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PREFACE
รายงานประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 ของศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็ มเอส

ฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้� น
้ เพื่่อ
่ นมา ซึ่� ง่ เป็็นปีีสำำ�คััญของหน่่วยงาน
� สรุุ ปผลงานในปีีที่่ผ่
� า
ก็็คืือ วาระครบรอบ 10 ปีี ของการก่่อตั้้�งศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส

นอกจากจะเป็็นการสรุุ ปผลงานที่่�ผ่่านมาเพื่่�อให้้เห็็นภาพรวมการ

ทำำ�งานที่่�ชัด
ั เจนแล้้วนั้้น
ั ทััศน์์สำำ�หรัับ
� งั เน้้นไปที่่�การวางวิิสัย
� รายงานฉบัับนี้้ยั

อนาคต เพื่่อ
ิ ย
ั สุุขภาพบีีดีเี อ็็มเอส
� ให้้เห็็นเส้้นทางการดำำ�เนิินงานของศููนย์์วิจั

ที่่�กำำ�ลังั จะก้้าวต่่อไป เพื่่อ
ิ ย
ั ที่่�มีชื่
ี อ
่� เสีียงและได้้รับ
ั
� ยกระดัับให้้เราเป็็นศููนย์์วิจั
การยอมรัับในระดัับนานาชาติิ ตามเป้้าหมายของ 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.

BDMS’S VISION
วิิสััยทััศน์์ของ บริิษััท กรุุ งเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) คืือ

การเป็็ น ผู้้�ใ ห้้ บริ ก
ิ ารการดูู แ ลสุุ ข ภาพระดัั บตติิ ย ภูู มิิ ร ะดัั บ แนวหน้้ า ใน
ประเทศไทย โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้การดููแลสุุขภาพที่่�มุ่่�งเน้้นการรัักษาผู้้�ป่่วย

ด้้วยคุุณภาพระดัับสากลควบคู่่�ไปกัับเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ที่่�ทัันสมััย

เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะรวบรวมทีี มดููแลสุุขภาพที่่�มีีจริย
ิ ธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ

สามารถให้้การรัักษาที่่�ปลอดภััยและประสบความสำำ�เร็็จแก่่ผู้้�ป่่วยทุุกเพศ

ทุุกวััย

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.
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BDMS HEALTH RESEARCH CENTER IN 2021

BDMS HEALTH
RESEARCH
CENTER IN 2021
คืือจำนวนปีี ที่่�ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส (ชื่่�อเดิิม
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ) เปิิดให้้บริิการ

หรืือ วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2554 คืือ วัันที่่�ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพ
บีีดีีเอ็็มเอส เริ่่�มให้้บริิการ

10 is the number of years BHRC has been
operating since the day it was called Bangkok
Health Research Center.

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

คืือ ผลงานที่่�เกิิดขึ้้�นจากวัันแรกจนถึึงปีี พ.ศ. 2564 แบ่่งเป็็น
โครงการวิิจััย 337 โครงการ บทความวิิชาการ 890 ชิ้้�น วารสาร
วิิชาการ The Bangkok Medical Journal 20 ฉบัับ
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.

มีีผู้้�เข้้าอบรมเสริิมสร้้างความรู้้�เกี่่ย� วกัับงานวิิจัยั
ผ่่านระบบออนไลน์์เว็็บไซต์์ bhrclearning ในปีี
พ.ศ. 2564 จำนวน 899 คน
899 personnel participated in our online
learning program ‘bhrclearning’ in 2021.
มีี 1 โครงการที่่� ไ ด้้ รัั บ
ยกเว้้นภาษีี 200%
1 project is qualified
as 200% tax reduction
for R&D.

เฉพาะในปีี พ.ศ. 2564 มีีการทำโครงการวิิจััยและนวััตกรรม ทั้้�งหมด
67 โครงการ
67 medical research and innovation projects have been
completed in 2021.
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PART 1

OUR
VISION

VISION
FROM
OUR
EXECUTIVES

นายแพทย์์ตฤณ จารุุมิิลิินท
ประธานฝ่่ายแพทย์์
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำกััด (มหาชน)
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่อ
่ ยส่่งเสริิมความสามารถทางการวิิจััย
� ปีี พ.ศ. 2554 เพื่่อ
� เป็็นหน่่วยงานที่่�ช่ว

สำำ�หรัับแพทย์์และพนัักงานใน บริิษััท กรุุ งเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) เนื่่�องจากบริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการ

วิิจััยที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย และเป็็นตััวบ่่งชี้้�ว่่าธุุรกิิจของเรามีีการพััฒนาไปข้้างหน้้า

งานวิิจัย
ั ไม่่ใช่่งานที่่�ทำ�
ำ ได้ ้ในระยะเวลาอัันสั้้น
ุ น
ั ก็็ผ่า่ นมาแล้้ว
� เราจึึงต้้องใช้้เวลาและความพยายามในการทำำ�งานนี้้� จนปััจจุบั

10 ปีี ที่่�เราลงมืือทำำ�และสร้้างคนเพื่่อ
ั โดยการเปลี่่�ยนความคิิดของบุุคลากรให้้มองว่่างานวิิจัย
ั ไม่่ใช่่เรื่่อ
� สามารถเป็็นนัักวิิจัย
� งยาก

ทุุกคนสามารถทำำ�ได้้ และเราก็็พยายามสร้้างสภาพแวดล้้อม สร้้างกลไกเพื่่อ
ุ ให้้ทุกค
ุ นสามารถทำำ�งานวิิจััยได้้ ไม่่ว่่า
� สนัับสนุน
จะเป็็นเงิินทุุน การสนัับสนุน
ุ ด้้านวิิชาการ การจััดระบบการทำำ�งาน เหล่่านี้้�ที่่�เราพยายามทำำ�มาโดยตลอด

Dr. Trin Charumilind
Chief Medical Officer
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited
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.
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OUR VISION

VISION
FROM
OUR
EXECUTIVES

นายแพทย์์จิิโรจน์์ สุุชาโต
ที่่�ปรึึกษาศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส และบรรณาธิิการวารสาร Bangkok Medical Journal
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำกััด (มหาชน)
วารสาร The Bangkok Medical Journal พััฒนามาถึึงจุุดนี้้�ได้้ เพราะมีีเครืือข่่ายที่่�ให้้การสนัับสนุุนทั้้�งความรู้้�

