




คำำ�นำำ�

	 รายงาน	5	 ปี	ของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	 (Bangkok	Health	Research	Center)	บริษัท	กรุงเทพดุสิต 
เวชการ	จำากัด	 (มหาชน)	ฉบบัน้�	 จัดทำาข้�นเพ่�อสรุปรวบรวมการทำางานของศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ	 ในชว่งท้�ผ่า่น
มา	เพ่�อบนัท้กและวิเคราะห์ให้ผู้่บรหิาร	และผู้่ท้�เก้�ยวขอ้งด้านวิจัยพฒันาเทคโนโลย้และนวัตกรรม	ของหนว่ยงาน
ภายในเครอ่	บรษัิท	กรุงเทพดสุติเวชการ	จำากัด	 (มหาชน)	ตลอดจนหนว่ยงานพนัธมิตรภายนอก	รวมถ้ึงผู้่ท้�สนใจ 
รว่มงาน	ได้ทราบถ้ึงภารกิจและผ่ลการทำางานของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	
	 ตลอด	5	ปีท้�ผ่า่นมา	ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ	ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำางานผ่ลักดันให้เกิดโครงการ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลย้และนวัตกรรมในเคร่อ	BDMS		สร้างความรูใ้หมโ่ดยเน้นการสง่เสรมิสขุภาพ	รวบรวมความรู้ทาง
วิชาการด้านการแพทย์นำาเสนอผ่่าน	The	Bangkok	Medical	Journal	และเผ่ยแพรข่้อมูลสุขภาพให้กับประชาชน
ผ่่านทางส่�อต่างๆ	 ทั�งเว็บไซต์	ส่�อสิ�งพิมพ์	และส่�อสังคมออนไลน์	 โดยย้ดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร	 โดยได้รับความร่วมม่อและการสนับสนุนจากผู่้เก้�ยวข้องเป็นอย่างด้ทั�งจากภายในเคร่อ
และจากหน่วยงานภายนอก	
	 และเพ่�อยน่ยนัแนวปฏิิบติัท้�ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพย้ดถ่ึอมาตลอดว่า	การวิจัยค่อความรว่มม่อและทำากัน
เป็นท้ม	รายงานฉบบัน้�จ้งบนัท้กความเห็นและมุมมองของผู้่เก้�ยวขอ้ง	ทั�งผู้่ปฏิิบติังานและผู้่สนับสนุน	ทั�งในสว่นกลาง
และหนว่ยงานเครอ่ขา่ย	ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพขอขอบคณุ	นักวิจัย	ผู้่ประสานงาน	และผู้่สนับสนุนทกุท่าน	ท้�ได้
สละเวลาในการให้สมัภาษณล์งในรายงานฉบับน้�
	 หากเน่�อหาสว่นใดม้ความคลาดเคล่�อนต้องแก้ไข	ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	ยินด้น้อมรับคำาแนะนำาด้วยความ
ปรารถึนาด้ของทกุท่าน	และหวังเป็นอยา่งยิ�งว่าการทำางานของเราจะมผ้่ลในการสง่เสรมิความก้าวหน้าทางการวิจัย
พฒันาเทคโนโลย้และนวัตกรรมด้านสขุภาพและการแพทยข์องหนว่ยงานในเคร่อ	BDMS	เพ่�อเพิ�มประสทิธภิาพใน
ด้านการรักษา	ฟื� นฟู	สง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้่ท้�มาใช้บริการได้เป็นอยา่งด้	

INTRODUCTION

	 What	you	will	see	in	the	BHRC’s	5	Year-Report	is	the	description	of	our	mission	and	the	collection	
of	our	works.	The	research	data	are	assembled,	research	outcomes	are	analyzed,	and	reported	here.	
The	5-Year	Report	is	made	for	BDMS’s	executive	teams,	and	those	directly	involved	in	the	research	and	
innovation	teams	of	the	company,	as	well	as	our	allied,	along	with	the	general	public	and	those	who	
seek	careers	with	us
	 During	 the	 last	five	 years,	BHRC	has	done	 its	utmost	 to	 initiate	 and	 run	 the	 technological	
development	and	innovation	research	projects	with	the	network	hospitals	of	BDMS.	We’ve	discovered	the	
new	knowledge	that	improve	human’s	health.	The	medical	academic	accomplishment	and	understanding	
are	presented	through	the	publication	of	The	Bangkok	Medical	Journal.	We	promote	dialogue	with	the	
public	through	the	media,	traditional	and	online.	Thanks	to	the	ongoing	support	from	our	colleagues	
both	in	BDMS	and	other	agencies,	we	strongly	develop	the	new	knowledge	and	discoveries	as	well	as	
improve	the	research	skills	of	our	personnel.	
	 One	of	our	missions	is	to	value	collaboration	and	teamwork	in	research.	Remarks	and	opinion	of	
those	who	take	parts	in	researches,	directly	and	indirectly,	are	straightforwardly	recorded.	BHRC	would	
like	to	express	our	gratitude	to	researchers,	coordinators	and	the	support	teams	whose	valuable	time	
and	interview	statements	have	made	this	report	possible.
	 Your	kind	suggestion	and	comments	are	always	appreciated	and	welcomed.	We	strongly	hope	
that	our	works	may	contribute	to	the	progress	of	BDMS’s	medical	and	health	technology	development	
and	innovation	projects,	to	improve	our	patrons’	healthcare	as	well	as	disease	prevention,	wellbeing,	
recoveries	as	well	as	disease	prevention.		
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Executive Summary
	 In	the	past	five	years,	Bangkok	Health	Research	Center	(BHRC)	has	contributed	to	success	and	
recognition	of	more	than	366	research	and	innovation	projects	in	the	Bangkok	Dusit	Medical	Services	
(BDMS),	through	capacity	strengthening	of	more	than	two	thousand	participants	and	countless	episodes	
of	consultation.		The	Center	has	also	shared	knowledge	for	general	public	through	health	information	
mechanism	and	for	health	professionals	through	the	Bangkok	Medical	Journal.		Recently,	the	Center	has	
taken	advantages	of	growing	online	connections	to	disseminate	knowledge	through	website,	Youtube,	
and	other	social	media	channels.		
	 In	addition	 to	well	 established	 training	courses	on	Good	Clinical	Practices	 (GCP)	and	Basic	
Research	as	well	as	Basic	Biostatistics	provided	regularly,	a	new	development	has	been	made	recently	
to	expand	opportunity	to	strengthen	capacity	of	BDMS	staff	through	self-learning	modules.		With	the	
growing	concerns	on	Personal	Data	Protection	Act	(PDPA)	in	Thailand	that	echoes	issues	in	the	General	
Data	Protection	Regulation	(GDPR)	of	the	European	Union,	BHRC	in	collaboration	with	an	expert	on	data	
governance	of	Mahidol	University	developed	an	online,	self-learning	module	on	“Data	Governance”.	
A	BDMS	staff	who	devotes	sufficient	time	and	efforts	studying	these	modules	will	obtain	a	certificate	
that	can	be	used	to	confirm	his	or	her	capacity	in	handling	data.		
	 Recognizing	that	innovation	is	another	side	of	the	same	coin	of	research,	BHRC	has	worked	with	
National	Innovation	Agency	to	connect	“rookie”	innovators	in	network	hospitals	with	national	experts.		
Moreover,	BHRC	has	supported	two	dedicated	staff	to	attend	national	training	on	intellectual	property.	
They	are	now	certified	and	registered	Patent	Agents	of	the	Department	of	Intellectual	Property	(DIP).		
This	in-house	capacity	to	register	intellectual	property	along	with	connection	and	collaboration	shall	
motivate	“rookie”	innovators	to	upskill	themselves.		With	available	research	support,	innovators	in	BDMS	
have	better	opportunities	to	demonstrate	how	much	their	innovation	can	make	changes.		
	 Collaboration	with	academic	institutes	and	national	partners	has	been	very	fruitful.		BHRC’s	
efforts	to	bridge	collaboration	between	BDMS	and	King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi	
(KMUTT),	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang	(KMITL)	has	resulted	in	MOU	signed	and	
projects	 implemented.	 	Collaboration	with	Department	of	Disease	Control	 (DDC),	Ministry	of	Public	
Health	(MoPH)	has	contributed	to	a	better	surveillance	data.		BHRC	also	works	with	Thailand	Center	
of	Excellence	in	Life	Science	(TCELS)	and	Thailand	Towards	Excellence	in	Clinical	Trials	(ThaiTECT)	to	
move	the	agenda	of	national	development	on	clinical	research	forward.		
	 Collateral	development	is	as	critical	as	the	mainstreams.		Medical	writing	has	been	the	“Achilles	
heel”	in	research	in	Thailand	for	decades.	BHRC	has	fostered	a	small	group	of	volunteer	writers	who	
are	health	professionals.		The	first	piece	came	out	as	a	pocket	book	“เร้ยนรู้จากผู้่ป่วย”	(Learning	from	
Patients)	where	stories	of	stroke	patients	are	told	in	general	population	language.		BHRC	also	participated	
in	Thailand	Research	Expo	to	share	ideas	on	“Gen-H”	–	Healthy	Generation,	which	was	followed	by	
an	event	to	share	knowledge	and	build	up	skills	in	health	promotion.		The	team	believes	that	staying	
healthy	is	relevant	to	everyone	so	the	team	puts	considerable	efforts	in	this,	paving	the	way	to	promote	
health	literacy.	
	 Team	work	and	capacity	of	BHRC	staff	have	been	central	to	every	development	we	make.		Five	
years	along	the	road	have	strengthened	both	of	these.	In	the	next	five	years,	BHRC	needs	to	be	more	
efficient	in	order	to	be	more	productive	to	BDMS,	Thai	society	and	our	international	colleagues.		BHRC	
is	ready	to	catch	up	with	rapidly	changing	environment	after	the	whole	world	is	affected	by	COVID-19.		
Structural	 adjustment	 to	 align	development	direction	with	 IRB,	 being	more	 strategic	 in	 terms	of	
budgeting	and	human	resources	are	part	of	the	attempt	to	be	more	efficient	and	productive.		Research	
and	innovation	crafted	by	BHRC	shall	propel	BDMS	to	move	faster	to	take	and	maintain	the	leading	
position	in	medical	and	health	care	business	at	national	and	international	level.		
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	 “งานวิจัยเป็นสิ�งจำาเป็น	และไมใ่ชง่านท้�ทำาได้ในระยะ
เวลาอันสั�น	 เราจ้งต้องใช้ความพยายามในการสร้างศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพข้�นมา	ซ้�งต้องใช้เวลาอย่างน้อย	5-10	 ปี	 ใน
การสร้างคนให้สามารถึทำาวิจัยได้
	 “ใน	BDMS	เราม้แพทย์จำานวนมากถ้ึง	12,000	คน	
แต่แพทย์เหล่าน้�ทำางานรักษาคนไข้เป็นหลัก	ม้เพ้ยงสว่นน้อย
ท้�สนใจงานวิจัย	พยาบาลก็เช่นเด้ยวกัน	 เพราะฉะนั�น	การท้�
แพทย	์พยาบาล	บุคลากรทางการแพทย์	เกิดความสนใจในงาน
วิจัย	จะต้องทำาให้เห็นว่า	ทำางานวิจัยแล้วเกิดประโยชน์	ซ้�งเรา
ไมไ่ด้แค่จัดตั�งศูนย์วิจัยฯ	ข้�นมา	แล้วทุ่มงบประมาณเขา้ไป	แต่
งานน้�เป็นงานท้�ใช้เวลาในการเปล้�ยน	mindset	เปล้�ยน	para-
digm	เพ่�อให้กลายเป็น	culture	เป็นวัฒนธรรมของบุคลากร
ในองค์กร	ว่างานวิจัยเป็นงานท้�สำาคัญ
	 “ผ่ลงานในชว่ง	5	ปีท้�ผ่่านมา	เราเริ�มต้นได้ด้ในการ
สร้างความตระหนักในองค์กร	ซ้�ง	BDMS	ประกอบไปด้วยโรง
พยาบาลจำานวน	48	โรงพยาบาล	ในจำานวนน้�	 ม้	10	กว่าโรง
พยาบาลท้�เราตั�งใจให้เป็นโรงพยาบาลท้�สามารถึรักษาโรคท้�
ซับซ้อน	 ม้ศักยภาพในการทำาวิจัย	และม้บุคลากรท้�ให้ความ
สนใจในการทำาวิจัย	 ทั�งหมดน้�เป็นการสร้างพ่�นฐาน	 เปร้ยบ
เสม่อนการหว่านเมล็ดพันธุใ์ห้กลายเป็นต้นกล้า	หลังจากนั�น
ก็ต้องทำาให้ต้นกล้าได้รับปุ๋ยท้�ด้	 แสงแดดท้�ด้	 ม้การป้องกัน
อันตรายจากสิ�งแวดล้อม	 ต้นกล้าก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ	่
และออกดอกออกผ่ลในอนาคต
	 “คนชอบคิดว่างานวิจัยเป็นเร่�องไกลตัว	 เป็นเร่�อง
น่าเบ่�อ	 ม้ขั�นตอนมากมาย	ความจริงแล้วไม่ใช่เลย	 งานวิจัย
สามารถึทำาได้ทุกคน	และเราต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	
ให้งานวิจัยอยู่ในทุกคน	 ไม่ใช่มองว่างานวิจัยเป็นงานท้�ทำากัน
เฉพาะในกลุ่มนักวิจัย”

วิิสััยทััศน์ำผู้้�บริิห�ริ
นายแพทย์ตฤณ จารุุมิิลิินท
ประธานฝ่า่ยแพทย์
บริษััท กรุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำากัดุ (มหาชน)

“งานน้�เป็็นงานท้ี่�ใช้้เวลา 
ในการเป็ล้�ยน mindset 

เป็ล้�ยน paradigm เพ่ื่�อให้้กลาย
เป็็น culture เป็็นวัฒนธรรม

ของบุุคลากรในองค์กร  
ว่างานวิจััยเป็็นงานท้ี่�สำำาคัญ

”

Vision from our Executives

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

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

BHRC’s 5-Year Report4



	 “งานวิจัยและนวัตกรรมถ่ึอเป็นหัวใจของทกุองค์กร	
การบริหารองค์กร	หากไมม่ข้้อมูลเพย้งพอก็ไมส่ามารถึมองไป
ข้างหน้าได้	การกำาหนดทิศทางขององค์กรจ้งต้องมาจากฐาน
ข้อมูล	และนำามาต่อยอดเป็นนวัตกรรม	หัวใจสำาคัญค่อการนำา
สิ�งท้�ม้อยูม่าใช	้ทำาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	ท้�ชว่ยลดข้อบกพรอ่ง	
ในสิ�งท้�ทำาให้เสย้เวลา	เสย้ค่าใชจ่้าย	เพ่�อให้ได้ประสทิธภิาพสงู
กว่า
	 “BDMS	 เป็นองค์กรท้� มุ่ ง มั�นทำางานวิจัยและ
นวัตกรรมมาอย่างต่อเน่�อง	 และนำามาใช้จริงในโรงพยาบาล	
โดยเฉพาะช่วงท้�ม้วิกฤต	 COVID-19	 นั�น	 เป็นท้�ชัดเจนว่า 
นวัตกรรมจะช่วยเปล้�ยนธุรกิจท้�เป็นอยู่ให้ไปต่อในอนาคตได้
อยา่งราบร่�น	 โดยม้	COVID-19	 เป็นตัวเรง่ให้ทุกอยา่งเกิดเร็ว
ข้�น	จากเดิมท้�ค่อยๆ	เปล้�ยน	กลายเป็นต้องลงม่อทำาเลย	เพราะ
ไม่ม้เวลาลองผิ่ดลองถึูกอ้กต่อไป
	 “หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19	 แล้ว	 ทุกคนจะ
เห็นความเปล้�ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรม	healthcare	 ท้�อาจจะต้องล่มภาพโรงพยาบาล
ในรูปแบบเก่าไปได้เลย	ซ้�งผ่มเช่�อมั�นเป็นอยา่งยิ�งว่าศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพจะสามารถึปรับเปล้�ยนบทบาทจากฝ่าย
สนับสนุนมาทำางานเชิงรุกมากข้�น	 เพ่�อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์กรของเรา”

วิิสััยทััศน์ำผู้้�บริิห�ริ
คุุณศรีุภพ สารุสาส
ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารงานกลาง
บริษััท กรุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำากัดุ (มหาชน)

“ ผมเช่้�อมั�น 
เป็็นอย่างยิ�งว่า

ศููนย์วิจััยสุำขภาพื่กรุงเที่พื่
จัะสำามารถป็รับุเป็ล้�ยนบุที่บุาที่
จัากฝ่่ายสำนับุสำนุนมาที่ำางาน 

เชิ้งรุกมากข้�น 
เพ่ื่�อเสำริมความแข็งแกร่ง

ให้้กับุองค์กรของเรา

”

