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PREFACE

รายงานประจำำาปี พ.ศ. 2564 ของศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ  
ฉบีบัีนี� จัำดีทำำาข้�นเพ่�อสุรุปผลงานในปีทีำ�ผา่นมา ซึ่้�งเป็นปีสุำาคััญของหน่วิยงาน 
ก็็ค่ัอ วิาระคัรบีรอบี 10 ปี ของก็ารก่็อตัั้�งศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ

นอก็จำาก็จำะเป็นก็ารสุรุปผลงานทีำ�ผ่านมาเพ่�อให้เห็นภาพรวิมก็าร
ทำำางานทีำ�ชัดัีเจำนแล้วินั�น รายงานฉบีบัีนี�ยงัเน้นไปทีำ�ก็ารวิางวิิสัุยทัำศน์สุำาหรบัี
อนาคัตั้ เพ่�อใหเ้หน็เสุ้นทำางก็ารดีำาเนินงานของศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีดีีีเอ็มเอสุ 
ทีำ�ก็ำาลังจำะก้็าวิต่ั้อไป เพ่�อยก็ระดัีบีใหเ้ราเป็นศนูยวิ์ิจัำย ทีำ�มชีั่�อเสีุยงและได้ีรบัี
ก็ารยอมรบัีในระดัีบีนานาชัาติั้ ตั้ามเป้าหมายของ BDMS

Read about ongoing growth of the last ten years of BHRC 
as well as its direction for the future in the BDMS Health Research 
Center Annual Report 2021.

Beside drawing the clear picture of what has been done, the 
report also talks about BDMS’s vision for the future, what could 
be done as we are stepping in the new direction toward being  
recognized as a medical research center of an international  
standard.

วิิสัุยทัำศน์ของ บีรษัิัทำ ก็รุงเทำพดีุสิุตั้เวิชัก็าร จำำากั็ดี (มหาชัน) ค่ัอ 
ก็ารเป็นผูใ้ห้บีรกิ็ารก็ารดีูแลสุุขภาพระดัีบีตั้ติั้ยภูมิระดัีบีแนวิหน้าใน
ประเทำศไทำย โดียมุ่งมั�นทีำ�จำะให้ก็ารดีูแลสุุขภาพทีำ�มุ่งเน้นก็ารรกั็ษัาผู้ป่วิย
ด้ีวิยคัุณภาพระดัีบีสุาก็ลคัวิบีคัู่ไปกั็บีเทำคัโนโลยีทำางก็ารแพทำย์ทีำ�ทัำนสุมัย 
เรามุ่งมั�นทีำ�จำะรวิบีรวิมทีำมดีูแลสุุขภาพทีำ�มีจำรยิธรรมและมีประสิุทำธิภาพ 
สุามารถให้ก็ารรกั็ษัาทีำ�ปลอดีภัยและประสุบีคัวิามสุำาเรจ็ำแก่็ผู้ป่วิยทำุก็เพศ
ทำกุ็วัิย

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited’s  
vision is to become a leading tertiary healthcare service provider  
in Thailand. With the determination to treat the patients 
with high international standards together with cutting-edge  
medical technology, BDMS builds a team of ethical and efficient 
medical personnel to provide safe and successful treatment to 
all patients.

BDMS’S VISION
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หรืือ วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2554  คืือ วัันที่่�ศูนย์วัิจิัยสุุขภาพ 
บี่ดี่เอ็มเอสุ เรืิ�มให้บีรืิการื

11/11/11 or November 11th, 2011 is our inaugural date.

เฉพาะในปีี พ.ศ. 2564 ม่การืที่ำโคืรืงการืวัิจิัยและนวััตกรืรืม ที่ั�งหมดี 
67 โคืรืงการื

67 medical research and innovation projects have been  
completed in 2021.

คืือ ผลงานที่่�เกิดีข้�นจิากวัันแรืกจินถ้ึงปีี พ.ศ. 2564 แบ่ีงเป็ีน
โคืรืงการืวัิจิัย 337 โคืรืงการื บีที่คืวัามวัิชาการื 890 ชิ�น วัารืสุารื
วัิชาการื The Bangkok Medical Journal 20 ฉบีับี

1,247 is the total number of academic works since 11/11/11  
to 2022 which includes 337 research papers, 890 academic  
articles, and 20 issues of the Bangkok Medical Journal.

ม่  1 โคืรืงการืที่่� ไดี้รืับี
ยกเวั้นภาษี่ 200% 

1 project is qualified 
as 200% tax reduction 
for R&D.

มผู่เ้ข้าอบีรืมเสุริืมสุร้ืางคืวัามรู้ืเก่�ยวักับีงานวิัจิยั 
ผา่นรืะบีบีออนไลน์เว็ับีไซต์ bhrclearning ในปีี 
พ.ศ. 2564 จิำนวัน 899 คืน

899 personnel participated in our online  
learning program ‘bhrclearning’ in 2021.

คืือจิำนวันปีี ที่่�ศูนย์วัิจิัยสุุขภาพบ่ีดี่เอ็มเอสุ (ชื�อเดีิม
ศูนย์วัิจิัยสุุขภาพกรืุงเที่พ) เปีิดีให้บีรืิการื

10 is the number of years BHRC has been 
operating since the day it was called Bangkok 
Health Research Center.
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ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ ก่็อตัั้�งข้�นเม่�อปี พ.ศ. 2554 เพ่�อเป็นหน่วิยงานทีำ�ชัว่ิยสุ่งเสุรมิคัวิามสุามารถทำางก็ารวิิจัำย
สุำาหรบัีแพทำยแ์ละพนัก็งานใน บีรษัิัทำ ก็รุงเทำพดีสิุุตั้เวิชัก็าร จำำากั็ดี (มหาชัน) เน่�องจำาก็บีรษัิัทำฯ เล็งเห็นถ้งคัวิามสุำาคััญของก็าร
วิิจัำยทีำ�จำะนำาไปสุู่ก็ารพฒันาก็ารดีแูลรกั็ษัาผู้ป่วิย และเป็นตัั้วิบี่งชัี�ว่ิาธุรกิ็จำของเรามกี็ารพฒันาไปขา้งหน้า 

งานวิิจัำยไมใ่ชัง่านทีำ�ทำำาไดีใ้นระยะเวิลาอันสัุ�น เราจ้ำงต้ั้องใชัเ้วิลาและคัวิามพยายามในก็ารทำำางานนี� จำนปจัำจำบุีนัก็็ผา่นมาแล้วิ  
10 ป ีทีำ�เราลงมอ่ทำำาและสุรา้งคันเพ่�อสุามารถเปน็นัก็วิิจัำย โดียก็ารเปลี�ยนคัวิามคิัดีของบีคุัลาก็รใหม้องว่ิางานวิิจัำยไมใ่ชัเ่ร่�องยาก็  
ทำกุ็คันสุามารถทำำาได้ี และเราก็็พยายามสุรา้งสุภาพแวิดีล้อม สุรา้งก็ลไก็เพ่�อสุนับีสุนนุให้ทำกุ็คันสุามารถทำำางานวิิจัำยได้ี ไมว่่ิา
จำะเป็นเงนิทำนุ ก็ารสุนับีสุนนุด้ีานวิิชัาก็าร ก็ารจัำดีระบีบีก็ารทำำางาน เหล่านี�ทีำ�เราพยายามทำำามาโดียตั้ลอดี

In 2011, BDMS founded BDMS Health Research Center as the unit to support research excellence of  
our medical community. Commitment to research is an important way to help improve the care and treatments 
of patients. Moreover, it is an indication that our business is moving forward.

Research doesn’t happen overnight. It requires time and effort. BHRC spent the ten years working  
on researches and grooming researchers. We help our medical community redefine researches as can-do task 
for all. Funding, academic support and work system have been provided to create research-friendly procedures 
and environment.