งบประมาณ ทรััพยากร แรงกาย แรงใจ ต้้องขอขอบคุุณเครืือข่่ายพัันธมิิตรและศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอสที่่�ช่่วยผลัักดััน

ให้้เราเป็็นวารสารจากโรงพยาบาลเอกชนฉบัับแรกในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�ตีีพิม
ิ พ์์บทความไปแล้้วกว่่า 386 บทความ
มีีผู้้�ตอบรัับเป็็นสมาชิิกกว่่าหนึ่่� งหมื่่น
ิ ารวารสารในระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ e-journal
� คน และมีีบริก

เป้้าหมายต่่อไปของเราคืือทำำ�ให้้วารสารเป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศมากขึ้้�น บทความถููกนำำ�ไปใช้้

อ้้างอิิงมากขึ้้�น และเข้้าสู่่�ฐานข้้อมููลนานาชาติิ เช่่น Scopus หรืือ PubMed ซึ่่�งหััวใจสำำ�คััญของวารสาร คืือ การที่่�มีผู้้�
ี เขีียนส่่ง
บทความที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพเข้้ามา รวมทั้้�งผู้้�อ่่านที่่�ได้้ติิดตาม และนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ประโยชน์์

เรายิินดีีเปิิดรับบทคว
ั
ามทางการแพทย์์จากหลากหลายสาขา ผลงานที่่�ได้้รับก
ั ารตีีพิิมพ์์สามารถนำำ�ไปใช้้อ้้างอิิงขอ

ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ หรืือประกอบการสำำ�เร็็จการศึึกษาในระดัับปริิญญาโท หรืือ ปริิญญาเอกได้้

สุุดท้า
้ ยนี้้� ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า วารสาร The Bangkok Medical Journal จะสร้้างประโยชน์์ให้้กับ
ั แวดวงวิิชาการ

ทางการแพทย์์ทั้้ง� ในประเทศไทยและระดัับนานาชาติิ และเป็็นส่่วนหนึ่่� งในการส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าในการรัักษาผู้้�ป่่วยได้้ต่อ
่ ไป

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

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส หรืือ BHRC ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2554 เป็็นหน่่วยงานภายใต้้เครืือ BDMS มีีเป้้าหมาย

ในการส่่ ง เสริิม การทำำ� วิิ จัั ย และนวัั ตก รรมทางการแพทย์์ ด้้ ว ยความเชื่่� อ มั่่� น ที่่� จ ะยกระดัั บคว ามรู้้�แ ละระบบสาธารณสุุข

ของไทย การรัักษาผู้้�ป่่วย ทัักษะทางการแพทย์์ และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�คน ผ่่านการทำำ�งานวิิจััยและการเก็็บข้้อมููล
ที่่�เข็็มแข็็ง จนได้ ้โครงการวิิจััยที่่�สำำ�เร็็จลุล่
ุ ่วงโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญในเครืือ BDMS และพัันธมิิตรในเครืือ

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.
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OUR VISION

VISION

TAGLINE

สร้้างภาพลัักษณ์์ ในระดัับโลก
ในฐานะผู้้�นำด้้านงานวิิจััยและนวััตกรรม
ด้้านสุุขภาพของประเทศไทย
Our vision is to be recognized as
a world-class medical research and
leader of Thailand’s health innovation
studies.

‘สุุขภาพสำคััญในทุุกมิิติิ’
‘Health Matters’

“เราเน้้นงานวิิจััยที่่�นำไปสู่่�
นวััตกรรม ซึ่่�งนำพาการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�สามารถนำไปประยุุกต์์ ใช้้ ได้้”
“We focus on works that lead to game
changing discovery and innovation with
high practical impact.”
นายแพทย์์พงศ์์ธร เกีียรติิดำรงวงศ์์
ผู้้�อำนวยการศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส
และผู้้�อำนวยการฝ่่าย (การบริิหารโครงการ)
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำกััด (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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PART 2

RESEARCH
AND
INNOVATION
IN BDMS

PART

10 YEARS OF
BDMS HEALTH
RESEARCH
CENTER

“TRANSFORMATION”

เป็็นระยะเวลากว่่า 10 ปีี ที่่�ศูน
ู ย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส หรืือชื่่อ
� เดิิม ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุ งเทพ ได้้ทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิม

และผลัักดัันการทำำ�วิิจััยให้้กัับบุค
ุ ลากรในเครืือ BDMS โดยในปีีสำำ�คััญนี้้� ทางหน่่วยงานได้้มีก
ี ารวางแผนปรัับเปลี่่�ยนวิิสััยทััศน์์

การทำำ�งาน เพื่่อ
ู ำ�มาใช้้ประโยชน์์ในวงกว้้างมากขึ้้�น
� ให้้งานวิิจััยในเครืือ BDMS ได้้ถูกนำ

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.
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NEW NAME

NEW ROLL

•	ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส

• เน้้ น การสนัั บสนุุ น อำำ� นวยความ

ชื่่�อใหม่่

• BDMS Health Research
Center

บทบาทใหม่่

	ส ะ ดวก ใ ห้้ เ กิิ ดก า ร สร้้ า ง ง า น
วิิ จัั ย และนวัั ตก รรม รวมถึึงการ

	บริิ ห า ร จัั ดก า ร ด้้ า น ทรัั พ ย์์ สิิ น

	ทางปััญญาภายในเครืือ BDMS

10 M

ANNUAL BUDGET
งบประมาณสนัับสนุุน

• งบประมาณสนัั บสนุุ น งานวิิ จัั ย
	ต่่อปีี 10 ล้้านบาท

• Ten million baht of research
budget.

ให้้ ม ากขึ้้� นผ่่ า นการปรัับ เปลี่่� ย น

	ก ร ะ บว น ก า ร ทำำ� ง า น เ พิ่่� ม ง บ
	สนัั บสนุุ น ง า น วิิ จัั ย มีี ทีี ม ง า น
	สนัับสนุน
ุ ในทุุกด้า
้ น

• Encouraging more research
in BDMS by adopting new

work process, increasing the

research budget and assigning
overall support team.