Vision from our Executives
Mr. Sripop Sarasas
Chief Administrative Officer 
BDMS

	 “In	 the	 age	 of	 information,	 research	 and	
innovation	together	is	the	heart	of	every	organization.	
Without	sufficient	data,	one	cannot	move	forward	with	a	
vision.	That	is	why	an	organization’s	direction	should	be	
determined	from	the	information	one	already	possesses,	
which	 can	 then	 be	 developed	 into	 cutting-edge	
innovations.	The	key	is	to	make	use	of	existing	resources	
to	create	new	innovations	to	minimize	financial	and	time	
consuming	flaws,	in	exchange	for	better	efficiency.
	 “Innovation	and	 research	have	 always	been	
at	the	forefront	of	BDMS’	priorities,	where	even	some	
treatments	were	utilized	during	the	COVID-19	pandemic.	
The	pandemic	has	proven	 that	 innovations	will	 be	a	
solution	in	the	future	success	of	business	operations.	
In	 essence,	 COVID-19	 has	 been	 a	 catalyst	 in	 rapid	
transformations,	with	the	situation	calling	for	immediate	
action	without	providing	any	window	period	for	any	trial	
and	error.
	 “Once	 the	 pandemic	 has	 come	 to	 an	 end,	
changes	will	be	visible	and	prominent	in	every	industry.	
In	particular,	the	healthcare	sector	will	be	transformed	
beyond	recognition.	It	is	for	this	reason	that	I	am	certain	
the	BHRC	will	outgrow	its	supporting	role	into	one	that	
is	more	proactive,	effectively	providing	the	strength	and	
a	competitive	edge	for	our	organization.”	
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	 ในปี	พ.ศ.	 2554	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	 (BHRC	 :	 Bangkok	Health	
Research	Center)	 ได้ถึูกจัดตั�งข้�น	 ตามนโยบายของ	บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	
จำากัด	 (มหาชน)	 ท้�สนับสนุนให้เกิดการวิจัย	 เพราะการวิจัยเป็นสิ�งสำาคัญท้�จะทำาให้ม้
การพัฒนาการดูแลผู้่ป่วย	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจ้งเป็นหน่วยงานท้�ช่วยส่งเสริม	
สนับสนุน	ความสามารถึทางการวิจัย	สำาหรับแพทย	์และพนักงาน	ในบริษัท	กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ	จำากัด	(มหาชน)	อยา่งเต็มความสามารถึ	โดยตลอด	5	ปีน้�	ศูนย์วิจัยฯ	ได้
พยายามพัฒนาศักยภาพของท้มงานและเคร่�องม่อต่างๆ	 โดยม้ความเปล้�ยนแปลงท้�
เราภาคภูมิใจเกิดข้�น	

OUR PROMINENT FIVE YEARS
	 Founded	in	2011,	Bangkok	Health	Research	Center	(BHRC)	was	formed	
under	BDMS’	policy	that	encourages	research	and	innovative	discoveries;	two	
key	elements	which	the	company	believes	to	be	crucial	in	the	improvement	
of	treatments	and	patient	care.	
	 In	the	last	five	years,	BHRC	has	been	doing	its	best	to	support	and	
improve	the	research	capacity	of	 its	medical	professionals	and	employees	
under	the	BDMS	family.	The	BHRC	has	dedicated	its	time	and	resources	to	
enhance	both	the	research	team’s	potential	and	capacity,	with	a	proven	track	
record	of	our	dedication	visibly	reflected.
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ในช่่วงที�ผ่่านมิาศูนย์วิจัยสุขภาพกรุุงเทพ
ไดุ้สินับสินุนให้เกิดุโครงการวิจัำยและนวัตกรรม ใน BDMS 

จำำานวน 366 โครงการ
Under the support of the BHRC, 366 research projects 

at BDMS had come to fruition:

Group Innovation Research Total
1 30 106 136

2 32 10 42

3 19 16 35

4 11 17 28

5 37 1 38

6 43 15 58

7.1 14 - 14

7.2 3 - 3

BDMS 9 3 12

Total 198 168 366

	 ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ	ผ่ลักดันให้เกิดงานวิจัยทกุปี	ด้วยการ
สนับสนุนให้นักวิจัยทำางานวิจัยออกมาได้อยา่งม้ประสิทธภิาพ	รวมถ้ึง
สร้างนักวิจัยหน้าใหม่	โดยการจัดอบรมท้�เข้มข้นมากข้�น	เป็นม่ออาช้พ
มากข้�น	จากเดิมท้�เคยเป็นผ่ลงานวิจัยแบบ	R2R	(Routine	to	Research)	
หรอ่การพฒันางานประจำาสูง่านวิจัยของพยาบาล	ผ่ลงานสว่นใหญเ่ป็น
โครงการขนาดเล็กๆ	 ท้�มุ่งแก้ปัญหา	“หน้างาน”	 ใช้ทรัพยากรเท่าท้�ม้
หรอ่ทุนสว่นตัว	ยงัไมเ่ขา้ไปถ้ึงการจดสทิธบิตัรและยังไมถู่ึกนำาเสนอเพ่�อ
สามารถึนำาไปใช้ในวงกว้าง

	 One	of	BHRC’s	goals	is	to	annually	increase	the	number	
of	researches	by	providing	support	to	researchers	to	produce	
quality	 findings,	 along	with	nurturing	new	 researchers.	 This	
includes	hosting	more	intensive,	professional	seminars	to	match.	
The	aim	is	to	elevate	existing,	and	future	research,	compared	to	
the	previous	R2R	(Routing	to	Research)	practice	which	dealt	with	
‘on-site’	problem	solving	that	were	carried	out	under	limited	
resources	with	personal	 funds,	with	no	access	 to	getting	the	
works	copyrighted	or	published.	

ข้อมูล	ณ	เด่อน	พฤษภาคม	2561	
As	of	May,	2018
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	 สว่นผ่ลงานวิจัยในเชงิล้กโดยแพทยผู้์่เช้�ยวชาญ	
เริ�มม้มากข้�น	 ซ้�งปัจจัยท้�ทำาให้ม้จำานวนผู่้วิจัยมากข้�น	
นอกจากผู้่ทำาวิจัยจะต้องม้ใจรักแล้ว	ส่วนหน้�งเกิดจาก
การท้�ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้จัดโครงการส่งเสริม
ความรูค้วามสามารถึ	โดยจัดอบรม	Basic	Research	and	
Basic	Biostatistics	กับ	Good	Clinical	Practices	(GCP)	
ทกุปี	และจัดอบรมเชิงปฏิิบติัการ	Research	Camp	ปีละ	
1	ครั�ง	เพ่�อพัฒนาความสามารถึของผู้่ทำาวิจัย	อันนับเป็น
กลไกหน้�งท้�ม้สว่นชว่ยกระตุน้ให้เกิดการวิจัยในเคร่อเพิ�ม
มากข้�น	เน่�องจากการอบรมมห้ลักสตูรเข้มขน้มากข้�นทกุ
ปี	 ตั�งแต่ความรู้พ่�นฐานในการทำาวิจัย	 ไปจนถ้ึงการทำา
เวิร์คช็อป	โดยเน้นท้�กลุ่ม	COE	(Center	of	Excellence)	
หร่อหน่วยงานท้�ม้ศูนย์ความเป็นเลิศ	เพ่�อพัฒนาให้เป็น
นักวิจัยแบบพหุสถึาบนั	รวมถ้ึงการเริ�มสอดแทรกความรู้
ด้านนวัตกรรมทางการแพทยแ์ละการนำาเทคโนโลยใ้หม่
ต่างๆ	มาใช้ให้ทันกับสถึานการณ์

	 In	 addition,	 more	 in-depth	 research	
by	 specialists	 has	 also	 seen	 an	 increase.	 Aside	
from	our	 researchers’	 and	 specialists’	 passion,	
this	coincides	with	BHRC’s	effort	to	improve	our	
medical	professionals’	skills	as	researchers.	From	
the	annual	Basic	Research	and	Basic	Biostatistics	
to	Good	Clinical	Practices	 (GCP)	 and	 the	 yearly	
Research	Camp,	these	intensive	training	workshops	
play	a	part	in	encouraging	the	growth	of	research	
within	 the	 organization.	With	 the	 increasingly	
intensive	courses	that	range	from	basic	research	
knowledge,	educating	on	new	medical	innovations	
and	applying	new	technology	to	cases,	to	workshops	
focusing	on	the	COE	(Center	of	Excellence),	we	are	
continually	supporting	our	researchers	to	become	
multicenter	researchers.
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ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุุงเทพ 
ไดุ้จัำดุอบรมให้กับบุคลากรในเครือ BDMS จำำานวนกว่า 2,000 คน  (ระหว่างป ี2015 – 2019)

2015

2016

2017

2018

2019

CITI Program
	 นอกจากการอบรมเป็นกลุ่ม	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพยังสมัครเป็นสมาชิก	Collaborative	 Institutional	
Training	 Initiative	Program	(CITI	Program)	ซ้�งเป็นชอ่งทางการเร้ยนรูท้างออนไลน์	 ท้�เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้
ศ้กษากฎเกณฑ์์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนท้�จะเริ�มดำาเนินการวิจัย	บุคลากรในเครอ่	BDMS	สามารถึลงทะเบ้ยน
เรย้นได้ด้วยตนเอง	เม่�อเรย้นครบจนผ่า่นหลักสตูรแล้ว	สามารถึพมิพใ์บประกาศน้ยบตัรได้ด้วยตนเอง	และนำามาใช้
ยน่ยนัคณุสมบติัของผู้่ทำาวิจัยในการย่�นขอทำาวิจัยได้

CITI Program
	 Beside	 training	 through	 traditional	 channel,	 BHRC	 is	 also	 a	member	 of	 Collaborative	
Institutional	Training	Initiative	Program	or	CITI	Program	which	 is	the	online	channel	for	 learning	 in	
which	researchers	can	study	about	research	ethics.	Any	BDMS	personnel	can	register	for	CITI	program.	 
A	certificate,	which	can	be	used	as	a	qualification	for	a	researcher	can	be	printed	after	one	completing	
the	training.	

   ปี/Year           จ�ำนวนผูไ้ด้รบักำรอบรม / personnel that have been trained

233

306

292

355

895

The BHRC have training workshops for over 2,000 personnel
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AOCSC – AO Clinical Study Center
	 เม่�อเด่อนสงิหาคม	พ.ศ.	2557	โรงพยาบาลกรุงเทพ	โดยการ
ประสานงานของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	 ได้รับการรับรองคุณภาพ
	 เป็นศูนยวิ์จัยทางคลินิกของ	AO	Foundation	ซ้�งเป็นองค์กรทางการ
แพทยท้์�ไมแ่สวงหาผ่ลกำาไร	ม้หนว่ยวิจัยและขอ้มูลทางคลินิก	(AOCID	–	
AO	Clinical	Investigation	and	Documentation)		ทำาหน้าท้�สนับสนุน
การฝึกอบรมและวิจัยทางคลินิก	 และสนับสนุนให้เกิดศูนย์วิจัยทาง
คลินิก	(AOCSC	–	AO	Clinical	Study	Center)	ในระดับประเทศ	เพ่�อ
สรา้งมาตรฐานในการทำาวิจัยทางคลินิกอยา่งม้คณุภาพในแต่ละประเทศ	
และก่อให้เกิดเครอ่ขา่ยนานาชาติ

AOCSC – AO Clinical Study Center
	 August	 of	 2014,	 Bangkok	Hospital,	 coordinated	 by	
BHRC,	was	certified	as	one	of	AO	Foundation’s	clinical	study	
centers.	AO	Foundation	is	a	non-profit	organization,	with	clinical	
Investigation	and	documentation	unit.	One	of	its	missions	is	to	
provide	clinical	research	and	training	program,	and	support	the	
set-up	of	AO	Clinical	Study	Center.	AO	Clinical	Study	Center	helps	
elevate	the	standard	of	quality	in	clinic	research	in	the	member	
countries,	and	creates	the	international	network	of	clinical	study	
centers.	
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	 ในฐานะ	AOCSC	ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจัดอบรม	GCP	AOCID	Faculty	Training	Meeting	เม่�อวันท้�	15	
ม้นาคม	พ.ศ.	2560	และต่อด้วย	AOPEER	กับ	Investigator	Meeting	ในโครงการ	Results	of	Internal	Fixation	
in	3	and	4	-	part	Proximal	Humerus	Fracture	with	Anatomical	Looing	Plate:	A	Prospective	Multi-Center	
Study	ม้ผู้่รับการอบรม	49	คน

	 March	15th,	2017,	BHRC,	as	a	member	of	AOCSC,	organized	GCP	AOCID	Faculty	Training	Meeting,	
followed	by	AOPEER	and	Investigator	Meeting	in	the	program	named	Results	of	Internal	Fixation	in	3	
and	4	-	part	Proximal	Humerus	Fracture	with	Anatomical	Looing	Plate:	A	Prospective	Multi-Center	Study.	
49	personnel	were	participated.

	 และในวันท้�	29	สงิหาคม	พ.ศ.	2560	AOCID	ก็ได้
ต่ออายุ	(Recertification)	AOCSC	Level	I	ให้ศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพเป็นศูนย์วิจัยทางคลินิก	AOCSC	ระดับ	
1	ม้ผ่ลถ้ึงเด่อนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2563

	 August	29th,	2017,	BHRC	was	recertified	
by	 AOCID,	making	 the	 hospital	 AOCSC	 level	
one	 clinical	 research	 center.	 The	 certification	 is	
effective	until	November	2020.
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Innovation
	 ในด้านนวัตกรรม	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	 ได้เป็นตัวแทนของ	 บริษัท	 กรุงเทพดุสิตเวชการ	 จำากัด
	 (มหาชน)	 ในการเข้ารว่ม	 โครงการสง่เสริมความสามารถึทางนวัตกรรมสำาหรับผู้่ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2561	ม้ผ่ลทำาให้	บริษัทฯ	ได้รบัรางวัล	2	รางวัล	ได้แก่	รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเย้�ยม
	(Top	Innovative	Organization)	และรางวัลการจัดการนวัตกรรมทั�งองค์กร	(Total	Innovation	Management)	
จากสำานักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ	(องค์การมหาชน)	หรอ่	NIA	หลังจากได้รบัรางวัลดังกล่าว	ศูนย์วิจัยสขุภาพกรุงเทพ
	ได้รว่มม่อกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ		ผู้่เช้�ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล	และผู้่เช้�ยวชาญจากวิทยาลัยการ
จัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการจัดหลักสูตร	“BDMS	Medical	 Innovation	Trainning”เพ่�อเพิ�มพูนศักยภาพ 
ของบุคลากร	ในปี	พ.ศ.	2562	ด้วย	นอกจากน้�	ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพยงัให้ความสำาคัญในการสง่เสรมิความรู้ความ
สามารถึของบุคลากร	จ้งได้สง่พนักงานไปอบรมจนสำาเร็จเป็นตัวแทนสิทธบิัตร	(Patent	agent)	ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา	รวม	2	ท่าน	หมายเลข	2643	และ	2644
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Innovation
	 BHRC	assisted	BDMS	to	win	Top	Innovative	Organization	award	and	Total	Innovation	Management	
award	from	National	Innovation	Agency	or	NIA	in	2018.	Later	in	2019,	BHRC	with	NIA,	experts	from	
Mahidol	University	and	College	of	Management,	Mahidol	University,	organized	“BDMS	Medical	Innovation	
Training”		for	personnel’s	potential	 improvement.	Improving	employees’	performance	is	one	of	our	
missions,	BHRC	sent	its	staff	to	be	trained	with	Department	of	Intellectual	Property.	Two	have	become	
patent	agent.	(number	2643	and	2644)
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Data Research
	 งานด้านวิจัยขอ้มูล	ถ่ึอเป็นอ้กหน้�งด้านท้�สำาคัญ	
ซ้�งศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพได้พฒันาโครงสรา้งพ่�นฐาน
ไว้ในรูปแบบของโครงการจัดตั�งและบำารุงรักษาคลัง
ข้อมูลเพ่�อการวิจัย	 (BDMS	Research	Data	Reposi-
tory)	 โดยเน้นการนำาข้อมูลจากโรงพยาบาลและศูนย์
ความเป็นเลิศต่างๆ	มาเช่�อมโยงให้เป็นระบบเด้ยวกัน
	 เพ่�อสามารถึนำาไปวิจัยได้อย่างถึูกต้องในอนาคตตาม
มาตรฐานการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล	และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล	CIOMS	(2016)	และ	WMA	(Taipei	
2016)

Data Research
	 Data	 is	 also	 crucial	 to	 research.	 BHRC	
has	 developed	 the	 data	 basic	 structure	which	
has	become	BDMS’s	Research	Data	Repository,	
connecting	 all	 research	 data	 from	 BDMS’s	
hospitals	and	centers	of	excellence	into	the	net-
work,	all	for	research	purpose	and	within	the	strict	
security	protocols,	corresponding	to	CIOMS	(2016)		
and	WMA	(Taipei	2016).
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Medical Data Management for Research
	 With	 the	 data	 from	 Medical	 Data	
Management	 for	 Research	 project,	 these	 are	
BHRC’s	applications	for	better	healthcare.		
 Metabolic Syndrome: Algorithm for 
Diagnosis.	Metabolic	 Syndrome	 is	 a	 cluster	 of	
conditions	 that	 increases	 one’s	 risk	 of	 heart	
disease,	 stroke	 and	 type	 two	 diabetes.	 BHRC	
acquired	data	from	patient’s	annual	check-up	at	
the	hospital.	 The	 incognito	 collected	data	were	
analyzed	and	data-visualized	in	the	form	of	radar	
chart	so	persons	with	high	risk	of	this	syndrome	
can	be	screened.	The	study	was	printed	in	Bangkok	
Medical	Journal	volume	14.1	

Medical Data Management for Research
	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้นำาข้อมูลสุขภาพ
จากโครงการจัดการข้อมูลทางการแพทย์เพ่�อการวิจัย
	 (Medical	 Data	Management	 for	 Research)	 มา
ประยุกต์ใช	้ดังน้�

 สรา้งอัลกอรทึิมการวินิจฉัยภาวะอ้วนลงพุง 
(Metabolic Syndrome)	ซ้�งเป็นภาวะท้�รา่งกายม้การ
เผ่าผ่ลาญอาหารท้�ผิ่ดปกติ	ทำาให้เกิดปัญหาเร่�องความ
ดันโลหิตสูง	เบาหวาน	และไขมันสูง	ทำาให้ผู้่ป่วยม้ความ
เส้�ยงต่อการเกิดโรคหลอดเล่อดสมองและหัวใจ	ศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพได้คัดแยกข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ประจำาปี	 ของผู้่ท้�มารับบริการในโรงพยาบาล	 ในช่วง
ระยะเวลา	5	 ปี	 โดยไม่ได้ระบุตัวตนผู้่มาใช้บริการ	จาก
นั�นจ้งนำาข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบของแผ่นภูมิเรดาร์	
(Radar	Chart)	เพ่�อนำาเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณให้เห็น
ภาพและเข้าใจง่าย	 (Data	 Visualization)	 ซ้�งการนำา
เสนอข้อมูลด้วยแผ่นภูมิเรดาร์นั�นม้ข้อด้ท้�สามารถึคัด
กรองผู้่ท้�ม้ความเส้�ยงสูงในการเกิดภาวะ	Metabolic	
Syndrome	 ได้อย่างม้ประสิทธภิาพ	ผ่ลการศ้กษาน้�	 ได้
ต้พิมพ์เป็นบทความในวารสาร	The	Bangkok	Medical	
Journal	ฉบับท้�	14.1
 วิเครำะห์และสร้ำงองค์ควำมรู้จำกข้อมูลลง
ทะเบยีนศนูยค์วำมเป็นเลิศ (COE Registry) เชน่	การ
หาความสมัพันธร์ะหว่างการประเมินระดับความรุนแรง
จากการบาดเจ็บ	 เพ่�อเพิ�มความแม่นยำาในการรักษา
พยาบาล	หร่อการวิเคราะห์ภาระงานในช่วงเวลาต่างๆ	
เพ่�อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร	เป็นต้น

