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คํานํา
รายงานประจําป พ.ศ. 2560 ของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Research Center) บริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชอางอิงและสื่อสารกับหนวยงานที่ประสงคจะรวมมือดานการ
วิจัยหรือการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย และดานสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนถึงหนวยงาน
ประชาสังคมและสาธารณประโยชนตางๆ
ภาพรวมผลการทํางานอยูในบทสรุปสําหรับผูบริหารภาษาอังกฤษ (Executive Summary) และในบทที่ 1
สว นรายละเอี ย ดผลการทํา งานอยู ใ นบทที่ 2 ซึ่ง แยกออกเป น ส ว นยอ ยๆ 6 สว นคื อ ด า นการวิจั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) ดานวารสาร The Bangkok Medical Journal ดานขอมูลสุขภาพ (Health
Information) ดานการสื่อสาร (Communications) ดานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ (Collaborations) และ
ดานการบริหารจัดการ (Administration) และเนื่องจากการทํางานของพนักงานในศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพมี
ลักษณะสนับสนุนซึ่งกันและกันในแบบ Responsibility Assignment Matrix ผลการทํางานหลายกรณีจึงถูกบันทึก
และนําเสนอมากกวาหนึ่งครั้งจากมุมมองของพนักงานที่ทําเรื่องนั้นๆ วิธีการนี้จะทําใหผูสนใจศึกษาไดเห็นผลการ
ทํางานจากมุมที่ตางกัน อันจะทําใหเห็นภาพไดหลายมิติมากขึ้น
บทที่ 3 เปนการมองไปขางหนาสูการทํางานในป พ.ศ. 2561 ซึ่งจะเปนปที่สําคัญปหนึ่งของบริษัทกรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ที่จะไดเห็นผลการพัฒนาสถาบันและศูนยความเปน
เลิศ (Center of Excellence) ดานตางๆ ซึ่งการวิจัยเปนองคประกอบหนึ่ง สําหรับความเปนมาและผลการพัฒนา
ในป ก อ นๆ ผู ส นใจอาจจะหาอ า นได ใ น รายงานประจํ า ป พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ที่
www.bangkokhealth.com
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานนี้จะเปนประโยชน ตอผูที่ไดรับไมมากก็นอย ในอันที่จะ
ทราบกิจกรรมและผลงานในป พ.ศ. 2560 และทิศทางในป พ.ศ. 2561 ในการพัฒนากิจกรรมดานการวิจัยทาง
การแพทยและสุขภาพ ของโรงพยาบาลและหนวยงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ตอไป
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EXECUTIVE SUMMARY
Bangkok Health Research Center has set direction to focus on enhancing staff
capabilities and quality of work in 2017, according to our theme on “Raise the Bars”. This
was a subsequent development in addition to “Awareness for networking” in 2014, “Show
results” in 2015 and “Manage Knowledge” in 2016. Team members expected to deliver key
research results to strengthen themselves on research experiences and outcomes, either
through individual implementation or participate with more complex research. The idea
behind was to build up strength from inside in order to expand cooperation and
collaboration with external agencies and use modern technology to improve efficiency,
altogether to establish Research 4.0 standard for Bangkok Dusit Medical Services (BDMS),
keeping up with the national development policy of Thailand 4.0
An unexpected lack of administrative officer during the year made the Bangkok Health
Research Center staff to share the responsibilities of administrative work. Almost all year
round, some staff could not achieve their goals. However, such a situation did not cause
regression. In contrast, the Bangkok Health Research Center team learned grass-root level of
office work, whether it was on book entry, coordination or allocation of resources. The
situation has created another kind of strength of staff in addition to technical capacities. It
also made the team members understand each other better and built strong relationship
within the team.
Achievements in 2560 have been on three domains of Research and development, The
Bangkok Medical Journal and Health Information. This report, however, describes three
additional dimensions of communication, collaboration and administration of BHRC.
On the research and development front, of the 187 research projects registered with
the Bangkok Health Research Center, 57 were new projects in 2017. Half of these (49%)
were conducted by medical doctors and dentists, around one-third (33%) were conducted
by nurses and the remaining by other professionals, such as physical therapists, pharmacist,
medical technicians, and dieticians. Two significant projects that started in 2017 that will
have significant impacts were on (i) CaSS (Catheter Sterilization System), a pre-clinical project
to study the effectiveness of a new device that could reduce infection of the central lines,
and (ii) Normal Brain Volume of the Elderly, which will provide critical data for a standard for
the care of the elderly in Thailand.
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Another important achievement in the year 2017 was the registration of BHRC as an
official research implementation unit, as announced by the Revenue Department. This has
resulted in the entitlement of either internal or external granting agencies providing financial
support to the BHRC’s research projects that are approved by the National Science and
Technology Development Agency (NSTDA) to deduct up to 3 times the tax deductibles. To
enable utilization of this benefit, Bangkok Health Research Center together with the
academic staff of NSTDA had organized a workshop for personnel of Bangkok Hospital and
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited in the middle of 2017.
Year 2017 was also the year that Bangkok Health Research Center was re-qualified as
AO Clinical Study Center (AOCSC) for the second term, in continuation from the first term
since 2014. Also, in this year, the website www.bangkokhealth.com received the Silver Stevie
Winner Award for Innovation in General Information Websites from the Asia-Pacific Stevie
Awards 2017, which was a consecutive award from 2015-2017. In addition, the Influenza
laboratory surveillance program also won the Innovation Award of ICT Innovation for eHealth
& mHealth, and the prestigious International Innovation Award 2017 (IIA 2017) in China. It also
won the first runner-up in the Innovation category and was awarded the second runner-up in
the Research category at the 2017 Quality Forum.
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In addition to the projects that the Bangkok Health Research Center has conducted
itself or had been involved in in the year 2017, the Bangkok Health Research Center has also
created research support tools, for example the service report algorithms using Business
Intelligence software (Power BI) and an online research data entry system. These can help
various units of BDMS hospitals to analyze their service outcomes and could eventually
assist in data collection of multi-center studies. Data can be stored simultaneously in the
central database to reduce the process of sending documents or data files. Progress
monitoring would also be more efficient. Potential researchers could use both tools along
with our routine work on full text search for research question formulation and on
collaborative research projects.
To improve capacity of staff to do research, the Bangkok Health Research Center had
organized a total of 17 activities, consisting of 3 special lectures, 7 research sessions (four
research camps, one scientific paper writing session and two GCP training sessions, one in
Thai and another one in English), 3 AO Foundation activities and 4 national and international
academic conferences, including Quality Forum, HA Forum, Research Expo and hosting the
17th ThaiTECT (Thailand Towards Excellence in Clinical Trials) Annual Conference, which had
led to the formulation and dissemination of Clinical Research Roadmap for Thailand.

With a budget of 8.9 million Baht in support of the research projects in 2017, the
Bangkok Health Research Center has allocated grants for 8.0 million Baht, of which 1.9
million Baht was for 13 projects of Center of Excellence (COE) and 6.1 million Baht for 25
Non-COE projects. The support was not only to increase number of projects, but is also
increase awareness of Bangkok Hospital Headquarters and networking hospitals that doing
research was not that complicated, just requiring attention and regularity to be successful. It
also made hospital staff to think and work more systematically.
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Disseminating knowledge to the public through the website www.bangkokhealth.com
and other media had also been expanded. In the year 2017. There were 2.3 million website
visitors, an increase of 24.9% from the previous year, with a market value of 11.8 million
Baht. More health articles were shared and had resulted in health alliances, such as the
Ayutthaya Alliance who shared BHRC health articles with the members through the Healthy
Living page. Bangkok Health Research Center had also produced 6 video clips, presenting the
selected articles of The Bangkok Medical Journal and academic knowledge as well as new
research to the public. These video clips had filled the gaps between professionals and the
public, making it easier to access knowledge across disciplines.
The development of the Bangkok Medical Journal has made the Journal closer to be
listed in an international data base such as Scopus. Although listing in the Scopus was not
achieved in 2017, the Journal has increased the proportion of international authors and
proportion of international editorial board members. The citation did not increase much as it
would require some lead time. Another development was on getting a license of the
iThenticate software package for plagiarism check that could be run by the Journal staff.
This was an addition to the indirect use of the software through the English language
manager in the previous years. Altogether, manuscript selection would be more effective.
Regarding research and innovation partners, in addition to the AO Foundation,
ThaiTECT and the National Research Council, this year, the Bangkok Health Research Center
had expanded its collaboration on data research, in particular, the use of Data Science with
King Mongkut's Institute of Technology at Ladkrabang, developing a novel method to
diagnose Metabolic Syndrome using Radar Chart and testing the Block Chain technology for
medical records keeping. Both paved the way to keep medical information on the Cloud,
giving patients the right to hold or give permission to particular health care providers to use
their data. The results of the work have increased interest in the Company's research
activities among various stakeholders, such as the Office of the Board of Investment, Senior
Media Group from North America And J & J company.
Achievements of BHRC in 2017 appear in Chapter 2 of this Annual Report. Chapter 3
looks forward to the year 2018 on how the research activities of BHRC would fit to BDMS
priorities and focuses
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“The idea behind was to build up strength from inside in order to expand
cooperation and collaboration with external agencies and use modern
technology to improve efficiency, altogether to establish Research 4.0 standard
for Bangkok Dusit Medical Services, keeping up with the national development
policy of Thailand 4.0”
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บทที่ 1 ภาพรวมการทํางานในป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2560 เปนปที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพมุงเนนเพิ่มความสามารถพนักงานและ
คุณภาพการทํางาน ในแนวทาง Raise the Bars ที่ตั้งไวตั้งแตป พ.ศ. 2559 สืบเนื่องจากแนว
ทางการเพิ่มความรูจักเพื่อสรางเครือขาย (Awareness for networking) แสดงผลงาน (Show
results) และจัดการความรู (Manage Knowledge) ในปที่ผานๆมา ซึ่งในป พ.ศ. 2560 นี้มี
การกําหนดใหพนักงานทุกคนมีผลงานวิจัยเปนของตนเองหรือมีสวนรวมในโครงการวิจัย เพื่อ
เป น การสร า งความเขม แข็ ง จากภายใน ขยายความร วมมื อ กั บ หน ว ยงานภายนอกและใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทํางาน ในอันที่จะสรางมาตรฐานการวิจัย 4.0 ใหกับบริษัทฯ ใหทัน
กับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0
อยางไรก็ดีการที่พนัก งานศู นยวิจัยสุขภาพกรุงเทพตองแบงกันรับภาระการทํางาน
ธุรการ แทนพนักงานธุรการที่ตองออกไปและไมไดรับมาใหม ทําใหเกือบตลอดทั้งปพนักงาน
หลายทานไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได สถานการณดังกลาวไมไดทําใหเกิดการถดถอย
ตรงกัน ขามทํ าให ที มศูนยวิจัย สุข ภาพกรุงเทพได เรีย นรู งานระดั บ รากหญ าของการทํ างาน
สํานักงาน ไมวาจะเปนงานธุรการหนังสือเขาออก การประสานงาน จัดสรรขอใชทรัพยากร
ตางๆ เปนการสรางความสามารถของพนักงานอีกแนวหนึ่ง เพิ่มเติมจากความสามารถเชิง
วิชาการ และยังทําใหสมาชิกในทีมมีความเขาใจกัน ผูกพันกันแนนแฟน มากขึ้น
งานที่ประสบความสําเร็จ ในป พ.ศ. 2560 มีทั้งดา นการวิจัย และพัฒนา ดานการ
จัดทําวารสาร The Bangkok Medical Journal สําหรับนักวิชาการ และดานการสื่อสารขอมูล
สุขภาพแกสาธารณะ
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จากโครงการวิจั ย ที่ ลงทะเบี ย นไว กั บ ศู น ยวิ จั ย สุ ข ภาพกรุ ง เทพทั้ง หมด 187
โครงการ มีโครงการที่เกิดขึ้นใหมในป พ.ศ. 2560 จํานวน 57 โครงการ ในจํานวนนี้ครึ่งหนึ่ง
(49%) มีแพทยเปนผูวิจัยหลักและหนึ่งในสาม (33%) มีพยาบาลเปนผูวิจัยหลัก นอกนั้นเปน
บุคลากรสาขาอื่นเชน นักกายภาพบําบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักกําหนดอาหาร
เปนตน โครงการสําคัญที่เริ่มในป พ.ศ. 2560 สองโครงการที่จะมีผลกระทบในวงกวางตอไป
เปนโครงการกอนระยะคลินิกหนึ่งโครงการ เพื่อศึกษาประสิทธิผลอุปกรณใหมที่ชวยลดการ
ติดเชื้อบริเวณขอตอสายน้ําเกลือ CaSS (Catheter Sterilization System) Laboratory
และเปนโครงการระยะคลินิกหนึ่งโครงการ เพื่อหาปริมาตรสมองของผูสูงอายุ ซึ่งจะนําไป
สรางเปนคามาตรฐานสําหรับการดูแลรักษาผูสูงอายุในประเทศไทยไดตอไป

ความสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในป พ.ศ. 2560 คื อ การได รั บ การขึ้ น
ทะเบียนเปน ผูทําวิจัย ตามประกาศกรมสรรพากร ซึ่งทํ าให ผูสนั บสนุ นงบประมาณให กั บ
โครงการวิจัยของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สามารถนําคาใชจายไปลดหยอนภาษีไดสามเทา (300%)
ทั้งนี้ไมวาจะเปนผูสนับสนุนภายในหรือภายนอกบริษัทก็ตาม ซึ่งศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพได
รวมกับนักวิชาการ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสิทธิประโยชนนี้ใหกับบุคลากรของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) แลวในป พ.ศ. 2560 นี้
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ป พ.ศ. 2560 เปนปที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดรับการรับรองคุณภาพเปน AO
Clinical Study Center (AO CSC) เปนวาระที่สอง ตอเนื่องจากวาระแรกตั้งแตป พ.ศ.
2557 นอกจากนี้เว็ปไซท Bangkokhealth.com ยังไดรับรางวัล Silver Stevie Winner
ประเภท Award for Innovation in General Information Websites จาก AsiaPacific Stevie Awards 2017 ซึ่งไดรับรางวัลติดตอกันตั้งแตป 2015-2017 และโครงการ
เฝาระวังทางหองปฏิบัติการโรคไขหวัดใหญ ยังไดรับรางวัลรางวัลผลงานนวัตกรรมดี การ
ประกวดนวัตกรรมซอฟตแวรดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2559 ภายใต
หัวขอ “ICT Innovation for eHealth & mHealth” และรางวัลชนะเลิศ The winner
of the prestigious International Innovation Awards 2017 (IIA 2017) ประเภท
Service and Solution ที่ประเทศจีนดวย และยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน
ประเภท Innovation และ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในประเภท Research ใน
งาน Quality Forum 2017 อีกดวย
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นอกจากโครงการที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพดําเนินการเองหรือมีสวนรวมแลว ในป
พ.ศ. 2560 นี้ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพยังไดสรางเครื่องมือเพื่อสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะแนวทางการศึกษาผลการทํางานของหนวยตางๆ ดวยการใชโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ
Power BI เพื่อใหหนวยงานตางๆสามารถศึกษาผลการทํางานของตนในเชิงลึกได การสนับสนุน
อีกประการหนึ่งคือ การสรางระบบบั นทึกขอมูลการวิจัยแบบออนไลน ที่จ ะชวยใหผูทําวิจั ย
แบบสหสถาบัน สามารถลงขอมูลไดพรอมกันในฐานขอมูลกลาง ลดขั้นตอนการสงเอกสารหรือ
ไฟลขอมูลยอย และยังทําใหการทําวิจัยแบบสหสถาบันเปนไปอยางสะดวกไดรับการติดตามผล
ความคืบหนาแบบทันตอเหตุการณดวย ทั้งนี้งานประจําที่ทําอยูในดานการสืบคนขอมูลและหา
เอกสารวิชาการ (Full text search) ก็ยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง
สําหรับ ดานการเพิ่มพูนความรูแ ละทักษะให พนักงานเพื่อทําวิจัย ในปนี้ศูนยวิจัย
สุขภาพกรุงเทพจัดกิจกรรมทั้งหมด 17 ครั้ง โดยเปนการบรรยายพิเศษ 3 ครั้ง การอบรมเพื่อทํา
วิจัย 7 ครั้ง (คายวิจัย 4 ครั้ง สอนการเขียนโครงการวิจัย 1 ครั้ง และอบรม GCP 2 ครั้งเปน
ภาษาไทยหนึ่ ง ครั้ ง ภาษาอั ง กฤษหนึ่ ง ครั้ ง ) อบรมผู ทํ า วิ จั ย 1 ครั้ ง กิ จ กรรมร ว มกั บ AO
Foundation 3 ครั้ง และรวมงานวิชาการทั้งภายในองคกรและระดับประเทศ 4 ครั้ง ซึ่งไดแก
การรวมงาน Quality Forum, HA Forum, มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Research Expo) และ
การเปนเจาภาพจัดงานประชุมประจําป ThaiTECT (Thailand Towards Excellence in
Clinical Trials) ครั้งที่ 17 ที่ทําใหเกิด Clinical Research Roadmap สําหรับประเทศไทย
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จากงบประมาณที่ไดรับเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยในป พ.ศ. 2560 จํานวน 8.9
ลานบาท ศูน ยวิจัยสุข ภาพกรุ งเทพไดส นับ สนุ นโครงการวิจั ย ไป 8.0 ลา นบาท โดยเป น
โครงการของศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence – COE) จํานวน 13 โครงการ
เปนเงิน 1.9 ลานบาท และโครงการของหนวยงานอื่นนอกเหนือจากศูนยความเปนเลิศ 25
โครงการ เปนเงิน 6.1 ลานบาท โครงการเหลานี้ไ ดกระตุนใหพ นัก งานของโรงพยาบาล
กรุงเทพสํานักงานใหญและโรงพยาบาลเครือขายตระหนักวาการทําวิจัยไมใชเรื่องยุงยาก
ซับซอน เพียงแตตองการความใสใจและใหเวลาอยางสม่ําเสมอก็จะประสบความสําเร็จได
และยังทําใหพนักงานคิดและทํางานเปนระบบดวย
การเผยแพรความรูใหแ ก สาธารณะผา นเว็ปไซท www.bangkokhealth.com
และสื่ออื่นๆ ไดรับการตอบสนองอยางดี ในป พ.ศ. 2560 นี้ มีผูเขาชมเว็ปไซทจํานวน 2.3
ลานครั้ง เพิ่มขึ้นจากปกอน 24.9% คิดเปนมูลคาการตลาด 11.8 ลานบาท มีการนําบทความ
ไปกระจายตอ และเกิดพันธมิตรเพิ่มขึ้น เชนบริษัทอยุธยาอลิแอนซ นําบทความไปใหสมาชิก
ผานทางหนาเพจ Healthy Living เปนตน และนอกจากบทความสําหรับผูอานแลว ศุนย
วิจัยสุขภาพกรุงเทพไดจัดทําวิดีโอคลิปจํานวน 6 เรื่อง นําเสนอเนื้อหาสําคัญของวารสาร
The Bangkok Medical Journal และความรูดานวิชาการตลอดจนงานวิจัยใหมๆใหแก
สาธารณะ เปนสื่อที่ลดชองวางระหวางบทความวิชาการเชิงลึกกับบทความสุขภาพทั่วไป ให
ผูรับขอมูลสามารถเขาถึงไดงายขึ้นดวย
การพัฒนาวารสาร The Bangkok Medical Journal มีความกาวหนาในทิศทาง
ที่จะใหวารสารเขาอยูในฐานขอมูลนานาชาติ Scopus และ
แมวาจะยังไมประสบความสําเร็จในป พ.ศ. 2560 นี้ แต
วารสารก็มีพัฒนาการใกลมาตรฐานที่ตั้งไว ไดแกการเพิ่ม
สัดส ว นผูเขี ย นจากตา งประเทศ เพิ่ ม สั ดส ว นสมาชิก กอง
บรรณาธิการที่เปนผูเชี่ย วชาญระดับ นานาชาติ และเพิ่ม
จํานวนการอางอิงบทความ (Citation) และวารสารยังได
จั ด หาโปรแกรม iThenticate
มาใช เ ป น ของกอง
บรรณาธิ การเอ ง สํ า หรั บ การสื บ ค นก ารเขี ยนซ้ํ า
(Plagiarism) เพิ่มเติมจากการใชโปรแกรมนี้ผานทางผู
ตรวจสอบภาษาอังกฤษ อันจะทําใหการคัดกรองบทความมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สําหรับพั นธมิตรงานวิจั ยและนวัตกรรม นอกเหนือ จาก AO Foundation,
ThaiTECT และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แลว ในปนี้ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ
ไดข ยายความรวมมือ เรื่ อ งการวิจั ยข อ มูล โดยเฉพาะการใช วิทยาศาสตร ขอ มูล (Data
Science) รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาแนวทาง
การวินิจฉัยโรคอวนลงพุง (Metabolic syndrome) ดวย Radar Chart และทดลองใช
เทคโนโลยี Block Chain ในการบันทึกขอมูลการรักษาพยาบาล เพื่อปูทางใหกับการนํา
ขอมูลทางการแพทยขึ้นไวบน Cloud และใหสิทธิ์กับผูปวยในการอนุญาตใหการนําขอมูล
ของตนไปใชตามหลักสากลดวย ผลการทํางานหลายอยางทําใหมีผตู ิดตอขอศึกษางานวิจัย
ของบริษัทฯผานทางศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน คณะสื่อมวลชนอาวุโสจากทวีปอเมริกาเหนือ และคณะผูบริหารบริษัท J&J เปนตน
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2560 ปรากฏในบทที่ 2 ของรายงาน
ประจําปฉบับนี้ สําหรับบทที่ 3 จะเปนการมองไปขางหนา วาป พ.ศ. 2561 ศูนยวิจัย
สุขภาพกรุงเทพในฐานะผูสนั บสนุนดานการวิจัยของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) จะตองมุงเนนและกําหนดทิศทางการทํางานอยางใดบาง
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บทที่ 2
ผลการปฏิบัติงาน
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บทที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน
2.1 Research and Development
ดานงานวิจัยและพัฒนา ในป 2560 นี้ เปนปที่ BDMS ไดเพิ่มขีดความสามารถ ดาน
งานวิจัยที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยอาศัยการสรางเครือขายความรวมมือ (Synergization)
แลกเปลี่ยนและใหความชวยเหลื อด านขอมู ลงานวิจัย โดยริเริ่ม ทํางานวิจัยแบบพหุสถาบั น
(Multicenter) เพื่อมุงยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการดานการแพทยและการรักษาของ
เครือ (BDMS) ใหมีมาตรฐานทัดเทียมกับตางประเทศกาวสูความเปนเลิศ Center of
Excellence (CoE) ตอไป
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดมุงเนนสนับสนุนงานวิจัยใหมในป 2560 เพื่อพัฒนาตอยอด
และสรางความเปนเลิศดานงานวิจัยไปสูศูนยแหงความเปนเลิศตามสาขายุทธศาสตรของบริษัท
ฯ CoE 6 ดานโดยมุงเนน 9 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ใหเปน Center of Excellence ไดแก
โรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
โรงพยาบาลพญาไท2
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ
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สาขายุทธศาสตรของเครือบริษัทฯ ไปสูศูนยแหงความเปนเลิศดาน 6 ดาน
แบงตาม CoE 6 สถาบันไดแก
สถาบันแหงความเปนเลิศดานออรโธปดิกส
สถาบันแหงความเปนเลิศดานสมองและระบบประสาท
สถาบันแหงความเปนเลิศดานโรคมะเร็ง
สถาบันแหงความเปนเลิศหัวใจและหลอดเลือด
สถาบันแหงความเปนเลิศดานอุบัติเหตุ
สถาบันแหงความเปนเลิศดานอาชีวอนามัย
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Research Training and Special Lectures 2017
BHRC Training Course activities in 2017
Month
Jan
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Mar
May
June
Aug
Aug
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec

Date
9
16
23
27
13-14
15
14-17
23
17-18
7
29
24-25
24-27
13-15
20
23
21

Course
Special Lecture: Health promotion lecture
Special lecture ลาฝน ผันตัวเปนนักเขียน
Camp 1 protocol development (ตอเนื่องจาก camp 3 ครั้งในป 2016)
Protocol Writing สําหรับพี่เลี้ยงนักวิจัย
GCP course by AO foundation and BHRC (บรรยายเปนภาษาอังกฤษ)
Investigator meeting by AO foundation and BHRC
HA forum
Camp 2 protocol development (ตอเนื่องจาก camp 3 ครั้งในป 2016)
GCP training (บรรยายเปนภาษาไทย)
Special lecture
AOCSC- recertification
ThaiTECT event
Research Expo
BAAM
Research Camp 1 in 2017
Research Camp 2 in 2017
Research Camp 3 in 2017

การจัดอมรม AO-GCP ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ รวมกับ AOCID จัดการอบรม Good Clinical Practices
ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560 ที่หองประชุม โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ โดยมีวิทยากรคือ
Denise Hess Manager Clinical Education, AO Foundation Clinical Investigation and
Documentation (AOCID) AO Foundation นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ และนพ.ประวิช ตัญญสิทธิ
สุ น ทร ศู น ย วิ จั ย สุ ข ภาพกรุ ง เทพ โดยการอบรมนี้ เ น น สํ า หรั บ แพทย แ ละผู ร ว มทํ า โครงการ
Multicenter Proximal Humerus Fixation และเชิญแพทย พยาบาล โรงพยาบาล
Orthopedics COE รวมเปน 39 คน สวนทาง AOCID ไดเชิญผูเขาการอบรมจาก AOCSC อื่นใน
เอเชีย มารวมงานดวย โดยรวม มีผูรับการอบรมประมาณ 11 ทาน รวมทั้งหมดเปน 50 ทาน ผู
เขารับการอบรมไดความรูและหลักการแนวทางการทําวิจัยทางคลินิกที่ดี

11

2017 BHRC Annual Report

AOCID Faculty Training และ Investigator
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ชวงเชาไดมีการจัด AOCID Faculty Training Meeting
จุดประสงศของการอบรมนี้คือการหารือเกี่ยวกับ Course GCP และ AOPEER รวมถึงหลักสูตร
การและการสอนของ AO foundation และในชวงบาย ไดมีการจัดประชุม Investigator
meeting ในโครงการ Results of Internal Fixation in 3 and 4-part Proximal
Humerus Fracture with anatomical locking plate: A Prospective Multi-Center
Study โดย นพ.วัชระ พิภพมงคล หัวหนาโครการวิจัยมาบรรยายและหารือภาพรวมของ
โครงการ งบประมาน การกรอกขอมูล และการทํางานวิจัยใหไปเปนในแนวทางเดียวกัน โดย
โครงการนี้จะมีการดําเนินการ 4 sites ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม สําหรับ site รพ.กรุงเทพ ไดผานการ
รับ รองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนรพ.กรุงเทพแลวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพัน ธ
2560
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การเขาคายวิจัย CoE Research Network ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพจัดคายวิจัย CoE Research Camp 2017 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ที่ผานมา โดยมีจุดประสงคที่จะสนับสนุนการทําวิจัยในโรงพยาบาลที่เปน
ศูนยวามเปนเลิศ (CoE) และใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการทํางานวิจัย และสามารถทําวิจัย
ไดอยางถูกตอง ตลอดจนสามารถนําผลการทําวิจัยไปพัฒนางานที่ทําอยู หรือสรางงานวิจัยใหมๆตอไป
โดยปนี้การอบรมคายวิจัยนี้มีกําหนดใหโรงพยาบาลแตละแหงสงตัวแทนมาเปนทีม ในคายครั้งนี้ นพ.
ชาตรี ดวงเนตรไดใหเกี ยรติเปดงานและให คํากลาวเพื่อเปนกําลังใจตอผูวิจัย ในครั้งนี้ มีผูเขารวม
โครงการ 60 ทาน มาจากโรงพยาบาล CoE 12 แหง ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ
โรงพยาบาลสมิตเวชสุขุมวิท โรงพยาบาลสมิตเวชศรีนครินทร โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาล
กรุงเทพเชียงใหม โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา
ผลจากการเขาคายครั้งที่ 1 ผูเขาอบรมไดเรียนรูหลักพื้นฐานของการทําวิจัย ไดกําหนด
คําถามการวิจัย ไดเรียนรูทักษะ การอาน คนควาและทบทวนวรรณกรรม

การเขาคายวิจัย CoE Research Network ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ไดมีการจัดเขาคาย ครั้งที่ 2 ของป 2017 ตอเนื่องจากครั้งที่
1 ในเดื อนตุ ลาคม โดยมีก ารต อ ยอดนํ าคํ าถามงานวิ จัยจากครั้งที่ 1 มาเขี ยนเป น โครงร างวิจั ย มี
ผูเขารวมการอบรมทั้งสิ้น 59 ทานทั้ง แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด เภสัชกร จากแตละ CoE
การอบรมครั้งนี้เปนรูปแบบการจัดกลุมชวยกันคิดและเขียนโครงรางการวิจัยโดยมีทีมของศูนยวิจัย
สุขภาพกรุงเทพเปนผูคอยใหคําปรึกษา หลังจากการอบรมพบวามีผูวิจัยสามารถตั้งคําถามงานวิจัยที่
ชัดเจนขึ้นและไดโครงรางการวิจัยคราวๆ ทั้งสิ้น 25 เรื่อง

คายวิจัยครั้งที่ 3 การอบรม Good Clinical Practice วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดรวมกับ MedResNet จัดอบรม
Good Clinical Practice ใหกับผูวิจัยที่เขาคาย CoE Network เพื่อใหผูวิจัยทุกทานไดรับความรู
ทักษะในการทําวิจัย และสามารถสงผลงานเขาพิจารณาจาก International Review Institute ได
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กิจกรรม Protocol writing จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 โดยเปนกิจกรรมที่
จัดขึ้น เพื่อสอนใหกับ ทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย โดยสอนเกี่ยวกั บการเขียนโครงการวิจัยใหครอบคลุม
โครงการวิจัย และใหถูกตองตามหลัก GCP
กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดขึ้นในวันอังคารที่ 3
ของทุกเดือน เพื่อกระตุนและสนับสนุนงานวิจัยของทีมพยาบาล โดยปนี้มีงานวิจัยที่เตรียมยื่น
เสนอตอ IRB ในป 2018 จํานวน 8 เรื่อง โดยทีมศูนยวิจัยไดสนับสนุนกิจกรรมนี้ตอเนื่องมา 3 ป
แลว
กิจกรรม GCP จัดขึ้นในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 โดยเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
สอนใหผู เขา อบรมไดทราบถึง มาตรฐานของการทํ า งานวิจัย ตั้ งแต กระบวนการทํา งานวิจั ย
ระแบบวิธีวิจัย แผนการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหผลงานของการทําวิจัยที่มีคุณภาพ นาเชื่อถือ
กิจกรรม Basic Research จัดขึ้นในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 โดยเปนกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อสอนใหความรูเบื้องตนของการทํางานวิจัยในการตั้งคําถามงานวิจัย รูปแบบงานวิจัย
กลุมประชากรที่จะศึกษา และแผนสถิติในการวิเคราะห เพื่อใหมีความรูความสามารถในการสราง
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
กิจกรรม Basic Research for Nurse จัดขึ้นในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 โดยเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสอนใหความรูเบื้องตนของการทํางานวิจัยในการตั้งคําถามงานวิจัย รูปแบบ
งานวิจัย กลุมประชากรที่จะศึกษา และแผนสถิติในการวิเคราะห ใหกับ ทีมพยาบาลเพื่อ ใหมี
ความรูในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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AOCSC Recertification
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 กําหนดการ Recertification AOCSC Level I ใหแก
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ คุณ Ivo Schauwecker จาก AO Foundation กลับมาอีกครั้ง โดย
จุด ประสงคห ลัก ครั้ ง นี้ เรื่ อ งการติด ตามกิ จ กรรมด า นคุณ ภาพ และ ความกา วหน า นโยบายที่
เกี่ยวของการดูแลโครงการวิจัยโรงพยาบาล (Standard Operating Procedures for Research)
ทั้งนี้ นพ. ชัยยศ คุณานุสนธิ์ มอบหมายทีม R&D นําโดย คุณรัตนาภรณ บรรดาศักดิ์ นพ.ประวิช
ตัญญสิทธิสุนทร และเจาหนาที่ฝายสนับสนุนไดนําเสนอสวนของกิจกรรม งานภาพรวมดานคุณภาพ
ศู นยวิจั ยสุข ภาพกรุงเทพที่ ผา นมา รวมถึ งงานนโยบายที่ เกี่ ยวข องแก ผู มาเยี่ยมตรวจ ตลอดจน
แผนงานกิจกรรมการอบรมงานนโยบายที่เกี่ยวของไตรมาสที่ 4 จนถึงป 2561 โดยในการเยี่ยมเยียน
จาก AO ครั้งนี้มี นพ. ตฤณ จารุมิลินท, พญ.เมธินี ไหมแพง พญ.วรรณนภา เพชรเครือ นพ.สุทร
บวรรัตนเวช ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี พญ. ลักษมี ชาญเวชช ผูบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ
สํานักงานใหญ พญ.พัณณิดา วัฒนพนม นพ.วัชระ พิภพมงคล และคณะทํางานโครงการวิจัย
AOCSC ที่เกี่ยวของรวมใหความเห็น รวมผูเขารวมรับฟงการเยี่ยมครั้งนี้ทั้งสิ้น 27 ทาน โดย
กิจกรรมทั้งวันดําเนินไปเปนที่เรียบรอย คงติดตามผลการประเมินเปนเอกสารลายลักษณอักษรการ
เยี่ยมในป 2560 นี้ จาก AO Foundation ใหการรับรองตอเนื่อง โดยครั้งนี้มีการปดขอแกไข
Topic QMS ทางคุณภาพทั้งหมด 7 ขอ และขอเสนอแนะ 3 ขอเดิมไดหมด และไดรับขอเสนอแนะ
ใหม 2 เรื่องในป 2560 นี้เกี่ยวกับการทําขอตกลงสัญญากับทางผูสนับสนุนภายนอก (Contracting
with sponsors), การพัฒนา checklist กระบวนการติดตามของหนวยงานวิจัยใหมๆเพิ่มเติม
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการทําวิจัยที่มีในโรงพยาบาล
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ตารางแสดงหัวขอนโยบายคุณภาพเกี่ยวของการดูแลโครงการวิจัยโรงพยาบาล
(Standard Operating Procedures for Research)
SOP number

Form number

S/P-01-BHMC-029

U/P-01-RSD-001
W/I-01-RSD-001
F/M-06-HRP-002
F/M-06-HRP-003
F/M-04-RSD-001
F/M-04-RSD-002
N/A; HR program

SOP / Form title
Policy on Policy (TH, EN)
Scope of Service Department Research and
Development (TH, EN)
Research and Development Organization, and
Personnel Qualification and Training (TH, EN)
Job description (staff level) (TH, EN)
Job description (Management Level) (TH, EN)
ประวัติสวนตัวของหัวหนาโครงการวิจัย และผูวิจัยรวม
ทุกคน Curriculum Vitae (TH, EN)
Clinical trial training (TH, EN)
Training Summary Record (TH, EN)

Current version
number
16-Jun-2017
07-May-2017
14-Jun-2017
15-Mar-2017
15-Mar-2017
27-Oct-2017

03-Nov-2017
Current view
;PeopleSoft HR
9.2 Implement
process
W/I-02.2-RSD-005
เอกสารสําคัญสําหรับการทําวิจัยทางคลินิก และการ 19-Jun-2017
กํากับดูแลเอกสารตามมาตรฐาน
-Focus 2 gr;CRC,
Documentation of Clinical Study Data and
BHRC
Archiving of Essential Documents for Conduct -Overview 1gr;
of Clinical Studies (TH, EN)
Research Camp
S/D-01-RSD-005 รายการเอกสารสําคัญในแฟม ประจําสถานที่ที่ทําวิจัย 15-Jun-2017
ของผูวิจัย List of Document on Investigator Site
File (ISF) (TH, EN)
S/D-01-RSD-006 บันทึกสวนของงานวิจัยที่จําเปนในเวชระเบียน )
19-Jun-2017
Essential Study Records for Research in
Medical Record) (TH, EN)
F/M-04-RSD-003 Clinical Study Staff Signature and Delegation of 03-Nov-2017
Responsibility Log (TH, EN)
S/P-01-IRB-003
การจัดการโครงรางการวิจัยใหมที่ยื่นขอการพิจารณา 17-Jun-2017
(Management of Initial Protocol Submission)
(TH, EN)
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SOP number