ONE STOP SERVICE
FOR RESEARCH

RESEARCH
NETWORK

INTERNATIONAL
RESEARCH CENTER

•	มุ่่� ง สู่่�ก า ร บริิ ห า ร จัั ดก า ร แ บบ

• เน้้ น ให้้ ศูู น ย์์ แ ห่่ ง ความเป็็ น เลิิ ศ

•	สร้้า งองค์์ ก ร ให้้ มีี ค นเก่่ ง คนดีี

ได้้ ส ะดวกยิ่่� ง ขึ้้� น โดยมีี ทีี ม งาน

แบบพหุุสถาบััน และร่่วมมืือกัั บ

การบริิหารจััดการ
แบบเบ็็ดเสร็็จ

เบ็็ ด เสร็็จ เพื่่� อ ให้้ นัั ก วิิ จัั ย ทำำ� งาน

	สนัับสนุุนตั้้�งแต่่เริ่่ม
� ร่่างโครงการ

วิิจัย
ั ติิดต่อ
่ ประสานงาน หาทีีมช่่วย
ทำำ� วิิ จัั ย มีี นัั กสถิิ ติิ ช่่ ว ยวิิ เ คราะห์์

ประมวลผลการวิิ จัั ย ตลอดจน

	ตีีพิม
ิ พ์์เผยแพร่่ผลงานวิิจัย
ั

• Total management will be
implemented to facilitate

researchers better. Support
teams will be ready to assist

from the planning, coordinating

ส่่งเสริิมให้้เกิิดเครืือข่่าย
การทำวิิจััย

มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการเป็็น
ศููนย์์วิิจััยในระดัับนานาชาติิ

ในเครืือ BDMS มาทำำ�วิิจัย
ั ร่่วมกััน

	มีีความสามารถ

หน่่ ว ยงานภายนอกทั้้� ง ในและ

	ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ

	ต่่างประเทศ

• 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.

•	สร้้า งความรัับรู้้�ให้้ กัั บบุุ ค ลากร

•	สร้้ า ง ผ ล ง า น วิิ จัั ย ที่่� ไ ด้้ รัั บก า ร

	ตีีพิม
ิ พ์์ในวารสารนานาชาติิ

• 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.

stage to recruiting the team

• Raising the bar of our academic

research publication. Statis-

international publications.

members all the way to the
ticians will help with analysis

standard, to be published in

process.
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3 CORE
SERVICES OF
BDMS HEALTH
RESEARCH
CENTER

3 บริิการหลััก ของศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ที่่�ดำำ�เนิินงานมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ
� ให้้ครอบคลุุมการเสริิมสร้้างความ

เข้้มแข็็งด้้านงานวิิจััยและนวััตกรรมให้้กัับเครืือ BDMS และวงการสาธารณสุุขของไทย

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.

16

RESEARCH AND INNOVATION IN BDMS

1

RESEARCH & INNOVATION DEVELOPMENT
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส มีีบทบาทสำำ�คััญในการสนัับสนุน
ุ และส่่งเสริิมการทำำ�วิิจััยและ

นวััตกรรม โดยการสร้้างกลไกการสนัับสนุน
ุ ให้้บุุคลากรในเครืือ BDMS สามารถทำำ�วิิจััยได้้สะดวก

ตั้้�งแต่่เริ่่ม
� ร่่างโครงการวิิจััย การสนัับสนุุนเงิินทุุน การสนัับสนุุนด้้านวิิชาการ เช่่น บริิการสืืบหา

ข้้อมููล งานวิิจััยในระบบ การคำำ�นวณผลวิิจััยโดยนัักชีวสถิ
ี
ิติิ การจััดอบรมในรูู ปแบบออนไลน์์ เพื่่อ
� ให้้
สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงรูู ปแบบการทำำ�งานจากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19

นอกจากการอำำ� นวยความสะดวกให้้ กัั บบุุ ค ลากรในการทำำ� วิิ จัั ย แล้้ ว ศูู น ย์์ วิิ จัั ย สุุ ข ภาพ

บีีดีีเอ็็มเอส ยัังมุ่่�งแสวงหาความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก และนำำ�โครงการวิิจััยไปต่่อยอดเพื่่อ
�
พััฒนาการให้้บริก
ิ ารที่่�เป็็นเลิิศและลดค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับบริษั
ิ ั ทฯ เช่่น การขึ้้�นทะเบีียนผู้้�รัับทำำ�วิิจััยกัับ

กรมสรรพกร สามารถนำำ�ค่่าใช้้จ่่ายในโครงการวิิจััย ไปยกเว้้นภาษีี ได้้ 200% ของค่่าใช้้จ่่ายจริิง

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

2

for the 200% tax deduction program.

HEALTH LITERACY
ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพบีีดีเี อ็็มเอส เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

(Health Literacy) ตามทิิศทางการพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุุขและ
ตามข้้อเสนอขององค์์กรอนามััยโลก จึึงได้้ริเิ ริ่่ม
� โครงการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health

Literacy) ให้้กับบุ
ั ค
ุ ลากรในเครืือ BDMS และประชาชนภายนอก โดยการผลิิตสื่อ
่� เช่่น วิิดีโี อให้้ความรู้้�
บทความ แผ่่นพัับ คู่่�มืือ เพื่่อ
� เสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) ให้้กัับบุุคลากร

และคนภายนอก

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,

3

pamphlets, handbooks on the topic.

JOURNAL & PUBLICATION
The Bangkok Medical Journal คืือวารสารทางการแพทย์์ ที่่�ตีีพิิมพ์์บทความวิิชาการ

ทางการแพทย์์จากหลากหลายสาขา โดยเปิิดรับบทคว
ั
ามวิิ ชาการทั้้� งจากบุุคลากรภายในและ

ภายนอกเครืือ BDMS และบทความจากต่่างประเทศ โดยบทความทั้้�งหมดจะผ่่านการตรวจสอบ
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ซึ่่�งเป็็นเรื่่อ
� งที่่�น่่ายิินดีีว่่า วารสาร The Bangkok Medical Journal ได้้เผยแพร่่
มาจนถึึงปััจจุบั
ุ ัน เป็็นระยะเวลาครบ 10 ปีีแล้้ว และยัังคงมุ่่�งมั่่น
� พััฒนาคุุณภาพของวารสารต่่อไป

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.
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CORE SERVICE
ด้้านที่่� 1

RESEARCH
&
INNOVATION
DEVELOPMENT
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CORE SERVICE 1

NUMBER OF RESEARCH
& INNOVATION 2021
ในปีี พ.ศ. 2564 มีีการทำำ�โครงการวิิจััยและนวััตกรรมภายในเครืือ BDMS เป็็นจำำ�นวนทั้้�งหมด 67 โครงการ โดยมีี

รายละเอีียดของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ ดัังนี้้�

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

6

BDMS

GROUP 1

10

GROUP 6

4

GROUP 2

67

2
3

GROUP 3

GRAND TOTAL

GROUP 5

14

GROUP 4

28
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)
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GRANT
• บริิษััท กรุุ งเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) มีีนโยบายสนัับสนุน
ุ การสร้้างผลงาน
วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมคุุณภาพสููง

• Supporting high quality technology research and innovation
development has always been the policy of Bangkok Dusit Medical

Service Public Company Limited.

