 Round table
conference
2014 budget allocation
1

2

BHRC Corporate ad
Concept+Design content
Thai+English
BHRC Booklet Design
Layout+Art work content

500,000
5/26/2557

ศว.9104/082

5/26/2557

ศว.9104/081

3

BHRC Booklet Spec1

5/26/2557

ศว.9104/083

4

Booklet 2 Reprint (ประชุม
วิชาการ 16-19 กย. 2557)

7/31/2557

ศว.9104/139

Sponsor จัดทาปกสมุดโน้ ต (โอน
ให้ BMC 9313)

9/26/2557

6

Booklet 3 Reprint

9/23/2557

ศว.9104/178

7

ป้ายบอกทาง

9/24/2557

ศว.9104/181

8

ค่าอาหารและอุปกรณ์การจัดงาน
แถลงข่าว AO Clinical Study
Site (AOCSC)

10/9/2557

ศว.9104/195

การบรรยายวิชาการแพทย์ เรื่อง
EBOLA (CME MEETING)

11/20/2557

ศว.9104/254

5

9

53,500
107,000
64,200
96,300
35,000

Subtotal
Round Table

96,300
25,894
520

9,791

500,000

488,505
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No.

Project name /
Event Name
2.2 Research
scholarship

1

2

3

Detail of Expenses

Date

อ้ างถึง

2014 budget allocation
101. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการทา
วิจยั เรื่อง NUTRITIONDAY
WORLDWIDE(คุณวีรวรรณ เตชะเกรียง
ไกร)
301.โครงการพัฒนาคุณภาพงานประจา
สูง่ านวิจยั (R2R) กันไว้ 125,000 บาท
แต่ยงั ไม่ได้ ใช้
201. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Observation
Unit Management of Severely
Hypoglycemic Diabetic Patients in
the Emergency Department: A
Prospective Comparative Study
(นพ.ณัฐพล เชิดหิรัญกร )
202. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Favorable
Outcomes from Allogeneic
Hematopoietic Cell Transplantation
in Thailand for Thalassemias and
Hemoglobinopathies (นพ. ปรีดา
วาณิชยเศรษฐกุล)
203. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Clinical and
electrodiagnastic finding in vitamin
B6 induced polyneuropathy. (ศ.นพ.
ก้ องเกียรติ กูรณ์กณ
ั ทรากร)
204. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Marshall’s
Syndrome (PFAPA Syndrome):
Diagnosis and Treatment (นพ.พรเทพ
สวนดอก)

รายรับ

รายจ่ าย

3,000,000
4/17/2557

ศว.9104/053

3/31/2557

ศว.9104/033

4/1/2557

ศว.9104/040

4/1/2557

ศว.9104/042

4/1/2557

ศว.9104/043

4/1/2557

ศว.9104/044

72,800

30,000

30,000

20,000

10,000
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No.

Project name /
Event Name

Detail of Expenses
205. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่ อง
Comprehensive Care for Newborn
with Heart Problems (นพ.ภูมิพร
กตัญํูวงศ์)
206. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Tumor gene
mutation in lung cancer evaluated
by using combination of EBUSGS and EBUS-TBNA.(ศ.เกียรติคณ
ุ
นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา )
207.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง
Endobronchial ultrasound to
evaluate downstaging of lung
cancer after combined
chemotherapy and radiation
treatment (ศ.เกียรติคณ
ุ นพ. สว่าง
แสงหิรัญวัฒนา )
208.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Evaluation of
Teriparatide for Treatment of
Osteoporosis in four patients with
cystic fibrosis: a case series. (พญ.
อรนันทร์ ศิวโมกษธรรม)
209. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Relationship
Between Fat-Soluble Vitamin
Supplementation and Blood
Concentrations in Adolescent and
Adult Patients With Cystic Fibrosis
(พญ.อรนันทร์ ศิวโมกษธรรม)

Date

อ้ างถึง

4/1/2557

ศว.9104/041

5/1/2557

ศว.9104/070

5/1/2557

ศว.9104/071

5/12/2557

ศว.9104/074

5/12/2557

ศว.9104/075

รายรับ

รายจ่ าย

7,000

25,000

15,000

20,000

50,000
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No.