Form number

SOP / Form title

Current version
number
8-May-2017

F/M-01-IRB-020 บันทึกขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อใชเวช
ระเบียนผูปวย/สิ่งสงตรวจเพื่อการวิจัย (TH, EN)
F/M-01-IRB-027 ใบปะหนาเอกสารสงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน 29-Sep-2017
คน(TH, EN)
F/M-04-IRB-001 แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม 8-Jun-2017
การวิจัย (BMC-IRB Submission) (TH, EN)
F/M-02.2-IRB-001 เอกสารชี้แจงผูเขารวมโครงการวิจัย อาสาสมัคร/
8-Jun-2017
(Participant Information Sheet) (TH, EN)
F/M-01-IRB-022 ขอตกลง Material transfer(TH, EN)
8-May-2017
F/M-01-IRB-026 แบบติดตามผลการดําเนินการวิจัยโครงการ / ขอตอ 29-Sep-2017
อายุโครงการ (Progress Report Form / Approval *Change name &
Extension Request) (TH, EN)
content
F/M-01-IRB-024 แบบขอปดโครงการวิจัย ( Final Report Form )
29-Sep-2017
(TH, EN)
*Change name &
content F/M-01IRB-026
W/P-01-RSD-011
แนวทางการพัฒนาการจัดทําเอกสารการใหความ
8-May-2017
ยินยอม โครงการวิจัยในมนุษย
Developing Informed Consent Document, and
Obtaining and Documenting Informed Consent
in Research Involving Human Subjects (TH, EN)
F/M-04-RSD-004 Informed Consent Document (ICD) Review and 03-Nov-2017
Approval Checklist (TH, EN)
F/M-03-IRB-001 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย (Consent 09-Jun-2017
form for Research Subject/Participant) (TH, EN)
F/M-03-IRB-002 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยสําหรับเด็ก 09-Jun-2017
(Assent Form) (TH, EN)
W/P-02.1-BHMC-009
การคัดเลือกอาสาสมัคร ; Subject Recruitment
30-Jun-2017
(TH, EN)
Revise process
F/M-01-RSD-008 Subject Screening and Enrolment Log (TH, EN) 21-Dec-2016
F/M-01-RSD-009 Subject Enrolment, Identification and Code list 21-Dec-2016
(TH, EN)
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Current version
number
W/P-01-RSD-013
แนวทางการดูแลอาสาสมัครของโครงการวิจัยทางคลินิก 27-Nov-2017
(TH, EN)
Revise process
S/D-01-RSD- คูมือการ create Banner: Clinical Research สําหรับ 23-Jun-2016
004
อาสาสมัครโครงการวิจัย (TH, EN)
S/D-01-RSD- แนวการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical 08-Sep-2017
003
Practice: GCP) (TH only)
S/P-01-IRB-015
การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย (Site
16-Jun-2017
monitoring Visit) (TH, EN)
W/I-02.2-RSD-001
การกํากับดูแลงานวิจัย (Monitoring) (TH, EN)
18-Jan-2017
F/M-01-RSD- Monitoring Visit Log (TH, EN)
28-Aug-2017
007
F/M-04-IRB- แบบฟอรมรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
28-Apr-2015
006
(Report of Protocol Deviation) (TH, EN)
S/P-01-IRB-012
การพิจารณารายงานเหตุการณไมพึงประสงครา ยแรง 15-Dec-2017
และเหตุการณไมคาดคิด (Review of SAE and
SUSAR Reporting) (TH, EN)
W/P-02.2-RSD-001
การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค และอาการไมพึง 18-Jan-2017
ประสงคที่เกี่ยวของกับงานวิจัยตอผูที่เกี่ยวของ (TH,EN)
F/M-04-RSD- แบบสรุปรายงานเหตุการณไมพึงประสงค (SUMMARY 03-Nov-2017
013
ADVERSE EVENTS REPORT FOR PROTOCOL) (TH,
EN )
F/M-04-IRB- แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครุนแรง /
08-Jun-2017
003
เหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดลวงหนาที่มีความรุนแรง
SAE (TH, EN )
S/P-01-BHMC-048
การจัดการอุบัติการณที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล (Dealing 25-Apr-2016
with the Occurrence in the hospital) (TH, EN)
W/P-01-RSD-002
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย (TH, EN )
7-Nov-2016
W/I-02.2-RSD-004
การลงขอมูลในแบบบันทึกขอมูลงานวิจัยทางคลินิก 8-Sep-2017
(TH, EN)
W/P-01-RSD-003
การตีพิมพและการเผยแพรผลงานวิจัย(TH, EN)
28-Jul-2015
S/P-02.1-BHMCการนําเสนอขอมูลของศูนยการแพทยโรงพยาบาล
14-Aug-2014
026
กรุงเทพสูภายใน และภายนอกองคกร (TH, EN)
SOP number

Form
number

SOP / Form title
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SOP number
S/P-02.1-BHMC-027

Form
number

Current version
number
การดําเนินงานวิจัยทางคลินิกที่รับทุนจากผูสนับสนุนทุน 14-Aug-2014
วิจัยภายนอก (TH, EN)
Revise process
SOP / Form title

S/P-02.1-BHMC-031

การดําเนินการวิจัยและพัฒนาในศูนยการแพทย
โรงพยาบาลกรุงเทพ (TH, EN)
*เปนนโยบายที่มีขอความ ใหผูวิจัยมาลงทะเบียน
(Registry)ที่หนวยงานวิจัยและพัฒนา
W/I-02.2-RSD-002
การทําขอตกลงที่สําคัญที่ตองทํารวมกับผูสนับสนุนทุน
วิจัย (TH, EN)
F/M-01-IRB- เอกสารขอตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย
016
(Confidentiality agreement) (TH, EN)
W/P-02.1-BHMC-001
แนวทางการบริหารจัดการยาวิจัย (Investigational
Drugs Administration) (TH, EN)
S/P-01-BHMC-047

แนวทางการดําเนินการเมื่อมีการนําเครื่องมือ และ
เวชภัณฑทางการแพทยจากนอกโรงพยาบาลมาใช
(Brought in Medication Device and Medical
Supply) (TH, EN)

20-Aug-2014
Revise process
18-Jan-2017
08-May-2017
18-May-2016
on process add
EN version
18-May-2016

บทเรียนที่ไดจากการเตรียมตัวรับ AOCSC visit ครั้งนี้ การคงไวซึ่งขอมูลนโยบายที่ปรับใชไดใน
สถานการณจริง รวมถึงการสื่อสารความรวมมือสูโครงการวิจัยในโรงพยาบาลเปนสิ่งสําคัญ กระบวนการ
ยอยวิธีการที่นําขั้นตอนตางๆนี้ลงสูหนวยงานเปนเรื่องที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพตองหาวิธีการถายทอด
หรือทําการสื่อสารกับหนวยงานเพิ่มขึ้น
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กิจกรรมการสื่อสารนโยบายวาดวยเรื่องการทําวิจัยในโรงพยาบาลสูบ ุคลากร
ที่เกี่ยวของ (Implement SOPs)
เรื่องของการสื่อสารนโยบายงานวิจัยลงสูหนวยงานถือเปนเรื่องสําคัญ โดยจุดประสงค
หลัก คือ หนวยงานศูนยวิจัยเองเจาหนาที่ทุกทานควรรับทราบวามีนโยบายใดอยูบางที่เกี่ยวของกับ
งานประจําของแตละคน และหาขอมูลเรื่องราวตางๆไดทางที่ใด การสื่อสารนี้หนวยงานศูนยวิจัย อ.
ชัยยศ มอบหมายใหคุณรัตนาภรณ ทําหนาที่รวบรวมและถายทอดขอมูลแกเจาหนาที่ โดยในป
2017 ไดมีการดําเนินการ Focus 3 กลุม ถายทอดใน 4 ลักษณะ คือ
Focus BHRC Group
Focus Research Camp
Focus BHQ Research Member
วันที่ถายทอด สื่อสารนโยบายงานวิจัยลงสูหนวยงาน 4 ลักษณะ
วันที่ 24-25 ก.ค. 2560 จัดอบรมหลักสูตร Standard Operating Procedure
Training for Research (SOPs Training) จํานวน 2 วัน ใหแก BHRC Member มีตัวแทน
หนวยงานที่เขารวมจาก ศูนยหัวใจกรุงเทพ และ รพ. วัฒโนสถ วิทยากรรวมถายทอดประสบการณ
จากแผนกเภสัชกรรม และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนอีกดวย
วันที่ 27 ก.ค. 2560 จัดอบรมรายบุคคล แก เจาหนาที่ BHRC member ที่ไมสะดวกเขา
รวมในวันที่ 24-25 ก.ค.2560 จํานวน 3 ทานเพิ่มเติม (Focus group 100% training)

วันที่ 15 ส.ค. 2560 จัดอบรม หลักสูตร Standard Operating Procedure Training
for Research (SOPs Training) จํานวน 3 ชั่วโมง เนนสิ่งที่เปนหนาที่หลักของ Principal
Investigator and Investigator Co ใหแกแพทย Focus กลุมนักวิจัยในป 2560-2561 เปนหลัก
ไดรับการตอบรับที่ดีมากจากแพทยของหนวยงาน Orthopedic Center, Longevity Clinic,
Diabetic & Endocrinology center เขารวมอบรม
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Special Lectures
ศูนยวิจัย สุข ภาพกรุงเทพ เครือ โรงพยาบาลกรุ งเทพ จึ งจัดการบรรยายพิเศษ 3 ครั้ง
ใหกับแพทย พยาบาล และผูสนใจ เพื่อใหความรูในดานสุขภาพและดานตางๆ
ครั้งที่ 1: 9 มกราคม 2560
หัวขอ Health Promotion in Health Care Settings
โดย นพ.สันต ใจยอดศิลปเจาของบล็อกสุขภาพที่มีผูอาน มากกวา
4 ลานครั้ง เปนหมอผาตัดหัวใจ และผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ใช
ชีวิตแบบสมบุกสมบัน ไมเคยตรวจสุขภาพ เพราะถือวาตัวเองเปน
หมอเมื่อตัดสินใจไปตรวจสุขภาพ รูวาตัวเองเริ่มปวย.....ทั้งความดัน
ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ สุ ดทายเดินหนาทดลองกับตัวเอง จน
สามารถพลิกชีวิตใหกลับมาเปนปกติได ดวยวิธีรักษาตัวเอง จัดขึ้น
เพื่ อ ให ผูเข า รว มได ใชชี วิ ตแบบไม ป ระมาท และหั น มาดูแ ลใสใ จ
สุขภาพแตเนิ่นๆ
ครั้งที่ 2: 16 กุมภาพันธ 2560
หัวขอ ลาฝน...ผันตัวเปนนักเขียน โดย คุณไมตรี
ลิม ป ช าติ นั ก เขีย นมือ อาชีพ หัว ข อ นี้ ไ ด รับ ความสนใจจาก
บุคลากรทางการแพทยและพนักงานเครือ BDMS ที่สนใจ
พั ฒ นาการเขี ย นมาเข า ร ว ม จั ด ขึ้ น โดยหวั ง ให ผู เ ข า ร ว มได
ความรูจากนักเขียนมืออาชีพ ไดเทคนิคการเขียนบทความมา
ปรั บ ใช ใ นงาน และจุ ด ประกายให ผู ที่ มี ค วามรู แ ต เ ขี ย นไม
เกงกลาเขียน
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2560
หัวขอ Current Challenges in Health Economics Evaluation เรียนรูถึงความ
เกี่ยวของระหวาง Health กับ Economics เรื่องการใชทรัพยากรใหเหมาะสมและไดประโยชน
โดย ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ ที่ปรึกษาผูอํานวยการใหญศูนยอุบัติเหตุและออรโธปดิกสในเครือ
BDMS เพื่อตอบคําถาม อาทิ การรักษาที่ดีขึ้น จะตองลงทุนเพิ่มหรือลดเทาไหร? โดยนําศาสตร
ของ Health Economics มาใชวิเคราะหตนทุนโรงพยาบาล ทางเลือกในการจัดการทรัพยากร
การวางแผนการลงทุน เมื่อถูกนํามาวิเคราะหในมุมมองของคนไขเพื่อใหเกิดผลดีกับคนไขสูงสุด
ตอบสนองความตองการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นภายใตทรัพยากรที่มีจํากัด
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เสริมสรางศักยภาพนักวิจัยกลุม 5
หลั ก สู ต ร“การอบรม ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย (Research
Methodology and Ethics in Human Research) ” จํานวน 1 หลักสูตร จัด ณ รพ.พญาไทนวมิ
นทร ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 นําทีมโดย นพ. ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ทั้งนี้ ผูอบรมไดสงคําถาม
การวิจัยเพื่อเตรียมดําเนินการวิจัย จํานวน 3 เรื่อง จากแผนก GI, Nursery, Chemotherapy ซึ่งทีม
R&D จะนําเขาสูกระบวนการสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยอยางตอเนื่องตอไป
ผลลัพธ: สรุปจํานวนผูเขารวมการอบรมจาก Gr.5 จํานวน 44 คน ดังนี้
รพ.พญาไทนวมินทร จํานวน 31 คน
รพ.เปาโลโชคชัย 4 จํานวน 4 คน
รพ.เปาโลรังสิต
จํานวน 3 คน
รพ.พญาไท 1
จํานวน 2 คน