 COE Registry	 The	 system	analyzes	data	
from	center	of	excellence	and	builds	up	the	body	
of	knowledge	accordingly.	For	instant,	Descriptive	
Correlational	Design	of	 the	degree	of	 injury	 to	
improve	the	precision	in	treatment,	or	the	analysis	
of	 workload	 during	 different	 time	 frames	 to	
improve	resource	management.
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The Bangkok Medical Journal
 	 หากย้อนกลับไปในช่วงแรกเริ�ม	บทความทางวิชาการในวารสาร	The	Bangkok	Medical	 Journal	ยังม้
จำานวนจำากัดและหาผู้่ต้พมิพผ์่ลงานวิจัยได้ยาก	ทว่าในปัจจุบัน	วารสารสามารถึพฒันา	ปรับปรุงคุณภาพ	และยก
ระดับมาตรฐาน	จนทำาให้ม้จำานวนบทความมากข้�น	ม้ความหลากหลายในลักษณะของผ่ลงานวิจัย	ม้นิพนธต้์นฉบบั	
(Original	Articles)	จากทั�งภายในและภายนอกองค์กรมากข้�นเร่�อยๆ	ม้ผู้่เขย้นทั�งในประเทศและต่างประเทศ	ทำาให้
คณุภาพของผ่ลงานวิจัยท้�ต้พมิพเ์พิ�มสงูข้�นทกุปี
	 The	Bangkok	Medical	Journal	เป็นวารสารท้�รบัต้พมิพบ์ทความในสาขาวิชาต่างๆ	ม้ผ่ลให้เน่�อหาม้ความ
หลากหลาย	แตกต่างจากวารสารวิชาการทางการแพทย์ส่วนใหญ	่ ท้�ม้เน่�อหาเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขา	ทำาให้
วารสาร	The	Bangkok	Medical	Journal	เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาอาช้พ	
	 การท้�วารสารเป็น	Peer	Review	Journal	ทุกบทความท้�สง่เข้ามาจะต้องผ่่านการทบทวน	ตรวจสอบ	และ
ปรับปรุงแก้ไขจากผู่้ทบทวน	 (Peer	 Reviewers)	 ซ้�งเป็นผู่้เช้�ยวชาญ	หร่อ	ผู่้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรในสาขา
ต่างๆ	อยา่งน้อยบทความละ	2	 ท่าน	 โดยในวารสารแต่ละฉบับจะม้บทความประมาณ	20	บทความ	คร้�งหน้�งเป็น
นิพนธต้์นฉบับ	(Original	Articles)	ท้�เหล่อเป็นรายงานผู้่ป่วย	(Case	Report,	Case	Series)	และ	บทความปริทัศน์	
(Review	Article)	ตามมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล	และนอกจากน้�	ยังม้บทวิจารณ์หนังส่อ	(Book	Review)	กับ	
ภาพทางการแพทย	์(Medical	Images)	ในทกุฉบบัด้วย	นับเป็นวารสารท้�ม้บทความเป็นประโยชน์และออกตรงเวลา
ทุกฉบับ
	 ทั�งน้�	เป็นไปได้ด้วยความอุตสาหะของท้มงาน	ซ้�งนำาโดย	นายแพทย์จิโรจน์	สุชาโต	หัวหน้ากองบรรณาธกิาร	
ท้�คอยเสาะหาและเช่�อเชิญผู้่เช้�ยวชาญจากทั�งในและต่างประเทศสง่บทความเขา้มาให้ผู้่ทบทวนได้พจิารณาให้ความ
เห็น	หลายครั�งต้องติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด	 เพ่�อให้วารสารได้ต้พิมพ์ตามกำาหนดเวลา	จนวารสารได้รับ
การพัฒนามาถ้ึงทุกวันน้�	

The Bangkok Medical Journal
	 The	journal	started	small.	The	articles	were	quite	limited.	Authors	were	hard	to	come	by.	Today	
the	journal	has	been	improved	tremendously.	There	are	more	articles,	the	topics	and	fields	are	more	
diverse.	Original	articles	from	BDMS	and	outside	sources	keeps	pouring	in.	Authors	are	both	Thai	and	
international.	The	quality	of	the	published	research	result	has	improved	significantly.
	 Diversity,	one	of	The	Bangkok	Medical	Journal’s	DNA,	is	what	makes	the	journal	different	from	
most	medical	journals	which	carry	contents	of	specific	fields.	Its	diverse	content	makes	the	Bangkok	
Medical	Journal	very	helpful	among	all	types	of	medical	professionals.
	 Before	being	published,	each	article	will	be	thoroughly	reviewed	by	at	least	two	peer	reviewers	
who	are	non-BDMS	experts.	There	are	about	twenty	articles	in	each	issue,	half	are	original	articles,	the	
rest	are	case	reports,	case	studies,	review	articles	of	international	standard,	book	reviews	and	medical	
images.	Each	issue	if	full	of	content,	and	its	publication	date	is	always	on	time.
	 The	success	of	the	journal	comes	from	the	hardworking	team	under	the	guidance	of	Chirotchana	
Suchato,	M.D.,	the	editor	in	chief	who	constantly	seeks	and	extends	invitations	to	local	and	international	
experts	to	become	the	authors	whose	article	will	then	be	reviewed	extensively.	The	work	process	 is	
well-managed	so	that	the	journal	has	always	met	its	deadlines	and	publication	dates.
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	 เพ่�อพัฒนาวารสารอยา่งต่อเน่�อง	กองบรรณาธกิาร	
ม้การประชุม	(Editorial	Board	Meeting)	ปีละ	2	ครั�ง	
ตลอดระยะเวลา	 5	 ปีท้�ผ่่านมา	 ทำาให้วารสาร	 The	
Bangkok	Medical	 Journal	 ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
จนเป็นท้�ยอมรับทั�งในประเทศและต่างประเทศ	 ได้
รับเล่อกเข้าสู่ศูนย์ดัชน้การอ้างอิงวารสารไทย	 หร่อ	
Thai-Journal	Citation	Index	(TCI)	ในกลุ่มท้�	1	และยัง
เขา้สูข่อ้มูลดัชน้การอ้างอิงภูมิภาคอาเซ้ยน	หรอ่	ASEAN	
Citation	 Index	 (ACI)	 โดยม้เป้าหมายต่อไปในการเข้า
สู่ฐานข้อมูลนานาชาติ	 เช่น	 Scopus	 หร่อ	 PubMed	 
ผ่ลจากการท้�วารสาร	The	Bangkok	Medical	Journal	
ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล	 ACI	 ทำาให้ผู้่ต้พิมพ์ผ่ลงานวิจัยกับ	 
The	Bangkok	Medical	Journal	สามารถึนำาไปใชอ้้างอิง
เพ่�อเสนอขอตำาแหนง่วิชาการทางการแพทยห์รอ่ทำาเร่�อง
เพ่�อขอสำาเร็จการศ้กษาได้	

	 During	 the	 last	five	 years,	 there	are	 two	
editorial	 board	meetings	annually.	 The	Bangkok	
Medical	Journal	has	been	constantly	improved	so	
it	has	been	locally	and	internationally	recognized.	
It	is	selected	into	Thai-Journal	Citation	Index	(TCI)	
group	one	and	ASEAN	Citation	Index	(ACI).	The	next	
goal	is	to	be	included	into	international	database	
organizations	 such	as	Scopus	or	PubMed.	Being	
included	 in	ACI	 database	allows	authors	whose	
article	(s)	published	in	the	journal	to	cite	their	work	
as	academic	reference	for	their	professional	and	
academic	advantage.	
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	 วารสาร	 The	 Bangkok	Medical	 Journal	
ได้รับความสนใจจากผู่้บริหารระดับสูง	 ในทุกฉบับ 
กองบรรณาธิการจ้งได้เชิญผู้่เข้ยนบทความนำาเสนอ
เน่� อหา	 เพ่� อรับคำาแนะนำาเพิ�มเติมจากนายแพทย์ 
ปราเสริฐ	 ปราสาททองโอสถึ	 หลายครั�งท้�ผู้่เข้ยนได้
นำาคำาแนะนำาของท่านไปต่อยอดเพิ�มเติมเป็นผ่ลงาน
วิจัยต่อเน่�อง	หร่อนำาไปใช้ให้งานบริการทางการแพทย์
ก้าวหน้าข้�น
				 ด้วยการสนับสนุนอย่างด้ยิ�งตลอดมา	 ทำาให้
วารสาร	The	Bangkok	Medical	Journal	เผ่ยแพรค่วาม
รูเ้พ่�อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยา่งต่อเน่�อง	ปัจจุบัน	
ต้พิมพ์และแจกจ่าย	20,000	เล่มต่อฉบับ	ม้การกระจาย
วารสารไปทั�วโลกผ่า่นสถึานเอกอัครราชทตูไทย	สถึาบัน
การศ้กษาต่างๆ	 ตลอดจนห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
หลายแห่งในต่างประเทศ	 และยังสามารถึอ่านแบบ
ออนไลน์ได้	ทั�งในรูปแบบไฟล์	pdf	และแบบ	e-book	

	 The	Bangkok	Medical	 Journal	 has	 been	
under	the	watchful	eyes	of	our	executives.	Authors	
in	 each	 volume	will	 be	 personally	 suggested	
by	Prasert	Prasarttong-Osoth,	M.D.	Many	of	 his	
suggestion	and	 sharp	 idea	have	 sparked	 further	
researches	which	 improve	 the	medical	 service	
works.
	 The	Bangkok	Medical	Journal	is	regularly	
published	with	 20,000	 print	 runs.	 The	 printed	
copies	are	distributed	globally	via	the	network	of	
Thai	 embassies,	 education	 institutes	 and	many	
university	 libraries	 abroad.	 It	 can	 also	 be	 read	
online,	in	PDF	files	or	e-book	format.
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	 5	 ปีท้�ผ่่านมา	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพยังได้
นำาวารสารเข้าร่วมเป็นส่วนหน้�งในเคร่อข่ายพันธมิตร
ผู้่ทำาวารสารวิชาการ	 The	Asia	 Pacific	Association	
of	Medical	 Journal	Editors	 (APAME)	 ด้วย	 โดยการ
เข้าร่วมประชุม	 Asia	 Pacific	Medical	 Education	
Conference	ซ้�ง	วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์	แพทย
สมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัึมภ์	(จพสท.)	
เป็นเจ้าภาพ
	 นอกจากนั�นศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพยังขยาย
เคร่อข่ายเพ่�อร่วมงานกับวารสารทางการแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยชั�นนำาในประเทศ	 เพ่�อแบ่งปันทรัพยากร
ทั�งความรู้	รายช่�อผู้่ทบทวน	(Reviewer)	และทรัพยากร
อ่�นๆ	เท่าท้�เป็นไปได้	เชน่	การใช้โปรแกรมตรวจสอบการ
เขย้นซ�าหร่อการลอกเล้ยน	(Plagiarism	Check)	ซ้�งทาง
วารสารได้ลงทุนซ่�อโปรแกรม	iThenticate	มาใช้งาน

	 For	five	years	the	journal	has	been	a	part	
of	the	Asia	Pacific	Medical	Education	Conference,	
hosted	by	the	Journal	of	the	Medical	Association	of	
Thailand.	The	Bangkok	Medical	Journal,	by	BHRC,	
has	joined	the	network	of	the	editor	team	of	The	
Asia	Pacific	Association	of	Medical	Journal	Editors	
(APAME).
	 Moreover,	BHRC	has	been	 collaborating	
with	medical	 journals	of	 Thailand’s	prestigious	
universities.	The	network	shares	resources,	content,	
list	of	reviewers	and	other	possible	resources.	The	
journal	 has	 invested	 in	 program	 iThenticate	 to	
detect	plagiarism	as	well.
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ศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพกับก�ริสัริ��งเคำรืิอข่�ยพันำธมิิตริ และ
ง�นำสืั�อสั�ริคำวิ�มิร้ิ�ให�กับปีริะช�ชนำ
	 การม้พันธมิตรภายในเคร่อ	BDMS	 ม้ส่วนสำาคัญในการทำาให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นท้�รู้จัก	 เช่�อถ่ึอ 
ไว้วางใจ	ท้�จะเข้าไปม้สว่นรว่มสนับสนุนงานวิจัยในหน่วยงานต่างๆ	และนำาความรู้	ประสบการณ์ท้�ได้	ไปแบง่ปันใน
รูปแบบบทความ	หร่ออินโฟกราฟิก	อาทิ	บทความสุขภาพ	วิด้โอให้ความรู้ผ่่านทางเว็บไซต์	www.bangkokhealth.
com	และ	Youtube	ชอ่ง	bangkok	health	research	center	ตลอดจนวารสารวิชาการต่างๆ	นอกจากการสร้าง
เคร่อข่ายภายในองค์กรแล้ว	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพยังให้ความสำาคัญกับการม้เคร่อข่ายพันธมิตรจากภายนอก	
อาทิ	กระทรวงสาธารณสุข,	มหาวิทยาลัยมหิดล,	สถึาบันเทคโนโลย้พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(สจล.),	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย้พระจอมเกล้าธนบุร้	(มจธ.),	Thailand	Center	of	Excellence	for	Life	Sciences	(TCELS),	
Thailand	Towards	Excellence	in	Clinical	Trials	(ThaiTECT)

BHRC and its mission of building the network of allied, 
and communicating to the public
	 Working	with	our	allied,	both	 inside	and	outside	of	BDMS,	helps	BHRC	establishes	the	trust	
within	the	public.	BHRC	takes	parts	in	supporting	research	works	in	other	units.	Moreover,	BHRC	shares	
its	body	of	knowledge	and	experience	in	the	forms	of	popular	science	articles,	infographic.	There	are	
articles	on	healthcare,	informative	video	on	www.bangkokhealth.com	and	YouTube	channel	of	Bangkok	
health	research	center,	and	through	academic	journals.	Solidifying	the	academic	network	with	other	
organizations	is	also	BHRC’s	mission.	Our	allied	are	Ministry	of	Public	Health,	Mahidol	University,	King	
Mongkut’s	 Institute	of	Technology	Ladkrabang,	King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi,	
Thailand	Center	of	Excellence	in	Life	Sciences	(TCELS),	and	Thailand	Towards	Excellence	in	Clinical	
Trials	(ThaiTECT).

YouTube Channel 
Bangkok Health Research 

Center

www.bangkokhealth.com
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คำวิ�มิร่ิวิมิมืิอกับกริะทัริวิงสั�ธ�ริณสุัข
	 การทำางานรว่มกับกระทรวงสาธารณสขุ	เป็นการทำางานด้านระบาดวิทยา	ในโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด
ใหญ	่(Influenza	surveillance)	ซ้�งเป็นการรายงานแนวโน้มการระบาดร่วมกับกรมควบคุมโรค	เพ่�อพัฒนางานด้าน
ขอ้มูลสาธารณสุขให้ทันสมัย	พรอ้มใชง้านในทุกสถึานการณ	์ทำาให้ท้มศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ	รว่มกับท้มพฒันา
ระบบธุรกิจอัจฉรยิะ	(Business	Intelligence	-	BI)	ได้รบัรางวัล	ผ่ลงานนวัตกรรมด้	(ประเภทประชาชนทั�วไป)	ใน
งาน	HIMSS	AsiaPac	16	ในปี	พ.ศ.	2559	
	 การทำางานท้�เข้มแข็งในเร่�อง	Health	Information	ทำาให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	สามารถึเป็นหน่วยงาน
ท้�ม้บทบาทสำาคัญในการส่งต่อข้อมูล	 โดยม้การลงนามบันท้กข้อตกลง	 (MOU)	 ร่วมกับกรมควบคุมโรค	กระทรวง
สาธารณสุข	 เพ่�อเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ	 โดยนำาข้อมูลท้�ประมวลผ่ลแล้วมาใช้วิเคราะห์ติดตาม
สถึานการณ์	 โดยเฉพาะเร่�องไข้หวัดใหญ่	 	 ไข้เล่อดออก	และกำาลังพัฒนาต่อเน่�องสู่วัณโรค	ภาวะไขมันในเล่อดสูง	
รวมทั�งการติดตามเช่�อด่�อต่อยาปฏิิช้วนะ

Working with Ministry of Public Health
	 Keeping	close	track	of	 the	 influenza	epidemic,	BHRC	works	with	Ministry	of	Public	Health’s	
Department	of	Disease	Control	in	influenza	surveillance	project	which	report	the	epidemic	tendency.	
The	project,	which	is	the	collaboration	with	Business	Intelligence,	providing	the	up-to-date	data	on	the	
epidemic,	won	the	HIMSS	AsiaPac	16’s	Good	Innovation	award	(general	public	category)	in	2016.
	 BHRC	signs	the	MOU	with	Department	of	Disease	Control,	Ministry	of	Public	Health,	 letting	
the	government	to	share	our	health	information	management	skills,	and	to	be	the	active	agency	in	
health	surveillance	and	data	collecting.	The	data	will	be	analyzed	and	utilized	in	keeping	track	with	the	
influenza	and	dengue	fever,	tuberculosis,	dyslipidemia	and	antimicrobial	resistance	are	planned	to	be	
added	to	the	list.	
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คำวิ�มิร่ิวิมิมืิอกับสัถ�บันำก�ริศึกษ�
	 สำาหรับมหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นความร่วมม่อ
กับคณะวิศวกรรมศาสตร	์ในการใชเ้คร่�องม่อวัดกิจกรรม
ทางกาย	 และความร่วมม่อในการจัดทำาหลักสูตรการ
เร้ยนด้วยตนเอง	 ในหัวข้อ	 ธรรมาภิบาลข้อมูล	 (Data	
Governance)	สว่นความรว่มม่อกับ	สจล.	เป็นโครงการ
ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล	 ทั�งการนำา	 Blockchain	 มา 
ทดลองใช้	 และการประยุกต์วิทยาการด้านปัญญา
ประดิษฐ์	 ในการพยากรณ์ความเส้�ยงต่อโรคไม่ติดต่อ	
สำาหรับ	มจธ.	ท้�ผ่่านมาเป็นเร่�องการศ้กษาวัสดุท้�อาจนำา
มาใช้ในด้านศัลยศาสตร์ออโธปีดิกส์	 และการประดิษฐ์
เคร่�องม่อทางด้านกายภาพบำาบดั	โดยความรว่มม่อเหล่า
น้�	อยูภ่ายใต้	บันท้กความเข้าใจรว่มกัน	(MOU)	ระหว่าง	
BDMS	กับทั�งสองสถึาบัน	