VISION
FROM
OUR
EXECUTIVES

นายแพทย์ตฤณ จารุุมิิลิินท
ปีรืะธานฝ่่ายแพที่ย์
บีรืิษีัที่ กรืุงเที่พดีุสิุตเวัชการื จิำกัดี (มหาชน)

Dr. Trin Charumilind
Chief Medical Officer
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited
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วิารสุาร The Bangkok Medical Journal พัฒนามาถ้งจำุดีนี�ได้ี เพราะมีเคัรอ่ข่ายทีำ�ให้ก็ารสุนับีสุนุนทัำ�งคัวิามรู ้ 
งบีประมาณ ทำรพัยาก็ร แรงก็าย แรงใจำ ต้ั้องขอขอบีคัุณเคัรอ่ข่ายพันธมิตั้รและศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุทีำ�ชั่วิยผลัก็ดัีน 
ให้เราเป็นวิารสุารจำาก็โรงพยาบีาลเอก็ชันฉบีับีแรก็ในเอเชัยีตั้ะวัินออก็เฉียงใต้ั้ ทีำ�ตีั้พมิพบ์ีทำคัวิามไปแล้วิก็ว่ิา 386 บีทำคัวิาม 
มผีู้ตั้อบีรบัีเป็นสุมาชักิ็ก็ว่ิาหน้�งหม่�นคัน และมบีีรกิ็ารวิารสุารในระบีบีอิเล็ก็ทำรอนิก็ส์ุ e-journal

เป้าหมายต่ั้อไปของเราค่ัอทำำาให้วิารสุารเป็นทีำ�ยอมรบัีทัำ�งในประเทำศและต่ั้างประเทำศมาก็ข้�น บีทำคัวิามถูก็นำาไปใช้ั
อ้างอิงมาก็ข้�น และเขา้สุู่ฐานขอ้มลูนานาชัาติั้ เชัน่ Scopus หรอ่ PubMed ซึ่้�งหัวิใจำสุำาคััญของวิารสุาร ค่ัอ ก็ารทีำ�มผีู้เขยีนสุ่ง
บีทำคัวิามทีำ�มคีัณุภาพเขา้มา รวิมทัำ�งผู้อ่านทีำ�ได้ีติั้ดีตั้าม และนำาคัวิามรูไ้ปใชัป้ระโยชัน์ 

เรายินดีีเปิดีรบัีบีทำคัวิามทำางก็ารแพทำย์จำาก็หลาก็หลายสุาขา ผลงานทีำ�ได้ีรบัีก็ารตีั้พิมพ์สุามารถนำาไปใชั้อ้างอิงขอ
ตั้ำาแหน่งทำางวิิชัาก็าร หรอ่ประก็อบีก็ารสุำาเรจ็ำก็ารศ้ก็ษัาในระดัีบีปรญิญาโทำ หรอ่ ปรญิญาเอก็ได้ี 

สุดุีท้ำายนี� ผมหวัิงเป็นอยา่งยิ�งว่ิา วิารสุาร The Bangkok Medical Journal จำะสุรา้งประโยชัน์ใหกั้็บีแวิดีวิงวิิชัาก็าร
ทำางก็ารแพทำยทั์ำ�งในประเทำศไทำยและระดัีบีนานาชัาติั้ และเป็นสุ่วินหน้�งในก็ารสุ่งเสุรมิคัวิามก้็าวิหน้าในก็ารรกั็ษัาผูป่้วิยได้ีต่ั้อไป

นายแพทย์จิโรุจน์ สุุชาโต
ที่่�ปีร้ืกษีาศูนย์วิัจิัยสุุขภาพบี่ดี่เอ็มเอสุ และบีรืรืณาธิการืวัารืสุารื Bangkok Medical Journal
บีรืิษีัที่ กรืุงเที่พดีุสิุตเวัชการื จิำกัดี (มหาชน)

The success of The Bangkok Medical Journal as the first medical journal published by private hospital 
in Southeast Asia, with over ten thousand subscribers, is not possible without the supports from our friends 
and from BHRC. Their knowledge, funding, resources and generous effort are invaluable. Over 380 articles 
have been published. They are also available as e-journal.

Our next goal is to raise the academic standard of the journal so it becomes the relevant and authoritative 
source of medical contents for local and international medical community, so they are qualified for Scopus 
and PubMed database. For the journal to better serve the information needs of readers, we need to become 
the source of authoritative researches.

We are happy to announce that papers of multidisciplinary medical researches can be submitted. The 
published articles help advancing your academic career, and your academic pursue for graduate and doctorate 
degrees.

I sincerely hope that The Bangkok Medical Journal will be able to serve the information need of the 
medical community, domestic and international, together with providing the best patient outcomes.

Dr.Chirotchana Suchato
BHRC Consultant and Editor in Chief of Bangkok Medical Journal
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

VISION
FROM
OUR
EXECUTIVES
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VISION
&

MISSION

ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ หรอ่ BHRC ก่็อตัั้�งข้�นในปี พ.ศ. 2554 เป็นหน่วิยงานภายใต้ั้เคัรอ่ BDMS มเีป้าหมาย
ในก็ารสุ่งเสุรมิก็ารทำำาวิิจัำยและนวัิตั้ก็รรมทำางก็ารแพทำย์ ด้ีวิยคัวิามเชั่�อมั�นทีำ�จำะยก็ระดัีบีคัวิามรูแ้ละระบีบีสุาธารณสุุข 
ของไทำย ก็ารรกั็ษัาผู้ป่วิย ทัำก็ษัะทำางก็ารแพทำย์ และก็ารพัฒนาคัุณภาพชัีวิิตั้ผู้คัน ผ่านก็ารทำำางานวิิจัำยและก็ารเก็็บีข้อมูล 
ทีำ�เขม็แขง็ จำนไดีโ้คัรงก็ารวิิจัำยทีำ�สุำาเรจ็ำลลุ่วิงโดียผู้เชัี�ยวิชัาญในเคัรอ่ BDMS และพนัธมติั้รในเคัรอ่

Founded in 2011, a Health Research Center under BDMS aims to encourage medical researches and 
innovations discoveries. Determined to raise the bar of Thailand’s healthcare system, medical skills, patient 
care, treatment and wellbeing, BHRC does it through research and solid database. The successful in-depth 
research projects are done by experts of BDMS and its partners.

OUR VISION10



‘สุุขภาพสุำคััญในทุุกมิิติิ’

‘Health Matters’

สุร้้างภาพลัักษณ์์ในร้ะดัับโลัก 
ในฐานะผู้้้นำดั้านงานวิิจััยแลัะนวัิติกร้ร้มิ 
ดั้านสุุขภาพของปร้ะเทุศไทุย

Our vision is to be recognized as 
a world-class medical research and 
leader of Thailand’s health innovation 
studies.

“We focus on works that lead to game 
changing discovery and innovation with 
high practical impact.”

VISION TAGLINE

“เร้าเน้นงานวิิจััยทุ่�นำไปสุ้�
นวิัติกร้ร้มิ ซึ่่�งนำพาการ้เปล่ั�ยนแปลัง
ทุ่�สุามิาร้ถนำไปปร้ะยุกติ์ใช้้ไดั้”

นายแพทย์พงศ์์ธรุ เกีียรุติดำรุงวงศ์์
ผู้อำนวัยการืศูนย์วิัจิัยสุุขภาพบ่ีดี่เอ็มเอสุ
และผู้อำนวัยการืฝ่่าย (การืบีริืหารืโคืรืงการื) 
บีรืิษีัที่ กรืุงเที่พดีุสิุตเวัชการื จิำกัดี (มหาชน)

Dr.Pongtorn Kietdumrongwong
Director of BDMS Health Research Center
and Director of Project Management, 
Bangkok Dusit Medical Services 
Public Company Limited
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10 YEARS OF
BDMS HEALTH

RESEARCH
CENTER

“TRANSFORMATION”

เป็นระยะเวิลาก็ว่ิา 10 ปี ทีำ�ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ หรอ่ชั่�อเดิีม ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพก็รุงเทำพ ได้ีทำำาหน้าทีำ�สุ่งเสุรมิ 
และผลัก็ดัีนก็ารทำำาวิิจัำยใหกั้็บีบุีคัลาก็รในเคัรอ่ BDMS โดียในปสีุำาคััญนี� ทำางหน่วิยงานได้ีมกี็ารวิางแผนปรบัีเปลี�ยนวิิสัุยทัำศน์
ก็ารทำำางาน เพ่�อให้งานวิิจัำยในเคัรอ่ BDMS ได้ีถกู็นำามาใชัป้ระโยชัน์ในวิงก็ว้ิางมาก็ข้�น

Over the last ten years BDMS Health Research Center, formerly Bangkok Health Research Center, has 
been supporting the medical research culture and encouraging research among BDMS’s medical community. 
In the landmark year of 2022, BHRC is moving forward by adopting the new work philosophy. That is to expand 
the practical impact of its researches.

14



10 M
NEW NAME
ช้่�อใหมิ�

• ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ

• BDMS Health Research  
 Center

NEW ROLL 
บทุบาทุใหมิ�

• เน้นก็ารสุนับีสุนุนอำานวิยคัวิาม 
 สุะดีวิก็ให้ เ กิ็ดีก็ารสุร้างงาน 
 วิิจัำยและนวัิตั้ก็รรม รวิมถ้งก็าร 
 บีริหารจัำดีก็ารด้ีานทำรัพย์ สิุน 
 ทำางปัญญาภายในเคัรอ่ BDMS  
 ให้มาก็ข้�นผ่านก็ารปรับีเปลี�ยน 
 ก็ระบีวินก็ารทำำางาน เพิ�มงบี 
 สุนับีสุนุนงานวิิจัำย มี ทีำมงาน 
 สุนับีสุนนุในทำกุ็ด้ีาน

• Encouraging more research  
 in BDMS by adopting new   
 work process, increasing the  
 research budget and assigning  
 overall support team.

ANNUAL BUDGET
งบปร้ะมิาณ์สุนับสุนุน

• งบีประมาณสุนับีสุนุนงานวิิจัำย 
 ต่ั้อปี 10 ล้านบีาทำ

• Ten million baht of research  
 budget.