สนับสนุนโครงการวิจัย
ในป 2560 มีโ ครงการวิจัย ทั้ง หมดมี จํา นวน 57 โครงการ จํ านวนโครงการวิจัยใน
Group.1 ทั้งหมด จํานวน 35 โครงการ (เปาหมาย 20 โครงการ) จํานวนโครงการวิจัยใน BDMS
ทั้งหมด จํานวน 22 โครงการ (เปาหมาย 6 โครงการ/ป) โดยป 2560 มีโครงการวิจัยใหมที่มาจาก
สถาบันแหงความเปนเลิศ จํานวน 20 โครงการ ดังนี้
สถาบันแหงความเปนเลิศดานออรโธปดิกส 1 โครงการ
1. ผลการรักษากระดูกตนแขนสวนตนหักแบบ 3 และ 4 พารต ดวยเทคนิคการผาตัด
แบบ 6 ขั้นตอน:การศึกษาแบบไปขางหนาในพหุสถาบัน Results of Internal Fixation in 3 and 4part Proximal Humerus Fracture using 6 Stepwise procedure : A Prospective MultiCenter Study หัวหนาโครงการวิจัย นพ.วัชระ พิภพมงคล โดยดําเนินการวิจัยใน 4 สถาบัน คือ
รพ.กรุงเทพ, รพ.เลิดสิน, รพ.มหาราชนครเชียงใหมและรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สถาบันแหงความเปนเลิศดานสมองและระบบประสาท ในป 2560 จํานวน 2 โครงการ
1. การศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาตรของสมองสวนฮิปโปแคมปสและพุทธิปญญา
ความรู Association between hippocampal volume and cognitive function หัวหนา
โครงการวิจัยแพทยหญิงศรินพร มานิตยศริ ิกุล ทิพยอุดม Neurology รพ.กรุงเทพ
2. Normal Reference of Brain Volume by MRI in Normal Cognitive Thai
Elderly Normal Reference of Brain Volume by MRI in Normal Cognitive Thai Elderly
หั วหน าโครงการวิจัยแพทยห ญิงอรสา ชวาลภา เปนงานวิจัย รวม 2 สถาบันคือ รพ.กรุงเทพและ
รพ.ศิรริ าช
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สถาบันแหงความเปนเลิศดานโรคมะเร็ง ในป 2560 มีโครงการใหมจํานวน 7 โครงการ
1. โครงการวิจัยระยะที่ 3 ชนิดสุม แบบปกปดกลุมการรักษาทั้งสองฝาย เพื่อศึกษาวิจัย
ยาแพมโบรลิซูแพมโบรลิซูแมบเมื่อใหรวมกับยาอิพิลิมูแมบ เปรียบเทียบกับยาแพมโบรลิซูแมบเมื่อ
ให ร ว มกั บ ยาหลอก ในอาสาสมั ค รโรคมะเร็ ง ปอดชนิ ด ที่ ไ ม ใ ช เ ซลล ข นาดเล็ ก ขั้ น 4 ระยะ
แพรกระจาย ที่ยังไมเคยไดรับการรักษามากอน และมีผลตรวจพีดี-แอล1 (PD-L1) ในเซลลมะเร็ง
เปนบวก (คะแนนสัดสวนของเซลลมะเร็ง (TPS) มากกวาหรือเทากับรอยละ 50) A Phase 3,
Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab plus lpilimumab vs
Pembrolizumab plus Placebo in Previously Untreated, Stage IV, Metastatic Nonsmall Cell Lung Cancer Subjects Whose Tumors are PD-L1 Positive (TPS>50%)
หั ว หน า โครงการวิ จั ย ศ.เกี ย รติ คุ ณ แพทย ห ญิ ง สุ มิ ต รา ทองประเสริ ฐ รพ.กรุ ง เทพเชี ย งใหม
ผูสนับสนุนโครงการวิจัยบริษัท เมอรค ชารป แอนด โดหม คอรป
2. การศึกษาวิจัยนํารองในระยะที่ 1 บี แบบเปดเผยขอมูลการรักษา ใหยาหลายครั้งโดย
เพิ่มขนาดยาทีละขั้นเพื่อประเมินความปลอดภัย ประสิทธิผลในเบื้องตนและเภสัชจลนศาสตรของ
ยาเอพีแอล-2 ชนิดฉีดเขาทางชั้นใตผิวหนังในอาสาสมัครที่เปนโรค Paroxysmal Nocturnal
Hemoglobinuria (PNH) Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) (A Phase Ib,
Open Label, Multiple Ascending Dose, Pilot Study to Assess the Safety, Preliminary
Efficacy and Pharmacokinetics of Subcutaneously Administered APL-2 in Subjects
with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH))” หัวหนาโครงการวิจัย ศาสตราจารย
นายแพทยสุรพล อิสรไกรศีล Multicenter 5 site (N=10) site ละ 2 Case 1.รพ.วัฒโนสถ 2.
รพ.ศิ ริ ร าช 3.รพ.พระมงกุ ฎ เกลา 4.รพ.รามาธิ บ ดี 5.รพ.ราชวิ ถี *รว มกั บ NZ,HK,Malaysia
ผูสนับสนุนโครงการวิจัย บริษัท Novotech
3. Magnetic Resonance Tumor Regression Grade (mrTRG) as a
NovelBiomaker to Stratify Management of Good and Poor Responders to
Chemoradiotherapy: A Rectal Cancer Multicentre Randomised Control Trial (The
TRIGGER Feasibility Trial) หัวหนาโครงการวิจัย ศาสตราจารยพิเศษนายแพทย อัฑฒ หิรัณยา
กาศ รพ.กรุงเทพภูเก็ต Multicenter 5 สถาบัน 1.Thailand (BPK)2.UK 3. Wales 4.Scotland
5.Norhen Ireland
4. ผลของแคบไซซินและกรดบิวทีริกตอการรอดชีวิตของเซลลตนกําเนิดมะเร็งลําไสใหญ
Effects of capsaicin and butyrate on viability of colon cancer stem cells หัวหนา
โครงการวิจั ย ศาสตราจารย พิ เ ศษนายแพทยอั ฑ ฒ หิรั ณ ยากาศ รพ.กรุ ง เทพภู เก็ ต รว มกั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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5. การศึกษาขอมูลยอนหลังในพหุสถาบันของการผาตัดเสริมสรางเตานมดวยกลามเนื้อ
หลัง latissimus dorsi หลังการผาตัดมะเร็งเตานม A Retrospective Multi-Center Study of
outcome of scarless latissimus dorsi flap in breast cancer surgery หัวหนา
โครงการวิจัยพญ. ศศิธร สุจริตธนะการ เปนงานวิจัยพหุสถาบัน สถาบันคือรพ.วัฒโนสถ รพ.กรุงเทพ
ไชนาทาวน,รพ.ศิริราช,รพ.ธรรมศาสตร,รพ.พญาไท 3
6. Natural killer cell differentiation and immunotoxicity for cancer
immunotherapys หัวหนาโครงการวิจัย ศาสตราจารย นายแพทยสุรพล อิสรไกรศีล ดําเนินการ
รวม 2 สถาบัน รพ.วัฒโนสถและรพ.ศิริราช
7. Screening of small molecule inhibitors for sensitization of multiple
myeloma to chemotherapy รพ.วัฒโนสถและรพ.ศิริราช
สถาบั น แห ง ความเป น เลิ ศ ด า นโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ในป 2560 จํ า นวน 10
โครงการ
1. การวิจัยเชิงสังเกตแบบไปขางหนาของการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงในผูปวยชาว
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เพิ่งประสบภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Prospective Observational
study of Lipid Management in South East Asian Patients Who Have A Recent Acute
Coronary Syndrome Event หัวหนาโครงการวิจัยนพ.อภิชาต สุคนธสรรพ รพ.กรุงเทพเชียงใหม
2. การศึก ษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุม ปกปดข อมูลทั้ งสองฝาย ควบคุมดวยยาหลอก ซึ่ง
ดําเนินการในศูนยวิจัยหลายแหงในหลายประเทศ เพื่อประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัยของ
ยา ไรวารอกซาแบนในการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันที่สําคัญในผูปวยโรค
หลอดเลือดแดงสวนปลายอุดตันแบบมีอาการซึ่งเขารับการผาตัดเปดหลอดเลือดที่อุดตันที่บริเวณขา
An international, multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled phase
3 trial investigating the efficacy and safety of rivaroxaban to reduce the risk of major
thrombotic vascular events in patients with symptomatic peripheral artery disease
undergoing lower extremity revascularization procedures (VOYAGER PAD) หัวหนา
โครงการวิจัย ผศ.นพ.ไพบูลย โชตินพรัตนภัทร รพ.หัวใจกรุงเทพ
3. ผลของการผ า ตั ด และป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคของหลอดเลื อ ดสมองและ
ภาวะแทรกซอ นของหัว ใจ และหลอดเลือ ดหลั ง ผ า ตั ด รัก ษาโรคหลอดเลือ ดแดงคาโรติด ตี บ ใน
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ Outcomes and Risk factors of Stroke and Adverse
Cardiovascular Events after Carotid Endarterectomy at Bangkok Heart Hospitalหัวหนา
โครงการวิจัย นพ.เพิ่มยศ เรืองสกุลราช รพ.หัวใจกรุงเทพ หัวหนาโครงการวิจัย นพ.เพิ่มยศ เรือง
สกุลราช รพ.หัวใจกรุงเทพ
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4. การศึกษาวิจัยแบบสุม ปกปดขอมูลสองทาง มียาหลอกเปนกลุมควบคุมคูขนาน เพื่อ
ประเมิ น ผลของยาอะลิ โ รคู แ มบ (เอสเออาร 236553/อาร อี จี เ อ็ น 727)
(Alirocumab
(SAR236553/REGN727)) ตอการเกิดอาการไมพึงประสงคของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยซึ่งเพิ่งมี
กลุมอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 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 : Study Number EFC11570 หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.นพ.ไพบูลย
โชตินพรัตนภัทร รพ.หัวใจกรุงเทพ
5. การวิจั ยแบบไมแทรกแซงการรักษาตามปกติ เพื่อศึก ษาการใชยาอีด็อ กซาแบน
(edoxaban) ในเวชปฏิบัติทั่วไป สําหรับผูปวยที่มีภาวะหัวใจหองบนเตนผิดจังหวะที่มิไดมีสาเหตุมาจาก
ลิ้นหัวใจ (non valvular atrial fibrillation) ในประเทศไทย (ETNA-AF-Thailand) Noninterventional study on edoxaban treatment in routine clinical practice for patients with
non valvular atrial fibrillation in Thailand (ETNA-AF-Thailand)” Protocol No. DU176b-CA4011หัวหนาโครงการวิจัย นพ.ประจวบ ศิริวงศรังสรร รพ.หัวใจกรุงเทพ
6. การเพิ่มการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยการวัดความเคนของกลามเนื้อหัวใจในการ
ตรวจคลื่นเสียงสะทอนหัวใจสองมิติ ในผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ Incremental value of 2D
strain to standard wall motion analysis in patients undergoing stress echocardiography
for the evaluation of coronary artery disease หัวหนาโครงการวิจัย นพ.อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย รพ.
หัวใจกรุงเทพ
7. การเพิ่มขึ้นของคาสัญญาณภาพของภาพทีวันเวทเทตแบล็คบลัดเอมอารไอหลังการฉีด
สารเปรียบตางกาโดลีเนียมเทียบกับกอนการฉี ดสารเปรียบตางในคนไขที่มีโรคของกลามเนื้อหัวใจชนิด
ตางๆที่ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาตรนอกเซลและในคนที่ไมมีโรคของกลามเนื้อหัวใจ รายงาน 6 ราย
The elevation of T1W (weighted) bb (black blood) signal intensity after gadolinium
contrast injection in myocardial disease involving with diffuse expansion of extracellular
volume, 6 cases report. หัวหนาโครงการวิจัย พญ.เลิศลักษณ เชาวนทวี รพ.หัวใจกรุงเทพ
8. ความสัมพันธระหวางคาความแข็งตัวของหลอดเลือดแดงโดยการวัดดวยวิธี CAVI
(Cardio-ankle vascular index) กับการตอบสนองของความดันโลหิตระหวางที่ทําการตรวจสมรรถภาพ
หัวใจดวยวิธีเดินสายพาน (Association between arterial stiffness using CAVI (Cardio-ankle
vascular index) and blood pressure response during treadmill stress test) หัวหนา
โครงการวิจัย นพ.ชาญวิทย วุฒิชัยประดิษฐ รพ.หัวใจกรุงเทพ
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9. ผลการรักษา 11 ปของการผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจโดยไมใชเครื่องปอดหัวใจเทียม
ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ Eleven-Year outcomes of Off Pump Coronary Artery Bypass
Surgery at Bangkok Heart Hospital หัวหนาโครงการวิจัย นพ.วิฑรู ย ปติเกื้อกูล รพ.หัวใจกรุงเทพ
10. สถานะความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดของพนักงานโรงพยาบาลในเครือบริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) Cardiovascular Risks among Bangkok Dusit Medical
Services Healthcare Network Employees หัวหนาโครงการวิจัย ศาสตราจารยนายแพทยอภิชาต
สุคนธสรรพ รพ.กรุงเทพเชียงใหม
โครงการวิจัยของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ 1 โครงการ
1. ความสัม พัน ธร ะหว า งกิ จ กรรมทางกายกั บ สภาวะสุ ข ภาพของพนัก งานโรงพยาบาล
กรุงเทพสํานักงานใหญ Association between physical activity and health status of
Bangkok Hospital Headquarters staff หัวหนาโครงการวิจัย นายแพทยชัยยศ คุณานุสนธิ์ รพ.
กรุงเทพ สํานักงานใหญ โดยไดมีการประชุมหารือและสื่อสารกับฝายการพยาบาลและทีมที่เกี่ยวของ
กอนเริ่มดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และเริ่มเก็บขอมูล 1 พฤศจิกายน 2560 คาดวา
จะเก็บขอมูล จํานวน 360 ราย แลวเสร็จภายใน กรกฎาคม 2560
R2R โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ
1. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการหยาเครื่องชวยหายใจในผูปวยวิกฤตอายุ
กรรม Factors Related to Weaning Success in Intensive Care Unit Patients หัวหนา
โครงการวิจัย นางสาวณิชชา อธิกมาตยกุล
2. การพัฒนาเว็บ แอพพลิ เคชั่น สํา หรับการประเมิ นแคลเซียมในคนไทยอายุ 35 ปขึ้นไป
Development of Web Application for Calcium Evaluation in Thai Adults Aged 35 Years
and Older หัวหนาโครงการวิจัย นางสาวกนกนาถ ดวงชวย
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โครงการที่เกิดจากการอบรม Research camp และไดเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนพิจารณา
1. สุขภาพเทาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่ ศูนยเบาหวานไทรอยและตอมไรทอ
กรุงเทพ Foot health of Diabetes mellitus(DM) Type 2 patients attending Bangkok Diabetes
Thyroid and Endocrine center หัวหนาโครงการวิจัย คุณพัชณา วุฒิศักดิ์ชัยกุล รพ.กรุงเทพ
2. ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ กั บ ความสํ า เร็ จ ในการหย า เครื่ อ งช ว ยหายใจในผู ป ว ยวิ ก ฤตอายุ ก รรม
Factors Related to Weaning Success in Intensive Care Unit Patients หัวหนาโครงการวิจัย คุณณิชชา
อธิกมาตยกุล รพ.กรุงเทพ
3. Bioelectrical impedance phase angle as a useful predictor of nutritional status in
free-living healthy elderly in Health promotion Center, Bangkok hospital หัวหนาโครงการวิจัย คุณ
วีรวรรณ เตชะเกรียงไกร รพ.กรุงเทพ
4. ความชุ กและปจจั ยที่ สัม พันธ กับการตรวจเอกซเรยแ ละอั ลตรา ซาวด เตา นมที่ มีผลผิดปกติสงสั ย
อาจจะเปนมะเร็งในผูปวยที่มาตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญในป 2559 Prevalence and
factors associated of BIRADS 4 of Digital mammogram in Bangkok hospital, 2016 หัวหนา
โครงการวิจัย คุณพรชลิต สุขสุพุฒิ รพ.กรุงเทพ
5. การศึกษาความสัมพันธ (Association) ระหวาง Bioelectrical impedance phase angle กับ
ภาวะโภชนาการในผูสูงอายุ Association between Bioelectrical impedance phase angle and
nutritional status in free-living healthy elderly หัวหนาโครงการวิจัย คุณวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร รพ.
กรุงเทพ
6. ประสิทธิผลของโปรแกรมแบบจําลองการประเมินราคาคารักษาพยาบาลผูปวยรับการผาตัดของ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร Effectiveness of the program medical expenses prediction model
for operation patients at Samitivej Srinakarin Hospital หัวหนาโครงการวิจัย คุณวรรณทะนา เทียนทอง
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
7. ผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมการตรวจติดตามน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง SMBG (Self-Monitoring of
Blood Glucose ) ในผูปวยเบาหวาน กลุมที่ควบคุมไมได ในศูนยเบาหวานโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน THE
EFFECT OF SELF-MONITORING OF BLOOD GLUCOSE PROGRAM IN UNCONTROLLED TYPE2
DIABETES MELLITUS IN DIABETES CENTER PAOLO PHAHOLYOTHIN HOSPITAL หัวหนาโครงการวิจัย
คุณวิยดา แสงดี เปาโลพหลโยธิน
8. การตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ ของแพทยอาชีวเวชศาสตรในกลุมพนักงานที่มารับการตรวจ
สุขภาพทางอาชีวเวชศาสตรใน รพ.กรุงเทพพระประแดง Realization to roles and duties of Occupational
physician among employees performing Occupational health examination in Bangkok
Phrapradaeng Hospital หัวหนาโครงการวิจัย นพ.กฤตภพ ฐิตารีย รพ.กรุงเทพพระประแดง
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9. การศึกษาการรับรูถึงความเครียดจากการทํางานและปจจัยที่มีผลเกี่ยวของตอการรับรูถึง
ความเครียดจากการทํางานของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.กรุงเทพพระประแดง A Study on
Perception of Occupational Stress and relating factors among Personnels in Bangkok
Phrapradaeng Hospital โครงการวิจัย นพ. กฤตภพ ฐิตารีย รพ.กรุงเทพพระประแดง
10. Magnetic Resonance Tumour Regression Grade (mrTRG) as a NovelBiomaker
to Stratify Management of Good and Poor Responders to Chemoradiotherapy: A Rectal
Cancer Multicentre Randomised Control Trial (The TRIGGER Feasibility Trial) โครงการวิจัย
ศาสตราจารยพิเศษนายแพทย อัฑฒ หิรัณยากาศ คุณ ครองพงศ มนเพงพินิจ รพ.กรุงเทพภูเก็ต
11. ประสิทธิผลของการเช็ดตัวลดไขรวมกับการใหน้ําที่เพียงพอตอการชวยลดอุณหภูมิกาย
The Effectives of tepid sponge with providing sufficient fluid for reduce body
temperature. ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตรกุล รพ.กรุงเทพอุดร
ในป 2560 ไดปดโครงการจํานวน 8 โครงการ
1. ผลของการใขเลเซอรพลังงานต่ํากระตุนการทํางานของตอมน้ําลายในผูปวยภาวะเบาหวาน
ที่มีภาวะน้ําลายนอย (ผช.ศ.ทันตแพทยสาขาเวชศาสตรชองปาก) Effect of low level laser
stimulation on salivary gland function in diabetic patients with hyposalivation หัวหนา
โครงการ ทญ.ประทานพร อารีราชการัณย อยูระหวางการเตรียม Final Report สง IRB และเตรียม
นําเสนอผลงานตางประเทศในป 2017
2. พัฒนาอุปกรณชวยสอนในการฝกปฏิบัติเรื่องอาหารแลกเปลี่ยนและเพื่อใชในการใหโภชน
บําบัดในผูที่มีภาวะโรคไมติดตอเรื้อรัง Development of Educational Tool in practice of Food
exchange Model and for Nutrition Counseling in People with Non Communicable
Diseases หัวหนาโครงการวิจัย คุณวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร
3. ประสบการณ ก ารเป น พยาบาลผู ป ระสานงานทางคลิ นิ ก ในรพ.เอกชนแห ง หนึ่ ง
Experiences of being clinical nurse coordinator in a private hospital หัวหนาโครงการวิจัย
นางสาวศิริพร ศรีสขุ รพ.กรุงเทพ
4. ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความหุนหันพลันแลนของบาแรทฉบับภาษาไทยแบบ 30 ขอ
และ 15 ขอ ในผูที่มาตรวจสุขภาพประจําป โรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ โรงพยาบาลพญาไท
และ โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง Comparing the validity and Reliability between 30items and 15-items Barratt Impulsiveness Scales (BIS)(in Thai language) in check- up
clients of Bangkok Hospital Headquarters, Payathai 2 Hospital and Bangkok Prapadaeng
Hospital.
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5. การวิจัยทางคลินิคแบบไมปกปดการรักษา ทําในสหสถาบันเพื่อทําการศึกษาอัตราการ
ตอบสนองของการใหยาดาบราฟนิบรวมกับยาทราเมทินิบในผูปวยที่เปนโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเอครัล
เลนทิจิเนียส และมีผลการตรวจของบีราฟ วี 600 อี หรือเค มิวเตชั่นที่แสดงผลเปนบวก หัวหนา
โครงการวิจัย ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ รพ.วัฒโนสถ
6. โครงการวิจัยกลุมเดี่ยวแบบเปดเผยฉลากยาเฟสสี่เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของอะฟลาทินิบ (afatinib) เพื่อเปนการรักษาแนวทางที่สองสําหรับผูปวยมะเร็งปอดชนิด
เซลลไมเล็กที่มีการลุกลามเฉพาะจุดหรือที่มีการแพรกระจาย(NSCLC) ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของอีจีเอฟอาร (EGFR mutation [Del19 หรือ L858R]) โดยที่การรักษาแนวทางแรกรวมกับการ
เคมีบําบัด กลุมแพลตินัมไมเกิดประสิทธิภาพในการรักษา No.of subject Enrolled 1/3 Case
Last Patient Out15May 2017 Plan) หัวหนาโครงการวิจัย ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ
รพ.วัฒโนสถ
7. การศึกษาวิจัยในกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกันกอนเกิดเหตุการณที่ตองการ
ศึกษาแบบเก็บขอมูลไปขางหนาดําเนินการในพหุสถาบัน เพื่อประเมินประโยชนแนวคิดเกี่ยวกับศูนย
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะกระดูกหัก A prospective multicenter cohort study to evaluate the
benefit of Geriatric Fracture Center (GFC) concept หัวหนาโครงการวิจัย พญ.พัณณิดา
วัฒนพนม Close out visit จากผูสนับสนุน Ao Foundation เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2560
อยา งไรก็ ดีโ ครงการดัง กลา วยั งคงติ ด ตามข อ มูล ทางโทรศัพ ทต อ อี ก เป นระยะเวลา 3 ป โดยมี
อาสาสมัครในโครงการจํานวน 24/25 Case
8. การศึกษาผลของคาเอคโคไทม ตอการเกิด เมจิก เอนเจล อารทิแฟคท ในผูปวยที่ตรวจ
หัวไหลดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ของโรงพยาบาลกรุงเทพ Effect of Echo time 60 msec.
Reducing Magic Angle Artifact in Comparison to Echo Time 30 msec. on MRI
Shoulder at Bangkok Hospital หัวหนาโครงการวิจัย คุณวนิดา ขันตะ รพ.กรุงเทพ
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โครงการวิจัย UV Hub (CASS – Catheter Sterile System)
หลังการนําสงโครงการผานคณะกรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ
(BMC-IRB) ไดรับรหัสโครงการ BMC-IRB 2017-02-005 และไดรับการรับรองโครงการวิจัย
(Research with Exemption) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2017
วันที่ 13 กันยายน 2560 โครงการวิจัยได Set Up ทีมงาน สถานที่/หอง สําหรับการ
หองปฏิบัติการการวิจัยของโครงการ ชื่อ Catheter sterilization system (CASS) Lab research
Project โดยศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ หนวยงานวิจัยและพัฒนา Research and Development
นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ที่ปรึกษา และคุณรัตนาภรณ บรรดาศักดิ์ ประสานงานโครงการวิจัย
รวมกับ คุณอรณิชา บูรพชัยศรี หัวหนาโครงการวิจัยและคุณชานนท โสภนพานิช ผูรับมอบหมาย
บริษัท แคทเธแคร จํากัด และทีมผูสนับสนุนจาก อ.จิโรจน สุชาโต, อ.ไพทูรย บุญมา, อ.ชูชาติ วินิต
วัฒนคุณ ที่ปรึกษา ผูสนับสนุน จากหลายหนวยงานของเครือ BDMS (Supporting Department)
อาธิ เชน จากหนวยงาน N-Health, N-Health Laboratory, BME, CSSD, Logistic, ANB, IC,
SHE, GSD, Pharmacy และอีกหลายหนวยงานผูบริหารจากโรงพยาบาลกรุงเทพ (BHQ ) ใหการ
สนับสนุน
ป 2561 ดานการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ ทีม R&D ไดเตรียมวางแผนใน
การจัดอบรมในหลักสูตร “COE Research Management Course” เพื่อใหผูประสานงาน
โครงการวิจัยใน COE แตละแหงสามารถ บริหารจัดการโครงการวิจัยในสถาบันของตนเองไดอยาง
เปนระบบ และเปนการสรางทีมเครือขายความรวมมือ แลกเปลี่ยนและใหความชวยเหลือดานขอมูล
งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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Researcher Club
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพมีโครงการใหคําปรึกษางานวิจัยแกผูที่สนใจภายใตชื่อโครงการ
“Researcher Club” โดยมีแนวคิดที่จะเปนเพื่อนชวยคิดและใหคําแนะนําทุกขั้นตอนแบบ “One
Stop Service” ตั้งแตกระบวนการตั้งคําถามงานวิจัยจากไอเดียของที่ผูเขารวมโครงการ การเขียน
โครงรางการวิจัย การสงโครงรางการวิจัยใหกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วางแผนการ
เก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การรายงานผลงานวิจัย จนกระทั่งการเขียนบทความงานวิจัย
รูปแบบของโครงการจะเปนการประชุมใหความรูและเชิงสัมมนาเชิงวิชาการ ณ หองประชุม
ของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพทุกวันพฤหัสที่ 2,3 ของเดือนโดยเปดกวางใหผูที่ไมสะดวกเดินทางมาที่
ศูนยวิจัยฯ สามารถเขารวมโดยชอ งทางประชุมทางไกลได (Teleconference) ผูที่สนใจเขารวม
โครงการจะตองติดตอแจงความประสงคในสิ่งที่อยากไดความรูหรือสิ่งที่ตองการปรึกษาใหแกเจาหนาที่
ศูนยวิจัยทราบกอนลวงหนา จากนั้นทางศูนยวิจัยจะทําการจัดผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยของศูนยวิจัยใน
แตละดานมาใหความรูและใหคําปรึกษาไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ
ในป 2017 โครงการ researcher club ไดมีการจัดใหคําปรึกษาแกผูที่สนใจในงานวิจัยทั้ง
จากภายในโรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญเองและโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดแก
กรุงเทพเชียงใหม กรุงเทพระยอง รอยัลพนมเปญ เปนตน นอกจากนี้ researcher club ยังเปน
ช องทางติดตามผลการทํา งานวิจั ยภายในเครือ ซึ่ง เปนผลมาจากการฝกอบรม “CoE Network
research camp 2017” อีกดวย
งานวิจัยที่ถูกสรางขึ้นในป 2017 ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม ซึ่งมีโครง researcher
club คอยสนับสนุนและใหคําปรึกษาคําปรึกษามีทงั้ สิ้น 7 โครงการ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
1 การเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดทางทวารหนักดวยดิจิทัล
เทอรโมมิเตอรและอิเล็กทรอนิกสเทอรโมมิเตอรกับปรอทแกว
2 ผลการรักษาทางกายภาพบําบัดดวยอัลตราซาวนแบบปกติ กับอัลตราซาวน
รวมกับเจลยาฟาสตั้มในผูปวยปวดกลามเนื้อ
3 ผลของการพัฒนางาน Medication reconciliation โดยเภสัชกรตอการเกิด
ความคลาดเคลื่ อ นทางยาในผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง
4 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด
STEMI ที่ไดรับการถางขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
5 โครงการพัฒนาฐานขอมูลคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็ง
6 ความสั ม พั น ธ ร ะหวา งการรณรงค กิ จ กรรมการส ง เสริม วั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยในองคกร (Stop the Line Program) กับ ผลสํารวจวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผูปวยในองคกรและ ผลลัพธการดูแลผูปวย
7 ผลของการใชสื่อวีดีทัศนตอความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อทางการสัมผัสของผูปวย