Working with Education Institutes
	 BHRC	works	 with	Mahidol	 University’s	 
Faculty	 of	 Engineering	 on	 physical	 activity	 
measurement	 equipment,	 and	 cooperation	 in	
the	self-direct	learning	curriculum	development,	
under	the	topic	of	data	governance.	With	KMITL,	
the	 center	 works	 on	 data	 science	 project	 in	
which	 there	 is	 the	 experiment	with	 blockchain,	
AI	 technology	 is	 applied	 to	 forecast	 the	 risk	 of	
non-communicable	 disease	 in	 individual.	With	
KMUTT,	 the	 co-research	project	 is	 the	 study	of	
the	possible	material	for	orthopedic	surgery,	and	
the	development	of	physical	therapy	equipment.	
These	projects	are	under	the	MOU	between	BHRC	
and	the	two	institutes.
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Service Design

Decentralized Architecture of Access Control Manager to 
Health Records for a Hospital Group Using Private Blockchain

	 ในปี	พ.ศ.	 2560	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้ร่วมงานกับสถึาบันเทคโนโลย้พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั	(สจล.)	โดย	สจล.	ได้ทำาการศ้กษาความเป็นไปได้	(Proof	of	Concept)	ในการนำา	Blockchain	มาเพ่�อ
ใชเ้ก็บบันท้กขอ้มูลประวัติการตรวจสขุภาพของผู้่เขา้รบัการตรวจ	ให้ม้การเขา้รหัส	(Data	Encryption)		และสรา้ง
	Key	ท้�ใชร้ว่มกันในการเก็บบนัท้กลง	Blockchain	และจัดทำาระบบ	API	ท้�ใชใ้นการเรย้กขอ้มูล	เพ่�อให้สามารถึนำา
ไปใชร้ว่มกับแอปพลิเคชั�น	ต่างๆ	ท้�ทาง	โรงพยาบาลม้อยูแ่ล้วหร่อต้องการสรา้งเพิ�มเติมในอนาคต	โดยผ่ลของการ
ทดสอบ	สามารถึทำาการเก็บบนัท้กและเรย้กใชง้านขอ้มูลผ่่านระบบ	API	ท้�จัดทำาข้�นได้ตามท้�ออกแบบไว้	ดังในภาพ

	 In	2017,	BHRC	and	KMITL	co-studied	the	proof	of	concept	of	applying	blockchain	in	collecting	
health	data	 from	patients’	 checkup.	Data	encryption	and	common	keys	were	used	 in	 storing	data.	 
The	API	was	developed	so	this	can	be	applied	to	the	hospital’s	existing,	and	for	what	may	come	in	the	
future,	applications.	Then	the	test	results	could	be	stored	and	accessed	through	API	as	shown	here:
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Service Design Blueprint v 1.0
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	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเห็นว่าในอนาคตอันใกล้	เราสามารถึใช้เทคโนโลย้น้�ในการเก็บข้อมูลเวชระเบ้ยน
ของผู้่ป่วยได้	ซ้�งจะทำาให้ผู่ป่้วยซ้�งเป็นเจ้าของขอ้มูลมสิ้ทธิเ์ต็มท้�ในการเก็บรกัษา	เข้าถ้ึง	และเล่อกอนุญาตให้ผู่ท้ำาการ
รกัษาเขา้ถ้ึงขอ้มูลได้โดยข้อมูลจะถูึกเก็บบนัท้กไว้ตลอดกระบวนการรักษา	ม้ความครบถ้ึวน	ตรวจสอบได้	และ	ปลอม
แปลงได้ยาก

	 BHRC	plans	to	utilize	the	technology	in	data	storage	of	the	hospital’s	medical	records.	Patient	
entitles	as	the	owner	of	the	data,	as	well	as	the	full	access	to	the	data,	and	the	choice	to	grant	access	
to	data	to	those	who	treat	him/her.	The	system	is	accountable	and	fully	secured.

25BHRC’s 5-Year Report



คำวิ�มิร่ิวิมิมืิอกับ ThaiTECT
	 การเป็นพนัธมิตรกับ	ThaiTECT	หรอ่เครอ่ขา่ย
ความร่วมม่อการวิจัยทางคลินิกเพ่�อความเป็นเลิศของ
ประเทศไทย	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้ร่วมเป็นส่วน
หน้�งด้วยการเปน็เจ้าภาพในการจัดประชุมประจำาปี	ครั�ง
ท้�	17	 เม่�อปี	พ.ศ.	2560	และประสบความสำาเรจ็ด้วยด้
	 ท้�สำาคัญค่อ	 เป็นปีท้�ม้การนำาเสนอ	Clinical	Research	
Roadmap	ท้�คณะกรรมการ	ThaiTECT	สนับสนุนให้จัด
ข้�นมาเพ่�อปูทางสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางคลินิก
ของประเทศไทยด้วย

The Collaboration with ThaiTECT
	 In	 2017,	 BHRC	 successfully	 co-hosted	
the	annual	meeting	with	ThaiTECT	or	 Thailand	
Toward	Excellence	 in	Clinical	 Trait.	 Please	note	
that	 Clinical	 Research	Roadmap,	 supported	 by	
ThaiTECT	committee,	was	presented	to	pave	the	
road	to	Thailand’s	clinical	research	excellence.
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คำวิ�มิร่ิวิมิมืิอกับ TCELS
	 ความรว่มม่อกับ	TCELS	เป็นด้านการสรา้งความรูแ้ละความตระหนัก	ด้านจรยิธรรม	กฎหมาย	และสงัคม	
ของปัญญาประดิษฐ	์(Ethical	Legal	and	Social	Implication	–	ELSI	of	AI)	นอกจากน้�	ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ
ยงัได้สรา้งความรว่มม่อระหว่าง	TCELS	กับ	NHealth	ในโครงการพนัธุกรรมของประเทศไทย	(Genome	Thailand)	
ด้วย

The Collaboration with TCELS
	 The	collaboration	with	TCELS	or	Thailand	Center	of	Excellence	for	Life	Science	is	on	the	topic	of	
ELSI	of	AI	(Ethical	Legal	and	Social	Implication	of	AI).	Moreover	BHRC	started	the	cooperation	between	
TCELS	and	NHealth	in	Genome	Thailand	project.	
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ชมิริมิเหล�อักษริ
	 ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพม้การพฒันารูปแบบการเผ่ยแพร่ความรู้เร่�อยมา	ตั�งแต่ด้านเน่�อหา	ให้ม้ความกระชับ
	เข้าใจง่าย	การสรา้งท้มนักเขย้นท้�ม้ความรูใ้นการเข้ยนให้นา่อ่าน	ผ่่านกิจกรรมเล็กๆ	ท้�เร้ยกว่า	ชมรมเหลาอักษร		ม้
ผ่ลงานโดดเด่น	ค่อ	หนังสอ่เรย้นรูจ้ากผู้่ป่วย	ซ้�งจัดทำารว่มกับศูนยส์มองและระบบประสาท	โรงพยาบาลกรุงเทพ	

Better Writing Club
	 BHRC	has	been	improving	the	quality	of	its	communication,	from	precision	of	text	to	building	
the	team	of	writers	who	are	keen	on	getting	the	message	across	nicely.	The	small	club’s	outstanding	
work	is	Learning	from	Patients	book	which	it	collaborated	with	Bangkok	Hospital’s	Neuroscience	Center.
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สืั�อปีริะช�สััมิพันำธ์
	 ด้านการผ่ลิตส่�อ	ม้หลายรูปแบบ	ได้แก่	booklet	
สรุปบริการและงานท้�ทำามา,	 leaflet	 ประชาสัมพันธ์
,	 วิด้โอ	 LIVE,	 คู่ม่อนักวิจัย	 นอกจากน้�ยังม้การทำาอิน
โฟกราฟิก	สรุปความรู้ในรูปแบบท้�เข้าใจง่าย	ซ้�งได้รับ
ความสนใจ	 ม้หน่วยงานทั�งภายในและภายนอกนำาไป
ใช้ประโยชน์	 เช่น	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 สายงานบริหาร
ทรพัยากรบุคคลกลาง	และฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์

Public Relations Media
	 The	 works	 cover	 the	 whole	 range	 of	
media:	 service	 and	work	 conclusion	 booklets,	
informative	 leaflets,	 video	 LIVE,	 researcher	
handbooks.	Infographic	which	digest	information	
and	re-presented	in	an	easy	to	understand	format	
is	 often	 requested	by	 various	departments,	 PR,	
human	resources	and	investor	relation.

bangkokhealth.com BHRC BDMS @gen-h Bangkok Health
Research Center
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GEN H
	 ส่บเน่�องจากแนวคิดของ	นายแพทย์ไพศาล	 จันทรพิทักษ์	 ศูนย์วิจัยสุขภาพ
กรุงเทพ	ได้ก่อตั�งกลุ่ม	GEN	H	(Healthy	Generation)	ข้�นมาเพ่�อเป็นตัวแทนของกลุ่ม
คนทกุเพศ	ทกุวัยท้�อยากม้สขุภาพด้	เริ�มจากพนักงานในโรงพยาบาลขยายกลุ่มไปยงั
ประชาชนทั�วไป	ภายใต้แนวคิดท้�ว่า	บุคคลไมว่่าจะเกิดในรุน่	(Generation)	ใดก็ตาม
	หากม้พฤติกรรมท้�ทำาให้สุขภาพด้	ก็เป็น	GEN	H	ด้วยกันได้	กิจกรรมน้�ได้ไปนำาเสนอ
ในงานอุ่นไอรักฯ	 งาน	Thailand	Research	Expo	และการประชุมวิชาการประจำาปี	
BDMS	พ.ศ.	2561

GEN H
	 As	 suggested	 by	 Paisal	 Chantarapitak,	M.D.,	 GEN	H	 or	Healthy	
Generation	was	formed	by	people	of	all	ages	and	walks	of	life	whose	common	
goal	 is	 good	health.	 It	 started	 from	 the	ground	 that	health	 comes	 from	
healthy	behavior	regardless	of	generations.	The	club	member	grows	from	the	
hospital	staff	to	the	general	public.	The	activities	were	presented	at	UnAiRak	
fair,	Thailand	Research	Expo	and	2018	BDMS	Academic	Annual	Meeting.
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Face to Face
	 ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ		ได้จัดกิจกรรม	Face	
to	Face	ให้กับสมาชกิ	GEN	H	นำาเสนอเน่�อหาสาระด้าน
การดูแลสุขภาพตนเอง	 ในด้านอาหาร	 การออกกำาลัง
กาย	จิตใจ	ม้ผู้่เขา้รว่มงาน	73	คน	โดยผู้่รว่มงานทุกคน
ม้โอกาสได้ฝึกการทำาอาหารสขุภาพ	ทดสอบสมาธ	ิและ
ทดลองการออกกำาลังกายในท่าต่างๆ	โดยม้วิทยากรจาก
แผ่นกกายภาพบำาบัด	ศูนยส์มอง	และแผ่นกโภชนาการ	
ของโรงพยาบาลเป็นผู้่นำา	

Face to Face
	 The	 informative	 activity	 on	 the	 topic	
of	 self-healthcare,	 right	 diet,	 exercise	 of	 body	
and	mind	 was	 for	 73	 GEN	 H	members.	 The	
participants	 join	 cooking	 class,	 test	 the	 level	of	
their	 concentration	and	 try-out	 various	 types	of	
exercise.	The	workshop	run	by	staff	from	physical	
therapy	department	and	nutrition	department.
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การเปลี่ยนแปลง 
ที่ท�าให้เติบโต
และสามารถึ

ก้าวข้ามอุปสรรค
	 ผู้่บริหารท่านหน้�ง	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	 เป็นหน่วยงาน
เล็กๆ	ท้�เพิ�งม้อายุยังไมถ้่ึง	10	ปี	เปร้ยบเสม่อนเด็กคนหน้�งท้�กำาลังเติบโตพัฒนาตัวเอง	
อุปสรรคต่างๆ	 ท้�เข้ามา	 เป็นสิ�งกระตุ้นให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	พยายามหาทาง
แก้ไข	 และต่อยอดงานท้�ทำาอยู่	 ทำาให้เกิดการเร้ยนรู้	พัฒนา	ซ้�งเราได้สรุปบทเร้ยน 
ท้�สำาคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้

CHANGES, GROWTH AND ACHIEVEMENTS
	 To	quote	one	of	 our	 executives,	 “BHRC	 is	 a	 young	organization.	 
It	hasn’t	 even	 seen	a	decade.	 It’s	 like	a	 child,	 seeking	an	opportunity	 to	
improve	itself.	After	challenges	come	learning	and	improvement.”	Here	are	
the	big	challenges	that	has	helped	us	grow	in	a	big	way.
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ก�ริทัำ�ง�นำเปีน็ำท่ัมิและก�ริสัริ��งเสัริิมิคำวิ�มิ
สั�มิ�ริถของพนัำกง�นำ
 	 การทำางานเป็นท้มสำาคัญมากในการทำาวิจัย
	 เน่�องจากพนักงานในท้มศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ 
ม้พ่� นฐานมาจากหลากหลายสาขาวิชาช้พ	 ทำาให้ม้
ความเข้าใจต่อการทำางานวิจัยแตกต่างกัน	เพ่�อเป็นการ 
ส่งเสริมศักยภาพการทำางานของท้ม	 ศูนย์วิจัยสุขภาพ
กรุงเทพจ้งม้การจัดกิจกรรม	Retreat	ในเด่อนธนัวาคม
ของทกุปีเพ่�อให้พนักงานได้ใชเ้วลาทบทวนผ่ลงานในปีท้�
ผ่า่นมาและทำาแผ่นงานในปีต่อไปรว่มกัน	โดยม้วิทยากร
จากภายนอกมารว่มกิจกรรมเพ่�อเสรมิสรา้งความรู้ความ
สามัคค้และความสมัพนัธอั์นด้	ตลอดจนเพ่�อเปิดมุมมอง
ในการทำางาน	
	 ผ่ลของการจัด	Retreat	 เห็นชัดเจนข้�นเร่�อยๆ	
เม่� อท้มต้องร่วมกันทำาโครงการให้เป็นผ่ลงานของ
ศูนยวิ์จัยสุขภาพกรุงเทพ	แม้บางครั�งจะม้ความต้งเครย้ด
เกิดข้�นบา้ง	แต่ท้มงานก็รว่มแรงรว่มใจกันจนประสบผ่ล
สำาเร็จ	 ซ้�งทั�งหมดมาจากเจตคติท้�ด้ของทุกคนในท้มท้�
พยายามปรับตัวเข้าหากัน	 จนกลายมาเป็นท้มงานท้�ม้
ความแข็งแกรง่	มั�นคงและไว้ใจซ้�งกันและกัน	
	 ในด้านการสร้างเสริมความสามารถึของ
พนักงาน	 (Staff	 Competency)	 จะเห็นได้ชัดเจนว่า
แต่ละคนในท้มพยายามศ้กษาหาความรู้เพิ�มเติมแม้จะ
ไมม้่ประสบการณต์รง	จนทำาให้ทกุคนม้ข้ดความสามารถึ
ในการทำาวิจัยท้�ใกล้เค้ยงกันมากข้�น	เชน่	พนักงานท้�เคย
ชำานาญแต่ในงานด้านเทคนิคก็เริ�มม้ความเข้าใจในงาน
ส่�อสาร	(Communications)	มากยิ�งข้�น	และผู้่ท้�ทำางาน
ด้านการส่�อสาร	 ก็ม้ความรู้ด้านเทคนิคการทำาวิจัยมาก
ยิ�งข้�น	นอกจากนั�นในสถึานการณ์ท้�ม้การจำากัดจำานวน
บุคลากร	ทำาให้ขาดพนักงานธุรการ	ทุกคนในแผ่นกยังม้
สว่นรว่มในการแบง่งานธุรการ	(Administrative	work)	
โดยกระจายความรับผิ่ดชอบรว่มกัน	ทำาให้งานทุกอยา่ง
สามารถึดำาเนินต่อไปได้อยา่งราบร่�น

Teamwork and Staff Competency
	 Teamwork	is	important	in	research	works.	
BHRC’s	 staff	 come	 from	different	 professional	
background,	 so	each	person	may	have	different	
understanding	of	research.	Facing	this	challenge,	
BHRC	plans	to	improve	teamwork	and	unlock	the	
staff’s	potential.	 Every	December	 the	 staff	 take	
part	 in	 the	 retreat	where	 together	 they	 review	
the	work’s	 result	 of	 the	 year,	 and	make	 plans	
for	the	next.	Experts	are	brought	 in	to	run	good	
work	relation	workshops	and	broader	perspective	
workshops.	
	 The	workshops	started	to	bring	each	team	
to	work	together	as	one,	as	of	BHRC	team.	They	
can	cross	over	the	difference,	and	even	get	over	
the	teamwork	stress.	Each	person	tries	his/her	best	
to	aim	for	the	common	success	of	the	team.	The	
team	has	become	solid,	strong	and	trusting.
	 Now	each	member	of	 the	 teams	tries	 to	
compensate	skill	deficiency	in	some	areas.	Those	
excel	in	technical	skill	have	started	to	get	a	hold	
of	communication.	Those	who	communicate	well	
started	 to	become	more	of	 the	 skilled	 research	
technicians.	With	limited	number	of	administrative	
staff,	each	is	willing	to	chip	in	and	share	the	load	of	
administrative	works.	This	makes	the	work	possible	
and	smooth.		
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ชุดตะกั�วป้องกันรังส้บริเวณอวัยวะส่บพันธุ	์
(Gonadal	shield)