ONE STOP SERVICE
FOR RESEARCH
การ้บริ้หาร้จััดัการ้
แบบเบ็ดัเสุร้็จั

• มุ่ งสุู่ ก็ารบีริหาร จัำดีก็ารแบีบี 
 เบี็ดีเสุรจ็ำ เพ่�อให้นัก็วิิจัำยทำำางาน 
 ได้ีสุะดีวิก็ยิ�งข้�น โดียมีทีำมงาน 
 สุนับีสุนุนตัั้�งแต่ั้เริ�มรา่งโคัรงก็าร 
 วิิจัำย ติั้ดีต่ั้อประสุานงาน หาทีำมชัว่ิย 
 ทำำาวิิจัำย มีนัก็สุถิติั้ชั่วิยวิิเคัราะห์ 
 ประมวิลผลก็ารวิิจัำย ตั้ลอดีจำน 
 ตีั้พมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวิิจัำย

• Total management will be  
 implemented to facilitate  
 researchers better. Support  
 teams will be ready to assist  
 from the planning, coordinating  
 stage to recruiting the team  
 members all the way to the  
 research publication. Statis- 
 ticians will help with analysis  
 process.

RESEARCH
NETWORK
สุ�งเสุริ้มิให้เกิดัเคัร้่อข�าย
การ้ทุำวิิจััย

• เน้นให้ศูนย์แห่งคัวิามเป็นเลิศ 
 ในเคัรอ่ BDMS มาทำำาวิิจัำยรว่ิมกั็น 
 แบีบีพหุสุถาบีัน และรว่ิมม่อกั็บี 
 หน่วิยงานภายนอก็ทัำ�งในและ 
 ต่ั้างประเทำศ

• BHRC together with BDMS’s  
 Center of Excellence will  
 co-conduct its researches. We  
 will  also seek research 
 -oriented relationship with  
 local  and international  
 organizations.

INTERNATIONAL
RESEARCH CENTER
มุิ�งสุ้�เป้าหมิายการ้เป็น
ศ้นย์วิิจััยในร้ะดัับนานาช้าติิ

• สุรา้งองค์ัก็ร ให้มีคันเก่็ง คันดีี  
 มคีัวิามสุามารถ 
• สุร้างคัวิามรับีรูใ้ห้กั็บีบีุคัลาก็ร 
 ทัำ�งในและต่ั้างประเทำศ
• สุร้างผลงานวิิจัำยทีำ� ไ ด้ีรับีก็าร 
 ตีั้พมิพใ์นวิารสุารนานาชัาติั้

• Grooming a community of  
 high quality, knowledgeable  
 and committed researchers.
• Raising awareness of the  
 importance of medical research  
 among our personnel, both  
 local and international.
• Raising the bar of our academic  
 standard, to be published in  
 international publications.
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RESEARCH AND INNOVATION IN BDMS

3 CORE
SERVICES OF

BDMS HEALTH
RESEARCH

CENTER 

3 บีรกิ็ารหลัก็ ของศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ ทีำ�ดีำาเนินงานมาอยา่งต่ั้อเน่�อง เพ่�อให้คัรอบีคัลมุก็ารเสุรมิสุรา้งคัวิาม
เขม้แขง็ด้ีานงานวิิจัำยและนวัิตั้ก็รรมให้กั็บีเคัรอ่ BDMS และวิงก็ารสุาธารณสุขุของไทำย

To strengthening and accelerating the pathway to excellent research and innovation for BDMS and 
Thailand’s healthcare, BHRC has been working around three core services.
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RESEARCH & INNOVATION DEVELOPMENT 

HEALTH LITERACY

JOURNAL & PUBLICATION

ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ มีบีทำบีาทำสุำาคััญในก็ารสุนับีสุนนุและสุ่งเสุรมิก็ารทำำาวิิจัำยและ
นวัิตั้ก็รรม โดียก็ารสุรา้งก็ลไก็ก็ารสุนับีสุนนุให้บีุคัลาก็รในเคัรอ่ BDMS สุามารถทำำาวิิจัำยได้ีสุะดีวิก็ 
ตัั้�งแต่ั้เริ�มรา่งโคัรงก็ารวิิจัำย ก็ารสุนับีสุนุนเงินทำุน ก็ารสุนับีสุนุนด้ีานวิิชัาก็าร เชั่น บีรกิ็ารสุ่บีหา
ขอ้มลู งานวิิจัำยในระบีบี ก็ารคัำานวิณผลวิิจัำยโดียนัก็ชัวีิสุถิติั้ ก็ารจัำดีอบีรมในรูปแบีบีออนไลน์ เพ่�อให้
สุอดีคัล้องกั็บีก็ารเปลี�ยนแปลงรูปแบีบีก็ารทำำางานจำาก็สุถานก็ารณ์ก็ารระบีาดีของโคัวิิดี-19

นอก็จำาก็ก็ารอำานวิยคัวิามสุะดีวิก็ให้กั็บีบีุคัลาก็รในก็ารทำำาวิิจัำยแล้วิ ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพ 
บีีดีีเอ็มเอสุ ยงัมุง่แสุวิงหาคัวิามรว่ิมมอ่กั็บีหน่วิยงานภายนอก็ และนำาโคัรงก็ารวิิจัำยไปต่ั้อยอดีเพ่�อ
พัฒนาก็ารให้บีรกิ็ารทีำ�เป็นเลิศและลดีค่ัาใชั้จ่ำายให้กั็บีบีรษัิัทำฯ เชั่น ก็ารข้�นทำะเบีียนผู้รบัีทำำาวิิจัำยกั็บี
ก็รมสุรรพก็ร สุามารถนำาค่ัาใชัจ่้ำายในโคัรงก็ารวิิจัำย ไปยก็เว้ินภาษีั ได้ี 200% ของค่ัาใชัจ่้ำายจำรงิ

BHRC is committed in creating the environment that supplies the best support 
for research and innovation study. It provides research support service, facilitates BDMS 
staff’s research effort, from writing up the proposal, to funding and academic support 
such as data investigation, research database, a bio-statistic team, and online training 
program to fit the pandemic protocol.

Looking for opportunities to make commercial gain from its researches as well 
as the way to cut the company expense, BHRC also works with outside organizations. 
Consequently it registered with the Revenue Department as a R&D unit to qualify  
for the 200% tax deduction program.

ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีดีีีเอ็มเอสุ เล็งเหน็คัวิามสุำาคััญของก็ารเสุรมิสุรา้งคัวิามรอบีรูด้้ีานสุขุภาพ 
(Health Literacy) ตั้ามทิำศทำางก็ารพฒันาทีำ�สุอดีคัล้องกั็บีนโยบีายของก็ระทำรวิงสุาธารณสุขุและ
ตั้ามขอ้เสุนอขององค์ัก็รอนามยัโลก็ จ้ำงได้ีรเิริ�มโคัรงก็ารเสุรมิสุรา้งคัวิามรอบีรูด้้ีานสุขุภาพ (Health 
Literacy) ให้กั็บีบีคุัลาก็รในเคัรอ่ BDMS และประชัาชันภายนอก็ โดียก็ารผลิตั้สุ่�อ เชัน่ วิิดีีโอให้คัวิามรู ้ 
บีทำคัวิาม แผ่นพบัี คัู่มอ่ เพ่�อเสุรมิสุรา้งคัวิามรอบีรูด้้ีานสุขุภาพ (Health Literacy) ให้กั็บีบีุคัลาก็ร 
และคันภายนอก็

To aligned with Ministry of Public Health’s policy and WHO’s suggestions,  
BHRC promotes health literacy or the ability to understand and act on health  
information, to BDMS staff and the general public through informative video,  
pamphlets, handbooks on the topic.

The Bangkok Medical Journal ค่ัอวิารสุารทำางก็ารแพทำย์ ทีำ�ตีั้พิมพ์บีทำคัวิามวิิชัาก็าร
ทำางก็ารแพทำย์จำาก็หลาก็หลายสุาขา โดียเปิดีรบัีบีทำคัวิามวิิชัาก็ารทัำ�งจำาก็บีุคัลาก็รภายในและ
ภายนอก็เคัรอ่ BDMS และบีทำคัวิามจำาก็ต่ั้างประเทำศ โดียบีทำคัวิามทัำ�งหมดีจำะผ่านก็ารตั้รวิจำสุอบี
จำาก็ผู้เชัี�ยวิชัาญ ซ้ึ่�งเป็นเร่�องทีำ�น่ายินดีีว่ิา วิารสุาร The Bangkok Medical Journal ได้ีเผยแพร่
มาจำนถ้งปัจำจำบุีัน เป็นระยะเวิลาคัรบี 10 ปีแล้วิ และยงัคังมุง่มั�นพฒันาคัณุภาพของวิารสุารต่ั้อไป

The Bangkok Medical Journal has been curating and publishing interdisciplinary 
medical academic articles, all reviewed by team of experts. The journal welcomes 
articles from both BDMS staff and non-staff researchers. It has been published for ten 
years and still going strong.

1

2

3
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NUMBER OF RESEARCH
& INNOVATION 2021

ในปี พ.ศ. 2564 มกี็ารทำำาโคัรงก็ารวิิจัำยและนวัิตั้ก็รรมภายในเคัรอ่ BDMS เป็นจำำานวินทัำ�งหมดี 67 โคัรงก็าร โดียม ี
รายละเอียดีของแต่ั้ละก็ลุ่มธุรกิ็จำ ดัีงนี�

In 2021, total 67 projects have been completed by different BDMS’s business groups.