• บริิษัั ท ฯ มีี น โยบายให้้ ทุุ น สนัั บสนุุ น การดำำ� เนิิ น งานวิิ จัั ย และตีี พิิ ม พ์์ เ ผยแพร่่ใ น

	วารสารระดัับชาติิและระดัับสากล โดยบุุคลากรในเครืือบริิษััท กรุุ งเทพดุุสิิตเวชการ

จำำ�กััด (มหาชน) และองค์์กรภายนอกบริิษััทฯ มีีสิิทธิ์์ที่่
� �จะเสนอขอทุุนวิิจััยได้้อย่่าง
เท่่าเทีียมกััน

• 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.

• บริิษััทฯ มีีเกณฑ์์การพิิจารณาให้้ทุน
ุ ตามเงื่่อ
� นไข เช่่น เป็็นโครงการที่่�สอดคล้้องกัับ

	ยุุทธศาสตร์์ของบริิษััทฯ และมีีความคุ้้�มค่่าทางด้้านต้้นทุุน

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

• ผู้้�ขอรัับทุุ น สามารถติิ ดต่่ อ เพื่่� อ สมัั ค รขอทุุ น ได้้ ที่่� ศูู น ย์์ วิิ จัั ย สุุ ข ภาพบีี ดีี เ อ็็ ม เอส
เพื่่อ
� ดำำ�เนิินการตามขั้้น
� ตอนการเสนอโครงการวิิจััย

• Those who want to propose their researches can contact BHRC to
proceed.
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CORE SERVICE 1

RESEARCH & INNOVATION DEVELOPMENT

CONSULTATIONS &
6 STEPS BEFORE
SUBMISSION TO IRB
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส จะมีีกระบวนการที่่�เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่ให้้คำำ�ปรึึกษาและนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาโครงการ
วิิจััย ซึ่� ง่ เริ่่ม
� ต้้นที่่� 6 ขั้้น
� ตอน ก่่อนที่่�จะเสนอโครงการวิิจััยให้้กัับผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััย

ในคน (IRB) เพื่่อ
ั ิในการทำำ�วิิจััยต่่อไป
� อนุุมัติ

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:

1

ผู้้�วิิจััยส่่งเอกสาร
Researcher submits
the paper

2

ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิจารณา
Reviewing

3

• ผู้้�วิิจััยส่่งเอกสารที่่� หััวหน้้าศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส
Researcher submits the paper to the Head of BHRC
• bhrc@bdms.co.th / 02 310 3051
•	ดาวน์์โหลดเอกสารได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.bdms.co.th
Submission paper can be downloaded at www.bdms.co.th
•	ตรวจเอกสารตาม IRB Guideline Checklist
Please recheck the proposal paper with IRB guideline checklist
•	ส่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญและนัักชีีวสถิิติิเพื่่�อตรวจสอบ
The paper is reviewed by the experts and biostatistician.
• หากมีีข้้อแก้้ ไข จะส่่งกลัับผู้้�วิิจััยเพื่่�อแก้้ ไขภายใน 7 วัันทำการ
If editing may be requested, a researcher will receive the comments
within seven days
• โครงการที่่�ผ่่านการพิิจารณาแล้้วจะได้้รัับการลงทะเบีียนพร้้อมออกหนัังสืืออนุุมััติิ
(Research Registry)
The approved project can be registered with a Research Registry.

ลงทะเบีียน
Registration

4

• ผู้้�จััดการศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ตรวจสอบเอกสารอีีกครั้้�ง
BHRC’s manager rechecks the paper.
• เสนอให้้ผู้้�อำนวยการศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอสอนุุมััติิ
The paper is forwarded to BHRC’s director for final approval.

5

• ผู้้�อำนวยการศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอสพิิจารณาลงนามอนุุมััติิ
The final approval will be signed by BHRC director.

เสนออนุุมติิ
For an Approval

พิิจารณา
The Approval

6

ส่่งกลัับผู้้�วิิจััย
Returning to a researcher

•	หััวหน้้าศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอสส่่งหนัังสืืออนุุมััติิกลัับไปให้้กัับผู้้�วิิจััย
The approval letter will be sent by the Chief of BHRC.
• ผู้้วิ� จัิ ยั นำเรื่่อ� งเสนอผู้้อ� ำนวยการโรงพยาบาลต้้นสัังกััด และ คณะกรรมการจริิยธรรม
การวิิจััยในคน (IRB)
A researcher presents the paper to his/her hospital director and Institutional
Review Board (IRB)
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200% TAX DEDUCTION
FOR R&D
บริิษััท กรุุ งเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) โดยศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ได้้ผ่่านการตรวจประเมิินระบบบริิหาร

การวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม (Research, Technology Development and Innovation Management

System : RDIMS) โดยทีีมผู้้�ตรวจประเมิิน จากสำำ�นัักงานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) และสถาบัันวิิจััย

วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (วว.) โดยผลการตรวจประเมิินไม่่พบประเด็็นความไม่่สอดคล้้องและพบ
จุุดแข็็งของหน่่วยงาน Strength of Organization อีีกทั้้�ง ผู้้�บริิหารระดัับสูงู มีีการกำำ�หนดทิิศทาง กลยุุทธ์ที่่
์ �ชัด
ั เจน ในการ
ทำำ�งานวิิจััยและพััฒนาฯ รวมทั้้�งมีีการพััฒนาระบบ BHRC Research Registry ที่่�สามารถบริิหารจััดการโครงการวิิจััยได้้ดีีขึ้� น
้
จากการผ่่านการตรวจประเมิินดัังกล่่าว มีีผลทำำ�ให้้ BDMS สามารถรัับรองโครงการวิิจััยที่่�มีมู
ี ล
ู ค่่าไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท

โดยนำำ�ค่่าใช้้จ่่ายในงานวิิจััยไปลดหย่่อนภาษีี ได้้ 200% ในรูู ปแบบ self-declaration ตั้้�งแต่่วัันนี้้� จนถึึง วัันที่่� 30 มีีนาคม
พ.ศ. 2567 แสดงให้้เห็็นว่่า BDMS เป็็นองค์์กรที่่�มีศั
ี ักยภาพและมีีมาตรฐานในการบริิหารจััดการองค์์กรเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิน

งานวิิจััย พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม

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.