ความกาวหนา
อยูระหวางดําเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน
สงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณา
เรียบรอยแลวและอยูระหวางการแกไขเพิ่มเติม
สงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณา
เรียบรอยแลวและรอผลพิจารณา
อยูระหวางดําเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน
อยูระหวางดําเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน
อยูระหวางดําเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน
อยูระหวางดําเนินการยืน่ ขอจริยธรรมการวิจัยในคน
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Research Registry
ทุกงานวิจัยที่จําดําเนินการใน โรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ จะตองผานศูนยวิจัย
สุขภาพกรุงเทพ เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลงานวิจัย ผานโปรแกรม Research Register โดย
สามารถเขาใชงานไดที่ http://bangkokhealth.com/member/login ซึ่งมีขอมูลที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 187 โครงการ
จํานวนโครงการวิจัยตามจําแนกตามป พ.ศ.
ป พ.ศ.

2012

2014

2015

2016

2017

รวม

จํานวนโครงการ

1

44

51

34

57

187

Pie Chart แสดงสัดสวนของผูวจิ ัยตามวิชาชีพ

32

2017 BHRC Annual Report

จํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามโรงพยาบาลและวิชาชีพของผูวิจัยหลัก

Pharmacist

Physical
Therapist

Radio

42
7

Nutrition

3

Nurse

Doctor

รพ.กรุงเทพ
รพ.กรุงเทพเชียงใหม
รพ.กรุงเทพไซนาทาวน
รพ.กรุงเทพตราด
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
รพ.กรุงเทพระยอง
รพ.กรุงเทพหาดใหญ
รพ.วัฒโนสถ
รพ.ศรีระยอง
รพ.หัวใจกรุงเทพ
ศูนยวจิ ัย-UC
สมิตเิ วชศรีราชา
บริษัท แคทเธแคร จํากัด
รพ.กรุงเทพหัวหิน
รพ.กรุงเทพจันทบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปาโลพหลโยธิน
สมิตเิ วชศรีนครินทร
รพ.กรุงเทพพระประแดง
รพ.ธรรมศาสตร
รพ.กรุงเทพขอนแกน
รพ.กรุงเทพอุดร
Multi Center
รวม

Dentist

โรงพยาบาล

Non-med

วิชาชีพของผูวิจัยหลัก

1

30

5

6

9

4

รวม

1
1

1
12

13
2
5
1
3

1
5
15

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1

3

2
1
1

1

1
89

1
6

1
1
62

5

6

10

6

100
7
1
2
12
14
3
12
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
187
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จํานวนโครงการวิจัยจําแนกตามโรงพยาบาลและสถานะของโครงการ

(blank)

11

จดหมายถาม3อยาง

1

With Draw

24

Cancel

Report

20

Closed

Data analysis

1

Published

On Going

รพ.กรุงเทพ
รพ.กรุงเทพไซนาทาวน
รพ.กรุงเทพตราด
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
รพ.กรุงเทพระยอง
รพ.กรุงเทพหาดใหญ
รพ.วัฒโนสถ
รพ.ศรีระยอง
รพ.หัวใจกรุงเทพ
ศูนยวจิ ัย-UC
รพ.กรุงเทพเชียงใหม
สมิตเิ วชศรีราชา
บริษัท แคทเธแคร จํากัด
รพ.กรุงเทพหัวหิน
รพ.กรุงเทพจันทบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปาโลพหลโยธิน
สมิตเิ วชศรีนครินทร
รพ.กรุงเทพพระประแดง
รพ.ธรรมศาสตร
รพ.กรุงเทพขอนแกน
รพ.กรุงเทพอุดร
Multi Center
รวม

IRB Process

โรงพยาบาล

Study Setup

สถานะของโครงการ

9
1

3

4

7

20

1
1

5
1

4
2

4

5
12
1

2

1
1

1

2
1

1

1

รวม

1
1
3
3

1
1

3
1
4

5

1
1

1
1

3

1
1
1
1
2
1
3
1
1
56

1
37

1

20

2

13

4

7

13

31

100
1
2
12
14
3
12
1
18
1
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
187
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Annual Report Algorithm
เปนการนําโปรแกรม Power BI (โปรแกรมฟรี) มาใชในการสรุปขอมูล และวิเคราะห
ขอมูล โดยเริ่มตนเปนการนํามาใชกับขอมูลผูปวย Stroke ตั้งแตป 2010-2016 ซึ่งเก็บอยูในรูปแบบ
ของไฟล Excel มาแสดงใหหนวยงานไดเห็นถึงภาพรวมของผูปวย และขอมูลอื่นๆ เพื่อใหหนวยงาน
สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนตอในการพัฒนางานประจําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือจะ
ใชในการทํางานวิจัย เปนการสรางคุณคา (Value) จากขอมูลที่เรามี โดยในขั้นตอไปมีแผนจะขยาย
ตอไปยังแผนกอื่นๆในปตอไป สามารถเขาไปดูขอมูลไดตามลิงค https://goo.gl/Bm586P โดย
จะตองลงโปรแกรม Power BI และสมัครสมาชิกกอน

ภาพ QR Code สําหรับเขาดูขอมูลของผูปวย Stroke ป 2010-2016 โดยใชโปรแกรม Power BI

ภาพขอมูลของผูปวย Stroke ป 2010-2016 นําเสนอโดยใชโปรแกรม Power BI
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การวิจัยขอมูล (Data Research)
ปจจุบันขอ มูลตาง ๆ ไดมี การนํา ไปใช เพื่อ หาคํา ตอบของปญ หาตาง ๆ หรือ สรางองค
ความรู และ นวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิ ดขึ้นอยางมาก ในทุก อุตสาหกรรม รวมถึงดานสุข ภาพและ
อาชีวะอนามัย โดยผานกระบวนการที่เรียกวา “วิทยาศาสตรขอมู ล” ซึ่งทางศูนยวิจัยสุข ภาพ
กรุงเทพ ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว ในปที่ผานมาจึงไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เพื่อ
รองรับในการทํา “วิทยาศาสตรขอมูล” ดานสุขภาพและการปองกันกอนเกิดโรค สําหรับป 2018
ดังนี้
การเตรียมความพรอมดานบุคลากร
จัดสรางทีมสําหรับการทํางานดานวิทยาศาสตรขอมูล ประกอบดวย นักวิทยาศาสตรขอมูล
ที่ทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลและทดลองโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการ
ทํางาน, นักสถิติ ชวยในการวิเคราะหและใชขั้นตอนวิธีการ (Algorithm & Model) ที่ถูกตองในการ
หาความรู และ ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพที่จะชวยในการใหคําแนะนําและเจาะลึกไปในเรื่องที่เราควร
ใหความสนใจและเปนประโยชนกับองคกร

ที่มา: https://www.techiexpert.com/difference-data-science-machine-learning/

การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและความรูในการใชงาน
ไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและเรียนรูวิธีการใชงาน โดยแบงเปน 2 สวน
ดังนี้
ดาน Hardware
อุป กรณสํ าหรับใช ในการประมวลผลสํา หรับ การเรีย นรูข องเครื่อ งจัก ร รวมถึง Server
สําหรับจัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและหาองคความรูตาง ๆ
ดาน Software
โปรแกรมที่ นํ า มาใช ใ นการทํ า งานในการวิ เ คราะห แ ละหาองค ค วามรู ต า ง ๆ เช น R,
Python, Orange, Rapidminer, Power BI, Tableau และ โปรแกรมที่นํามาใชในการจัดการ
ขอมูลตาง ๆ เชน PostgreSQL เปนตน
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การจัดทํา Data Repository
การจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการจัดเก็บและดึงขอมูล สําหรับนําไปวิเคราะหหาคําตอบของ
คํ า ถามที่ เ ราสนใจ โดยข อ มู ล จะถู ก จั ด เก็ บ ในรู ป แบบของข อ มู ล ที่ ไ ม ส ามารถระบุ ตั ว ตนได
(Anonymous Data) เพื่อนําขอมูลมาใชเฉพาะสวนที่เปนประโยชนและมีความสําคัญในการหา
ความรูในทางการวิจัยเทานั้น

BDMS-OHSU Research Retreat
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ IAC และ OHSU ไดมีการจัด research retreat 2017 รวมกัน
ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม ในวันที่ 12-14 ธันวาคม โดยมีจุดประสงคที่จะพัฒนางานวิจัยดาน
อาชีวอนามัยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยสรุปจะมี 4 โรงพยาบาลที่จะเสนอหัวของานวิจัยมาที่
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพเพื่อทบทวนและสงใหทาง OHSU งานวิจัยนี้จะดําเนินการแบบ Buddies
partnership ซึ่งทาง BDMS จะเปนผูคิดคําถามและดําเนินการวิจัย สวน OHSU จะเปนที่ปรึกษา
และชวยเขียน protocol และ manuscript
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2.2 The Bangkok Medical Journal
กิจกรรมการจัดทําวารสารในป พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 คือวารสาร The
Bangkok Medical Journal ไดรับคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเขาสู
ฐานขอมูล Scopus ในเวลาที่รวดเร็วกวาขั้นตอนปกติโดยมีเปาหมายที่จะนําวารสารไทย จํานวน 55
รายการเขาสูฐานขอมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ภายในป พ.ศ.2560-2562 และไดจัดการประชุมไป
แลว 4 ครั้ง ซึ่งการ Submit ในการเขา Scopus โดยวิธีพิเศษนั้น ทางกองบรรณาธิการวารสาร ตอง
เลือกบทความ Original Articles ยอนหลัง 3 ป 10 บทความ โดยตองมีบทความจากตางประเทศ
มากกวา 50 (%) ของบทความที่ตีพิมพ ตองมีกองบรรณาธิการจากตางประเทศมากวา 50 (%) ของ
จํานวนกองบรรณาธิการทั้งหมด และตองมี Citations ในฐานขอมูล Scopus ดวย
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จากที่กองบรรณาธิการไดเขารวมประชุมกับทางฐานขอมูล TCI เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2560 ไดทําการประเมินวารสารไปนั้น สิ่งที่วารสารตองพัฒนา คือ
1. Citations ในฐานขอมูล Scopus
2. บทความ Original Articles จากตางประเทศมากกวา 50 %
3. กองบรรณาธิการจากตางประเทศมากกวา 50 %
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Pre-selection criteria for TCI-TRF-Scopus project
Journal tite: The Bangkok Medical Journal
ISSN: 2287-0237(online) / 2228-9674
(print) Publisher: Bangkok Dusit Medical Service, Plc.
Criteria
Citations

Diversity of authors
(from the last 3 years)

Diversity of editors and
editorial board

Website
(check  in )

Article
(check  in )

Consideration point
Citations in Scopus = 13 from India, Thailand, Australia, Bangladesh,
Brazil, Croatia, Finland, South Korea & Taiwan countries (attach full
list)
Citations in TCI =
Articles from other countries 10.47%
List of all countries
USA 6 Articles Japan 2 Articles
Canada ,Brazil, Singapore ,Austria (1 Each)
2 Articles from Thailand .
Articles from other publisher organizations
41.7%
Articles from the same publisher organization 58.3 %
Editors from other countries 19.2 %
List of all countries Belgium (1), USA (4)
Editors from Thailand .
Editors from other publisher organizations
52.4%
Editors from the same publisher organization 47.6%
 English language (all).
Archives:
 On time.
 At least 10 years back issues.
 Publication ethics.
 Editorial boards.
 Aims & Scope.
 Clear abstract with good English.
 Full author’s affiliations.
 Clear and clean figures & tables.
 Consistent article format.
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จัดหาโปรแกรม iThenticate
ในการจัดทําวารสาร The Bangkok Medical Journal นั้น กองบรรณาธิการมีการ
ตรวจสอบวาผูสงบทความ ไดลอกเลียนหรือ เขียนซ้ํากับ บทความอื่นหรือ ไม โดยใชโปรแกรม
iThenticate ที่ผานมา ผูจัดการดานภาษาอังกฤษทําการสมัครใชสิทธิ์โปรแกรม iThenticate ให
กองบรรณาธิการ โดยใหจายสวนแบงครั้งละ 40,000 บาท ปละสองครั้ง อยางไรก็ดี ในชวงป
พ.ศ. 2560 ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายดังกลาว ทําใหไมมั่นใจวามีการตรวจสอบการลอกเลียน
ครบถ วนทุ ก บทความหรื อ ไม กองบรรณาธิก ารวารสารฯจึ งได นํา เรื่อ งนี้ห ารือ ในการประชุ ม
คณะกรรมการวิจัยเมื่ อวันที่ 12 ตุ ลาคม 2560 ที่ป ระชุมมีม ติใหซื้อสิทธิ์การใชโปรแกรมนี้ ใน
วงเงินประมาณสองแสนบาท ตอป

จัดทําสัญญารายป
เพื่อใหการจัดทําตนฉบับและตีพิมพวารสาร Vol.14 no 1 และ Vol.14 no 2 (ออกเดือน
กุม ภาพัน ธ และ กั น ยายน 2561 ตามลํา ดับ ) เปน ไปตามระเบี ยบและมีป ระสิ ทธิ ภ าพกอง
บรรณาธิการจึงจะจัดประมูล Vendor ในวันที่ 8 มกราคม 2561

การประชุม Editorial Board
เพื่อทิศทางและกระบวนการทํางานสําหรับวารสาร The Bangkok Medical Journal ได
มีการจัดประชุม Editorial Board ขึ้นมา 3 ครั้ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
วารสารเขาสูฐานขอมูล Scopus ,PubMed เปนลําดับตอไป

การพัฒนาเว็บไซตวารสาร The Bangkok Medical Journal
เนื่องจากเว็บไซตของวารสาร The Bangkok Medical Journal ไดถูกพัฒนามาตั้งแตป
2554 ดังนั้นในปนี้จึงมีการพัฒนาเว็บเว็บไซตใหม (Responsive Website) เพื่อรองรับกับ
อุปกรณสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร แทบเล็ต สมารทโฟน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางเนื้อหา
เพื่ อ ใหผูเ ขา ใช งานเว็ บ ไซตเ ข า ถึง ขอ มู ลได งา ยขึ้ น ตรงตามความต อ งการของระบบ Search
Engine อาทิ Google และมีการเพิ่มเติมบทความในรูปแบบ TEXT เพื่อรองรับการคนหา และ
นําไปสรางเลข DOI (Digital Object Identifier) เพื่อพัฒนาเขาสูมาตรฐาน SCOPUS และ
PubMed
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เว็บไซตของวารสาร The Bangkok Medical Journal (www.bangkokmedjournal.com)