ก�ริสัริ��งคุำณค่ำ�ทัั�งทั�งธุริกิจและวิิช�ก�ริท่ั�ตอบโจทัย์องค์ำกริ 
	 ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพม้เป้าหมายในสรา้งสรรค์ผ่ลงานวิจัยท้�ม้คุณค่าทั�งทางธุรกิจและวิชาการอยา่งครบ
วงจร	เน่�องจากท้�ผ่า่นมาผ่ลงานวิจัยหลายชิ�นกลายเป็นผ่ลงาน	“ข้�นหิ�ง”	ท้�ยังไมไ่ด้รับการพฒันาต่อยอด	ศูนย์วิจัย
สขุภาพกรุงเทพจ้งนำาผ่ลงานวิจัยชิ�นสำาคัญอยา่ง	Gonadal	shield	หร่อ	ชุดตะกั�วป้องกันรงัส้บรเิวณอวัยวะส่บพนัธุ	์
ซ้�งได้รบัการต้พมิพ์บทความวิชาการในวารสาร	The	Bangkok	Medical	Journal	ไปจดอนุสทิธบัิตรข้�นทะเบย้นเป็น
ทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิทฯ	เพ่�อพฒันาเป็นผ่ลิตภัณฑ์์ในเชงิพาณชิยต่์อไป
	 จากการท้�ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้ขอข้�นทะเบ้ยนเป็นผู่้รับทำาวิจัยกับกรมสรรพากรจนสำาเร็จเม่�อปี	 
พ.ศ.	2561	 โดยใช้เวลาดำาเนินการถ้ึง	2	 ปี	 เป็นผ่ลให้ผู้่สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยท้�ดำาเนินการโดยศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพสามารถึนำาค่าใช้จ่ายนั�นไปขอลดหย่อนภาษ้เงินได้	 300%	 (3	 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง)	 โครงการ
แรกท้�ใช้สิทธปิระโยชน์น้�	ค่อ	โครงการวิจัย	Physical	Activity	Project	(PA)	ซ้�งได้ย่�นกับ	สวทช.	(สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแ้หง่ชาติ)	ผ่า่นระบบ	RDC	Online	จนได้รบัการรบัรองจาก	สวทช.	และเพ่�อเพิ�มศักยภาพ
ข้�นอ้กระดับหน้�ง	ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพจ้งสมัครขอเป็นผู้่รบัรองตนเอง	(Self-Declaration)	สำาหรบัโครงการวิจัย
พฒันาเทคโนโลย้และนวัตกรรมต่างๆ	ท้�ม้มูลค่าโครงการไมเ่กิน	3	ล้านบาท	เพ่�อสามารถึอนุมัติโครงการได้ด้วยตนเอง	

Creating the Academic as Well as Business Value
	 It	is	BHRC’s	goal	to	focus	on	the	business	value	as	well	as	the	academic	value	of	its	research.	
The	works	aren’t	meant	to	be	put	on	the	shelf.	The	research	called,	Gonadal	Shield,	that	was	printed	
in	the	Bangkok	Medical	Journal,	has	been	registered	as	the	company’s	intellectual	property,	which	is	
the	first	step	to	the	development	into	a	commercial	product.
	 After	two	years	of	processing,	BHRC	has	succeeded	in	register	with	the	Revenue	Department	for	
research	&	development	tax	deduction	in	which	the	research	expense	can	be	deducted	at	300%	(three	
times	of	the	actual	expenses).	The	first	project	benefits	from	this	privilege	is	Physical	Activity	Project	
(PA)	that	was	applied	with	National	Science	and	Technology	Agency	or	NSTDA	through	RDC	Online	until	
it	is	certified.	BHRC	has	gone	a	step	further	with	application	with	self-declaration	for	technology	and	
innovation	research	with	the	cost	less	than	three	million	baht.	Projects	that	fit	in	this	category	can	be	
applied	with	self-declaration.
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ในำริะหว่ิ�งปี ีพ.ศ. 2557 – 2561 
ศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ
ไดั�ยื�นำเสันำอขอลดัหย่อนำภ�ษ่ 300% 
จำ�นำวินำ 2 โคำริงก�ริ
เปีน็ำวิงเงินำทัั�งสิั�นำ 1,767,956.44 บ�ทั

	 ในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2557	 –	 2561	 ศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพ	 ได้สนับสนุนให้เกิดการข้�นทะเบ้ยน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของเคร่อ	BDMS	จำานวน	3	โครงการ		
ได้แก่
 1.ชุดตะก่ัวป้องกันรงัส ีคำาขอรับอนุสิทธิบัตร	
เลขท้�	1803002205	เป็นชุดตะกั�วป้องกันรังส้ท้�ม้ขนาด
เหมาะสมเพ่�อลดอันตรายจากการได้รับรังส้ของอวัยวะ
ในอุ้งเชิงกราน	ใช้ได้ทั�งเพศ	ชาย-หญิง	สำาหรับการถ่ึาย
เอ็กซเรย์ทั�งตัว	Whole	Spine
 2.ระบบธุรกิจอัจฉริยะส�าหรับการจัดสรร
แพทยเ์ฉพาะทาง (Business Intelligence System 
for Medical Specialist Allocation)	 อนุสิทธิบัตร
เลขท้�คำาขอ	1903001867	คำาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ	์เลข
ท้�	 377135	ทะเบ้ยนข้อมูล	 เลขท้�	 ว1.8202	 เป็นระบบ
ท้�ช่วยในการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ของ	
BDMS	 ได้อย่างเหมาะสม	 เน่�องจากปัจจุบันพบว่ายังม้
ความขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในภาคอ่�นๆ	 ท้�ไม่ใช่
ภาคกลาง
 3.ระบบการประเมินความเหมาะสมใน
การเรียกร้องเอาประกัน	 อนุสิทธิบัตร	 เลขท้�คำาขอ	
2003000665	คำาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ	์	เลขท้�	381892	
ทะเบย้นขอ้มูลเลขท้�	ว1.008490	ระบบของการประดิษฐ์
น้�ช่วยในการคัดกรองผู้่ป่วยท้�อาจม้การเร้ยกร้องเอา
ประกันท้�ไม่เหมาะสม	ซ้�งจะทำาให้ส่วนงานท้�ดูแลการ
เร้ยกร้องเอาประกันสามารถึตรวจสอบกรณ้ดังกล่าวได้
อยา่งรวดเรว็และเพิ�มคณุภาพในการให้บรกิารแก่ผู้่ป่วย

	 Between	2014	to	2019,	BHRC	supported	
the	registration	of	three	intellectual	properties	for	
BDMS:
 1. Gonadal Shield. Petty	patent	registration	
number	1803002205.	It	is	a	portable	lead	shield	
for	radioactive	protection	around	the	gonad	area.	 
It	 can	 be	 used	 by	 both	men	 and	women.	 It’s	
suitable	for	the	whole	spine	X-ray	work.
 2. Business Intelligence System for 
Medical Specialist Allocation.	 Petty	 patent	
number	1903001867.	Application	 for	 copyright	
notification	 number	 377135,	 information	
registration	number	 ว1.8202.	The	 system	 is	 the	
assisting	tool	to	BDMS’s	medical	human	resources	
management	for	medical	professional.	Today	there	
are	needs	 for	doctors	 in	Thailand’s	 four	 regions	
other	than	Central	region.
 3. The Assessment of Insurance Claims 
Suitability. Petty	 patent	 number	 2003000665.	
Application	 for	 copyright	 notification	 number	
381892,	 information	 registration	 number	
ว1.008490.	This	innovation	would	help	the	hospital	
screen	patients	for	inappropriate	insurance	claims.	
It	would	speed	up	the	process	which	will	improve	
the	service	quality.

During 2014 to 2018, 
Two of BHRC’s research projects 
have applied for 300% tax 
deductible,
with the total sum of 
1,767,956.44 baht.
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	 พนักงานโรงพยาบาลเอกชนไม่ม้เกณฑ์์ว่าจะ
ต้องผ่ลิตผ่ลงานวิจัยเพ่�อขอเล่�อนขั�นหร่อปรับฐานเงิน
เด่อนดังเช่นในโรงพยาบาลของรัฐ	ทำาให้ขาดแรงจูงใจ
ในการทำางานวิจัย	ประกอบกับภาระหน้าท้�ความรับผิ่ด
ชอบของแต่ละแผ่นกท้�ต่างก็ม้งานประจำาค่อนข้างหนัก	 
เหล่าน้�ล้วนเป็นสาเหตุให้ผ่ลงานวิจัยในโรงพยาบาล
เอกชนม้น้อย
	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพตระหนักถ้ึงปัญหา
เหล่าน้�	 จ้งให้การสนับสนุนผู้่สนใจการทำาวิจัยในทุกวิถ้ึ
ทาง	 เพ่�อกระตุ้นให้แต่ละแผ่นกสร้างสรรค์ผ่ลงานวิจัย
ท้�ม้คณุค่าแก่	BDMS	โดยทำาหน้าท้�เป็นผู้่ประสานงานขอ
อนุญาตจากหัวหน้างาน	 จัดการอบรมสัมมนาเพ่�อสร้าง
เวท้ท้�เปิดโอกาสให้แต่ละแผ่นกได้นำาเสนอผ่ลงานวิจัย
ของตน	โดยนำาผู้่ท้�สนใจการทำาวิจัยมารับความรู้และคำา
ปร้กษา	

ก�ริส่ังเสัริิมิบริริย�ก�ศก�ริทัำ�ง�นำวิิจัย พัฒนำ�เทัคำโนำโลย่ และนำวัิตกริริมิในำโริงพย�บ�ลเอกชนำ

	 กิจกรรมสำาคัญท้�ดำาเนินการทุกปี	ค่อ	การอบรม	
Basic	Research	and	Basic	Biostatistics,	Good	Clini-
cal	Practice	และ	Critical	Appraisal	ซ้�งเน้นสรา้งความ
รู้ความเข้าใจ	สว่น	Research	Camp	เป็นการอบรมเชิง
ปฏิิบัติการ	 เน้นการสร้างความสามารถึ	 ผู้่รับการอบรม
สามารถึขอรับคำาปร้กษาต่อเน่�องตามกลไก	Researcher	
&	Innovator	Club	ซ้�งม้ทุกสัปดาห์ตลอดปี	
	 บ่อยครั�งท้�ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	ช่วยปรับ
ความเข้าใจ	 ตอบข้อสงสัยท้�ว่า	 “คนไข้โรงพยาบาล
เอกชนอาจไม่สะดวกใจท้�จะเปิดเผ่ยข้อมูลเท่ากับคนไข้
โรงพยาบาลของรัฐ”	 ด้วยการอธิบายให้ผู้่ทำาวิจัยได้
ทราบว่า	คนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนเป็นบุคคลท้�ม้ความ
รู้พ่�นฐานด้	 สามารถึตัดสินใจร่วมหร่อไม่ร่วมโครงการ
วิจัยได้	หากผู้่วิจัยให้ข้อมูลครบถ้ึวน	ข้อมูลวิจัยท้�บันท้ก
ไม่ได้กระทำาโดยพลการ	 ดังนั�นการแจ้งให้คนไข้ได้รับ
ทราบข้อเท็จจริงเก้�ยวกับการวิจัยก็จะช่วยเอ่�อให้เกิด
บรรยากาศของการทำาวิจัยท้�เป็นไปอยา่งม้ประสทิธภิาพ
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	 Unlike	 government	 hospitals,	 doing	
research	 works	 aren’t	 the	 qualification	 for	
promotion	for	hospital	staff,	there	is	no	motivation	
toward	doing	 research	 in	private	hospitals.	 Plus	
the	regular	workloads	are	already	quite	heavy.	The	
number	of	medical	research	in	private	hospitals	are	
considerably	low.
	 BHRC	intends	to	turn	this	around.	It	gives	
full	 supports	 to	 those	who	plan	 to	do	 research	
works.	 It	 encourages	 each	 department	 to	 be	
innovative.	It	acts	as	a	liaison	between	researcher	
and	his/her	department	head.	It	gives	seminar	to	
offer	a	platform	for	each	department	to	present	
their	works.	 It	provides	an	opportunity	 for	 those	
who	 are	 interested	 in	 doing	 research	 some	
guidance	and	suggestion.

Encouraging the fitting vibe for working on research, technology development and 
innovation in private hospitals 

	 Every	 year	 there	 are	 Basic	 Research	
and	 Basic	 Biostatistics,	 Good	 Clinical	 Practice	
and	Critical	Appraisal	 trainings.	 These	 focus	on	
knowledge	 and	 understanding.	 Then	Research	
Camp	 is	 the	workshop	 for	 ability	 development.	
Any	staff	can	apply	for	counselling	and	guidance	
through	the	weekly	Researcher	&	Innovator	Club
	 BHRC	often	have	to	deal	with	the	question,	
“Private	hospital’s	 patients	may	not	 be	willing	
to	 reveal	 their	 data	 as	much	 as	 the	 ones	 in	
government	 hospitals.”	 It	 also	 points	 out	 that	
our	patients’	 background	allow	 them	 to	decide	
whether	they	want	to	be	a	part	of	our	 research.	
It’s	best	that	a	researcher	should	provide	patient	
with	full	information	regarding	the	research.
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	 การทำางานมาตลอด	5	 ปี	ของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	 ท้�ได้ทำางานใกล้ชิด
กับผู้่วิจัย	และผู้่ท้�ทำาหน้าท้�ประสานงานวิจัย	ไม่ว่าจะเป็น	Chief	Faculty,	Research	
Nurse	หร่อ	Research	Coordinator	ทำาให้ได้เร้ยนรู้ว่าม้ปัจจัยท้�สง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้มค้วามเช้�ยวชาญ	สามารถึดำาเนินงานวิจัยให้สำาเร็จ	หรอ่การ
ท้�จะม้จำานวนงานวิจัยเพิ�มข้�นและม้คุณภาพสูงข้�นนั�น	จำาเป็นต้องม้ปัจจัยเหล่าน้�	

Research Career Advance in BDMS: What We Need
		 Five	years	of	working	closely	with	researchers,	research	coordinators	
(plus	chief	faculties	and	research	nurses),	BHRC	has	concluded	that	to	improve	
our	staff’s	skills	as	researchers,	to	increase	the	number	and	quality	of	our	
research,	this	is	what	we	need.

ปัจจัยส่งเสริม
ความก้าวหน้า
สายอาช้พวิจัย
ในเคร่อ	BDMS
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ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กผู้้�บริิห�ริ 
	 การทำางานวิจัย	 ถ่ึอว่าเป็นงานท้�นอกเหน่อจาก
งานหลักตามบทบาทหน้าท้�	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
	 ได้วางรากฐานเพ่�อให้การทำางานวิจัยเป็นหน้�งในตัวช้�
วัดการประเมินความก้าวหน้าในหน้าท้�	จ้งสร้าง	Career	
path	จำาเพาะสำาหรบับุคลากรท้�จะเขา้สูส่ายงานวิจัยให้
สามารถึเติบโตในสายอาช้พได้ถ้ึงระดับผู้่จัดการ	ซ้�งได้
รับการอนุมัติและนำาไปใช้แล้วในบางหน่วย	 ม้การสร้าง
เกณฑ์์การประเมินความรู้ความสามารถึ	 ท้�จะม้ผ่ลให้
เติบโตเล่�อนตำาแหนง่ในสายอาชพ้ได้	

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

สัริ��งคำวิ�มิสั�มิ�ริถในำก�ริตั�งคำำ�ถ�มิก�ริวิิจัย
	 การตั�งคำาถึามการวิจัยเป็นจุดตั�งต้นของงาน
วิจัยท้�ด้	ทกุครั�งท้�จัดอบรม	หรอ่	ให้คำาปรก้ษา	ศูนยวิ์จัย
สขุภาพกรุงเทพ	จะเริ�มต้นท้�การตั�งคำาถึามการวิจัย	โดย
ยด้กรอบแนวคิดท้�ใชกั้นทั�วไป	ค่อ	PICOT	(Population,	
Intervention,	 Comparison,	Outcome,	 Time)	บาง
ครั�งต้องใช้เวลามากกับขั�นตอนน้�	 แต่ผ่ลท้�ได้รับก็คุ้มค่า
	 เพราะทำาให้ผู้่ทำาวิจัยสามารถึคิดเป็นระบบ	และจัดทำา
เอกสารโครงการได้อยา่งม้ประสทิธภิาพ

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

Research Career Path
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ก�ริสัริ��งโคำริงสัริ��งพื�นำฐ�นำ  
และสิั�งอำ�นำวิยคำวิ�มิสัะดัวิกในำก�ริทัำ�วิิจัย
	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	 ได้รวบรวมแหล่ง
ข้อมูลและเอกสาร	 เก้�ยวกับการทำาวิจัย	 ในรูปแบบของ	
“คู่ม่อนักวิจัย”	 เพ่�ออำานวยความสะดวกให้กับผู้่ท้�สนใจ
ในการทำาวิจัย	 รวมถ้ึงจัดตารางให้คำาปร้กษาทุกวัน
พฤหัสบด้ผ่า่น	Researcher	and	Innovator	Club	โดย
สามารถึนัดหมายผ่า่นระบบออนไลน์ได้

ก�ริทัำ�ง�นำร่ิวิมิกับ Institutional Review 
Board (IRB)
	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้รบัความร่วมม่อเป็น
อย่างด้จาก	 IRB	 ในลักษณะการตรวจสอบและถ่ึวงดุล	
(Check	&	Balance)	กับ	IRB	โดยเป็นการทำางานเพ่�อให้
บรรลุเป้าหมายเด้ยวกัน	 ไม่ได้มองท้�กระบวนการเพ้ยง
อยา่งเด้ยว	ซ้�งวิธท้้�จะประสานความเข้าใจรว่มกันค่อการ
จัดประชุม	3	ฝ่าย	ประกอบด้วย	ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ
	IRB	และ	COE	เพ่�อพฒันาการทำางานให้ม้ประสทิธภิาพ
มากยิ�งข้�น	และหาแนวทางแก้ไขปัญหารว่มกัน