Group 1: Bangkok Hospital Headquarter; BHQ (BGH, BHT, WSH) , BHN, BCT, BSN, MPH, MRJ (8 hospitals)
Group 2 & Deputy CEO - Group 2: SVH, SNH, SMICH, SSH, BNH, STH, SCH (7 hospitals)
Group 3: BPH, BRH, BCH, BTH, SRH, JTH (6 hospitals)
Group 4: BCM, BKH, BHP, BUD, BPL, BKN, BPD, RPH, RAH (9 hospitals)
Group 5: PT1, PT2, PT3, PTS, PTN, PLP, PLC, PLS, PLR (9 hospitals)
Group 6: BPK, Siriroj Hospital (Bangkok Phuket Inter Hospital), DBK, BHH, BSH (5 hospitals)
Group 7 Non Core Hospital Group: N Health, Bio Molecular, MP, ANB, Save Drug, General Hospital Products (6 companies)

GROUP 2

GROUP 1

GROUP 6

BDMS

2
10

4

6

3
14

28

GROUP 3

GROUP 5

GROUP 4

67
GRAND TOTAL
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GRANT

• บีรษัิัทำ ก็รุงเทำพดีสิุุตั้เวิชัก็าร จำำากั็ดี (มหาชัน) มนีโยบีายสุนับีสุนนุก็ารสุรา้งผลงาน 
 วิิจัำยและพฒันาเทำคัโนโลยแีละนวัิตั้ก็รรมคัณุภาพสุงู

• Supporting high quality technology research and innovation  
 development has always been the policy of Bangkok Dusit Medical 
 Service Public Company Limited.

• บีรษัิัทำฯ มเีก็ณฑ์์ก็ารพจิำารณาให้ทำนุตั้ามเง่�อนไข เชัน่ เป็นโคัรงก็ารทีำ�สุอดีคัล้องกั็บี 
 ยทุำธศาสุตั้รข์องบีรษัิัทำฯ และมคีัวิามคัุ้มค่ัาทำางด้ีานต้ั้นทำนุ

• BDMS reserves the right to select the proposals that aligned with the  
 company’s strategy and if they’re worthwhile investment.

• บีรษัิัทำฯ มีนโยบีายให้ทำุนสุนับีสุนุนก็ารดีำาเนินงานวิิจัำยและตีั้พิมพ์เผยแพรใ่น 
 วิารสุารระดัีบีชัาติั้และระดัีบีสุาก็ล โดียบุีคัลาก็รในเคัรอ่บีรษัิัทำ ก็รุงเทำพดีสิุุตั้เวิชัก็าร  
 จำำากั็ดี (มหาชัน) และองค์ัก็รภายนอก็บีรษัิัทำฯ มสิีุทำธิ�ทีำ�จำะเสุนอขอทำนุวิิจัำยได้ีอยา่ง 
 เท่ำาเทีำยมกั็น

• It’s also BDMS’s policy to encourage the publication of its personnel’s  
 research papers in local and international publication. Both BDMS staff  
 and non-staff researchers are equally qualified to propose for grant.

• ผู้ขอรบัีทำุนสุามารถติั้ดีต่ั้อเพ่�อสุมัคัรขอทำุนได้ีทีำ� ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ  
 เพ่�อดีำาเนินก็ารตั้ามขั�นตั้อนก็ารเสุนอโคัรงก็ารวิิจัำย

• Those who want to propose their researches can contact BHRC to  
 proceed.
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• หัวิหน้าศ้นย์วิิจััยสุุขภาพบ่ดั่เอ็มิเอสุสุ�งหนังสุ่ออนุมิัติิกลัับไปให้กับผู้้้วิิจััย
 The approval letter will be sent by the Chief of BHRC.
• ผู้้ว้ิจิัยันำเร้่�องเสุนอผู้้อ้ำนวิยการ้โร้งพยาบาลัติน้สุงักดัั แลัะ คัณ์ะกร้ร้มิการ้จัร้ยิธร้ร้มิ
 การ้วิิจััยในคัน (IRB)
 A researcher presents the paper to his/her hospital director and Institutional  
 Review Board (IRB)

• ผู้้้อำนวิยการ้ศ้นย์วิิจััยสุุขภาพบ่ด่ัเอ็มิเอสุพิจัาร้ณ์าลังนามิอนุมิัติิ
 The final approval will be signed by BHRC director.

• ผู้้้จััดัการ้ศ้นย์วิิจััยสุุขภาพบ่ด่ัเอ็มิเอสุ ติร้วิจัสุอบเอกสุาร้อ่กคัร้ั�ง
 BHRC’s manager rechecks the paper.
• เสุนอให้ผู้้้อำนวิยการ้ศ้นย์วิิจััยสุุขภาพบ่ดั่เอ็มิเอสุอนุมิัติิ
 The paper is forwarded to BHRC’s director for final approval.

• โคัร้งการ้ทุ่�ผู้�านการ้พิจัาร้ณ์าแลั้วิจัะไดั้ร้ับการ้ลังทุะเบ่ยนพร้้อมิออกหนังสุ่ออนุมิัติิ 
 (Research Registry)
 The approved project can be registered with a Research Registry.

• ผู้้้วิิจััยสุ�งเอกสุาร้ทุ่� หัวิหน้าศ้นย์วิิจััยสุุขภาพบ่ดั่เอ็มิเอสุ
 Researcher submits the paper to the Head of BHRC
• bhrc@bdms.co.th / 02 310 3051
• ดัาวิน์โหลัดัเอกสุาร้ไดั้ทุ่�เวิ็บไซึ่ติ์ www.bdms.co.th
 Submission paper can be downloaded at www.bdms.co.th
• ติร้วิจัเอกสุาร้ติามิ IRB Guideline Checklist
 Please recheck the proposal paper with IRB guideline checklist

• สุ�งผู้้้เช่้�ยวิช้าญแลัะนักช้่วิสุถิติิเพ่�อติร้วิจัสุอบ
 The paper is reviewed by the experts and biostatistician.
• หากมิ่ข้อแก้ไข จัะสุ�งกลัับผู้้้วิิจััยเพ่�อแก้ไขภายใน 7 วิันทุำการ้
 If editing may be requested, a researcher will receive the comments 
 within seven days

สุ่งกีลิับผู้้�วิจัย
Returning to a researcher

6

CONSULTATIONS &
6 STEPS BEFORE

SUBMISSION TO IRB

ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ จำะมีก็ระบีวินก็ารทีำ�เริ�มตัั้�งแต่ั้ให้คัำาปรก้็ษัาและนำาเข้าสุู่ก็ระบีวินก็ารพิจำารณาโคัรงก็าร
วิิจัำย ซึ่้�งเริ�มต้ั้นทีำ� 6 ขั�นตั้อน ก่็อนทีำ�จำะเสุนอโคัรงก็ารวิิจัำยให้กั็บีผูอ้ำานวิยก็ารโรงพยาบีาลและคัณะก็รรมก็ารจำรยิธรรมก็ารวิิจัำย
ในคัน (IRB) เพ่�ออนมุติัั้ในก็ารทำำาวิิจัำยต่ั้อไป

Submitting a research proposal take six steps, from consulting to reviewing for approval. Then BHRC 
will forward a proposal to the hospital director and IRB for the final approval process:

พิจารุณา
The Approval

5

เสุนออนุมิติ
For an Approval

4

ลิงทะเบียน
Registration

3

ผู้้�เชี�ยวชาญพิจารุณา
Reviewing

2

ผู้้�วิจัยสุ่งเอกีสุารุ
Researcher submits

the paper

1
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ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุได้ีรับีก็ารรับีรองระบีบี
บีรหิารงานวิิจัำยและพัฒนาเทำคัโนโลยีและนวัิตั้ก็รรมในรูปแบีบี
ก็ารรบัีรองตั้นเอง (self-declaration) จำาก็ สุวิทำชั.

ทำำาให้สุามารถรบัีรองโคัรงก็ารวิิจัำยและนวัิตั้ก็รรมทีำ�มี
มลูค่ัาไมเ่กิ็น 3 ล้านบีาทำถ้วิน สุำาหรบัีก็ารใชัสิุ้ทำธปิระโยชัน์ยก็เว้ิน
ภาษีัได้ี 2 เท่ำาของค่ัาใชัจ่้ำายจำรงิ

ได้ีแก่็ โคัรงก็ารประสิุทำธผิลของเจำลลดีปวิดี ไอ-เอแอลพ ี 
ในผูป้ว่ิยทีำ�มอีาก็ารปวิดีก็ล้ามเน่�อในระยะเฉียบีพลันและระยะก้็�ง 
เฉียบีพลัน : ก็ารวิิจัำยเชังิทำดีลองแบีบีสุุม่โดียใชัวิ้ิธปีก็ปดิีแบีบี 2 ทำาง

With the tax deduction self-declaration certification  
from NSTDA, BHRC is entitled to receive the tax deduction  
for R&D for its project with the budget under three million.  