Open Journal System (OJS)
ทุกบทความที่ตีพิมพในวารสาร The Bangkok Medical Journal ไดถูกจัดเก็บเขาใน
ระบบ OJS บทความที่จัดเก็บในระบบสวนใหญมาจากผูนิพนธจากตางประเทศและโรงพยาบาล
เครือขาย
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพรวมกับคณะบรรณาธิการวารสารไดนําเอาระบบ OJS มาใชงาน
ทําใหสามารถตรวจสอบจํานวนขอมูลการเขาใชงานได ซึ่งสถิติจํานวนการเขาดูและดาวนโหลด
บทความ 10 อันดับสูงสุดไดจัดแสดงในตารางตอไปนี้
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Top ten abstract views
NO. Article Title

Issue

Views

1 Advances in Imaging: Brain Tumors to Alzheimer Disease
Vol 10
Hypertension Registry at the Bangkok Hospital Medical Center, Bangkok
2
Thailand: 2-year Experience
Vol 9
3 Respiratory Disturbance and IgE Caused by Traffi c-related Air Pollution Vol 5
4 Outpatient Total Joint Arthroplasty-Can It Be Done Safely? : A Review Vol 11
The Effectiveness of Modified Felted Foam Dressing in Chronic Plantar
5 Ulcer Treatment in Persons Affected by Leprosy at Raj Pracha Samasai
Institute, Samutprakan Province
Vol 9
Predicting and preventing cardiovascular events in asymptomatic cases:
6
The 10-year prospective study
Vol 13
Active Cooling During Inter-facility Transportation of a Post Cardiac
7
Arrest Patient: A Case Report
Vol 9
8 Erectile Dysfunction
Vol 11
Evaluation of Liver and Kidney Toxicity in Rats Receiving Proteoglycans
9
from Fish Cartilage for the Acceleration of Burn Wound Healing
Vol 11
A Ruptured Dissecting Aneurysm of the Renal Artery into the
10
Perinephric Region: A Case Report
Vol 9

3648
864
838
827
790
774
730
684
668
654

Top ten article PDF downloads
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Article Title
Review of Central Venous Catheter-Related Infections and UV-C as a
Potential Solution
Acute Fulminant Hepatitis due to Herpes Simplex Type 1 Infection
AO Davos Courses
Successful Outcomes of Pediatric Hematopoietic Cell Transplantations
for Thalassemia and Sickle Cell Diseases
Outpatient Total Joint Arthroplasty-Can It Be Done Safely? : A Review
Perioperative Transesophageal Echocardiography A Companion to
Kaplan Cardiac Anaesthesia.
The Development of Nurse Residency Program
Hypertension Registry at the Bangkok Hospital Medical Center, Bangkok
Thailand: 2-year Experience
A Cross Section Study of Vitamin D levels in Thai Office Workers
Erectile Dysfunction

Issue

downloads

Vol 13

395

Vol 7
Vol 7

247
241

Vol 7

218

Vol 11

217

Vol 7

209

Vol 7

191

Vol 9

188

Vol 9
Vol 11

184
179
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2.3 Health Information
เผยแพร บทความสุขภาพ และอินโพกราฟฟก
ใหแกประชาชนทั่วไปโดยจะ เสนอแนวทาง วิธีปองกัน วิธีการดูแลตัวเอง ปองกันการเกิด
โรค แนวทางการรักษา และอื่นๆ ที่ทันตอสถานการณ และเหตุการณสุขภาพ เพื่อใหประชาชน มี
แหลงขอมูลในการดูแลสุขภาพ จํานวนที่เผยแพรในปที่ผานมา บทความสุขภาพจํานวน 61 เรื่อง
อินโฟกราฟฟก จํานวน 4 เรื่อง และ เผยแพรขอมูลผานชองทาง Social Network จํานวน 145
เรื่อง ดังกราฟ
จํานวนงานดานขอมูลสุขภาพ
Health article

Social network

Infagraphic

25

23

21

20
15

21

21

15
12

10
5

6

5

0

1

0

JAN

FEB

45
1

4
2
MAR

APR

45
0
MAY

JUN

7

8

8

7

6

0

0

0

0

10

JUL

AUG

SEP

OCT

10
7
0
NOV

Surveillance system
ตรวจวิเคราะหขอมูลจากโรงพยาบาลเครือขายกวา 32 แหงทั่วประเทศไทย ดวยสิ่งสง
ตรวจกวา 100,000รายการตอป วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อนําเสนอ Information for
Action แจงเตือนการระบาดและแนะนําขอควรปฏิบัติแบบ Real Time
รายงานการเฝาระวัง
รายงานสถานการณการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ รายสัปดาห 44 สัปดาห, รายเดือน 10
เดือน รายงานสถานการณการเฝาระวังโรคไขเลือดออก รายเดือน จํานวน 10 เดือน
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ระบบเฝาระวังที่กําลังดําเนินการเพิ่มเติม
ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2560 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบรายงานสถานการณการเฝาระวัง
วัณโรค ตั้งแตเดือน กันยายน 2560 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบรายงานสถานการณการเฝาระวังการดื้อ
ยาปฎิชีวนะ ในวันที่ 31 พ.ค. 2560 ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการขยายโครงการเฝาระวังครอบคลุม
โรงพยาบาลกลุม 5 และไดประชุมกับทีม green line และ N-health สําหรับแนวทางการขยาย
โครงการ มีการวางแผนทําการเฝาระวังเรื่อง metabolic syndrome , dyslipidemia and blood
transfusion เพิ่มเติม

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ประชุมความรวมมือกั บกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับระบบเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ
ตั้งแต วันที่ 15 มีนาคม 2560 และมีการประชุมรวมกันผาน Teleconference เปนประจําทุกเดือน
ตั้งแตเดือน เมษายน 2560
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่องการสนับสนุนและ
เสริมสรางความเขมแข็งงานเฝาระวงแบบบูรณาการ เพื่อติดตามแนวโนมสถานการณโรคและภัย
สุขภาพ ระหวาง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และบริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

Website Bangkokhealth.com
Bangkokhealth.com นําเสนอขอมูลดานสุขภาพ ผลงานวิจัยลาสุด การประเมินความ
เสี่ยงทางดานสุขภาพ ที่เปนประโยชนกับผูรักสุขภาพทุกคน ทั้งยังมีจํานวนผูเขาใชงานกวา 200,000
รายตอเดือน โดยเนนความถูกตอง แมนยํา และทันตอเหตุการณของขอมูล
สถิติการเขาใชงานเว็บไซต www.bangkokhealth.com ตั้งแต 6 December 2016
– 5 December 2017 มีจํานวน 2,326,221 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกับของหนึ่งปกอนหนา
(1,864,308) เปนจํานวน 464,046 (24.89%)
คิดเปน Market value จํานวน 11,816,015 บาท
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Visitor via www.bangkokhealth.com
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การอางอิงแหลงขอมูลจากศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ จํานวน 7,888 URL

บริการคนหาวารสารฉบับเต็ม (Full text search)
การทบทวนวรรณกรรม เปน อี ก ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญ ขั้นตอนหนึ่งของการทํางานวิจั ย
เพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพ นาเชื่อถือ ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงใหบริการคนบทความฉบับเต็ม
(Full article search) สําหรับผูที่ไมสามารถคนวารสารวิชาการฉบับเต็มไดเอง เพื่อใหผูวิจัยหรือ
ผูสนใจความรูใหมๆ ไดใชในการวิจัยหรือใชเปนขอมูลในการรักษา ศูนยวิจัยใหบริการ download
full paper ซึ่งปจจุบัน ทําการหาจาก 2 แหลง ไดแก หองสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หองสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2560 ได
ใหบริการคนหาบทความ ตั้งแต มกราคมถึงธันวาคม รวมทั้งหมด 909 ฉบับ เหตุผลการนําไปใช
งาน ไดแก เพื่อหาความรูเพิ่มเติม ประกอบการทํางาน การดูแลผูปวย เพื่อทําวิจัย และ COE เพื่อ
ประกอบการประชุมวิชาการ การอบรม ประกอบการเรียน ป.โท ป.เอก
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จํานวนการขอใชบริการ Download Full Paper
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จํานวนบทความที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพบริการจัดหาให (มกราคม ถึง ธันวาคม 2560)

ประชุมและรับเชิญเปนวิทยากรภายนอกหนวย
วัน ที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นารู ป แบบการ
รายงานและการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการเฝาระวังติดตามแนวโนมสถานการณและสายพันธุไวรัส
ไขหวัดใหญฯในโรงพยาบาลเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร”
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เขารวมประชุมงาน HIMSS Thailand Community Event
โครงการเฝาระวังไดรับการนําเสนอในที่ประชุม เปนตัวอยางโครงการที่เครือโรงพยาบาลประยุกตนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือขายเฝาระวังโรคไขหวัดใหญและโรคทางเดินหายใจอื่นๆ” ณ โรงแรม
ธารามันตรา ชะอํา รีสอรท ไดเชิญให นพ พันเลิศ เปนวิทยากร และเชิญคุณสุปาณี และคุณนิรา
เขารวมประชุม
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ไดรับเชิญใหเปนวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับระบบเฝา
ระวังโรคแบบเรียลทามของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพใหกับหนวยงานทั่วประเทศ ในงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการเครือขายระบาดวิทยา ระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ปงบประมาณ 2561 ณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

47

2017 BHRC Annual Report

Research Publication and Presentation
ไดรับการตีพิมพใน ในวารสาร BKMJ Volume 13 No 2 เรื่อง “Implementation of a
near real-time laboratory-based influenza surveillance system, a network of 20
hospitals in BDMS”
สง Poster presentation เพื่อนําเสนอผลงาน ในงาน R2R Forum ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 5-7 ก.ค.2560
ไดรับการตอบรับใหนําเสนอผลงานประเภท Oral presentation ในงาน International
Society for Disease Surveillance (ISDS) Conference program. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30
มกราคม 2561 ถึง 2 กุมภาพันธ 2561 ณ เมือง Orlando ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดรับการตอบรับ ให นําเสนอผลงานประเภท Poster presentation ในงาน the
HIMSS18 International Conference. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ เมืองลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Awards
ในป พ.ศ.2560 website Bangkokhealth.com ไดรับรางวัล Silver Stevie Winner
ประเภท Award for Innovation in General Information Websites จาก Asia-Pacific
Stevie Awards 2017 ซึ่งไดรับรางวัลติดตอกันตั้งแตป 2015-2017
การประกวด Quality forum 2017- Center of services excellence ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในประเภท Innovation (Real time Surveillance system in BDMS) ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในประเภท Research
รางวัลผลงานนวัตกรรมดี การประกวดนวัตกรรมซอฟตแวรดานสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “ICT Innovations for eHealth & mHealth”
โครงการเฝาระวังไขหวัดใหญไดรับรางวัลชนะเลิศ The winner of the prestigious
International Innovation Awards 2017 (IIA 2017) ประเภท Service and Solution จะมี
การรับรางวัลที่ประเทศจีนในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
The Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited for being
selected as the Service & Solution category winner of the prestigious International
Innovation Awards 2017 (IIA 2017) with "Near Real-Time Laboratory-Based Influenza
Surveillance System".
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2.4 Communications
การจัดอบรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)
ศูนยวิจัยฯ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ของIRB เพื่อใหผูวิจัยและ
เครือขาย ไดเขาใจและรับทราบขอมูล ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน อยาง
ถูกตองเพื่อใหผลิตงานวิจัยเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดอบรมใหความรู
การประชาสัมพันธขาวสารตางๆ

ดานวิชาการขอมูลสุขภาพและผลิตสื่อความรู
เนนการสื่อสารในรูปแบบที่เข าใจงาย เขาถึ งกลุมเปาหมายและใหมีความนาสนใจ
จัดทําสื่อตามกลุมเปาหมาย อาทิ บุคคลากรทางการแพทย, ประชาชน ที่ผานมา เห็นวาการ
จัดทําขอมูลในรูปแบบรูปภาพ หรือ VDO มีเนื้อหาสั้น กระชับจะไดรับความสนใจเปนอยางมาก
โดยใชสื่อ Online ในการสื่อสาร อาทิ YOUTUBE, Website, Face Book ตัวอยางดังนี้
การนําเสนอความรูในรูปแบบ VDO CLIPS ชอง Bangkok Health Research Center
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ผลิตความรูเผยแพรทาง You Tube ชอง Bangkok
health research center รูปแบบ VDO LIVE ความยาว 5 นาที มุงหวังใหความรู เขาใจงาย
กระจายออกไปอยางกวางขวางจัดทําเปน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ประเภทของเนื้อหาแบงเปน 2
กลุม
1. BHRC LIVE กลุมเปาหมาย คือ ประชาชน เนนเนื้อหาขอมูลสุขภาพที่เปน
ประโยชนหรือ งานวิจัยที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานหรือชีวิตประจําวันได
2. BKMJ LIVE กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย คัดเลือกเนื้อที่
นาสนใจจาก The Bangkok Medical Journal จัดทําเนนความรูใหม อาทิ ความกาวหนาใน
การรักษาพยาบาล เทคโนโลยีใหม เปนตน
การจัดทํา E-News
จัดทํา E-News ที่รวบรวม highlight ประจําเดือน จากที่เผยแพรในเว็บไซต
ของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ คัดประเด็นที่นาสนใจ สงmail ใหกับลูกคาโรงพยาบาลกรุงเทพ
เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ มีทั้งรูปแบบบทความ/ Infographic/ VDO เปนการประชาสัมพันธ
เว็บไซต www.bangkokhealth.com สําหรับผูที่ตองการคนหาขอมูลสุขภาพอีกทางหนึ่ง 3
อันดับเรื่องที่มีผูสนใจคลิกเขาไปอานมากที่สุด ไดแก
อันดับ1 5โรคจองรุมเราวัยทํางาน
อับดับ2 9 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับNCD
อันดับ3 ทําไมผูสูงอายุถึงนอนไมเพียงพอ
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เรื่องที่ผลิต BHRC LIVE ป 2560
Thailand Research Expo

ตัดเปน version สั้น

BDMS

Heart: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย
ตนเอง

นําประเด็นที่นาสนใจจากบรรยายพิเศษ
นพ.สันต ใจยอดศิลป
Health promotion in health care settings
PYT2
สื่อสารใหประชาชนรูด านความรวมมือ
Trauma: ระบบการดูแลคนไขฉุกเฉิน/
กลาเรียกใชบริการ มั่นใจกด 1669
นพ.เอกกฤต ,
บาดเจ็บ ของความรวมมือรัฐและเอกชน
ชวยคนไทยใหรอดโดยไมตองจายแพง
นพ.อัจฉะริยะ สพฉ.
Alarm Center ที่รวมมือกับภาครัฐ
BKMJ V.13/ Tape1
ตอน Predicting and Preventing การทํา primary โดยใชเครื่องมือ เชน CRC มาจัด
Cardiovascular Events in
กลุมและเชิญคนที่มคี วามเสี่ยง
นพ.กัมปนาท
Asymptomatic Patients: A 10-Year
มาลดความเสี่ยง
Prospective Study
นพ.พรเทพ สวนดอก
Cancer: มะเร็งในเด็ก
การปองกันเชื้อHPV ตั้งแตวัยเด็ก
ศูนยเด็ก
Neuro: อาหารปองกัน stroke
รูจักกิน ปองกันสมองตีบ แตก ตันได
พญ.จิตปภา
Occupational Health & Productivity
Management (HPM)
BHRC เทปพิเศษ
Ortho: Sport Medicine
PPP
BKMJ V.13/Tape1
งานวิจัย
BKMJ V.13/Tape2

ดูแลสุขภาพพนักงานใหดีขึ้น
ภาวะเปนสาวกอนวัย
Precocious puberty
ระวังและการเตรียมตัวใหเปนสวนหนึ่ง
ของชีวติ สัมภาษณนักกีฬา เลาประสบการณ
โครงการเฝาระวังฯรวมกับกองควบคุมโรค
Real-Time Laboratory- Based Influenza
Surveillance
งานวิจัยที่ภาคภูมิใจ ที่มี impact
เรื่อง วัดกิจกรรมทางกายฯ
Radiofrequency Ablation in
Chondroblastoma of the Femoral Head
in Skeletally Immature Individuals

อ.อัษฎาง มุมดาน
corporate
แพทยปตท.
อ.กรรชิต รพ.กรุงเทพ
พญ.อลิสา
อ.พรเทพ มามณี
อ.พันเลิศ
อ.พันเลิศ
BHRC
อ.สมาธิ
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E-News

พันธมิตรดานการสงเสริมสุขภาพ
ประสานงานกั บ ที ม Allianz
Ayudhya
นํ า ข อ มู ล สุ ข ภาพจาก
www.bangkokhealth.com ไปเผยแพรใหแกสมาชิก Allianz Ayudhya เปนประจําทุก
เดือน เผยแพรทาง http://www.healthyliving.in.th/home.aspx
สนับสนุน Medical news สําหรับรายการ Happy and Healthy ชอง PPTV
ชวยจัดหาบทความสุข ภาพใหมๆ เพื่อเพิ่ม แนวคิดในการจัดทํา อาทิ การอาศัยอยูใกลที่มี
การจราจรติดขัดมีความสัมพันธกับการเปนโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น อาหารคารโบไฮเดรทชวย
ใหรางกายฟนตัวเร็วหลังออกกําลังกาย
ผลิต info graphic สุขภาพ ที่ทีมCorporate Marketing ขอนําไปจัดทํา
โปสเตอรใหความรูกับลูกคา บริษัทคูสัญญา เชน บ.โตโยตา, ฮอนดา , CP,โอสถสภา ฯ
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แนะนํา The Bangkok Medical Journal
ประชาสัมพันธและเผยแพร The Bangkok Medical Journal ใหเปนที่รูจักและหาสมาชิก
เพิ่ม โดยเฉพาะโรงพยาบาลเครือขายและหนวยงานพันธมิตร ทั้งในและตางประเทศ ปนี้เนนเฟนหา
ผูเขียนตางชาติ และเปดรับผูทบทวนบทความ จึงเขารวมกิจกรรมวิชาการรวมกับแพทยเฉพาะทางและ
งานออกบูท นําเสนอวารสาร และบทความในงานประชุมวิชาการ เพื่อขยายกลุมสมาชิก และเผยแพร
VDO LIVE เพื่อใหความรูขยายสูวงกวาง เนนขยายไปยังสูอาเซียน ในป 2561 มุงหวังที่จะยกระดับ
วารสาร The Bangkok Medical Journal ไดรับการรับรองคุณภาพเขา Scopus

ประชาสัมพันธ THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL

ประโยชนของ ASEAN Citation Index (ACI)
• ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานขอมูลวารสารรวมกัน
• เพิ่มการรับรูของผลงานวิจัยในระดับภูมิภาคอาเซียน
• มีขอมูลสําหรับใชประเมินคุณภาพงานวิจัย
• ชวยในการจัดอันดับผลการดําเนินงานของหนวยงานในภูมิภาคอาเซียน
• ประกอบการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนศึกษาตอ
• รวบรวมการประเมินคุณภาพงานวิจัยตั้งแตระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
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รวมในประชุมวิชาการ BDMS ประจําป 2017
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ออกบูทวิชาการ ในงานประชุมวิชาการเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ ป 2017 วันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 เผยแพร The Bangkok Medical
Journal และรับสมัครบทความ รวมถึงประชาสัมพันธงานของศูนยวิจัยฯ ที่ชวยทําวิจัยใหกับ
BDMS

HA FORUM
มีสวนรวมในงานประชุมวิชาการประจําป HA National Forum ครั้งที่ 18
ระหวางวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนยการประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี เพื่อ
แสดงผลงานวิจัยดานสุขภาพ อาทิ Hepatic Cyst versus Hemangioma: Useful T2-FLAIR,
The Incidence of Phlebitis in patients Receiving Amiodarone Administration, The
Study of Correlation and Concordance between a Nutrition Alert From and a Mini
Nutritional Assessment in Evaluating the Nutritional Status of the Elderly.