Project name /
Event Name

Detail of Expenses

Date

อ้ างถึง

210. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง An 11 - year old boy with immediate allergic
reaction to articaine but not to
lidocaine (นพ.วสุ กาชัยเสถียร)

5/12/2557

ศว.9104/076

102.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการทา
วิจยั เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของกระดูก
รอบรากฟั นเทียมและผลลัพธ์ของราก
ฟั นเทียมในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
(รศ.ท.พ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์)

7/31/2557

ศว.9104/140

7/8/2557

ศว.9104/094

8/25/2557

ศว.
9104/155,175

9/5/2557

ศว.9104/153

6/30/2557

ศว.9104/113

7/10/2557

ศว.9104/121

7/23/2557

ศว.
9104/129,133

302.Health Map
303.โครงการเสริมสร้ างศักยภาพ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั (IRB )
304.ขออนุมตั ิเงินเพื่อใช้ สาหรับศูนย์วจิ ยั
สุขภาพกรุงเทพ(ผศ.ดร.ลักขณา ไทย
เครือ) ครัง้ ที่ 2
211. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Higher
incidence of lung cancer in female
passive smokers (ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.
สว่าง แสงหิรัญวัฒนา)
212.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Respiratory
surveillance in Thai automoblie
workers. (พญ.วรพรรณ กาญจน
กันทร)
305.ขออนุมตั ิเงินเพื่อใช้ สาหรับศูนย์วจิ ยั
สุขภาพกรุงเทพ(ผศ.ดร.ลักขณา ไทย
เครือ) ครัง้ ที่ 1

รายรับ

รายจ่ าย

20,000

642,000

390,550
30,436

13,086

15,000

30,000

10,505
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No.

Project name /
Event Name

Detail of Expenses
213.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Continuous
Positive Airway Pressure Therapy
for Obstructive Sleep Apnea
Reduces Interictal Eplieptiform
Discharges in Adults with Epilepsy
(พญ.ดารกุล พรศรีนิยม)
214. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง
Characteristics and outcomes of
rapid response team system
implementation. (พญ.จิรภัทร สุริยะ
ชัยสวัสดิ)์
215.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Effect of
positive airway pressure therapy on
seizure control in patients with
epilepsy and obstructive sleep
apnea.(พญ.ดารกุล พรศรีนิยม)
216.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Diagnosis
and treatment of endocrine
comorbidities in patients with cystic
fibrosis. (พญ.อรนันทร์ ศิวโมกษธรรม)
217.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Surveillance
of health problems in healthcare
workers. (พญ.วรพรรณ กาญจน
กันทร)

Date

อ้ างถึง

8/1/2557

ศว.9104/141

8/28/2557

ศว.9104/158

8/28/2557

ศว.9104/159

8/28/2557

ศว.9104/160

9/24/2557

ศว.9104/180

รายรับ

รายจ่ าย

30,000

40,000

50,000

30,000

20,000
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Project name /
Event Name

No.

2ปี

Detail of Expenses
218. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Exercise
Capacity and Mortality in Patients
With Ischemic Left Ventricular
Dysfunction Randomized to
Coronary Artery Bypass Surgery
or Medical Therapy .(ดร.นพ.เพิ่มยศ
เรืองสกุลราช)
219. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Pyridoxineinduced sensory ataxic
neuronopathy and neuropathy :
revisited. (ศ.นพ.ก้ องเกียรติ กูณฑ์
กันทรากร)
220.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Different
apprach on various cases of
tracheal stenosis. (ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.
สว่าง แสงหิรัญวัฒนา)
221.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Refractory
Kawasaki Disease : Case
management and outcome. (นพ.พร
เทพ สวนดอก)
103.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการทา
วิจยั เรื่องการศึกษาเพื่อประเมินความ
สอดคล้ องของการคัดกรองภาวะ
โภชนาการโดยแบบคัดกรอง Nutritional
Alert Form เปรียบเทียบกับ Mini
Nutritional Assessment ในผู้สงู อายุ
(The study of correlation between
Nutrition Alert From and Mini
Nutriional Assessment in evaluating
the nutritional status of the elderly.)
คุณวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร

Date

อ้ างถึง

10/1/2557

ศว.9104/189

10/12/2557

ศว.9104/172

10/12/2557

ศว.9104/173

11/19/2557

ศว.9104/252

รายรับ

รายจ่ าย

5,000

30,000

15,000

10,000

272,580
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Project name /
Event Name

No.