The research project in 2021 that was qualified  
is The efficacy of I-ALP analgesic gel in acute  
musculoskeletal pain and acute exacerbation of  
subacute musculoskeletal pain : A randomized  
double-blind controlled trial.  

Research Project that Filed for Tax Deduction in 2021
โคัร้งการ้วิิจััยทุ่�สุ�งย่�นขอร้ับการ้ยกเวิ้นภาษ่ปี พ.ศ. 2564

200% TAX DEDUCTION
FOR R&D

บีรษัิัทำ ก็รุงเทำพดีสิุุตั้เวิชัก็าร จำำากั็ดี (มหาชัน) โดียศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ ได้ีผ่านก็ารตั้รวิจำประเมนิระบีบีบีรหิาร
ก็ารวิิจัำยและพฒันาเทำคัโนโลยแีละนวัิตั้ก็รรม (Research, Technology Development and Innovation Management 
System : RDIMS) โดียทีำมผู้ตั้รวิจำประเมนิ จำาก็สุำานัก็งานวิิทำยาศาสุตั้รแ์ละเทำคัโนโลยแีห่งชัาติั้ (สุวิทำชั.) และสุถาบีันวิิจัำย
วิิทำยาศาสุตั้รแ์ละเทำคัโนโลยีแห่งประเทำศไทำย (วิวิ.) โดียผลก็ารตั้รวิจำประเมินไม่พบีประเด็ีนคัวิามไม่สุอดีคัล้องและพบี 
จำดุีแขง็ของหน่วิยงาน Strength of Organization อีก็ทัำ�ง ผู้บีรหิารระดัีบีสุงู มกี็ารก็ำาหนดีทิำศทำาง ก็ลยทุำธที์ำ�ชัดัีเจำน ในก็าร
ทำำางานวิิจัำยและพฒันาฯ รวิมทัำ�งมกี็ารพฒันาระบีบี BHRC Research Registry ทีำ�สุามารถบีรหิารจัำดีก็ารโคัรงก็ารวิิจัำยได้ีดีีข้�น

จำาก็ก็ารผ่านก็ารตั้รวิจำประเมนิดัีงก็ล่าวิ มผีลทำำาให้ BDMS สุามารถรบัีรองโคัรงก็ารวิิจัำยทีำ�มมีลูค่ัาไมเ่กิ็น 3 ล้านบีาทำ 
โดียนำาค่ัาใชัจ่้ำายในงานวิิจัำยไปลดีหยอ่นภาษีัได้ี 200% ในรูปแบีบี self-declaration ตัั้�งแต่ั้วัินนี� จำนถ้ง วัินทีำ� 30 มนีาคัม 
พ.ศ. 2567 แสุดีงให้เห็นว่ิา BDMS เป็นองค์ัก็รทีำ�มศัีก็ยภาพและมมีาตั้รฐานในก็ารบีรหิารจัำดีก็ารองค์ัก็รเกี็�ยวิกั็บีก็ารดีำาเนิน
งานวิิจัำย พฒันาเทำคัโนโลยแีละนวัิตั้ก็รรม 

BDMS Health Research Center, under Bangkok Dusit Medical Service the Public Company, has been 
qualified for the Research, Technology Development and Innovation Management System or RDIMS. The 
review by the teams from National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and Thailand  
Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) comes with excellent result. Not only it detected  
no irrelevance, but also it finds the strength of our organizational leadership. The policy from BDMS  
executives defines the clear direction and strategy in research and development. BHRC Research Registry 
has been well developed to facilitate research management.

 The qualification for 200% Tax Deduction for R&D can be applied to our research project with  
under three million baht budget. It can be done as a self-declaration of individual income tax, and it’s  
active until March 30, 2024. This is another proof of BDMS’s organizational leadership for R&D.
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นพ.พงศ์ธร เกี็ยรติั้ดีำารงวิงศ์ ผูอ้ำานวิยก็ารศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ 
และผู้อำานวิยก็ารฝ่่าย (ก็ารบีรหิารโคัรงก็าร) บีรษัิัทำ ก็รุงเทำพดีสิุุตั้เวิชัก็าร  
จำำากั็ดี (มหาชัน) รบัีมอบี “ใบีรบัีรองระบีบีบีรหิารก็ารวิิจัำยและพัฒนา
เทำคัโนโลยีและนวัิตั้ก็รรม (RDIMS)” จำาก็ ดีร.ณรงค์ั ศิรเิลิศวิรก็ลุ ผูอ้ำานวิยก็าร  
สุำานัก็งานพฒันาวิิทำยาศาสุตั้รแ์ละเทำคัโนโลยแีห่งชัาติั้ (สุวิทำชั.) เพ่�อรบัีรอง
ว่ิา BDMS เป็นองค์ัก็รทีำ�มีศัก็ยภาพและมีมาตั้รฐานในก็ารบีรหิารจัำดีก็าร
องค์ัก็รเกี็�ยวิกั็บีก็ารดีำาเนินงานวิิจัำย พฒันาและนวัิตั้ก็รรม

BDMS นับีเป็นองค์ัก็รด้ีานสุุขภาพรายแรก็ทีำ�ได้ีรบัีก็ารรบัีรองนี�  
ซึ่้�งจำะสุามารถรบัีรองโคัรงก็ารวิิจัำยทีำ�มีมูลค่ัาไม่เกิ็น 3 ล้านบีาทำ โดียนำา 
ค่ัาใชัจ่้ำายในงานวิิจัำยไปลดีหย่อนภาษีัได้ี 200% สุำาหรบัีรายจ่ำายในก็ารวิิจัำย
ได้ีด้ีวิยตั้นเอง ในรูปแบีบี self-declaration ทัำ�งนี� ตัั้�งแต่ั้วัินทีำ� 31 มนีาคัม 
2564 จำนถ้ง วัินทีำ� 30 มนีาคัม 2567 (ระยะเวิลา 3 ปี)

BDMS ในฐานะผูน้ำาบีรกิ็ารด้ีานสุขุภาพ เป็นองค์ัก็รทีำ�มุง่มั�นทำำาวิิจัำย
และนวัิตั้ก็รรมอย่างต่ั้อเน่�อง ก็ารมีระบีบีบีรหิารจัำดีก็ารงานวิิจัำยอย่างเป็น
รูปธรรม จ้ำงเป็นประโยชัน์กั็บีบีรษัิัทำในก็ารพัฒนา และลงทำุนกั็บีงานวิิจัำย 
ให้มคีัณุภาพมาก็ข้�น

Dr. Pongtorn Kietdumrongwong, Director of BHRC and  
Director of Project Management, BDMS received RDIMS or  
Research, Technology Development and Innovation Management 
System certificate from Dr. Narong Sirilertworakul, the president 

of NSTDA. It validates that BDMS 
is the organization with the high 
standard in management and 
leadership that contribute to 
innovation research and develop-
ment.

BDMS is the first health- 
service organization to receive the 
certification for the self-declaration  
200% tax reduction. The three 
years active term is from March 31, 
2021 to March 30, 2024.

 As a leader in health service  
organization, BDMS is strong on 
research and development. Its R&D 
activities have been managed with 
efficiency and professionalism. 
Funding for quality R&D has been 
provided.

of Technology and Innovation
Development and Management System

The ceremony for certificates

พิธ่ร้ับมิอบใบร้ับร้องร้ะบบบร้ิหาร้การ้วิิจััยแลัะพัฒนาเทุคัโนโลัย่
แลัะนวิัติกร้ร้มิ
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ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ มีแนวิคิัดีทีำ�จำะเสุรมิสุรา้งคัวิามรูที้ำ�เกี็�ยวิข้องกั็บีงานวิิจัำย โดียมีก็ารจัำดีอบีรมเป็นประจำำา
ทำุก็ปี แต่ั้ด้ีวิยสุถานก็ารณ์โรคัระบีาดี COVID-19 จ้ำงได้ีเปลี�ยนรูปแบีบีก็ารจัำดีอบีรมเป็นแบีบีออนไลน์ทัำ�งหมดีผ่านเว็ิบีไซึ่ต์ั้  
https://www.bhrcelearning.com ซึ่้�งมผีู้เขา้ไปอบีรมสุำาเรจ็ำทัำ�งสิุ�น 899 ราย ในหัวิขอ้ดัีงนี�
  • ก็ารทำำางานวิิจัำยใน BDMS 
  • ก็ระบีวินก็ารขอคัวิามยนิยอม
  • ชัวีิสุถิติั้ขั�นพ่�นฐาน 
  • หลัก็ก็ารธรรมาภิบีาลขอ้มลูใน BDMS

To serve the information need about research, BHRC offers training session every year. Due 
to the pandemic protocol, the training for 2021, with 899 participants, was done online through  
https://www.bhrcelearning.com.
  • Introduction to Research in BDMS
  • Process to Obtain Consent
  • Basic Biostatistics 
  • Data Governance for Medical Research

TRAINING PROGRAM
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TRAINING PROGRAM

นอก็จำาก็นี�ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีดีีีเอ็มเอสุ ยงัชัว่ิยสุนับีสุนนุก็ารเสุรมิสุรา้งคัวิามรูง้านวิิจัำยทำางคัลินิก็ทีำ�ได้ีมาตั้รฐานระดัีบี
สุาก็ล The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) โดียสุมัคัรเป็นสุมาชักิ็รายปี สุำาหรบัีบีุคัลาก็ร
ใน BDMS ทำกุ็ท่ำานเขา้ไปศ้ก็ษัาได้ีทีำ� https://www.citiprogram.org ซึ่้�งปัจำจำบุีันมผีู้เขา้ไปอบีรมสุำาเรจ็ำทัำ�งสิุ�น 269 ราย

Fostering the integrity and professional research advancement of our medical community to reach 
the international standard, BHRC offers The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program).  
It comes with an annual membership program. 269 of BDMS staff have completed CITI Program. Learn more 
at https://www.citiprogram.org.