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

นัำกวิิจัยไดั�รัิบก�ริสันัำบสันุำนำจ�กหน่ำวิยง�นำต�นำ
สัังกัดั
	 การทำางานวิจัยในเคร่อ	BDMS	 ถ่ึอว่าเป็นงาน
ท้�นอกเหน่อจากหน้าท้�ประจำา	 จ้งม้ความจำาเป็นท้�ทาง
หัวหน้างาน	 และเพ่�อนร่วมงานต้องรับรู้	 และเข้าใจ	
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	จ้งทำาหน้าท้�เป็นตัวกลางในการ
ประสานกับหัวหนา้งานเพ่�อให้ผู้่วิจัยได้รบัการสนบัสนนุ
จากหนว่ยงานต้นสังกัดให้ทำางานวิจัยได้อยา่งราบร่�น

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

Basic Support for Research
	 Researcher’s	handbook	is	a	tool	created	by	
BHRC.	The	collection	of	information	and	paperwork	
is	made	to	accommodate	researchers.	There	is	a	
research	counselling	session	every	Thursday.	The	
scheduled	can	be	done	through	Researcher	and	
Innovator	Club	online
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คำวิ�มิร่ิวิมิมืิอกับภ�คำรัิฐ
	 หน้�งในปัจจัยท้�จะชว่ยสง่เสริมให้งานวิจัยประสบความสำาเร็จ	ก็ค่อ	การทำางาน
รว่มกับหนว่ยงานต่างๆ	ของภาครัฐ	ท้�ม้ศักยภาพและความพร้อมในแต่ละสาขา	เพราะ
ทำาให้ผ่ลงานวิจัยท้�ได้สามารถึนำาไปใชป้ระโยชน์ในวงกว้าง

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

ก�ริสัริ��งท่ัมิวิิจัยขึ�นำมิ�โดัยเฉพ�ะ
	 ศูนยวิ์จัยสุขภาพกรุงเทพให้ความสำาคัญกับการม้ท้มวิจัยท้�ทำาวิจัยโดยเฉพาะ	
ม้การนำาจุดเด่นของการเปน็โรงพยาบาลเครอ่ขา่ยมาสรา้งงานวิจัยในแบบพหสุถึาบนั
	ในสาขาวิชาต่างๆ	จากศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ	(BDMS	Center	of	Excellence	:	COE)	
เพ่�อนำาผ่ลการวิจัยไปประยุกต์ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในทางปฏิิบัติ

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

ก�ริเร่ิยนำผู่้�นำหลักส้ัตริออนำไลน์ำ
	 การเรย้นรูเ้พ่�อเพิ�มพนูทักษะในการทำางานวิจัย	สามารถึทำาได้หลายชอ่งทาง	
ซ้�งในยุคน้�	การเร้ยนรูผ่้่านหลักสูตรออนไลน์	 ถ่ึอว่าเป็นแนวทางท้�ตอบโจทย์	 เพราะผู้่
เรย้นสามารถึเรย้นท้�ไหนก็ได้	ไมจ่ำาเป็นต้องเสย้เวลาเดินทาง	เพ่�อเป็นการอำานวยความ
สะดวกให้กับนักวิจัยในเคร่อ	BDMS	จากเดิมท้�ม้การสอนโดยการจัดอบรม	 ปัจจุบัน	
ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ	ได้จัดให้ม้หลักสตูรการเรย้นด้วยตนเองหลายหลักสตูร	เชน่	
CITI	Program,	Data	Governance	ซ้�งในอนาคตจะม้การจัดทำาหลักสตูรการเรย้นด้วย
ตนเองเพิ�มข้�นอ้กตามความเหมาะสม

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

และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย

From the Researchers
BHRC	has	been	working	with	researchers	

from	BDMS’s	various	departments.	Each	department	
turns	out	a	number	of	researches	that	improve	
patient	health	and	benefit	the	organization.
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ทัพญ. จิณหธ�น์ำ ปีญัญ�ศริ
ผู้่อำานวยการด้านการบริหารจัดการ
การใชท้รพัยากรทางการแพทย์และประสานงานประกัน	
โรงพยาบาลกรุงเทพ

ผู้ลง�นำวิิจัย 
	 “เป็นงานวิจัยเก้�ยวกับการทำา	 classification	
ของ	 simple	 disease	 ก็ค่อโรคง่ายๆ	 เช่น	 เป็นหวัด	 
เจ็บคอ	 ท้องเส้ย	 เป็นกลุ่มโรคท้�บริษัทประกันให้ความ
สำาคัญเพราะเขามองว่า	 โรคเหล่าน้�จริงๆ	 แล้วอาจจะ
ไม่จำาเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้	 ซ้�งประเด็นน้�ม้ผ่ล
กับทางฝั� งโรงพยาบาล	 และ	 หมอ	 มากพอสมควร	 ก็
เลยทำางานวิจัยออกมาเพ่�อดูว่า	 simple	disease	 นั�นม้
โรคอะไรบ้าง	และ	 simple	disease	 ท้�จำาเป็นต้องนอน 
โรงพยาบาลก็ม้อยู	่ไม่ใชว่่าเป็น	simple	disease	แล้วไม่
จำาเป็นต้องนอนโรงพยาบาล”
 
ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ 
	 “ทางศูนยวิ์จัย	ได้ให้การสนบัสนุนเยอะมาก	ค่อ
เรย้กว่าชว่ยกันทำาเลยค่ะ	อาจารยช์ยัยศเอง	ก็สนับสนุน
เป็นอย่างด้	 ทั�งช่วยเข้ยนรายงานวิจัย	 ม้การประชุมกัน
อยา่งต่อเน่�อง	เพราะงานน้�เป็นงานวิจัยชิ�นแรกของฝ่าย
	อาจารย์ทั�งสอนตั�งคำาถึาม	สอนว่างานวิจัยควรม้อะไร
บา้ง	ม้ขั�นตอนอยา่งไร	เหม่อนการชว่ยของอาจารย์	ก็ค่อ
การสอน	เรานั�งคยุกับอาจารยเ์ราก็ได้ความรูด้้วย”
 
คำำ�แนำะนำำ�สัำ�หรัิบนัำกวิิจัยรุ่ินำต่อไปี 
	 “อย่าคิดว่างานวิจัยเป็นภาระ	 แต่ให้คิดว่าใน
ขณะท้�เรากำาลังยุ่งอยู่กับหน้างาน	 และก้มหน้าก้มตา
ทำางาน	 เราคิดว่าเรายุ่งมาก	 เราไม่ม้เวลาไปทำาอย่างอ่�น	
ขอให้ถึอยออกมามอง	และลองดูว่าจริงๆ	แล้วงานวิจัย
นั�นชว่ยให้งานของเราพัฒนาข้�น	ทำาให้เราทำางานได้ง่าย
ข้�น	 น้�ค่อสิ�งท้�อยากให้ก้าวข้ามให้ได้ก่อน	 ถ้ึาจะทำาจริงๆ
	ทางศูนย์วิจัยเขาก็ช่วยทุกอย่าง	 ขอให้อันดับแรก	 เรา
ม้ความตั�งใจก่อน	 ม้คำาถึามวิจัย	 ก็เอาไปปร้กษากับทาง
ศูนย์วิจัย	 ถ้ึาเราตั�งใจทำาแล้ว	 รับรองว่าเราจะม้งานวิจัย
ท้�สำาเรจ็อยา่งน้อยหน้�งชิ�น	แล้วก็จะม้ชิ�นอ่�นๆ	ตามมาค่ะ”

The research
	 “It’s	 the	 research	 on	 the	 classification	
of	 simple	 diseases;	 sore	 throat,	 common	 cold,	
diarrhea.	 These	 are	 the	 insurance	 companies’	
concern	 since	 in	 their	 view,	 patients	with	 these	
conditions	aren’t	needed	to	be	admitted.	This	also	
involves	 the	hospital	 and	doctors.	 The	 research	
tries	 to	 identify	 simple	 diseases	 that	 patients	
may	need	to	be	hospitalized.	It’s	not	always	true	
that	those	with	simple	diseases	don’t	need	to	be	
admitted.”
 
BHRC’s support
	 “There	are	a	plenty	of	 support	 from	the	
center.	We	even	got	 the	 full	 support	 from	Ajarn	
Chaiyos	himself.	It’s	our	first	research	so	he	kindly	
walked	us	through	from	step	one	like	answering	 
a	research	question,	to	the	whole	research	process.	
It	was	like	going	to	school.	After	each	meeting,	we	
feel	we’ve	learned	more.’	
 
Advice for young researchers
	 “I	don’t	want	you	to	see	research	work	as	
inconvenient.	But	 think	of	 it	 as	 something	 that	
gives	us	broader	perspective.	When	routine	works	
kept	us	super-busy,	try	taking	a	few	steps	back	and	
take	a	look.	You’ll	see	that	the	research	actually	
improves	the	way	we	work.	It’ll	make	our	job	easier.	
Try	thinking	with	the	new	attitude.	Try	to	start	with	
determination,	with	research	question.	Talk	to	the	
center,	 ask	 for	 their	 advice.	With	determination,	 
I	bet	you’ll	finish	the	first	research.	And	the	next	
will	surely	follow.”

Jinhatha Panyasorn, D.D.S.
Director	of	Corporate	Utilization	Management	
and	Insurance	Service

“ขอให�ถอยออกมิ�มิอง และลองด้ัว่ิ�จริิงๆ แล�วิ 
ง�นำวิิจัยนัำ�นำช่วิยให�ง�นำของเริ�พัฒนำ�ขึ�นำ”
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ผู้ลง�นำวิิจัย
	 “การทำาวิจัยท้� ท้มงานของเราทำา	 เป็นการ
วิจัยทั�งชนิดติดตามผู้่ป่วยไปข้างหน้า	 เป็นระยะเวลา
	10	ปี	(prospective	study)	และวิเคราะห์ผ่ลยอ้นหลัง
	(retrospective	study)	โดยเรานำาเอา	risk	score	ต่างๆ	
มาเปรย้บเท้ยบดูความแม่นยำาถ้ึงการทำานายการเกิดของ
โรคหลอดเล่อดและหัวใจ	(cardiovascular	disease)	ใน
คนไทย”

ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ
	 “ประเทศเรายงัต้องการนกัวิจัยจำานวนมากเพ่�อ
งานวิจัยท้�เป็นประโยชน์และนำามาประเมินผ่ลระบบ
สุขภาพในคนไทย	 (National	Health	Research)	แม้
แพทย์ท้�ให้บริการส่วนใหญ่จะทราบด้ถ้ึงปัญหา	แต่มัก
จะไม่ม้เวลาและขาดท้มงานมาช่วยคิดตั�งโจทย์	 เก็บ	
วิเคราะห์ข้อมูล	 เพ่�อหาคำาตอบโดยการทำาวิจัย	 โชคด้ท้�
ศูนยวิ์จัยสุขภาพกรุงเทพม้ทั�งนโยบายท้�ชดัเจน	นักสถิึติ
	 และท้มวิจัยสนับสนุนท้�ม้ประสบการณ์สนับสนุนงาน
ด้านน้�โดยตรง”

คำำ�แนำะนำำ�สัำ�หรัิบนัำกวิิจัยรุ่ินำต่อไปี
	 “ควรช่วยกันตั�งคำาถึามว่า	 การตอบสนองการ
รกัษาด้วยยา	หรอ่วิทยาการใหม่ๆ	ในคนไทย	จะเหม่อน
ในตะวันตกหร่อไม่	 เพราะว่าพันธุกรรม	 และระบบ
	enzyme	 จัดการยาของคนเอเช้ย	และคนตะวันตกนั�น
อาจจะไม่เหม่อนกัน	 การตอบสนองต่อยาก็อาจจะไม่
เหม่อนกัน	หากเราไม่ทำาวิจัยในคนไทยเอง	 เราจะไม่ม้
ข้อมูลท้�ใช้ในการวิเคราะห์ผ่ลการรักษา	 ในทางกลับกัน
ถ้ึาเราเริ�มคิดแบบน้�	 ก็จะม้การตั�งคำาถึามวิจัย	 นำาไปสู่
งานวิจัยมากข้�น	เพ่�อประเมินผ่ลการรักษาใหมว่่าเหมาะ
กับประชากรของเราหรอ่ไม	่การนำา	western	guideline	 
มาใช้เต็มรูปแบบอาจเกิดผ่ลเส้ยได้หากไม่ม้การศ้กษา”

The Research
	 “Our	 research	 has	 gone	 both	 ways.	 
We	 follow	 up	 our	 patients	 ten	 years	 after	
(prospective	study)	as	well	as	do	the	retrospective	
study.	We	try	to	figure	out	which	risk	scores	that	
effect	 the	 precision	 of	 cardiovascular	 disease	
prognosis	in	Thai	patients.”

BHRC’s support
	 “The	country	still	needs	more	researchers.	
There	are	a	lot	of	works	on	national	health	research	
waiting	to	be	done.	Physicians	are	too	busy	to	come	
up	with	hypothesis,	collect	the	data	and	analyze	it.	
all	through	the	research	process.	It	happens	that	
BHRC,	with	its	solid	policy,	team	of	statisticians,	
and	the	support	team	of	experience	researchers,	
is	ready	to	assist	us	what	it	can”

Advice for young researchers
	 “Let’s	raise	the	question	about	the	drug	
responsiveness	of	Thai	and	Western	patients.	There	
may	be	differences	between	Asian	and	Western	
person	in	genetic,	the	endocrine	system,	dosage,	
as	well	as	drugs	responsiveness.	We	should	do	our	
own	research	with	Thai	patients,	otherwise	there	
will	 be	 no	 data	which	 is	 needed	 for	 treatment	
evaluation.	Research	starts	with	asking	a	research	
question.	We	should	ask	questions	so	we’ll	have	set	
of	data	that	is	appropriate	to	treatment	appraisal	
for	our	population.	To	applying	Western	guideline	
on	patient	without	further	study	might		do	more	
harm	than	good.

พล.อ.ทั. นำพ. กัมิปีนำ�ทั ว่ิริกุล
อายุรแพทย์หัวใจ	
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

Air Marshal Gumpanart Veerakul, M.D.        
Cardiologist	
Bangkok	Heart	Hospital

“ห�กเริ�ไม่ิทัำ�วิิจัยในำคำนำไทัยเอง เริ�จะไม่ิม่ิข�อม้ิล 
ท่ั�ใช�ในำก�ริวิิเคำริ�ะห์ผู้ลก�ริรัิกษ�”
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ผู้ลง�นำวิิจัย
	 “ผ่มทำาวิจัยเร่�องการย้ดตร้งกระดูกซ้�โครงด้วย
แผ่่นเหล็ก	 ซ้�งในต่างประเทศม้การทำามานานแล้วแต่
เม่องไทยยงัไมม้่	 โดยท่านอาจารยส์ทุร	บวรรตันเวช	ได้
ผ่ลักดันให้ผ่มทำางานวิจัยชิ�นน้�	เพราะคิดว่าเม่องไทยควร
ม้ทางเล่อกในการรักษาคนไข้	 จ้งคิดว่าควรเอาเคสของ
เรามาต้พิมพใ์ห้คนอ่�นได้อ่าน	เพราะถ้ึาเราไมเ่ข้ยนออก
มา	ผ่ลงานน้�ก็จะไมไ่ด้ไปสูค่นอ่�น	ซ้�งเป็นอาวุธชิ�นหน้�งท้�
จะนำาไปชว่ยรกัษาคนไขไ้ด้”
 
ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ
	 “ผ่มก็พอม้พ่�นฐานวิจัยมาบ้างสมัยเร้ยน	 แต่
ความรูท้้�ม้มันก็ไมค่รบเท่าไหร	่ถ้ึาทำาคนเด้ยวโดยไมม้่คน
ชว่ยก็คงไมส่ำาเรจ็	ทางศูนยวิ์จัยฯ	 ก็ชว่ยทุกอยา่ง	 ตั�งแต่
รา่งโครงการวิจัย	การจัดรูปเล่ม	วิธก้ารทำา	แนวทางการ
ทำา	 ให้คำาแนะนำาว่าผ่มควรทำาวิจัยไปในแนวทางไหน
ท้�ไม่ผิ่ดต่อจริยธรรม	 ไม่ผิ่ดต่อคนไข้	 เป็นงานวิจัยท้�ได้
มาตรฐานสากล	ต้องให้เครดิตศูนยวิ์จัยฯ	ท้�ชว่ย	 เพราะ
ถ้ึาผ่มม้แค่เคส	แต่ไมม้่คนชว่ย	ผ่มก็คงเขย้นออกมาเป็น
รูปเล่มไมไ่ด้”
 
คำำ�แนำะนำำ�สัำ�หรัิบนัำกวิิจัยรุ่ินำต่อไปี
	 “หมอส่วนใหญ่จะคิดว่าการทำาวิจัยเป็นเร่�อง
ลำาบาก	น่าเบ่�อ	 ยุ่งยาก	หลายขั�นตอน	จริงๆ	ผ่มก็เคย
คิดอยา่งนั�นเหม่อนกัน	แต่สิ�งสำาคัญค่อถ้ึาเราม้ท้มงานท้�
คอยช่วย	 เราก็จะสามารถึทำาได้	 มันไม่ได้ยากเกินความ
สามารถึครบั	ผ่มเองก็เป็นนักวิจัยม่อใหม	่ทุกอยา่งอยูท้่�
ความตั�งใจ	แล้วก็ความอยากท้�จะส่�อสารออกมา”

The research
	 “My	 research	 is	on	plate	osteosynthesis	
for	fractures	ribs	which	are	done	abroad,	but	none	
here.	Ajarn	Suthorn	Bavonratanavech	encouraged	
me	 to	 do	 the	 research,	 so	 there	will	 be	more	
options	 for	 treatment.	 I	 wish	 to	 have	my	work	
printed.	Publishing	 is	needed	since	 it	 is	one	way	
to	bring	the	work	out	to	the	world.	 It	could	add	
another	way	to	treat	patient.”
 