3ปี

Detail of Expenses
104. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการทา
วิจยั เรื่อง การศึกษารวบรวมข้ อมูล
ระดับประเทศของกลุม่ อาการ GuillanBarre ในประเทศไทย” (The National
Registry of Guillan-Barre Syndrome
Registry in Thailand.) (ศ.นพ.ก้ อง
เกียรติ กูณฑ์กนั ทรากร)
306. ขออนุมตั ิเงินสนับสนุนการจัดทา
กระดานแสดงผลงานวิจยั Wall Room
(CODE 9104)
222. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั ประเภทนาเสนอใน
การประชุมนานาชาติ (Poster
presentation) ศ.เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
สว่าง แสงหิรัญวัฒนา/Different
approach on various cases of
tracheal stenosis
223. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั ประเภทนาเสนอใน
การประชุมนานาชาติ (Poster
presentation) ศ.เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
สว่าง แสงหิรัญวัฒนา / Diagnosing
Obstructive sleep apnea by
performing Fiberoptic
bronchoscopy and PEEP titration of
mask continuous positive airway
pressure
224. ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั ประเภทนาเสนอใน
การประชุมนานาชาติ (Poster
presentation) ศ.เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
สว่าง แสงหิรัญวัฒนา /
Nontuberculous mycobacterium
infection,Diagnosed by
endobronchal ultrasound

Date

อ้ างถึง

รายรับ

รายจ่ าย

42,000

11/26/2557

ศว.9104/259

11/28/2557

ศว.9104/262

11/28/2557

ศว.9104/263

11/28/2557

ศว.9104/264

99,510

10,000

10,000

10,000
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อ้ างถึง

รายรับ

307. สนับสนุนการให้ ทนุ ของ พญ.วร
พรรณ กาญจนภัทร ให้ กบั ทาง BUID
9020
225.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Clinical
features and outcome of empyema
thoracis from Streptococcus
pneumoniae serotype 19A in Thai
children.( นพ.พรเทพ สวนดอก)
226.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Fanconi
Syndrome, Vitamin D Deficiency
and AKI in b-Thalassemia Pediatric
Patient Receiving Deferasirox : A
Case Report and Literature
Review.(พญ.นันทิยา ประวิทย์สิทธิกลุ )
227.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Fanconi
Syndrome, Vitamin D Deficiency
and AKI in b-Thalassemia Pediatric
Patient Receiving Deferasirox : A
Case Report and Literature
Review.(พญ.นันทิยา ประวิทย์สิทธิกลุ )
228.ขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจยั เรื่อง Late-life
migraine accompaniments: A
narrative review. (นพ.กีรติกร ว่องไว
วาณิชย์ )

รายจ่ าย

102,090

20,000

30,000

30,000

30,000

Subtotal
Scholarship

3,000,000

2,317,557
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อ้ างถึง

รายรับ

รายจ่ าย

2.3 Research
training
2014 budget allocation
1

ค่าลิขสิทธิ์คมู่ ือ ISO 14155

2

การอบรม Critical Appraisal
(13 กุมภาพันธ์ 2557)
การอบรม Research
Methodology

3

500,000
1/15/2557

ศว.9104/006

2/13/2557

ศว.
9104/027,038

7/28/2557

ศว.9104/132

4

การอบรม GCP

8/25/2557

ศว.
9104/156,165

5

ค่าอาหารและเครื่องดื่มบรรยาย
หัวข้ อเรื่อง “ความรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา”

10/9/2557

ศว.9104/194

ค่าจัดอบรม R2R รอบ ตุลาคม
2557

10/21/2557

ศว.9104/212

ขออนุมตั ิการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพงานประจาสูง่ านวิจยั
(Routine to Research :R2R)

10/30/2557

ศว.9104/214

6
7

Subtotal
Research
Training
GRAND TOTAL

6,000
74,556
34,012
27,058
2,016.91

2,478

100,000

500,000

246,121

6,300,000

6,228,040