Research Project that Filed for Tax Deduction in 2021
โครงการวิิจััยที่่�ส่่งยื่่�นขอรัับการยกเว้้นภาษีีปีี พ.ศ. 2564
ศูู น ย์์ วิิ จัั ย สุุ ข ภาพบีี ดีี เ อ็็ ม เอสได้้ รั ับก ารรัับ รองระบบ

บริิหารงานวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมในรูู ปแบบ

การรัับรองตนเอง (self-declaration) จาก สวทช.

ทำำ� ให้้ ส ามารถรัับ รองโครงการวิิ จัั ย และนวัั ตก รรมที่่� มีี

มููลค่่าไม่่เกิิน 3 ล้้านบาทถ้้วน สำำ�หรัับการใช้้สิทธิ
ิ ป
ิ ระโยชน์์ยกเว้้น

ภาษีี ได้้ 2 เท่่าของค่่าใช้้จ่่ายจริิง

ได้้แก่่ โครงการประสิิทธิผ
ิ ลของเจลลดปวด ไอ-เอแอลพีี

ในผู้้�ป่่วยที่่�มีอ
ี าการปวดกล้้ามเนื้้�อในระยะเฉีียบพลัันและระยะกึ่่� ง

เฉีียบพลััน : การวิิจัย
ั เชิิงทดลองแบบสุ่่�มโดยใช้้วิธี
ิ ป
ี กปิิดแบบ 2 ทาง

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.
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of NSTDA. It validates that BDMS
is the organization with the high

standard in management and

leadership that contribute to
innovation research and develop-

The ceremony for certificates
of Technology and Innovation
Development and Management System
พิิธีีรัับมอบใบรัับรองระบบบริิหารการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรม
นพ.พงศ์์ธร เกีียรติิดำ�
ำ รงวงศ์์ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพบีีดีเี อ็็มเอส

และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย (การบริิหารโครงการ) บริิษััท กรุุ งเทพดุุสิิตเวชการ
จำำ�กัั ด (มหาชน) รัับ มอบ “ใบรัับ รองระบบบริิห ารการวิิ จัั ย และพัั ฒ นา

เทคโนโลยีีและนวััตกรรม (RDIMS)” จาก ดร.ณรงค์์ ศิิริเิ ลิิศวรกุุล ผู้้�อำำ�นวยการ

สำำ�นัก
ั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) เพื่่อ
� รัับรอง

ว่่า BDMS เป็็นองค์์กรที่่�มีีศัักยภาพและมีีมาตรฐานในการบริิหารจััดการ

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.

องค์์กรเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานวิิจััย พััฒนาและนวััตกรรม

BDMS นัั บ เป็็ น องค์์ ก รด้้ า นสุุข ภาพรายแรกที่่� ไ ด้้ รั บก
ั ารรัับ รองนี้้�

ซึ่� ่งจะสามารถรัับรองโครงการวิิ จััยที่่� มีีมููลค่่ าไม่่เกิิ น 3 ล้้ านบาท โดยนำำ�

ค่่าใช้้จ่่ายในงานวิิจััยไปลดหย่่อนภาษีี ได้้ 200% สำำ�หรัับรายจ่่ายในการวิิจััย

ได้้ด้้วยตนเอง ในรูู ปแบบ self-declaration ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 มีีนาคม
2564 จนถึึง วัันที่่� 30 มีีนาคม 2567 (ระยะเวลา 3 ปีี)

BDMS ในฐานะผู้้�นำำ�บริก
ิ ารด้้านสุุขภาพ เป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งมั่่น
� ทำำ�วิิจััย

และนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง การมีีระบบบริิหารจััดการงานวิิจััยอย่่างเป็็น
รูู ปธรรม จึึงเป็็นประโยชน์์กัับบริษั
ิ ั ทในการพััฒนา และลงทุุนกัับงานวิิจััย

ให้้มีคุ
ี ณ
ุ ภาพมากขึ้้�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
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TRAINING PROGRAM

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส มีีแนวคิิดที่่�จะเสริิมสร้้างความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััย โดยมีีการจััดอบรมเป็็นประจำำ�

ทุุกปีี แต่่ด้้วยสถานการณ์์ โรคระบาด COVID-19 จึึงได้้เปลี่่�ยนรูู ปแบบการจััดอบรมเป็็นแบบออนไลน์์ทั้้�งหมดผ่่านเว็็บไซต์์

https://www.bhrcelearning.com ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าไปอบรมสำำ�เร็็จทั้้�งสิ้้�น 899 ราย ในหััวข้อ
้ ดัังนี้้�

		

• การทำำ�งานวิิจััยใน BDMS

		

• ชีีวสถิิติิขั้้น
� พื้้�นฐาน

		

		

• กระบวนการขอความยิินยอม

• หลัักการธรรมาภิิบาลข้้อมููลใน 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

		

• Basic Biostatistics
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• Process to Obtain Consent

• Data Governance for Medical Research
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นอกจากนี้้�ศูน
ู ย์์วิจั
ิ ัยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ยัังช่่วยสนัับสนุน
ุ การเสริิมสร้้างความรู้้�งานวิิจััยทางคลิินิกที่่
ิ �ได้้มาตรฐานระดัับ

สากล The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) โดยสมััครเป็็นสมาชิิกรายปีี สำำ�หรัับบุุคลากร
ใน BDMS ทุุกท่่านเข้้าไปศึึกษาได้้ที่่� https://www.citiprogram.org ซึ่่�งปััจจุบั
ุ ันมีีผู้้�เข้้าไปอบรมสำำ�เร็็จทั้้�งสิ้้�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.