R2R FORUM
มีสวนรวมใน งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย R2R ครั้งที่
10 วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลงาน R2R เขาประกวด นําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร และ
สรางเครือขายนักวิจัย การจัดงานมีกิจกรรมที่กระตุน จูงใจใหนักวิจัยมีความอยากทําวิจัยและ
เห็นประโยชนจากการทําวิจัยเพิ่มขึ้น
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การรับรองผูมาศึกษาดูงาน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ได นํ า คณะสื่ อ มวลชนอาวุ โ สใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชีววิทยาศาสตร จากทวีปอเมริกาเหนือมาดูงานวิจัยของBDMS โดยมี
วัตถุ ป ระสงคที่จ ะสรางความรูความเข าใจเกี่ยวกับงานวิจัย ในประเทศไทยและนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ทีมศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดจัดบรรยายการทํางานของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ซึ่งเปน
ตัวอยางองคกรเอกชนที่ทํางานวิจัยทางการแพทย และ นโยบายการสนับสนุนงานวิจัยในเครือ BDMS
รวมถึงความรวมมือดานงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของการพัฒนา
งานวิจัยในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

จัดทําแบบสํารวจขอมูลดานสุขภาพ
การสื่ อ สารได จั ด ทํ า แบบสํ า รวจสุ ข ภาพ เรื่ อ ง เหตุ ผ ลที่ ทํ า ให ล ดน้ํ า หนั ก ใน
www.bangkokhealth.com ตั้งแต วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึง 17 กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน
มีผู เขามาทําแบบสํารวจฯ รวม 70 คน สรุป ผลการสํา รวจ ดังนี้ เหตุ ผลที่ ทําใหลดน้ํ าหนั ก อั น ดับ 1 คื อ
ตองการมีหุนดีและสุขภาพดี โดยวิธีการที่เลือกใชมากที่สุดคือ ออกกําลังเขาฟตเนตหรือเลนกีฬามากกวาการ
งดอาหาร โดยเนนความสม่ําเสมอในการออกกําลังคือ มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห จึงจะไดผลลัพธในการลด
น้ําหนัก ซึ่งสวนใหญเกือบไดผลเปนไปตามที่คาดหวังไว และมีบางกลุมที่ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนัก
เปนไปตามเปา จะเห็นชัดวากลุมที่สนใจเรื่องการลดน้ําหนักสวนใหญจะเปนผูหญิง และกวาครึง่ หนึ่งอยูในชวง
วัยทํางานอายุ 31-40 ป จากผลการสํารวจทําให เราทราบกลุมเปาหมายที่สนใจ เรื่องลดน้ําหนัก และเหตุผล
ที่ทําใหลดน้ําหนักและทราบถึงกิจกรรม ที่ทําใหประสบความสําเร็จ สามารถลดน้ําหนักไดผล สามารถนําไป
ปรับใชในกิจกรรมสรางแรงจูงใจในคนกลุมนี้ไดตอไป
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รวมจัดนิทรรศการในงาน 1st BDMS Cancer Networking Forum: Multiple Myeloma
ศ.นพ.สุรพล อิศรไกรศีล ผูอํานวยการศูนยโลหิตวิทยากรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ
และ Chief Faculty สถาบันแหงความเปนเลิศดานมะเร็ง ไดจัดการประชุมวิชาการ 1st BDMS
Cancer Networking Forum: Multiple Myeloma Saturday, May 20th, 2017
Intercontinental Hotel, Bangkok โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะในการรักษา
และงานวิจัยใหมๆและสรางเครือขายโลหิตแพทยที่ทํางานในเครือ BDMS และภาคีเครือขาย ทํา
ใหใหการดูแลรักษาผูปวยและสงตอในรายที่ซับซอนเชนการปลูกถายเซลลตนกําเนิดในเม็ดเลือด
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดประชุมครั้งนี้มีแพทยโลหิตวิทยา
เขารวมทั้งสิ้น 48 ทาน โดยมาจาก รพ.ศิริราช 18 ทาน รพ.ในเครือ BDMS 28 ทาน และรพ.
ภาคีเครือขาย 2 ทาน ผลลัพธ เกิดงานวิจัยจํานวน 2 โครงการวิจัย โดยดําเนินรวมกับรพ.ศิริราช
ไดแก
1. Screening of small molecule inhibitors for sensitization of multiple
myeloma to chemotherapy หัวหนาโครงการวิจัย ศ.นพ.สุรพล อิศรไกรศีล
2. Natural killer cell differentiation and immunotoxicity for cancer
immunotherapy หัวหนาโครงการวิจัย ศ.นพ.สุรพล อิศรไกรศีล
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2.5 Collaboration
ความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
ศูนยวิจัย สุข ภาพกรุง เทพ ทํ างานรว มกับ สถาบั นปอ งกันควบคุม โรคเขตเมื อ ง กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาระบบเฝาระวังโรคชนิด real time โดยการยืนยันผลทางหองปฏิบัติการ เครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ ขยายความรวมมือ ในการพัฒนารูปแบบการรายงานและจัดทําฐานขอมูล เพื่อการเฝาระวัง
ติดตามแนวโนม
สถานการณไขหวัดใหญในระดับประเทศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ไดเปนตัวแทนลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) เรื่อง การสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งงานเฝาระวังแบบบูรณาการ
เพื่อติดตามแนวโนมสถานการณโรคและภัยสุขภาพ ระหวาง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ความรวมมือดานการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพ ดวยความตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความรวมมือ การมีสวนรวมของทุกภาค
สวนเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และมีเจตจํานงที่จะรวมมือกันในดานวิชาการ ทรัพยากรและการ
บริหารจัดการ เพื่อพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเสริมสรางความเขมแข็งงานเฝาระวัง
แบบบูรณาการ เพื่อติดตามแนวโนมสถานการณโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต
เมืองและพื้นที่บริการของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)ทุกแหงในประเทศไทย
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ความรวมมือระหวาง Royal Life and BHRC
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดรวมกับศูนย Royal life- Anti Aging จัดทํา
บทความสุขภาพ ใหความรูประชาชน โดยหัวขอเรื่องในแตละเดือนจะเนนถึงการปองกันโรค
และวิธีดูและตัวเองกอนปวย บทความนี้ไดนําเสนอในนิตยสาร Health Brings Wealth และ
www.bangkokhealth.com

การจัดงาน ThaiTECT 2017
ศูน ยวิจั ย สุข ภาพกรุงเทพ ภายใตเครือ BDMS เปน เจา ภาพการประชุ ม
ThaiTECT ครั้ง ที่ 17 ระหวา งวันที่ 24-25สิง หาคม 2560 ณ โรงแรม สุ โ กศล Theme
“Paradigm Shift in Biomedical Research: Enhancing Economic Viabilities for
Thailand” โดยมี จุ ด ประสงค มุง เน น การพั ฒ นางานวิ จั ย ทางคลินิ ก และสรา ง Clinical
roadmap ของเมืองไทยใหไปสู มาตรฐานสากล โดยมี นพ.ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรอง
กรรมการผูอํานวยการใหญ ประธานคณะเจาหนาที่ปฏิบัติการการแพทย ประธานคณะผูบริหาร
ศูนยการแพทยกรุงเทพและประธานคณะผูบริหารอาวุโส กลุม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จํากัด (มหาชน) เปนประธานเปดงาน ผลจากการประชุมครั้งนี้ สามารถนําไปตอยอดการวิจัย
และนวัตกรรมทางวิท ยาศาสตรก ารแพทย ข องประเทศใหเกิด ประโยชนตอผู ปวยอยางเป น
รูปธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมเครือขายความรวมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความ
เปนเลิศ (Thailand Towards Excellence in Clinical Trials, ThaiTECT ) มีการจัดประชุม
ตอเนื่องทุกปหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ ในครั้งนี้ ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ไดสงมอบธงแก นพ.
ประสิทธิ์ วัฒนาภา ตัวแทนจากโรงพยาบาลศิริราช สําหรับการเปนเจาภาพในปครั้งที่ 18 ในป
หนา
ThaiTECT Registration Summary
Registration Type Checked in Not Check-in Grand Total
Committee
22
22
Committee/Speaker
9
9
Participant
164
36
200
Speaker
28
28
Staff
3
3
Walk - in
31
31
Grand Total
257
36
293
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ความรวมมือเรื่องการทํางานโครงการเฝาระวังกับ BDMS
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพเปนเจาภาพของBDMS ในการจัดประชุม ระหวางBDMS
กับคณะทํางานโครงการเฝาระวังฯ เชิญตัวแทนจากแตละโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประชุมเปน
ประจําทุก 2 เดือน เรื่องการจัดทําแนวทางการสงขอมูล โครงการเฝาระวังไขหวัดใหญใหกรม
ควบคุมโรค เพื่อจัดทํารายงานสถานการณไขหวัดใหญภาพรวมระดับประเทศ ในฐานะตัวแทน
โรงพยาบาล ภาคเอกชน
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ให กั บ โรงพยาบาลกรุ ง เทพราชสี ม า ให เ กิ ด งานวิ จั ย ด า น
Trauma Institute Research
ประสานงานเพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย โรงพยาบาลกรุ ง เทพ พั ท ยา ด า น COE
Trauma, Cardio, Neuro
จัดอบรมใหนักวิจัย กลุม5 (กลุมโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลเมโม
เรียล) หลักสูตร Research Methodology and Ethics in Human Research เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพ และนํามาตอยอดใหเกิดงานวิจัย
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2.6 Administration
กําลังคน (Human resources)
ในป พ.ศ. 2560 ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพมีบุคลากรทํางานเต็มเวลา (Full time) 10
ตําแหนง ไดแก
นพ.ชัยยศ
คุณานุสนธิ์ ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ
ดร.ริตา
ยูเนยา
ผูจัดการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ
คุณธิติมา
วิริยา
พยาบาลวิจัยศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ
คุณอทิตยา
สัมพันธสิทธิ์ เลขานุการวารสาร The Bangkok Medical Journal
คุณจุฬาทิพย บุญมา
นักชีวสถิติอาวุโส
คุณพิกุลกาญจน งามนุสนธิ์กิจ เจาหนาที่บริหารงานธุรการ
คุณสุปาณี
เสงี่ยมศักดิ์ เจาหนาที่ดูแลการสื่อสารของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ
คุณสมเกียรติ ตนภู
เจาหนาที่งานวิจัยและขอมูลสุขภาพ
คุณรัตนาภรณ บรรดาศักดิ์ พยาบาลวิจัยศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ
คุณฤทธิไกร
ทวีเจริญ
นักวิทยาศาสตรขอมูล
ในป พ.ศ. 2560
ตําแหนง ไดแก
นพ.ประวิช
นพ.พันเลิศ
คุณวรุฒ

ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพมีบุคลากรทํางานบางเวลา (Part time) 4
ตัญญสิทธิสุนทร
ปยะราช
ชัยวงษ

ผูอํานวยการหนวยวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหนวยขอมูลสุขภาพ
นักชีวสถิติ
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การประชุมคณะกรรมการ
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดรับหนาที่ใหเปนทีมเลขานุก ารของคณะกรรมการศูนยวิจัย
สุขภาพกรุงเทพ (BHRC Committee) ซึ่งไดจัดประชุมขึ้นทุกเดือน และของคณะกรรมการวิจัย
ทางการแพทย บริษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS Medical Research
Committee) ซึ่งประชุมทุกไตรมาส
ในป พ.ศ. 2560 ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ไดจัดการประชุมไปแลว ดังนี้
10 มกราคม 2560
14 กุมภาพันธ 2560

คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2560
คณะกรรมการวิจัยทางการแพทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
14 มีนาคม 2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 3/2560
11 เมษายน 2560 คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 4/2560
9 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 5/2560
คณะกรรมการวิจัยทางการแพทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
13 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 6/2560
11 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 7/2560
8 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 8/2560
คณะกรรมการวิจัยทางการแพทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560
12 กันยายน 2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 9/2560
10 ตุลาคม 2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 10/2560
14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 11/2560
คณะกรรมการวิจัยทางการแพทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560
19 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการศูนยวจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ ครั้งที่ 12/2560
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การขึ้นทะเบียนเปนผูรับทําวิจัยกับกรมสรรพากร
ศู น ย วิ จั ย สุ ข ภาพกรุ ง เทพ บริ ษั ท กรุ ง เทพดุ สิ ต เวชการ จํ า กั ด (มหาชน) ได เ สนอต อ
กรมสรรพากร ขอเปนผูรับทําวิจัย และอธิบดีกรมสรรพากร ไดประกาศใหศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) เปนผูรับทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
มีผลตั้งแต วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยผูสนับสนุนงานวิจัยของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ
สามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากรได สูงสุดถึง 3 เทาของรายจายจริง การนี้ศูนยวิจัยสุขภาพ
กรุงเทพ เปนเจาภาพการอบรมเทคนิคการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย ตามมาตรการยกเวนภาษี
300% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อใหพนักงานของโรงพยาบาลกรุงเทพ และของบริษัทบีดีเอ็ม
เอสที่เกี่ยวของ ไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการเพื่อสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาว
มีผูเขารับการอบรม 34 ทาน เปน พยาบาลวิจัย 3 ทาน พนักงาน N-Health 1 ทาน องคกร
พยาบาล 2 ทาน ฝายกฎหมาย 2 ทาน ฝายการเงิน 8 ทาน ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 ทาน
ฝายอื่นๆ 5 ทาน และเปนพนักงานศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ 11 ทาน ผลการอบรม ทําใหศูนยวิจัย
สุข ภาพกรุ ง เทพ และผู รั บ การอบรมจากฝา ยตา งๆ ที่ เกี่ ย วข อ งมี ค วามพร อ มดํ าเนิ น การตาม
มาตรการลดหยอนภาษี 300%
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ศูนยวิจัยไดสงโครงการวิจัยเพื่อขอใชสิทธิ์ทางภาษี กับกรมสรรพากร ผาน สวทช.
ในระบบ RDC Online เพื่อขอรับสิทธิ์ทางภาษีเรียบรอยแลวจํานวน 1 โครงการ คือ งานวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางกายกับสภาวะสุขภาพของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ
สํานักงานใหญ ผูวิจัยหลักคือ ดร.นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ และทีมศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ตอนนี้
อยูในขั้นตอนการพิจารณาจาก สวทช. ในปถัดไปไดวางแผนจะใหศูนยวิจัยไดรับ การใชสิทธิ์
รับรองตนเอง (Self-Declaration) เพื่อสามารถพิจารณาโครงการวิจัยที่มีมูลคาไมเกิน 3 ลาน
บาทไดเองโดยไมตองผาน สวทช.