BHRC support
	 “I’ve	got	some	research	background	from	
my	schooldays.	But	it’s	not	much.	Without	help,	
I	wouldn’t	have	finished	the	research.	The	center	
gave	me	 full	 support,	 from	drafting	 the	project,	
doing	the	lay	out,	the	process	and	direction.	They	
also	make	some	suggestions	on	the	ethical	side	of	
research	which	put	my	research	up	to	international	
standard.	I	give	BHRC	the	full	credits.	Without	their	
help,	all	I	would	have	got	is	cases,	nothing	more.”

Advice to young researchers
	 “Most	doctors	see	that	research	only	adds	
more	heavy	workload.	 It’s	 seen	as	 troublesome,	
boring	 and	 complicate.	 And	 I	 used	 to	 think	
that	 way	 too.	 But	 with	 the	 team’s	 support,	 
I	realize	that	nothing	is	impossible.	I	am	also	new	
to	research.	But	if	you	are	determined,	if	you	set	
out	to	communicate	what	you	will	discover,	it	will	
be	done.”	

นำพ. พงศ์ธริ ศิริิเธ่ยริไชย
ศัลยแพทยก์ารบาดเจ็บทางกระดูกและขอ้	
โรงพยาบาลกรุงเทพ

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

“ถ��เริ�ไม่ิเข่ยนำออกมิ� ผู้ลง�นำน่ำ� 
ก็จะไม่ิไดั�ไปีส่้ัคำนำอื�นำ ซึึ่�งเปีน็ำอ�วุิธชิ�นำหนึำ�ง 

ท่ั�จะนำำ�ไปีช่วิยรัิกษ�คำนำไข�ไดั�”
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ผู้ลง�นำวิิจัย
	 “งานวิจัยท้�ได้ทำาไป	ค่อ	เร่�อง	PM	2.5	ท้�เกิดจาก
เคร่�องถ่ึายเอกสาร	แล้วก็การปรับปรุงคุณภาพอากาศ
โดยใช้	 green	energy	 innovation	ซ้�งเราพบว่าต้นพลู
ด่างสามารถึลด	PM	2.5	 ในอาคารได้อย่างม้นัยสำาคัญ
	และสามารถึลดการเจ็บป่วยของคนในอาคารได้อย่าง
ม้นัยสำาคัญ	 ซ้�งงานวิจัยน้�ได้ถึูกนำาไปต่อยอดเซ็นสัญญา
กับทาง	SCG	ทำากระถึางต้นไม้สำาหรบัปลกูในอาคาร	และ
ได้ทำาวิจัยเฟส	2	กับโรงพยาบาลกรุงเทพสำานักงานใหญ	่
และโรงพยาบาลในเครอ่ขา่ยอ้ก	5	แหง่”
 
ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ
	 “ทางศูนย์วิจัยฯ	สนับสนุนทุกอย่าง	 ตั�งแต่	คน	
เงิน	อยากช่�นชมศูนยวิ์จัยฯ	 ว่าทำางานเรว็มาก	อยา่งเรา
ขอให้ทำาเอกสารเพ่�อไปติดต่อกับหน่วยงานอ่�น	 เขาก็
ทำาได้เรว็	หรอ่การไปประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก
ในการทำาแบบกระถึาง	 เขาก็ติดต่อให้ทั�งหมด	 เพราะ
เขาเข้าใจว่าเราม้ข้อจำากัดอะไร	 เราทำางานได้แค่ไหน
	อย่างเราอยากได้กระถึาง	 เราก็เข้ยนแค่ว่าเราอยากได้
ฟงัก์ชั�นอะไร	เขาก็ประสานกับ	SCG	โดยตรง	หรอ่เร่�อง
เงินทนุเขาก็หามาให้	ทกุอยา่งเราไม่ต้องลำาบากเลย”
 
คำำ�แนำะนำำ�สัำ�หรัิบนัำกวิิจัยรุ่ินำต่อไปี
	 “เราเช่�อในความสดใหม่ของคนรุน่ใหม่	งานวิจัย
ในยุคน้�จ้งไมใ่ชง่านวิจัยเชงิสำารวจแบบเม่�อก่อนแล้ว	แต่
จะเป็นในเชงิ	innovation	ท้�เอาไปใชไ้ด้จรงิ	งานวิจัยใน
โรงพยาบาลเอกชนก็ม้ข้อด้ท้�สามารถึทำาได้เร็ว	 โอกาส
เข้าถ้ึงแหล่งทุนก็ได้ง่าย	การไปเสนองานท้�ต่างประเทศ
ก็ม้โอกาสสงู	การม้	innovation	ใหม่ๆ 	ท้�เอามาใชไ้ด้จรงิ	
ก็ม้โอกาสเป็นไปได้สงูในโรงพยาบาลเอกชน”		

The research
	 “My	research	is	about	PM	2.5	from	copy	
machines,	 followed	by	 improving	 the	air	 quality	
by	applying	green	energy	innovation.	We’ve	found	
out	that	devil’s	ivy	can	significantly	reduce	PM	2.5	
and	improve	illness	of	the	building	occupants.	Then	
came	the	contract	with	SCG	to	do	pot	plants	for	
building	interior.	The	second	phase	of	the	research	
is	done	at	the	main	Bangkok	Hospital	and	its	other	
five	hospitals.”
 
BHRC’s support
	 “The	center	gives	us	the	full	supports	and	
things	went	smoothly.	The	liaison	works	were	swift.	
They	seem	to	understand	out	limitation,	and	they	
did	all	the	liaison	for	us.	For	instant,	for	the	pots,	
we	 just	 said	how	 they	are	 supposed	 to	be	used.	
BHRC	went	 straight	 to	SCG	and	got	us	what	we	
want.	They	also	took	care	of	the	fund.”
 
Advice to young researchers
	 “I	 strongly	believe	 in	 the	 fresh	 younger	
generation.	 Research	 today	 is	 no	 longer	 just	 a	
survey,	but	it	can	be	quite	innovative,	and	practical.	
The	 advantage	 of	 doing	 research	 in	 a	 private	
hospital	 is	 that	 it	 can	get	done	 fast,	with	easily	
accessible	source	of	fund.	Bringing	innovation	to	
practicality	is	highly	possible	in	a	private	hospital.”

พญ. เกวิล่ แสัดังฤทัธิ�
รองผู้่อำานวยการศูนย์อาชว้เวชศาสตร	์
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Kawalee Sadangrit, M.D.
Deputy	of	Occupational	Medicine
Bangkok	Hospital	Rayong

“เริ�เชื�อในำคำวิ�มิสัดัใหม่ิของคำนำรุ่ินำใหม่ิ ง�นำวิิจัยในำ
ยุคำน่ำ�จึงไม่ิใช่ง�นำวิิจัยเชิงสัำ�ริวิจแบบเมืิ�อก่อนำแล�วิ 
แต่จะเปีน็ำในำเชิง innovation ท่ั�เอ�ไปีใช�ไดั�จริิง”
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ผู้ลง�นำวิิจัย
	 “เม่�อประมาณ	4	ปีท้�แล้ว	ผ่มทำาวิจัยเร่�อง	 Im-
pulsivity	Score	หรอ่ภาษาไทยเรย้กว่าค่าสกอร์ของการ
หุนหันพลันแล่น	โดยแปลจาก	Barratt	Score	เท้ยบกับ
ภาษาไทย	แบบสอบถึามชุดน้�ม้การใช้ทั�วไป	ม้การแปลไป
หลายภาษาแล้ว	แต่ยงัไมม้่ภาษาไทย	เราจ้งทำาการแปล
เป็นภาษาไทย	และทดสอบความเท้�ยงตรง	ว่าได้ผ่ลใกล้
เค้ยงกับต้นฉบบัมากแค่ไหน	ม้ความแตกต่างจากต้นฉบับ
อยา่งไร”
 
ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ
	 “ทางศูนย์วิจัยฯ	 ให้การสนับสนุนเต็มท้�	 ม้ทั�งพ้�
เล้�ยง	 ม้นักสถิึติคอยเก็บข้อมูล	 แปลงข้อมูลให้	 รวมถ้ึง
ตรวจงานเข้ยน	และช่วยส่งต้พิมพ์ในวารสารทางด้าน
จิตเวช”
 
คำำ�แนำะนำำ�สัำ�หรัิบนัำกวิิจัยรุ่ินำต่อไปี
	 “อยากฝากถ้ึงบุคลากรทางการแพทย์ ว่า
	นอกจากงานด้านการรักษาแล้ว	 ก็อยากให้ทำางานวิจัย
ด้วย	 เพราะการทำางานท้�ม้งานวิจัยรองรับ	 เราพูดอะไร
ก็ม้ความนา่เช่�อถ่ึอ	หนักแนน่	เป็นท้�ยอมรบัมากข้�น	งาน
วิจัยเป็นงานท้�ทำาให้เรารู้ว่าเราจะมุง่เน้นการรักษาไปใน
ทิศทางไหน	โดยใชข้อ้มูลทางสถิึติมาเปรย้บเท้ยบ	เด้�ยว
น้�โรงพยาบาลเอกชนก็ทำาวิจัยกันเยอะ	 เพราะข้อมูล
ท้�เป็นประโยชน์ก็มาจากคนไข้	 เราต้องไม่หยุดท้�จะทำา	
เพราะเราอาจจะพบขอ้มูลด้ๆ	ท้�คาดไมถ้่ึง	และนำามาใช้
ประโยชน์ได้”

The research
	 “Four	 years	 ago,	 I	 did	 the	 research	 on	
Impulsivity	 Score,	 translated	Barratt	 Score	 into	
Thai.	 This	 set	 of	widely	 used	questionnaire	 are	
translated	 into	many	 languages,	 except	 Thai.	
During	 the	 translation	 process,	 we	 tested	 the	
translation	accuracy,	 reported	how	much	 it	 has	
been	diverted	from	the	original.
 
BHRC’s support
	 “BHRC	gave	us	the	full	support.	It	provided	
us	 with	 the	mentor,	 a	 statistic	 team	 to	 help	
collecting	data,	 and	 it	 reads	 the	 report.	 Finally	
it	 sets	 the	 report	 to	 be	 printed	 in	 a	 psychiatry	
medicine	journal.”

Advice to younger researchers
	 “I’d	like	to	tell	our	medical	staff	that	beside	
the	routine	treatment,	it’d	be	great	if	one	can	do	
research.	Research	adds	credibility	to	our	works.	
Research,	with	its	statistic	data,	guides	us	which	
direction	our	treatment	should	be	aiming.	Private	
hospitals	today	do	research,	utilizing	the	valuable	
data	from	patients.	Keep	on	researching	since	we	
never	know	what	kind	of	amazing	information	we	
will	discover,	and	it	may	help	us	serve	people	better.	

นำพ. กริะเษ่ยริ มิห�พล
หัวหน้าแพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาช้วเวชกรรม
โรงพยาบาลพญาไท	2	อินเตอร์เนชั�นแนล

Krasien Mahapol, M.D.
Chief	Physician	of	Health	Promotion	and	
Occupational	Center
Phyathai	II	International	Hospital

“เริ�ต�องไม่ิหยุดัท่ั�จะทัำ� 
เพริ�ะเริ�อ�จจะพบข�อม้ิลด่ัๆ ท่ั�คำ�ดัไม่ิถึง”
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ผู้ลง�นำวิิจัย
	 “ม้โครงการวิจัยท้�ภูมิใจ	 3	 โครงการ	 ค่อ	 1.
โครงการนวัตกรรม	Sharp	Needle	Safety	Bin	 ถัึงทิ�ง
เขม็ท้�ใช้ทางการแพทย์	โดยท้ม	N	Health	Innovation	&	
Medical	Equipment	ทำารว่มกับบรษัิท	SCG	Chemicals	
โดยความท้าทายของงานน้�	ค่อ	ต้องสรา้งสมดลุระหว่าง
ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย	เชน่	สามารถึใช้
งานม่อเด้ยว	 (One	Hand	Operation	Technique)	 ใน
การทิ�งเข็มและกระบอกฉ้ดยา	 ม้ความเป็นมิตรต่อสิ�ง
แวดล้อม	 เพราะเล่อกใช้วัสดุพลาสติกพอลิโพรพิล้น
ชนิดพเิศษ	โดยใชเ้ม็ดพลาสติกน้อยลงแต่ความแขง็แรง
เท่าเดิม	ทำาให้น�าหนักถัึงเบาลงร้อยละ	8	 เม่�อนำาไปเผ่า
เพ่�อกำาจัดจ้งใช้เช่�อเพลิงน้อยลง	ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ	32	2.โครงการวิจัย
การอุบัติการการเกิดโรค	HBV	 ในคนไทย	 โครงการน้�
เป็นโครงการท้�จัดทำาโดยท้ม	N	Health	Innovation	ทำา
ท้มโดย	ทนพ.	 รชตวรรธ	 บุญมาเลิศ	 	และ	3.โครงการ	
monitoring	influenza	ในเครอ่	BDMS”
 
ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ
	 “ท้�ผ่า่นมา	 ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ	ได้ให้การ
สนับสนุนในหลายด้าน	เชน่	การอบรม	GCP	เพ่�อรองรบั
การทำาวิจัย	 โดย	 N	 Health	 ได้ส่งพนักงานเข้าร่วม
สมำาเสมอทกุปี	การเขา้รว่มวางแผ่นโครงการรว่มกับท้ม
	COE	ซ้�งช่วยให้ได้ม้โอกาสนำาเสนอโครงการ	และเปิด
โอกาสให้ทำางานกันเป็นท้มอย่างสมำาเสมอ	 และการ
ประชุมสมัมนา	The	Bangkok	Medical	Journal	และ	
Newsletter	ท้�ทำาให้ได้อัพเดทความรูใ้หม่ๆ	ตลอดเวลา”
 
คำำ�แนำะนำำ�สัำ�หรัิบนัำกวิิจัยรุ่ินำต่อไปี
	 “งานวิจัยไม่ใช่เร่� องยากอย่างท้� คิด	 to	 be	
successful,	 you	have	 to	have	 your	heart	 in	 your	
research,	and	your	research	in	your	heart”

The research
	 “I’d	like	to	talk	about	our	three	projects:	
1)	 The	 innovative	 Sharp	Needle	 Safety	Bin,	 the	
co-project	 of	 N	Health	 Innovation	&	Medical	
Equipment	and	SCG	Chemical.	The	challenge	is	to	
strike	a	balance	between	safety	and	practicality.	
The	bin	that	is	one	hand	operated	when	disposing	
needles	and	 syringes.	 It’s	 eco-friendly	 since	 the	
material	 is	 special	 type	 of	 Polypropylene	 that	
require	less	resin	as	the	material,	without	sacrifice	
on	 strength.	 The	bin	 is	 8%	 lighter,	 and	 it	 uses	
less	 fuel	when	burning	 in	 an	 incinerator,	 emits	
32.2	%	less	carbon	dioxide.	2)	Burden	of	Disease	
of	HBV	among	Thais.	 The	project	 is	 done	by	N	
Health	Innovation,	led	by	Rajatawatra	Boonmalert,	
Medical	technologist.	And	3)	Monitoring	Influenza	
within	BDMS.”	
 
BHRC’s support
	 “N	Health	always	sends	staff	to	join	BHRC’s	
CFG	workshops.	It	co-plans	the	project	with	COE	
team	which	 increase	 the	chance	 to	present	 the	
project.	It’s	also	an	opportunity	to	work	as	a	team.	
The	 team	catches	 the	update	 information	 from	
Bangkok	Medical	Journal	and	Newsletter.”	
 
Advice to young researchers
	 “Doing	research	is	not	as	hard	as	you	think.	
to	be	successful,	you	have	to	have	your	heart	 in	
your	research,	and	your	research	in	your	heart”

ดัริ. ภญ. อิทัธิพริ เชื�อไตริสัริณ์ 
ผู้่ชว่ยผู้่อำานวยการนวัตกรรมทางการแพทย์
และเทคโนโลย้	N	Health
Dr. Ittiporn Chuatrisorn 
Assistant	Director	of	Innovation	and	
Digital	Technology,	N	Health	

“ง�นำวิิจัยไม่ิใช่เรืิ�องย�กอย่�งท่ั�คิำดั”
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ผู้ลง�นำวิิจัย
									 “ดิฉันเป็นพยาบาลเฉพาะทางการผ่ดุงครรภ์
	 ม้โอกาสได้ดูแลเคสท้�ม้ภาวะเส้�ยงสูงขณะตั�งครรภ์และ
หลังคลอด	 ดิฉันสังเกตว่าในปัจจุบันมารดาหลังคลอดท้�
โรงพยาบาลเรา	ทำาไมถ้ึงม้ความเคร้ยดหร่อม้ภาวะซ้ม
เศรา้หลังคลอดเพิ�มมากข้�น	ทำาให้เราอยากรูถ้้ึงปัจจัยหร่อ
สาเหตอุะไรบา้งท้�กระตุ้นให้เกิด	และน้�แหละค่ะเป็นสิ�งท้�
ทำาให้ดิฉนัอยากศ้กษาเร่�องน้�อยา่งจรงิจัง”
 
ก�ริสันัำบสันุำนำจ�กศ้นำย์วิิจัยสุัขภ�พกรุิงเทัพ
										 “ต้องยอมรับเลยนะคะว่าดิฉันม้ความรู้ในการ
ทำาวิจัยน้อยมาก	จากท้�คิดว่างานวิจัยทำาแบบน้�ก็คงจะได้
	แต่มันไมใ่ชอ่ยา่งท้�เราคิดค่ะ	ต้องขอบพระคณุผู้่บรหิาร
โรงพยาบาล	BNH	ท้�ให้โอกาสได้เขา้	BDMS	Research	
Camp	พอได้เขา้ไปวันแรกรูส้ก้เลยว่า...ท้มน้�สดุยอดมาก
	สามารถึถ่ึายทอดความรู้ให้เราเข้าใจเก้�ยวกับงานวิจัย
ง่ายข้�น	ม้ความรูเ้พิ�มมากข้�น	รวมถ้ึงหลักการทำางานวิจัย
ท้�ถึกูต้อง	ไม่ใชแ่ค่นั�นนะคะหลังจบแคมป	์อาจารยช์ยัยศ
	ท่านเมตตาเป็นท้�ปรก้ษาในการทำาวิจัยของดิฉันอ้กด้วย	
ท่านได้ให้คำาแนะนำาเป็นอยา่งด้ยิ�ง	ทำาให้เรารู้สก้ประทับ
ใจอาจารยแ์ละท้มอยา่งสดุซ้�งค่ะ”
 
คำำ�แนำะนำำ�สัำ�หรัิบนัำกวิิจัยรุ่ินำต่อไปี
	 “การทำางานวิจัยฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกต
	 รู้จักตั�งคำาถึามอย่างม้รูปแบบและสามารถึพัฒนาวิธ้
การดแูลผู้่ป่วยใหด้้ยิ�งข้�นกว่าวิธเ้ดิม	ดิฉนัคิดว่าพยาบาล
ทุกคนม้โอกาสเท่าเท้ยมกัน	 ข้�นอยู่กับว่าใครจะคว้า
โอกาสแล้วพร้อมท้�จะเร้ยนรู้และพัฒนาตนเอง	 เพราะ
ทกุองค์กรพรอ้มท้�จะสนับสนุน	อยา่มัวแต่คิดนะคะ	เรา
ต้องลองทำาเลยค่ะ	เราไม่ได้ทำาคนเด้ยวม้ท้มจากศูนย์วิจัย
พรอ้มให้คำาปรก้ษา	เม่�อเราทำาสำาเรจ็แล้วสิ�งนั�นค่อความ
ภาคภูมิใจในวิชาชพ้พยาบาลค่ะ”

The research
	 “As	an	obstetric	nurse,	 I	works	with	high	
risk	pregnancy	and	post-pregnancy	cases.	I	noted	
the	increasing	number	of	mothers	with	postpartum	
depression	and	stress	 in	our	hospital.	 I’d	 like	 to	
know	the	cause,	what	trigger	the	symptom.”
 