899 269
ราย คืือ จำนวนผู้้�เข้้าอบรมออนไลน์์ผ่่านเว็็บไซต์์
bhrclearning ในปีี พ.ศ. 2564

ราย คืือจำนวนบุุคลากรในเครืือ BDMS ที่่�ผ่่านการอบรม
CITI Program จนถึึงปีี พ.ศ. 2564

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

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

BDMS HEALTH RESEARCH CENTER
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DATA
MANAGEMENT
ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพบีีดีเี อ็็มเอสมีีความยิินดีีที่่�จะเป็็นผู้้�สนัับสนุน
ุ ด้้านการจััดการข้้อมููลงานวิิจัย
ั ทุุกขั้้น
� ตอน ได้้แก่่ วางแผน

การเก็็บข้อ
้ มููล สถานที่่�เก็็บข้อ
้ มููล วิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล สรุุ ปผลข้้อมููล ให้้ทุน
ุ สนัับสนุน
ุ ในการจััดการข้้อมููลงานวิิจัย
ั ซึ่่�งในปีี พ.ศ. 2564

ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพบีีดีเี อ็็มเอส ได้้เข้้าไปมีีบทบาทสำำ�คััญในการจััดการข้้อมููลงานวิิจัย
ั แบบครบวงจร 3 โครงการ ซึ่� ง่ เป็็นโครงการ
ขนาดใหญ่่ระดัับพหุุสถาบัันภายในเครืือ BDMS

นอกจากจะสนัั บสนุุนการจัั ดการข้้อมููลวิิ จััยแล้้ ว ยัังช่่วยทบทวนและแนะนำำ�แนวทางในการวิิ เคราะห์์ข้้อมููลของ

ทุุกโครงการวิิจััยที่่�จะเกิิดขึ้� น
้ ภายในเครืือ BDMS ว่่ามีีความเหมาะสมและตอบวััตถุป
ุ ระสงค์์งานวิิจััย ก่่อนส่่งให้้ผู้้�อำำ�นวยการ

โรงพยาบาลและคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิต่่อไป

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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FULL PAPER
SEARCH
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอสมีีบริิการสืืบค้้นงานวิิจััย

ให้้ กัั บ นัั กวิิ จัั ยที่่� ต้้ อ งการเข้้ า ถึึ ง แหล่่ ง ข้้ อมูู ล งานวิิ จัั ยทั้้� ง ใน
ระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิ โดยสามารถดำำ�เนิินการ

ผ่่านระบบออนไลน์์ เพีียงแค่่กรอกรายละเอีียดผ่่านแบบฟอร์์ม
ในเว็็ บ ไซต์์ ก็็ จ ะมีีเจ้้ า หน้้ า ที่่� คอยอำำ� นวยความสะดวกใน
การสืื บ ค้้ น เพื่่� อ ให้้ นัั กวิิ จัั ยนำำ�ข้้ อมูู ล มาใช้้ ปร ะกอบการทำำ�

วิิจััยได้้

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

IP
CONSULTATION
ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา (Intellectual Property) หมายถึึง

ผลงานอัันเกิิดจากการประดิิษฐ์์ คิิดค้้น หรืือ การสร้้างสรรค์์ของ

มนุุษย์์ ซึ่� ่งเน้้นที่่�ผลผลิิตของสติิปััญญาและความชำำ�นาญ โดย

ไม่่จำำ�กัด
ั ชนิิดของการสร้้างสรรค์์หรืือวิธี
ิ ีการแสดงออกในรูู ปแบบ
ของสิ่่�งที่่�จัับต้้องไม่่ได้้

โดยงานวิิจััยหรืือนวััตกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพ

บีีดีีเอ็็มเอส ให้้การสนัับสนุุนการปกป้้องและคุ้้�มครองสิิทธิิของ
บริิษัั ท ฯ รวมถึึ ง กระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด การสร้้า งทรััพ ย์์สิิ น ทางปัั ญ ญา

พร้้อ มที่่� จ ะนำำ� ไปสู่่�การจดสิิ ท ธิิบัั ต ร และนำำ� ผลงานวิิ จัั ย ไปใช้้

ประโยชน์์ ใ นเชิิ ง พาณิิ ช ย์์ รวมถึึ ง ใช้้ เ ป็็ น เครื่่�อ งมืื อ หนึ่่� ง ที่่� ช่่ ว ย

สนัับสนุุนและพััฒนางานวิิจัย
ั ให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�นไป และเป็็นการสนัับสนุุน
การเติิบโตของบริิษััทฯ อย่่างยั่่ง� ยืืน

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.
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ทิิ ศ ท า ง ก า ร พัั ฒ น า ที่่� ส อ ดคล้้ อ ง กัั บ

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุุ ข และตาม

ข้้ อ เสนอขององค์์ ก รอนามัั ย โลก ที่่� กล่่ า วว่่ า

“การพัั ฒ นาและการส่่ ง เสริิม ให้้ ป ระชาชนมีี

ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเป็็นการสร้้างและพััฒนา

ขีีดความสามารถในระดัับบุคค
ุ ลในการธำำ�รงรัักษา

สุุขภาพของตนเองอย่่างยั่่ง� ยืืน” ดัังนั้้น
ั ความ
� ปััจจัย
สำำ�เร็็จของการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
คืือ การพััฒนาความสามารถของประชากรกลุ่่�ม

เป้้าหมายให้้มีีความรู้้�ความสามารถในการดููแล

สุุขภาพตนเอง ครอบครััว ชุุมชน ตลอดจนผู้้�รัับ
บริิการในโรงพยาบาล

หน่่วยงานของบริิษััท กรุุ งเทพดุุสิต
ิ เวชการ

จำำ�กััด (มหาชน) (BDMS) ได้้แก่่ ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพ

บีี ดีี เ อ็็ ม เอส ฝ่่ า ยกิิ จก ารสัั ง คมเพื่่� อ การพัั ฒ นา

BDMS HEALTH
LITERACY
PROMOTION
THROUGH BDMS
AND COMMUNITY
NETWORKS
โครงการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
แก่่บุุคลากรในเครืือ BDMS และประชาชน
ในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย

อย่่ า งยั่่� ง ยืืน และฝ่่ า ยทรััพ ยากรบุุ คค ลกลาง

จึึงร่่วมกัันจััดทำำ�โครงการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�

ด้้ านสุุขภาพ (Health Literacy) เพื่่�อเป็็นการ

ระยะเวลาดำเนิินงาน
The plan:

บุุคคลทั่่�วไป

•	กัันยายน พ.ศ. 2563 - มิิถุน
ุ ายน พ.ศ. 2566

ทำำ�งานด้้านสุุขภาพเชิิงรุุ ก ให้้กัับทั้้�งบุุคลากรและ
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

(โครงการ 3 ปีี)

Three-year project from September
2020 to June 2023

and confidence to take action to improve

กลุ่่�มเป้้าหมาย
Targeted to:

changing personal lifestyles and living

•	บุุคลากรทางการแพทย์์ (Clinical Personnel)

understand and act on health information is

(Nurse Coordinators/ Nurse Educators/

It refers to an individual, family, community

BDMS’s clinical personnel focusing to

personal and community health by
conditions.’ The public’s ability to

ในเครืือ BDMS โดยมุ่่�งเน้้นที่่�กลุ่่�มพยาบาล

the proof of the success of health literacy.