รืาย คืือ จิำนวันผู้เข้าอบีรืมออนไลน์ผ่านเวั็บีไซต์ 
bhrclearning ในปีี พ.ศ. 2564

899 is the number of participants of online training 
through bhrclearning in 2021

899 269
รืาย คืือจิำนวันบีุคืลากรืในเคืรืือ BDMS ที่่�ผ่านการือบีรืม 
CITI Program จินถึ้งปีี พ.ศ. 2564

269 is the number of BDMS staff participants of CITI
Program to 2021
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DATA
MANAGEMENT

ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีดีีีเอ็มเอสุมคีัวิามยนิดีีทีำ�จำะเป็นผูสุ้นับีสุนนุด้ีานก็ารจัำดีก็ารขอ้มลูงานวิิจัำยทำกุ็ขั�นตั้อน ได้ีแก่็ วิางแผน
ก็ารเก็็บีขอ้มลู สุถานทีำ�เก็็บีขอ้มลู วิิเคัราะหข์อ้มลู สุรุปผลขอ้มลู ให้ทำนุสุนับีสุนนุในก็ารจัำดีก็ารขอ้มลูงานวิิจัำย ซึ่้�งในป ีพ.ศ. 2564  
ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีดีีีเอ็มเอสุ ได้ีเขา้ไปมบีีทำบีาทำสุำาคััญในก็ารจัำดีก็ารขอ้มลูงานวิิจัำยแบีบีคัรบีวิงจำร  3 โคัรงก็าร ซึ่้�งเปน็โคัรงก็าร
ขนาดีใหญร่ะดัีบีพหุสุถาบีันภายในเคัรอ่ BDMS

นอก็จำาก็จำะสุนับีสุนุนก็ารจัำดีก็ารข้อมูลวิิจัำยแล้วิ ยังชั่วิยทำบีทำวินและแนะนำาแนวิทำางในก็ารวิิเคัราะห์ข้อมูลของ 
ทำกุ็โคัรงก็ารวิิจัำยทีำ�จำะเกิ็ดีข้�นภายในเคัรอ่ BDMS ว่ิามคีัวิามเหมาะสุมและตั้อบีวัิตั้ถปุระสุงค์ังานวิิจัำย ก่็อนสุ่งให้ผู้อำานวิยก็าร 
โรงพยาบีาลและคัณะก็รรมก็ารจำรยิธรรมก็ารวิิจัำยพจิำารณาอนมุติัั้ต่ั้อไป

BHRC gives BDMS full support in research data management, from the planning for data collecting, 
the data storage, data analysis and conclusion to the research funding. In 2021, BHRC played the main role 
as the data management support for three multi-center projects within the umbrella of BDMS.

BHRC also reviews and gives advice on data analysis, the relevance and feasibility of all research 
projects in BDMS, before handing them over to the director and IRB.
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ทรัพัย์สิ์ินทางปััญญา (Intellectual Property) หมาย์ถึึง  
ผลงานอัันเกิิดจากิกิารัปัรัะดิษฐ์ ์คิิดค้ิน หรัอืั กิารัสิรัา้งสิรัรัค์ิขอัง
มนษุย์์ ซึ่ึ�งเน้นท่�ผลผลิตขอังสิติปััญญาและคิวามชำำานาญ โดย์ 
ไมจ่ำากัิดชำนิดขอังกิารัสิรัา้งสิรัรัค์ิหรัอืัวิธีก่ิารัแสิดงอัอักิในรูัปัแบบ
ขอังสิิ�งท่�จับต้อังไมไ่ด้ 

โดย์งานวิจัย์หรัอืันวัตกิรัรัมท่�เกิิดขึ�น ศููนย์์วิจัย์สิุขภาพ 
บ่ด่เอ็ัมเอัสิ ให้กิารัสินับสินนุกิารัปักิป้ัอังและคิุ้มคิรัอังสิิทธีขิอัง 
บรัษัิทฯ รัวมถึึงกิรัะตุ้นให้เกิิดกิารัสิรัา้งทรัพัย์์สิินทางปััญญา 
พรัอ้ัมท่�จะนำาไปัสิู่กิารัจดสิิทธีิบัตรั และนำาผลงานวิจัย์ไปัใชำ้
ปัรัะโย์ชำน์ในเชำิงพาณิิชำย์์ รัวมถึึงใชำ้เปั็นเคิรัื�อังมือัหนึ�งท่�ชำ่วย์
สินับสินนุและพฒันางานวิจัย์ใหด่้ย์ิ�งขึ�นไปั และเป็ันกิารัสินับสินนุ
กิารัเติบโตขอังบรัษัิทฯ อัย์า่งย์ั�งย์นื

Intellectual Property (IP) is a work or invention 
that is the result of creativity, intellect and skill. There 
is no limit to source of creativity nor form of work.

For any research or innovation, BHRC does its 
best to get them protected with rights, and get them registered with copyrights, leading to a possibility  
of its commercial gain. It’s one way to support research development, and the organization’s sustainability 
growth.

IP
CONSULTATION

ศููนย์์วิจัย์สิุขภาพบ่ด่เอ็ัมเอัสิม่บรักิิารัสืิบค้ินงานวิจัย์
ให้กัิบนักิวิจัย์ท่�ต้อังกิารัเข้าถึึงแหล่งข้อัมูลงานวิจัย์ทั�งใน 
รัะดับปัรัะเทศูและรัะดับนานาชำาติ โดย์สิามารัถึดำาเนินกิารั
ผา่นรัะบบอัอันไลน์ เพย่์งแค่ิกิรัอักิรัาย์ละเอ่ัย์ดผา่นแบบฟอัรัม์ 
ในเว็บไซึ่ต์ ก็ิจะม่เจ้าหน้าท่�คิอัย์อัำานวย์คิวามสิะดวกิใน 
กิารัสืิบค้ิน เพื�อัให้นักิวิจัย์นำาข้อัมูลมาใชำ้ปัรัะกิอับกิารัทำา
วิจัย์ได้

Another service provided by BHRC is assisting  
for the online search for sources and academic  
papers. All a researcher has to do is fill in the  
form of paper request with the information

FULL PAPER
SEARCH
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BDMS HEALTH
LITERACY 
PROMOTION 
THROUGH BDMS 
AND COMMUNITY 
NETWORKS

ทิำศทำางก็ารพัฒนาทีำ� สุอดีคัล้อง กั็บี
นโยบีายของก็ระทำรวิงสุาธารณสุุขและตั้าม 
ข้อเสุนอขององค์ัก็รอนามัยโลก็ ทีำ�ก็ล่าวิว่ิา  
“ก็ารพัฒนาและก็ารสุ่งเสุริมให้ประชัาชันมี 
คัวิามรอบีรูด้้ีานสุขุภาพเป็นก็ารสุรา้งและพัฒนา
ขดีีคัวิามสุามารถในระดัีบีบีคุัคัลในก็ารธำารงรกั็ษัา
สุขุภาพของตั้นเองอยา่งยั�งยน่” ดัีงนั�นปจัำจัำยคัวิาม
สุำาเรจ็ำของก็ารเสุรมิสุรา้งคัวิามรอบีรูด้้ีานสุขุภาพ 
ค่ัอ ก็ารพัฒนาคัวิามสุามารถของประชัาก็รก็ลุ่ม
เป้าหมายให้มีคัวิามรูค้ัวิามสุามารถในก็ารดีูแล
สุุขภาพตั้นเอง คัรอบีคัรวัิ ชัุมชัน ตั้ลอดีจำนผู้รบัี
บีรกิ็ารในโรงพยาบีาล

หน่วิยงานของบีรษัิัทำ ก็รุงเทำพดีสิุุตั้เวิชัก็าร 
จำำากั็ดี (มหาชัน) (BDMS) ได้ีแก่็ ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพ 
บีีดีีเอ็มเอสุ ฝ่่ายกิ็จำก็ารสัุงคัมเพ่�อก็ารพัฒนา
อย่างยั�งย่น และฝ่่ายทำรัพยาก็รบุีคัคัลก็ลาง  
จ้ำงรว่ิมกั็นจัำดีทำำาโคัรงก็ารเสุรมิสุรา้งคัวิามรอบีรู้
ด้ีานสุุขภาพ (Health Literacy) เพ่�อเป็นก็าร
ทำำางานด้ีานสุุขภาพเชิังรุก็ ให้กั็บีทัำ�งบีุคัลาก็รและ
บีุคัคัลทัำ�วิไป

To aligned with Ministry of Public 
Health’s policy and WHO’s suggestions, 
‘Health literacy implies the achievement 
of a level of knowledge, personal skills 
and confidence to take action to improve  
personal and community health by  
changing personal lifestyles and living  
conditions.’ The public’s ability to  
understand and act on health information is 
the proof of the success of health literacy.  
It refers to an individual, family, community 
as well as the hospital’s patients.