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
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สนับสนุนดานทุนวิจัยและรางวัลเผยแพรผลงานวิจัย ป 2560
ทุน (รางวัล) เผยแพรผลงานวิจัย
จุดประสงค ตามที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ภายใตการบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิต
เวชการ จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการใหทุน เพื่อสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยแกแพทย ที่ปฏิบัติงาน
ในเครือโรงพยาบาล บริษัท กรุ งเทพดุ สิตเวชการ จํ ากัด (มหาชน) มาระยะหนึ่งแลวนั้น ยังผลการ
สงเสริม สนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยอันสงผลตอชื่อเสียงแกบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ เอกสารเลขที่
ศว.057/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เปนตน มา การสนับสนุนทุนทั้งประเภท ขอรับทุนรางวัล
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ประเภทขอรับทุนรางวัลการดําเนินงานวิจัย ปรากฏวายังมีแพทย
เจาหนาที่ และพนักงานในเครือฯอีกหลายทานที่ยังไมทราบรายละเอียดการขอรับทุนดังกลาว ศูนยวิจัย
สุขภาพกรุงเทพเห็นสมควรจัดสงเอกสารแนวทางการขอรับทุนรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มา เพื่อประชาสัมพันธใหแกผูสนใจทราบ โดยในป 2560 ศว. 2560/073 ออก
แนวทางการขอรับทุน รางวัลการเผยแพร ผลงานวิจั ย สํา หรับ แพทย เจ าหนา ที่ และพนัก งานเครือ
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 มาตรการขยายสูแนวราบเพิ่มขึ้น โดยปรับ
เพิ่มเติมการพิจารณาแกพนักงานเครือขายของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ทั้ง พยาบาล เภสัชกร นัก
กํา หนดอาหาร นัก กายภาพบํ า บัด เป น ต น ตามเงื่อ นไขการขอรับ ทุ น รางวั ลสง เสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย 7 ขอ สวนการขอรับทุนรางวัลการดําเนินงานวิจัยนั้นเงื่อนไขยังคงปรับเปลี่ยนพิจารณาตาม
เนื้อความโครงการวิจัยนั้นๆอยูยังไมสามารถระบุเงื่อนไขที่ตายตัวชัดเจนไดโดยงายในป 2560 นี้ โดย
เงื่อนไขการขอรับทุนรางวัลสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย มีขอพิจารณาที่สําคัญ 2 สวน คือ
Publication
ดูจาก impact factors หรือจากฐานขอมูลทางการแพทย Medical data base ที่
วารสารนั้นปรากฏอยูกรณี impact factors ไมปรากฏ พิจารณาจากผลการนํามาใชประโยชนตอ
โรงพยาบาล หรือ หนวยงานตนสังกัด อื่นๆ ตามแตคณะอนุกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
Presentation
ความครอบคลุมของผูรวมประชุมวิชาการ ที่ไปนําเสนอ เชน เฉพาะวิชาชีพ จะมีอัตราการ
แขงขันสูงกวาทั่วไป พิจารณาจากผลการนํามาใชประโยชนตอโรงพยาบาล หรือ หนวยงานตนสังกัด
อื่นๆ ตามแตคณะอนุกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
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จํานวนทุนที่ใหการสนับสนุน รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงการแยกตามประเภททุน ป 2560
ประเภททุน
ทุนสนับสนุนเผยแพรการวิจัย
ทุนริเริ่มดําเนินการวิจัย
Total

จํานวนโครงการ
12
26
38

จํานวนเงิน
392,000.00
7,587,416.00
7,979,416.00

ตารางแยกจํานวนทุนที่คณะกรรมการวิจัยฯพิจารณารายไตรมาส รอบป 2560
จํานวนทุนที่พิจารณารายไตรมาส
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน
1/2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)
3
784,750.00
2/2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
9
5,992,526.00
3/2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
8
231,840.00
4/2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
11
970,300.00
Total
31
7,979,416.00
ผลการพิจารณาสถานะอื่นๆ
ผูขอทุนแจงความประสงค
ยกเลิกการขอการสนับสนุนทุนวิจัย
รอผูวิจัยแจงขอมูลเดิมตามสัญญา
และเคลียรการเบิกจายกับบัญชี 2557-2559
รอผูวิจัยนําเอกสารเรื่องขอลิขสิทธิ์มาแจง
กรรมการวิจัยทราบใหม เพื่อพิจารณาทุนใหม
อยูในขั้นตอนการพิจารณาภายในไตรมาสที่
1/2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
Total

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

1

0

1

0

1

0

5

On process

8

On process
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สนับสนุนมูลนิธิเวชดุสิตฯ
ใน พ.ศ. 2560 ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ ไมไดรับมอบหมายใหชวยประสานงานการให
ทุนวิจัยของมูลนิธิเวชดุสิตฯ อยางไรก็ดีสําหรับทุนวิจัยเดิมที่มอบไปแลวลาสุดเปนของป พ.ศ.
2558 ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดชวยดาเนินการประสานงานติดตามผลงานวิจัยและพิจารณา
การสนับสนุนทุนจนจบครบตามเกณฑเอกสารสัญญาทั้ง 4 รายการ ซึ่งดําเนินการจนประสบ
ความสําเร็จและตีพิมพผลงานวิจัยได 3 รายการ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ผูวิจัยหลัก
1. แถบทดสอบแอนติบอดีสําหรับคัดกรองวัณ ดร. ทรงศรี
โรคระยะแฝง (A serological strip test เกษมพิมลพร
for diagnosis of latent tuberculosis)
2.

3.

4.

หนวยงาน/ที่ติดตอ
ทุนสนับสนุน(บาท)
ฝายวิจัยและพัฒนา
395,000
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
1871 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประสิทธิภาพของเครื่องมือคัดกรองโรค
ดร.สุกัญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
100,000
หลอดเลือดสวนปลาย (Ankle-Brachial
จงถาวรสถิตย สาขาวิชาเวชระเบียน
Index by Oscillometric Blood
ภาควิชาสังคมศาสตร
Pressure Measurement กับ Standard
คณะสังคมศาสตรและ
Method(The efficacy of Ankleมนุษยศาสตร
Brachial Index by oscillometric blood
มหาวิทยาลัยมหิดล
pressure measurement vs. standard
method as a screening tool for
peripheral arterial disease.)
ผลของน้ํามันงูเหาตอการยับยั้งการเคลื่อนที่ คุณสุจิตรตรา ฝายวิจัยและพัฒนา
110,000
และการกระตุนการตายของเซลลมะเร็ง
ขุนทรัพย
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ผิวหนัง (Human skin melanoma ; SK1871 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน
MEL-28 cells)
กรุงเทพฯ 10330
การศึกษาความปลอดภัยและสมบัติทาง
ผศ.ดร.สุธยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
299,970
ชีวเคมีของสารสกัดกลาขาวไทยในเซลล
พิมพพิไล
เทคโนโลยีการอาหาร
เพาะเลี้ยงและสัตวทดลอง (Safety and
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
biochemical efficacy of Thai rice
เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
seedling extract in cell culture and
animal study.)
รวม
904,970

66

2017 BHRC Annual Report

Research Retreat
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดจัด Retreat ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ ชวาลัน รีสอรท
จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมทั้งหมด 22 ทาน โดยครั้งนี้มีภาคีจากหนวยงานตางเชนหนวยงาน
business Intelligence CoE heart และผูบริหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันทําจัดทํา
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 เพื่อตอยอดงานวิจัยของหนวยงานในบริษัท BDMS สูความเปนเลิศ
นั้น Theme งานของปหนาจะเปนการพัฒนางานแบบ4.0 คือการตอยอดงานวิจัยโดยใช
Technology เขามาชวยในการทําการศึกษาวิจัย โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการทําวิจัย
บุคลากรศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพและภาคีไดชวยกันหารือใน 3ดานหลักของงานวิจัย เชน
การพัฒนาวารสาร The Bangkok Medical Journal ใหเขาสูสากล การนําขอมูลเฝาระวังมาใช
วิเคราะหและการรวมงานกับหนวยตางๆ การพัฒนางานวิจัยใน CoE
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บทที่ 3
มองไปขางหนา
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บทที่ 3 มองไปขางหนา
ป พ.ศ. 2561 จะเปนปที่สําคัญของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
และของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ เพราะเปนปกําหนดนัดการติดตามความกาวหนาที่เปน
รูปธรรมของสถาบันและศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence – COE) ดานตางๆ
ทั้งดานสมอง ดานหัวใจ ดานมะเร็ง และดานการบาดเจ็บซึ่งรวมถึงศัลยศาสตรออรโธปดิกส
ดวย โดยไมลืมศูนยความเป นเลิศดานอาชีวอนามัย นับรวมเปนหาสาขาวิชา ศูนยวิจั ย
สุขภาพกรุงเทพ ในฐานะผูรับผิดชอบดูแลกิจกรรมการวิจัย อันเปนหนึ่งในหากิจกรรมที่
สําคัญของ COE ตางๆ ไดเรงรัดการทํางานมาตลอดสองปที่ผานมา และจะเรงรัดมากขึ้นใน
ป พ.ศ. 2561 นี้ อยางนอยดวยพัฒนาการตางๆ ดังตอไปนี้
3.1 วาระการวิจัยขององคกร (Corporate Research Agenda)
การกําหนดทิศทาง และลําดับความสําคัญ (Direction and Priority) ของการ
วิจัย เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่ผานมา
การทําวิจัยหรือการคิดหัวขอวิจัยของสถาบันตลอดจนศูนยความเปนเลิศ และหนวยงาน
ตางๆของบริษัทฯ เปนไปตาม โอกาสและความถนัด ของผูทําวิจัย มากกวาจะเปนไปตาม
สภาพความจําเปน คําถามสําคัญที่ตองการคําตอบคือ อะไรเปนทิศทางหรือหัวขอการวิจัยที่
ทําใหสถาบันและศูนยความเปนเลิศตางๆ กาวสูระดับความเปนเลิศ จริงอยูที่สถาบันและ
ศู น ย ฯ ต า งๆมี ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามรู ค วามสามารถอยู แ ล ว แต ก ารเป น เลิ ศ นั้ น เป น
คุณลักษณะรวม ไมใชของแตละบุคคล กลาวงายๆคือ หากบุคลากรที่มีความเปนเลิศหยุด
ทํางานหรือยายสถานที่ทํางานไปที่อื่น สถาบันหรือศูนยฯตางๆจะยังตองคงความเปนเลิศอยู
ให ไ ด การทํ า งานวิ จั ย และการสร า งนวั ต กรรม เป น เหมื อ นเครื่ อ งประกั น ว า ความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะพิเศษที่สถาบันและศูนยความเปนเลิศตางๆ มีอยู จะคงอยู
ตอไป
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การมี “วาระการวิจัยขององคกร” หรือ Corporate Research Agenda จึงเปน
สิ่งจําเปนที่จะใชกําหนดทิศทางและลําดับความสําคัญ ทั้งใน COE และ Non-COE (ซึ่งมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปเปน COE ได) วาระการวิจัยขององคกรนี้ อาจจะเกิดจากการระดม
ผลการวิจัยของหนวยงานตางๆ แบบลางขึ้นบน (Bottom up) หรือเกิดจากการคิดกําหนดจาก
ระดับนโยบาย (Top down) ก็ได ซึ่งก็มีจุดออนจุดแข็งตางกัน การระดมผลงานของหนวยงาน
มีจุดแข็งคือความพรอมของหนวยงานแตมีจุดออนคือจะหาจุดรวมไดยาก สวนการกําหนดจาก
ระดับนโยบายนั้น มีจุดแข็งคือมีความชัดเจนเรื่องทิศทางแตจะตองใชเวลาและทรัพยากรใน
การสรางความพรอมใหกับหนวยงาน เทาที่ผานมาพบวา ผลการวิจัยจากหนวยงานเปนไปตาม
โอกาสและความถนัดของบุคลากรโดยเฉพาะแพทย ซึ่งมีความรูเชิงลึกในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ
การแลกเปลี่ยนความรูรวมกันขามสาขาที่เชี่ยวชาญ (Interdisciplinary knowledge sharing)
เกิดขึ้นอยางจํากัด และมักจะไมสามารถตอบโจทยองคกร โดยเฉพาะที่วา ทําวิจัยในดานใด
หรือ หัวขอใด จึงจะสราง ความเปนเลิศ ดังนั้นกลไกที่จะตองเรงสราง คือ การกําหนดจาก
ระดับนโยบาย ซึ่งก็คือ จาก Chief Faculty ตางๆ นั่นเอง
ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ จะใชแนวทาง Data analysis to guide research เปน
เครื่องมือชวย Chief Faculty ในการประเมินความจําเปน กําหนดทิศทาง และชี้เปาการทํา
วิจัย โดยการรวบรวมข อมูลการใหบริการทั้งหาสาขาวิชา วิเคราะหเบื้องตนและนําเสนอใน
แบบงายดวยวิธีของ Business Intelligence พรอมกันกับการสรางศักยภาพการทําวิจัยของ
หนวยงานที่มีสถาบันและศูนยความเปนเลิศตางๆ กิจกรรมนี้จะตองใชบุคลากรของบริษัทกรีน
ไลนซินเนอรจี้ ที่ดูแลเรื่องขอมูลขององคกร และบุคลากรของสถาบันความเปนเลิศตางๆ ตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
1. ใชระบบขอมูลที่มีอยู ไดแก COE data registry และ Health Information
System ของสถาบันและโรงพยาบาลที่มีศูนยความเปนเลิศ นําเขาในระบบคลังขอมูลเพื่อการ
วิจัยของศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ (Research Data Repository) ที่ไดรับการอนุมัติการใชคํา
ยินยอม (consenting process) เมื่อปลายป พ.ศ. 2560 ที่ผานมา ทําการวิเคราะหเบื้องตน
และนําเสนอในแบบงายดวยวิธขี อง Business Intelligence
2. ปรึกษาหารือกับ Chief Faculty หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
3. จัดทําวาระการวิจัย คํานวณงบประมาณที่ตองใชสําหรับงานวิจัยของศูนยความ
เปนเลิศ นําเสนอ เพื่อขอรับการจัดสรร
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3.2 กลไกการสนับสนุนทุนวิจัยดวยมูลนิธิเวชดุสิต
ตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องฝ า ยการเงิน ผู ทํา วิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ นทุ น จาก
งบประมาณของบริษั ทฯจะถู กหัก ภาษี ณ ที่ จา ย ในสั ด สวนที่ฝ ายการเงิน กํา หนด ซึ่ง
เป น ไปตามกฏหมายเพราะในทางบั ญ ชี ถือ วา การได รับ เงินทุน ทํา วิจัย เปนรายไดข อง
ผูทําวิจัย สถานการณนี้กอใหเกิดความคับของใจของผูไดรับทุน เพราะในที่สุดเงินทุนที่
ไดรับก็จะตองจายออกไปหมด คงเหลือแตภาระการเสียภาษีที่ผูทําวิจัยตองแบกรับไว ที่
ผานมาปญหานี้ไดรับการบรรเทาดวยการที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพจํากัดจํานวนเงินสดที่
จายใหผูวิจัยใหมีปริมาณนอยที่สุด และใชกลไกการจัดการโอนเงินระหวางบัญชีภายใน
เพื่อผูทําวิจัยไมตองมีภาระภาษีมากนัก อยางไรก็ดี ปญหานี้จะมีขนาดใหญขึ้นตามขนาด
ของการวิจัย หากไมไดรับการแกไขอยางเหมาะสมก็จะเปนขอจํากัดทําใหการทําวิจัยที่
สําคัญที่จะสรางความเปนเลิศ ไมสามารถเกิดขึ้นได หรือ เกิดไดในระดับที่จํากัด
ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของการใชงบประมาณบริษัทฯเพื่อทําวิจัย ซึ่งเปนขอแม
ที่เหมือนกันกับในระบบราชการ คือ การที่ตองใชงบประมาณภายในปงบประมาณนั้นๆ
ไมสามารถใชจายขามปงบประมาณไดแมวาโครงการวิจัยยังไมสิ้นสุด ซึ่งหากตองใชขามป
ก็ตองเสนอลวงหนากอนสิ้นป ไมสอดคลองกับลักษณะการทําวิจัย ที่โครงการวิจัยมีความ
แตกตางหลากหลายในดานชวงเวลาการทําวิจัย และบางครั้งมีอุปสรรคในชวงการทําวิจัย
ที่ไมอาจคาดหมายลวงหนาได การที่ตองใชงบประมาณเปนรายปนั้นเปนขอจํากัดที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งโดยเฉพาะในการทําวิจัยขนาดใหญที่ใชเวลาทําหลายป
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ในประเทศที่พัฒนางานวิจัยแลวหลายประเทศใชกลไกมูลนิธิในการสนับสนุนงานวิจัย
ตัวอยางเชน Wellcome Trust และ Medical Research Foundationในประเทศอังกฤษ
Cancer Research Foundation, Glen Foundation for Medical Research, Dystonia
Medical Research Foundation และ Children Medical Research Foundation ใน
ประเทศสหรัฐอเมริก า สว นในประเทศไทยก็ มี มูลนิ ธิส ง เสริ ม วิจัย ทางการแพทย มูลนิ ธิวิจั ย
ประสาทในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และอีก
จํานวนหนึ่ง ซึ่งรวมมูลนิธิเวชดุสิตฯในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไวดวย .โดยที่ผานมามูลนิธิเวชดุสิตฯไดสนับสนุนงานวิจัยใน
รูปแบบตางๆแบบเปดกวาง ใหมีการเสนอโครงการและพิจารณาโครงการโดยคณะอนุกรรมการ
สวนการสนับสนุนทุนนั้ นก็ดําเนิน การโดยสํ านักงานเลขานุการ นับ วามีกลไกดานการจัดการ
เพียงพอ ที่สามารถเพิ่มเติมใหเกิดประสิทธิภาพไดคือ การกําหนดทิศทางและลําดับความสําคัญ
เพื่อการพัฒนางานวิจัย กลาวงายๆคือการนําวาระการวิจัยขององคกร (Corporate Research
Agenda) มาใชนั่นเอง
3.3 Revision of SOP
ในชวงที่ผานมา การจัดทําเอกสารแนวทางปฏิบัติดานงานวิจัยของโรงพยาบาลและ
หน ว ยงานในเครื อ บริ ษั ท กรุ ง เทพดุ สิ ต เวชการ จํ า กั ด (มหาชน) เป น ไปแบบตอบสนองต อ
สถานการณ ทําใหมีเอกสารจํานวนมากและเนื้อหาทับซอนกันในหลายกรณี ตัวอยางเชน แนว
ทางการดําเนินงานวิจัยทางคลินิกที่รบั ทุนจากผูสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก เปนคนละเอกสาร
กับแนวทางการทําวิจัยรวมระหวางศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพกับองคกรภายนอก และ
เปนคนละเอกสารกับการดําเนินการวิจัยและพัฒนาในศูนยการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่
สําคัญคือ ยังไมไดจัดทําเอกสารแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกหนวยงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
แมวาจะยังไมปรากฏปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากหนวยงานตางๆนําแนวทางปฏิบัติที่มีอยูไป
ประยุกตใช แตหากสามารถทบทวน ตามประสบการณที่ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพไดดําเนินการ
มาแลวรวมกับ AO Foundation ในการรับการรับรองคุณภาพเปน AO Foundation Clinical
Study Center ก็จะลดจํานวนเอกสารลงพรอมกันกับเพิ่มการครอบคลุม และลดชองวางการ
ปฏิบัติลงได ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพจะนําชุดเอกสารแนวปฏิบัติ (Standard Operating
Procedures – SOP) ของ AO Foundation เปนแนวทางในการทบทวนเอกสารแนวทางของ
ปฏิบัตภิ ายในป พ.ศ. 2561 นี้
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ในภาพกวาง แนวทางงานวิจัยที่จะขยายอยางตอเนื่องมีสองดานคือ (1) ดานการ
สงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) โดยเฉพาะสุขภาพของพนักงานองคกร เพื่อเปน
ตัวอยางสําหรับการพัฒนาชุดบริการตอไป และ (2) ดานการวิจัยขอมูล (Data Research)
เพื่อนําขอมูลที่มีอยูมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และเพื่อชี้ชองวางความรู (knowledge
gaps) ที่สามารถใชกลไกงานวิจัยชวยแกปญหาได ทั้งนี้งานวิจัยตางๆที่ดําเนินการอยู ทั้งดาน
คลินิกและกอนคลินิกก็จะดําเนินการตอเนื่องไป
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Continue from the past three year’s development of BHRC in 2014 to 2016 on
“Awareness for Networking”, “Show Results” and “Manage Knowledge”, BHRC members
put together this report to document achievements in 2017 under the theme of
“Raise the Bars”.
Direction towards 2018 is also described along with priority areas to strengthen
research activities, expanding collaboration and using technology research and
innovation of BDMS towards “Research 4.0”