Case Management Nurse)

as well as the hospital’s patients.

nurse coordinators/ nurse educators/

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.

case management nurses)

•	บุุคลากรภายในโรงพยาบาลที่่�ไม่่ใช่่บุุคลากร

	ทางการแพทย์์ในเครืือ BDMS (Non-clinical
Personnel) อาทิิ พนัักงานสายงานสนัับสนุน
ุ

(Back Office) เป็็นต้้น

BDMS’s non-clinical personnel, for
example, back office workers in
hospitals.

• ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ ประชาชนใน
	ชุุ ม ชนของการเคหะแห่่ ง ชาติิ ที่่� ไ ด้้ รั ับก าร
คััดเลืือกเข้้าโครงการ

Members of targeted community; the
selected housing projects of National
Housing Authority.
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HEALTH LITERACY SURVEY
OF BANG CHALONG
COMMUNITY FOR
SUSTAINABLE COMMUNITY
HEALTH ANALYSIS
โครงการสำรวจความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพของชุุมชนบางโฉลงเพื่่อ� การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลชุุมชนสุุขภาพดีีอย่่างยั่่�งยืืน
ในปีี พ.ศ.2563 BDMS ได้้ลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจร่่วมกััน (Memorandum of Understanding) กัับการเคหะ

แห่่งชาติิ ที่่�จะยกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิิตของประชาชนที่่�อาศััยในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย ซึ่่�งทั้้�งสองหน่่วยงานเห็็นตรงกัันที่่�จะสร้้างชุุมชน

ต้้นแบบด้้านการมีีสุข
ุ ภาพที่่�ดีีอย่่างยั่่ง� ยืืน ด้้วยการสร้้างทัักษะความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) และได้้เลืือกชุุมชน
ที่่�จะร่่วมโครงการนี้้� 2 แห่่งคืือ ชุุมชนบางโฉลง จัังหวััดสมุท
ุ รปราการ กัับ ชุุมชนท่่าอิิฐ จัังหวััดนนทบุุรีโี ดยกิิจกรรมเริ่่ม
ุ ชน
� ที่่�ชุม

บางโฉลงก่่อนเป็็นแห่่งแรก

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.

Happy Health by BDMS
ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั สุุขภาพบีีดีเี อ็็มเอส ได้้จัด
ั ทำำ�รายการ Happy

Health by BDMS ซึ่� ่งเป็็นการนำำ�เอาข้้อมููลด้้ าน Health
Trend เพื่่อ
� สื่่�อสารภายในเครืือ BDMS และเผยแพร่่ให้้กัับ

ประชาชนทั่่� วไป โดยรายการนี้้�เป็็นส่่ วนหนึ่่� งของโครงการ
Health Literacy เป็็นการทำำ�งานประสานความร่่วมมืือกััน
ระหว่่าง ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส (BHRC) และแผนก

PRM (Patient Relationship Management) เครืือ BDMS

เป็็นคลิิปวิิดีโี อที่่�นำำ�เนื้้�อหาด้้านสุุขภาพมานำำ�เสนออย่่างเข้้าใจ
ง่่าย เช่่น เรื่่อ
ี โควิิด-19 ภาวะลองโควิิด PM 2.5
� งวััคซีน

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.
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HEALTH LITERACY

สแกน QR Code
เพื่่อ
� ติิดตามเนื้้�อหา
ด้้านสุุขภาพจาก BHRC
Scan QR Code to
follow the health
content from BHRC.

gen-h
อีีกหนึ่่� งการทำำ�งานของศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ก็็คืือ

“การสื่่อ
่� gen-h ที่่�เป็็น
� สารด้้านสุุขภาพ” ผ่่าน Line Official ที่่�ชื่อ
การนำำ�ข้อ
้ มููลความรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�คัด
ั เลืือกมาจากผลงานวิิชาการ

ในเครืือของ BDMS นำำ�มาย่่อยให้้เข้้าใจง่่าย ทัันสมััย มีีประโยชน์์

และอยากให้้ผู้้�คนแชร์์กัันต่่อได้้ง่่ายในโลกออนไลน์์ เพื่่�อให้้ทุุก

คนมีีสุข
ุ ภาพที่่�ดีีขึ้� 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.

สนใจรัับข่า
่ วสารสุุขภาพจาก gen-h
สแกนเพื่่อ
� สมััครสมาชิิกกลุ่่�มได้้ทัันทีี
Scan to become a member and receive
health news from gen-h line official account

Communication Tools and Channels for Health Literacy
สื่่อ� และเครื่่อ� งมืือสำหรัับส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ได้้ผลิิตและรวบรวมสื่่�อและเครื่่อ
� งมืือสำำ�หรัับการทำำ�งานด้้านความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

(Health Literacy) เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่� สนใจสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลต่่ างๆ ได้้ ผ่่านทางเว็็ บไซต์์ และช่่องทางออนไลน์์ต่่างๆ ของ

หน่่วยงาน โดยมีีทั้้�ง บทความ วิิดีีโอ เครื่่อ
� งมืือประเมิินต่่างๆ แบบประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และคู่่�มืือสร้้างเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

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.