 BDMS’s BHRC and the Corporate  
Sustainability Development and the  
Corporate Human Resources have launched 
have launched Health Literacy Project, the 
proactive health service, for its staff and the 
general public.

ระยะเวลาด้ำเนินงาน
The plan:

• กั็นยายน พ.ศ. 2563 - มถินุายน พ.ศ. 2566  
 (โคัรงก็าร 3 ปี) 
 Three-year project from September  
 2020 to June 2023

กลุั�มิเป้าหมิาย
Targeted to:

• บีคุัลาก็รทำางก็ารแพทำย ์(Clinical Personnel)  
 ในเคัรอ่ BDMS โดียมุ่งเน้นทีำ�ก็ลุ่มพยาบีาล  
 (Nurse Coordinators/ Nurse Educators/  
 Case Management Nurse)
 BDMS’s clinical personnel focusing to  
 nurse coordinators/ nurse educators/  
 case management nurses)

• บุีคัลาก็รภายในโรงพยาบีาลทีำ�ไม่ใชั่บีุคัลาก็ร 
 ทำางก็ารแพทำยใ์นเคัรอ่ BDMS (Non-clinical  
 Personnel) อาทิำ พนัก็งานสุายงานสุนับีสุนนุ 
 (Back Office) เป็นต้ั้น
 BDMS’s non-clinical personnel, for  
 example, back office workers in  
 hospitals.

• ประชัาชันก็ลุ่มเป้าหมาย ได้ีแก่็ ประชัาชันใน 
 ชัุมชันของก็ารเคัหะแห่งชัาติั้ทีำ�ได้ีรับีก็าร 
 คััดีเล่อก็เขา้โคัรงก็าร
 Members of targeted community; the  
 selected housing projects of National  
 Housing Authority.

โครงการเสริมสร้างความรอบร้้ด้้านสุขภาพ
แก่บุคลากรในเครือ BDMS และประชาชน
ในพื�นที่่�เป้าหมาย
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ในปี พ.ศ.2563 BDMS ได้ีลงนามในบีันท้ำก็คัวิามเขา้ใจำรว่ิมกั็น (Memorandum of Understanding) กั็บีก็ารเคัหะ
แห่งชัาติั้ ทีำ�จำะยก็ระดัีบีคัณุภาพชัวิีิตั้ของประชัาชันทีำ�อาศัยในพ่�นทีำ�เป้าหมาย ซึ่้�งทัำ�งสุองหน่วิยงานเห็นตั้รงกั็นทีำ�จำะสุรา้งชัมุชัน
ต้ั้นแบีบีด้ีานก็ารมสีุขุภาพทีำ�ดีีอยา่งยั�งยน่ ด้ีวิยก็ารสุรา้งทัำก็ษัะคัวิามรอบีรูด้้ีานสุขุภาพ (Health Literacy) และได้ีเล่อก็ชัมุชัน
ทีำ�จำะรว่ิมโคัรงก็ารนี� 2 แห่งค่ัอ ชัมุชันบีางโฉลง จัำงหวัิดีสุมทุำรปราก็าร กั็บี ชัมุชันท่ำาอิฐ จัำงหวัิดีนนทำบีุรโีดียกิ็จำก็รรมเริ�มทีำ�ชัมุชัน
บีางโฉลงก่็อนเป็นแห่งแรก็

The Memorandum of Understanding between BDMS and National Housing Authority in 2020 
starts the plan to improve the community’s healthcare. The MOU partners agree upon the plan to equip  
the community with sustainable healthcare, by organizing Health Literacy training for the residents  
of Bang Chalong in Samut Prakarn and Tha-it in Nonthaburi. Bang Chalong is the project’s pilot  
community.

ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีดีีีเอ็มเอสุ ได้ีจัำดีทำำารายก็าร Happy  
Health by BDMS ซ้ึ่�งเป็นก็ารนำาเอาข้อมูลด้ีาน Health  
Trend  เพ่�อสุ่�อสุารภายในเคัรอ่ BDMS และเผยแพรใ่ห้กั็บี 
ประชัาชันทัำ�วิไป โดียรายก็ารนี�เป็นสุ่วินหน้�งของโคัรงก็าร  
Health Literacy เป็นก็ารทำำางานประสุานคัวิามรว่ิมม่อกั็น
ระหว่ิาง ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ (BHRC) และแผนก็ 
PRM (Patient Relationship Management) เคัรอ่ BDMS 
เปน็คัลิปวิิดีีโอทีำ�นำาเน่�อหาด้ีานสุขุภาพมานำาเสุนออยา่งเขา้ใจำ
งา่ย เชัน่ เร่�องวัิคัซึ่นีโคัวิิดี-19 ภาวิะลองโคัวิิดี PM 2.5

As a part of Health Literacy project, BHRC 
produces the weekly video program ‘Happy Health 
by BDMS’ which features the health trend content 
initially produces to communicate to BDMS staff and 
the public. It is the joint effort of BHRC and BDMS’s 
PRM or Patient Relationship Management unit. The 
program run simplified health content on the topics 
such as Covid-19 vaccine, Long Covid and PM 2.5.

สุแก็น QR Code
เพ่�อติั้ดีตั้ามเน่�อหา
ด้ีานสุขุภาพจำาก็ BHRC
Scan QR Code to 
follow the health 
content from BHRC.

โคัร้งการ้สุำร้วิจัคัวิามิร้อบร้้้ด้ัานสุขุภาพของช้มุิช้นบางโฉลังเพ่�อการ้วิเิคัร้าะห์ข้อมิล้ัชุ้มิช้นสุุขภาพดัอ่ย�างยั�งย่น

Happy Health by BDMS

HEALTH LITERACY SURVEY 
OF BANG CHALONG 
COMMUNITY FOR 
SUSTAINABLE COMMUNITY 
HEALTH ANALYSIS
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อีก็หน้�งก็ารทำำางานของศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีดีีีเอ็มเอสุ ก็็ค่ัอ  
“ก็ารสุ่�อสุารด้ีานสุขุภาพ” ผ่าน Line Official ทีำ�ชั่�อ gen-h ทีำ�เปน็ 
ก็ารนำาขอ้มลูคัวิามรูด้้ีานสุขุภาพทีำ�คััดีเล่อก็มาจำาก็ผลงานวิิชัาก็าร
ในเคัรอ่ของ BDMS นำามายอ่ยให้เขา้ใจำงา่ย ทัำนสุมยั มปีระโยชัน์ 
และอยาก็ให้ผู้คันแชัรกั์็นต่ั้อได้ีง่ายในโลก็ออนไลน์ เพ่�อให้ทำุก็
คันมสีุขุภาพทีำ�ดีีข้�น

This is another ‘health communication tool’ 
produced by BHRC. Selected health information is 
digested and presented as simplified, up-to-date and 
relevant content for the public. Sharing gen-h means 
sharing healthy lifestyle.

ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ ได้ีผลิตั้และรวิบีรวิมสุ่�อและเคัร่�องม่อสุำาหรบัีก็ารทำำางานด้ีานคัวิามรอบีรูด้้ีานสุุขภาพ 
(Health Literacy) เพ่�อให้ผู้ทีำ�สุนใจำสุามารถเข้าถ้งข้อมูลต่ั้างๆ ได้ี ผ่านทำางเว็ิบีไซึ่ต์ั้ และชั่องทำางออนไลน์ต่ั้างๆ ของ 
หน่วิยงาน โดียมีทัำ�ง บีทำคัวิาม วิิดีีโอ เคัร่�องม่อประเมินต่ั้างๆ แบีบีประเมินคัวิามรอบีรูด้้ีานสุุขภาพ และคัู่ม่อสุรา้งเสุรมิ 
คัวิามรอบีรูด้้ีานสุขุภาพ

BHRC also produced repertoire of Health Literacy content as well as communication tools for the topic. 
Articles, video content, self-assessment tool of one’s knowledge on health and handbooks guide for good 
health can be accessed through our website and other online communication channels.

หาก็สุนใจำ สุามารถสุแก็นคิัวิอารโ์ค้ัดี
เพ่�อดีาวิน์โหลดีคัู่มอ่สุรา้งเสุรมิคัวิามรอบีรู้
ด้ีานสุขุภาพ Health Literacy
Please scan QR code for Health Literacy Handbook

สุนใจำรบัีขา่วิสุารสุขุภาพจำาก็ gen-h
สุแก็นเพ่�อสุมคััรสุมาชักิ็ก็ลุ่มได้ีทัำนทีำ

Scan to become a member and receive 
health news from gen-h line official account

gen-h

Communication Tools and Channels for Health Literacy 
สุ่�อแลัะเคัร้่�องม่ิอสุำหร้บัสุ�งเสุริ้มิคัวิามิร้อบร้้้ด้ัานสุขุภาพ 

HEALTH LITERACY SURVEY 
OF BANG CHALONG 
COMMUNITY FOR 
SUSTAINABLE COMMUNITY 
HEALTH ANALYSIS
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THE BANGKOK
MEDICAL JOURNAL

ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ ยังมีงานอีก็แขนงนอก็จำาก็
ก็ารสุ่งเสุรมิเร่�องงานวิิจัำยและนวัิตั้ก็รรม นั�นก็็ค่ัอ วิารสุาร The 
Bangkok Medical Journal ซึ่้�งในปี พ.ศ. 2564 ก็็เป็นปีสุำาคััญ 
ทีำ�วิารสุารคัรบีรอบี 10 ปี โดียมขีอ้มลูสุำาคััญ ได้ีแก่็

Beside working on research and innovation, 
BHRC also published The Bangkok Medical Journal. 2021 
marked tenth year of its publication:

• The Bangkok Medical Journal เปน็วิารสุารก็ารแพทำย ์ 
   peer review medical journal โดียโรงพยาบีาลเอก็ชัน  
   ฉบัีบีแรก็ของประเทำศไทำย และเอเชีัยตั้ะวัินออก็เฉียงใต้ั้

 The Bangkok Medical Journal is Thailand and  
   Southeast Asia’s first peer review medical  
   journal published by private hospital.

• The Bangkok Medical Journal ฉบีับีแรก็ เริ�มตีั้พิมพ์และแผยแพรใ่นเด่ีอน  
 ก็มุภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 โดียม ีนพ.จิำโรจำน์ สุชุัาโตั้ ดีำารงตั้ำาแหน่งบีรรณาธกิ็าร
 The first issue was published in February, 2011 with Dr. Chirotchana 
 Suchato as the editor in chief.

• ปจัำจำบุีนั ตีั้พมิพเ์ผยแพรไ่ปแล้วิ 23 ฉบีบัี โดียฉบีบัีล่าสุดุี ค่ัอ เด่ีอนก็มุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565
 Twenty-three issues have been published. The latest volume was 
 February, 2022.

• The Bangkok Medical Journal ตีั้พมิพเ์ผยแพรป่ีละ 2 ฉบีับี มยีอดีตีั้พมิพ ์5,000 เล่ม ต่ั้อฉบีับี และก็ระจำาย 
   วิารสุารไปยงัสุถาบีันก็ารศ้ก็ษัาทัำ�งในไทำยและต่ั้างประเทำศ

 The journal is biannual with the print run of 5,000 per issue. They are distributed to educational  
   establishment in and outside of Thailand.

• The Bangkok Medical Journal มฉีบีับีออนไลน์  ทีำ�ผู้อ่านสุามารถเขา้ถ้งได้ีจำาก็ทำกุ็ทีำ�ทัำ�วิโลก็
 It is also available online and can be accessed universally.

1. The Effectiveness of E.aureum in Reducing Carbon dioxide, Particular Matter and Sick Building Syndrome Among  
 Office Workers in Private Hospitals; NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal

2. Quantitative Fit Test of a 3D Printed Frame Fitted Over a Surgical Mask: An Alternative Option to N95 Respirator ;  
 International Journal of Dentistry

3. Comparison of Fracture Load of the Four Translucent Zirconia Crowns; molecules

Three articles from the Bangkok Medical Journal that has been
published in international medical journals:
ผู้ลังานทุ่�ไปต่ิพมิิพ์วิาร้สุาร้ติ�างปร้ะเทุศ 3 เร่้�อง
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CORE SERVICE 3       JOURNAL &  PUBLICATION

10 YEARS ANNIVERSARY
THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL

THE HANDBOOK OF PREVENTIVE 
CARDIOLOGY 2020

ในวิาระคัรบีรอบี 10 ปี ของวิารสุาร The Bangkok Medical ทีำมงานได้ีมกิี็จำก็รรมพเิศษั ได้ีแก่็
Special activities as we celebrate our 10th anniversary: 

นอก็จำาก็นี�  ศูนย์วิิจัำยสุุขภาพบีีดีีเอ็มเอสุ ยังผลัก็ดัีนให้เกิ็ดี  
The Handbook of Preventive Cardiology 2020 หรอ่ คัู่มอ่เวิชัศาสุตั้ร์
ป้องกั็นโรคัหัวิใจำ พ.ศ. 2563 ซึ่้�งเป็นก็ารรวิบีรวิมคัวิามรูด้้ีานเวิชัศาสุตั้ร์
ป้องกั็นโรคัหัวิใจำ ทัำ�งจำาก็ซึ่ีก็โลก็ตั้ะวัินตั้ก็ และตั้ะวัินออก็ เพ่�อพฒันาก็าร
ทำำางานในทำางป้องกั็น ก่็อนทีำ�จำะต้ั้องทำำาก็ารรกั็ษัา

The handbook is BHRC’s answer to ‘prevention is better 
than cure’. It is the collection of preventive cardiology articles 
from sources in Western and Eastern countries.

- ก็ารจัำดีทำำาแบีบีสุำารวิจำคัวิามคิัดีเห็นของผู้รบัีวิารสุาร
 Subscribers survey
- ก็ารสัุมภาษัณ์ editorial board ของวิารสุาร
 Special editorial board interview
- ก็ารจัำดีทำำาบีทำคัวิามพเิศษัจำาก็ BDMS Center of Excellence
 Selected articles from BDMS Center of Excellence
- ก็ารมอบีหน้าก็าก็ผ้าทีำ�ระล้ก็คัรบีรอบี 10 ปี ให้กั็บีผู้ตั้อบีรบัีวิารสุาร
 10th Anniversary cloth face mask for our subscribers

34

Number of our online readers from 2019 to 2022 
จัำนวินผู้้้เข้ามิาอ�านวิาร้สุาร้ในร้้ปแบบออนไลัน์ นับจัากปี พ.ศ. 2562 - 2565
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OUR FUTURE

OUR FUTURE

มชีั่�อเสีุยงทัำดีเทีำยมศนูยวิ์ิจัำยของโรงพยาบีาลเอก็ชันชัั�นนำาระดัีบีโลก็ มผีลงานวิิจัำยได้ีรบัีก็ารตีั้พมิพใ์นระดัีบีนานาชัาติั้
อยา่งต่ั้อเน่�อง 

To be recognized as one of world leading private hospitals, our articles must be regularly published 
in international publication.

INTERNATIONAL 

เพ่�อให้ทำกุ็คันได้ีก้็าวิเดิีนไปสุู่อนาคัตั้ขา้งหน้าพรอ้มๆ กั็น ศนูยวิ์ิจัำยสุขุภาพบีีดีีเอ็มเอสุ ได้ีตัั้�งเป้าหมายในอนาคัตั้ เอาไว้ิดัีงนี�
BHRC has set the goal so all can move forward as one.
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สุามารถทำำาใหก้็ารมารบัีบีรกิ็ารจำบีเร่�อง
ภายในทีำ�เดีียวิ 

The center aspires toward  
becoming the center where all works  
can be done and concluded.

ONE STOP
SERVICE 

แสุวิงหาคัวิามรว่ิมม่อกั็บีหน่วิยงาน  
ทัำ�งภาคัรฐั เอก็ชัน ทัำ�งในและต่ั้างประเทำศ เพ่�อ
ทำำาวิิจัำยกั็บีเคัรอ่ BDMS หรอ่เป็นหุน้สุ่วินในก็าร
ทำำาวิิจัำยรว่ิมกั็น

To seek ways to work together 
with other organizations, local and  
global, as research partners or research 
team. 

NETWORK

มุ่งมั�นทีำ�จำะเป็น CRO หรอ่ Clinical  
Research Organization ทีำ�ทำำาวิิจัำยกั็บี 
หน่วิยงานวิิจัำยชัั�นนำาในต่ั้างประเทำศ ซึ่้�งเป็น 
ก้็าวิสุำาคััญทีำ�จำะทำำาให้หน่วิยงานได้ีรับีก็าร
ยอมรบัีในระดัีบีนานาชัาติั้มาก็ข้�น

CRO is qualified to co-research 
with international leading research 
facilities. Becoming CRO is important 
for being a internationally recognized 
research center.

CLINICAL
RESEARCH
ORGANIZATION

ศ้นย์วิิจััยสุุขภาพบ่ดั่เอ็มิเอสุ
2 ซึ่อยศ้นย์วิิจััย 7 ถนนเพช้ร้บุร้่ตัิดัใหมิ� 
กรุ้งเทุพฯ 10310

BDMS Health Research Center
2 Soi Soonvijai 7 New Petchburi Road, 
Bang Kapi, Bangkok 10310

Tel. 0 2310 3050
Fax. 0 2755 1914
E-mail: bhrc@bdms.co.th

BDMS Health Research Center

ศ้นย์วิิจััยสุุขภาพบ่ดั่เอ็มิเอสุ - BHRC BDMS

@gen-h

www.bdms.co.th
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