หากสนใจ สามารถสแกนคิิวอาร์์โค้้ด
เพื่่อ
� ดาวน์์โหลดคู่่�มืือสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ Health Literacy
Please scan QR code for Health Literacy Handbook

BDMS HEALTH RESEARCH CENTER

ANNUAL REPORT 2021

31

CORE SERVICE
ด้้านที่่� 3

JOURNAL
&
PUBLICATION
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THE BANGKOK
MEDICAL JOURNAL
ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ยัังมีีงานอีีกแขนงนอกจาก

การส่่งเสริิมเรื่่อ
� งงานวิิจััยและนวััตกรรม นั่่�นก็็คืือ วารสาร The
Bangkok Medical Journal ซึ่่�งในปีี พ.ศ. 2564 ก็็เป็็นปีีสำำ�คััญ

ที่่�วารสารครบรอบ 10 ปีี โดยมีีข้อ
้ มููลสำำ�คััญ ได้้แก่่

Beside working on research and innovation,

BHRC also published The Bangkok Medical Journal. 2021
marked tenth year of its publication:

• The Bangkok Medical Journal เป็็นวารสารการแพทย์์

			 peer review medical journal โดยโรงพยาบาลเอกชน
			ฉบัับแรกของประเทศไทย และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

The Bangkok Medical Journal is Thailand and

			 Southeast Asia’s first peer review medical
			 journal published by private hospital.

• The Bangkok Medical Journal ฉบัับแรก เริ่่ม
� ตีี พิิมพ์์และแผยแพร่่ในเดืือน

	กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2554 โดยมีี นพ.จิิโรจน์์ สุุชาโต ดำำ�รงตำำ�แหน่่งบรรณาธิิการ

The first issue was published in February, 2011 with Dr. Chirotchana

Suchato as the editor in chief.

•	ปััจจุบั
ุ น
ั ตีีพิม
ิ พ์์เผยแพร่่ไปแล้้ว 23 ฉบัับ โดยฉบัับล่า
่ สุุด คืือ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565
Twenty-three issues have been published. The latest volume was

February, 2022.

• The Bangkok Medical Journal ตีีพิม
ิ พ์์เผยแพร่่ปีีละ 2 ฉบัับ มีียอดตีีพิม
ิ พ์์ 5,000 เล่่ม ต่่อฉบัับ และกระจาย

			วารสารไปยัังสถาบัันการศึึกษาทั้้�งในไทยและต่่างประเทศ

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 มีีฉบัับออนไลน์์ ที่่�ผู้้�อ่่านสามารถเข้้าถึึงได้้จากทุุกที่่�ทั่่�วโลก
It is also available online and can be accessed universally.

Three articles from the Bangkok Medical Journal that has been
published in international medical journals:
ผลงานที่่�ไปตีีพิิมพ์ว์ ารสารต่่างประเทศ 3 เรื่่อ� ง

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
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Number of our online readers from 2019 to 2022

จำนวนผู้้เ� ข้้ามาอ่่านวารสารในรููปแบบออนไลน์์ นัับจากปีี พ.ศ. 2562 - 2565
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10 YEARS ANNIVERSARY
THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL
ในวาระครบรอบ 10 ปีี ของวารสาร The Bangkok Medical ทีีมงานได้้มีกิ
ี ิจกรรมพิิเศษ ได้้แก่่
Special activities as we celebrate our 10th anniversary:
-	การจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�รัับวารสาร
Subscribers survey

-	การสััมภาษณ์์ editorial board ของวารสาร
Special editorial board interview

-	การจััดทำำ�บทความพิิเศษจาก BDMS Center of Excellence
Selected articles from BDMS Center of Excellence

-	การมอบหน้้ากากผ้้าที่่�ระลึึกครบรอบ 10 ปีี ให้้กัับผู้้�ตอบรัับวารสาร
10th Anniversary cloth face mask for our subscribers

THE HANDBOOK OF PREVENTIVE
CARDIOLOGY 2020
นอกจากนี้้� ศูู น ย์์ วิิ จัั ย สุุ ข ภาพบีี ดีี เ อ็็ ม เอส ยัั ง ผลัั กดัั น ให้้ เ กิิ ด

The Handbook of Preventive Cardiology 2020 หรืือ คู่่�มืือเวชศาสตร์์

ป้้องกัันโรคหััวใจ พ.ศ. 2563 ซึ่่�งเป็็นการรวบรวมความรู้้�ด้้านเวชศาสตร์์

ป้้องกัันโรคหััวใจ ทั้้�งจากซีีกโลกตะวัันตก และตะวัันออก เพื่่�อพััฒนาการ
ทำำ�งานในทางป้้องกััน ก่่อนที่่�จะต้้องทำำ�การรัักษา

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.
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Scan QR code for E-journal
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PART 3

OUR
FUTURE

OUR FUTURE
เพื่่อ
ุ นได้้ก้้าวเดิินไปสู่่�อนาคตข้้างหน้้าพร้้อมๆ กััน ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส ได้้ตั้้�งเป้้าหมายในอนาคต เอาไว้้ดัังนี้้�
� ให้้ทุกค

BHRC has set the goal so all can move forward as one.

INTERNATIONAL
มีีชื่อ
่� เสีียงทััดเทีียมศููนย์์วิิจััยของโรงพยาบาลเอกชนชั้้น
ั ารตีีพิม
ิ พ์์ในระดัับนานาชาติิ
� นำำ�ระดัับโลก มีีผลงานวิิจััยได้้รับก

อย่่างต่่อเนื่่�อง

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

in international publication.
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OUR FUTURE

ONE STOP
SERVICE
สามารถทำำ�ให้้การมารัับบริก
ิ ารจบเรื่่อ
� ง

ภายในที่่�เดีียว

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส
2 ซอยศููนย์์วิิจััย 7 ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่
กรุุงเทพฯ 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

T h e c e n t e r a s p i r e s t ow a r d

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

NETWORK
แสวงหาความร่่ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงาน

ทั้้�งภาครััฐ เอกชน ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่อ
�
ทำำ�วิิจัย
ั กัับเครืือ BDMS หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนในการ

www.bdms.co.th

ทำำ�วิิจััยร่่วมกััน

To seek ways to work together

with other organizations, local and
global, as research partners or research
team.

ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพบีีดีีเอ็็มเอส - BHRC BDMS

CLINICAL
RESEARCH
ORGANIZATION
มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะเป็็ น CRO หรืือ Clinical
Research Organization ที่่� ทำำ� วิิ จัั ย กัั บ
หน่่ ว ยงานวิิ จัั ย ชั้้�น นำำ� ในต่่ า งประเทศ ซึ่� ่ง เป็็ น

@gen-h

ก้้ า วสำำ� คัั ญ ที่่� จ ะทำำ� ให้้ ห น่่ ว ยงานได้้ รั ับก าร

ยอมรัับในระดัับนานาชาติิมากขึ้้�น

CRO is qualified to co-research

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

BDMS Health Research Center
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