BHRC’s support
	 “I	had	very	little	background	on	research.	
And	 doing	 the	 real	 research	 is	 very	 different	
from	what	 I	 thought.	 I’d	 like	 to	 thank	 BNH’s	
administration	who	 allowed	me	 to	 join	 BDMS	
Research	Camp.	I	felt	that	this	is	super…since	day	
one.	 It	 explains	 clearly	 everything	 about	 doing	
research.	The	camp	was	done,	but	their	 job	was	
not	over.	Ajarn	Chaiyos	is	so	kind	to	give	me	such	
valuable	suggestions.	I	really	appreciate	he	and	his	
team.”	

Advice to young researchers
	 “Doing	research	makes	me	perceptive	as	
well	 as	gives	me	 the	ability	 to	 ask	 constructive	
questions.	All	these	helps	improve	my	healthcare	
work	 routine.	 I	 think	all	 nurses	 are	given	equal	
opportunity.	 It’s	 up	 to	 the	 individual	 to	 decide	
to	grab	an	opportunity	 to	 learn	more.	With	 the	
organization’s	support,	you	can’t	just	think	about	
it,	you	must	go	forward	and	do	it.	We	aren’t	alone	
when	doing	research.	There	is	a	consult	team	who	
is	ready	to	help.	Finishing	the	research,	one’d	feel	
so	proud	as	a	nurse.”	

คุำณวิลัยลักษณ์ ช�ร่ิวิ�ล
พยาบาลเฉพาะทางสาขาสติูศาสตร์	
โรงพยาบาล	BNH

Walailak Chareewan 
Clinical	Nurse	Specialist	Obstetric,	BNH

“ทุักคำนำม่ิโอก�สัเท่ั�เท่ัยมิกันำ 
ขึ�นำอย่้กับว่ิ�ใคำริจะคำวิ��โอก�สั 

แล�วิพริ�อมิท่ั�จะเร่ิยนำร้ิ�และพัฒนำ�ตนำเอง”
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ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	
ได้รับการสนับสนุนจากผู้่เช้�ยวชาญด้านต่างๆ	

ท้�ผ่ลักดันให้ม้งานวิจัยสำาคัญๆ	เกิดข้�น

ผูผ้ลักดัน
ใหเ้กิดงานวิจัย

From Those Who are with Us
Several	experts	and	specialists	

have	been	supporting	and	joining	
our	works	at	BHRC.
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นำพ. สุัทัริ บวิริรัิตนำเวิช
ผู้่อำานวยการใหญ	่ศูนยอุ์บติัเหตแุละออรโ์ธปิดิกส์	
ในเคร่อบริษัท	
และผู้่อำานวยการอาวุโส	ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ

	 “ถ้ึาถึามว่าโรงพยาบาลจำาเป็นต้องทำางานวิจัย
ไหม	คำาตอบค่อ	 ไม่จำาเป็น	 ถ้ึาโรงพยาบาลนั�นทำางาน
แบบรักษาคนไข้ไปเร่�อยๆ	แต่ถ้ึาโรงพยาบาลไหนท้�จะ
สร้างความเช่�อมั�น	สร้างศรัทธา	หร่อทำาให้คนไข้เห็นว่า	
เราเป็นโรงพยาบาลท้�ใช้วิชาการอย่างทันสมัย	ถึูกต้อง	
ม้หลักการ	ก็ต้องทำางานวิจัย
	 “งานวิจัยเป็นงานท้�ท้าทาย	 เป็นงานท้�ยาก	
ปัญหาแรก	 ต้องยอมรับว่าในภาคเอกชน	แพทย์มักจะ
ถึามตัวเองว่า	 ทำาวิจัยแล้วผ่มจะได้อะไร	 เพราะผ่มไม่
ต้องการตำาแหน่งวิชาการ	แล้วเราจะสร้างทัศนคติ	หร่อ
ปลูกฝังความรักในการทำาวิจัยให้กับแพทย์ได้อย่างไร	
ปัญหาท้�สอง	 ค่อ	 งานวิจัย	ทำาคนเด้ยวไม่ได้	 ต้องอาศัย
บุคลากรท้�ม้ความรู้	 ตั�งแต่เร่�องจริยธรรมในการทำาวิจัย	
สถิึติ	ถ้ึาไม่ม้ศูนย์วิจัยฯ	มาทำาหน้าท้�	supporting	struc-
ture	งานวิจัยก็ไปไมร่อด	แต่งานวิจัยเป็นเหม่อนการปิด
ทองหลังพระ	ต้องม้ความอดทน
	 “ผ่มก็อยากจะให้กำาลังใจว่าถ้ึงแม้ศูนยวิ์จัยฯ	จะ
ทำางานปิดทองหลังพระ	แต่ผ่ลงานท้�ปรากฏิมันแสดงให้
เห็นถ้ึงความก้าวหน้า	และศักยภาพของท้มงานท้�พฒันา
ข้�น	แต่การทำางานก็ยงัต้องฝ่าฟนักันอ้กเยอะ	อยากให้ท้ม
งานอยา่เพิ�งท้อถึอยเส้ยก่อน”

Suthorn Bavonratanavech, M.D.
Chief	of	BDMS	Orthopedic	and	Trauma	Care	
Network,
Senior	Director,	Bangkok	Orthopedic	Center
 
	 “Does	a	hospital	need	to	do	research?	The	
answer	is	not	necessarily.	But	if	a	hospital	wants	
to	build	trust	and	confidence	with	the	public,	as	
a	hospital	with	 scientific	 approach	and	modern	
technology,	the	answer	is	definitely	yes.
	 “Doing	research	is	hard	and	challenging.	
First	doctors	in	private	hospitals	can’t	help	asking	
–	what’s	 in	 it	 for	me?	 -	 since	 research	doesn’t	
help	them	in	their	career	path.	How	we	plant	the	
love	of	research	into	physicians	is	important.	Then	
research	is	not	a	solo	work.	It	takes	a	team.	It	needs	
those	who	are	skilled	in	research	ethic,	statistic,	
methodology.	 Without	 BHRC	 as	 supporting	
structure	 for	 researchers,	 research	will	 not	 be	
possible.	One	needs	to	be	patient	and	restrained	
since	research	is	a	thankless	job.
	 “Despite	all	 that,	 the	 result	of	 research	
is	the	evident	of	the	progress	and	the	promise	of	
the	team.	Hard	works	await	you,	but	don’t	give	up,	
ever.”

“
งานวิจััยเป็็นเห้ม่อน
การปิ็ดที่องห้ลังพื่ระ 
ต้้องม้ความอดที่น

”
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พญ. สุัริ�งคำณ� เตชะไพฑู้ริย์
รองประธานเจ้าหนา้ท้�บรหิาร	กลุ่มโรงพยาบาลสมติิเวช	
และโรงพยาบาลบเ้อ็นเอช
และผู้่อำานวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

	 “ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	นำาโดย	นพ.ชัยยศ	
คุณานุสนธ	์และท้ม	เป็นหน่วยงานท้�น่าช่�นชมเป็นอยา่ง
ยิ�ง	 ท้�ช่วยสนับสนุนผ่ลักดันให้โรงพยาบาลสมิติเวช
เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างนักวิจัยใหม่	 เป็นการ
เปล้�ยนผ่่านจากงานประจำาไปสู่งานวิจัย	 ก่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านบริการสุขภาพใหม่	 องค์ความรู้ใหม่	 เป็น
แหล่งวิชาการควบคู่ไปกับงานบริการสุขภาพ	ช่วยให้
เกิดความร่วมม่อท้�ด้ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชและ
โรงพยาบาลต่างๆในเคร่อ	BDMS
	 “นอกจากน้�	 ต้องขอขอบคุณ	นพ.ชัยยศ	 เป็น
อย่างยิ�ง	 ท้�ได้เข้ามาเป็นท้�ปร้กษาแก่	 รพ.สมิติเวช	 ให้ม้
การทำางานวิจัยหลังจากการจัด	Pediatric	Emergency	
Course	 ให้แก่แพทย์และพยาบาล	 เพราะนอกจากการ
เร้ยนรู้ดูแลผู้่ป่วยแล้ว	 บุคลากรก็ควรม้ผ่ลงานวิจัยท้�ทำา
เป็นท้มเพ่�อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้่
ป่วยควบคู่กันไป	 ในอนาคตข้อมูลงานวิจัยจะช่วยเอ่�อ
ประโยชน์แก่บุคลากร	ด้าน	evidence-based	care	โดย
เฉพาะในปี	2020	ท้�ม้อุบัติการณ์สำาคัญท้�สุดของโลก	ค่อ	
การระบาดของโรค	Coronavirus	หร่อ	COVID-19”

Surangkana Techapaitoon, M.D.
Deputy	CEO	of	Samitivej	and	BNH	Group	of	Hospitals	
Samitivej	Children’s	Hospital	Director
	 “BHRC,	 run	 by	 Dr.Chaiyos	 Kunanusont	
and	his	team,	 is	 really	admirable.	Their	works	of	
encouraging	 research,	 and	putting	 the	 value	of	
research	 in	 the	 corporate	 culture	 in	 Samitivej	
hospital,	 turning	 routine	 into	 research,	 are	
outstanding.	The	mission	for	new	knowledge	helps	
improving	the	quality	of	healthcare	service.		It	also	
brought	Samitivej	and	BDMS	hospitals	a	chance	to	
work	together.
	 “I’d	 like	 to	 thanks	 Dr.	 Chaiyos	 as	 for	
consulting	 for	 Samitivej,	 after	 he	 ran	 the	
Pediatric	Emergency	Course	 for	our	doctors	and	
nurses.	 Beside	 taking	 care	of	 patients,	medical	
professionals	should	team	up	as	research	team	to	
improve	our	quality	of	healthcare	service.	In	the	
future,	 research	will	 be	able	 to	assist	personnel	
in	evidence-based	care,	especially	 in	2020	when	
COVID-19	pandemic	is	happening.”

“นอกจัากการเร้ยนรู้ 
ดูแลผู้ป่็วยแล้ว บุุคลากร 

ก็ควรม้ผลงานวิจััยท้ี่�ที่ำาเป็็นท้ี่ม 
เพ่ื่�อสำนับุสำนุนการพัื่ฒนา
คุณภาพื่ในการดูแลผู้ป่็วย

ควบุคู่กันไป็

”
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ศ. นำพ. สุัริพล อิสัริไกริศ่ล
ผู้่อำานวยการอาวุโส	ศูนยโ์ลหิตวิทยา	
โรงพยาบาลวัฒโนสถึ

	 “ศูนย์วิจัยฯ	 ม้ความตั�งใจด้ท้�จะสนับสนุนงาน
วิจัยให้เกิดข้�นในเคร่อขา่ย	BDMS	แต่วัฒนธรรมองค์กร
ของโรงพยาบาลเอกชนนั�นไมไ่ด้เอ่�อต่อการทำางานด้านน้�	
การทำางานวิจัยจ้งเหม่อนการเขน็ครกข้�นภูเขา	เป็นงานท้�
ยาก	ต้องสวนกระแส	หมอท้�อยูโ่รงพยาบาลเอกชน	ทำาไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไร	 ในโอกาสน้�	 ก็ขออวยพรให้ศูนย์
วิจัยฯ	ประสบความสำาเร็จตามท้�ได้ตั�งเป้าไว้	หร่อเอาให้
ทะลเุป้าไปเลยก็ด้	อยา่ท้อถึอย	เพราะงานวิจัยเป็นงานเขน็
ครกข้�นภูเขา	ถ้ึาทำาได้ก็เป็นความภูมิใจของเราเอง	  
	 “การทำาวิจัยไม่ว่ารูปแบบไหน	 ล้วนม้ผ่ลทำาให้
การดูแลคนไข้ด้ข้�น	ม้ความจำาเป็นอยา่งยิ�ง	ท้�ศูนย์วิจัยฯ	
จะเป็นหลักในการสนับสนุน	ซ้�งท้�ผ่่านมาก็ทำาได้ด้	 โดย
ศูนย์วิจัยฯ	 ม้ผู้่นำาท้�เข้มแข็ง	 ทุ่มเททั�งกำาลังกาย	 กำาลัง
ความคิด	 รวมถ้ึงการสนับสนุนจากผู้่บริหาร	และความ
ร่วมม่อของบุคลากรในโรงพยาบาล	 ก็เป็นสิ�งท้�จำาเป็น
อยา่งยิ�ง
	 “เราอยากหาคนท้�รักในการทำาวิจัย	คนท้�อยาก
สร้างองค์ความรู้	 ไม่ต้องม้เยอะหรอก	 สัก	 5-10%	 ก็
พอแล้ว	อยา่งแพทย์ท้�รักในงานวิจัย	เราก็อยากสร้างให้
เกิดข้�นตั�งแต่อายุน้อยๆ	คนไหนหน่วยก้านด้ก็พยายาม
สนับสนุนเขาให้เต็มท้�	 เพราะบางคนก็อยากทำา	 แต่พอ
ไปเจอปัญหาอุปสรรคมากๆ	 ก็ท้อถึอย	นอกจากน้�	 การ
ให้	incentive	การให้รางวัลตอบแทน	ก็เป็นสิ�งท้�ควรม้”

Professor Surapol Issaragrisil, M.D.
Director	of	Hematology	Center
Wattanosoth	Hospital

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

“อย่าท้ี่อถอย 
เพื่ราะงานวิจััยเป็็น

งานเข็นครกข้�นภูเขา
ถ้าที่ำาได้ก็เป็็นความภูมิใจั

ของเราเอง

”
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คุำณพริริณ่ ส่ังสั�ย
Clinical	Nurse	Educator	โรงพยาบาลกรุงเทพ
	 “การทำาวิจัยทำาให้เราได้พัฒนาความรู้	 ได้นำาเอาความรู้ไปใช้	 ทำาให้เราได้
พัฒนาตัวเอง	อยากท้�จะพัฒนาต่อยอดไปอ้กเร่�อยๆ	ก็อยากขอบคุณศูนย์วิจัยฯ	ท้�ชว่ย
สนับสนุนมาตลอด	เราก็อยากจะเป็นกระบอกเส้ยงให้คนอ่�นรู้ว่า	งานวิจัยไม่ได้ยุง่ยาก
ซับซ้อนอยา่งท้�คิดค่ะ”

Pannee Songsai
Clinical	Nurse	Educator,	Bangkok	Hospital
	 “Doing	research	improves	my	knowledge	as	well	as	improves	myself.	 
It	 feels	good	 to	be	moving	 forward.	Thank	you	BHRC	 for	your	continuous	
support.	I	want	to	say	for	the	record	that	research	work	is	not	be	as	complicate	
as	you	may	think.”

คุำณภัทัริภริ เล�วิกุล
ผู้่จัดการ	BNH	Knowledge	Management	and	Innovation	Centre	โรงพยาบาล	BNH
	 “ม้ความประทับใจและรู้ส้กรบัรู้ได้ถ้ึงความเอ่�อเฟื� อและความมุ่งมั�นตั�งใจของ
ท่านอาจารย์ชัยยศ	และท้มงานศูนย์วิจัยฯ	 ท้�ยินด้ให้ความช่วยเหล่อและสนับสนุน
อยา่งเต็มท้�ในทุกๆ	ด้านเก้�ยวกับงานวิจัย	และการเสรมิสรา้งความรู้ในด้านงานวิชาการ
ต่างๆ”
	 “ท่านอาจารย์ชยัยศ	และท้มงานม้ความเมตตาสูง	นอกจากจะได้รับคำาแนะนำา
ในการขอคำาปร้กษาแล้ว	ยังได้ความรู้ใหม่มาต่อยอดความรู้เดิมในทุกๆ	ครั�ง	อาจารย์
และท้มฯ	ม้แต่	‘ให้’	ค่ะ	ทั�งการนำาท้มมาให้ความรูน้อกสถึานท้�ท้�	BNH	การตอบขอ้สงสยั
ทุกประการท้�ชัดเจนเข้าใจง่ายและครอบคลมุ	รวมถ้ึงการชว่ยหาขอ้มูลสนับสนุนอยา่ง
ม่ออาชพ้	รูส้ก้อุ่นใจประทับใจเหมอ่นเป็นท้มเด้ยวกัน	ไมรู้่สก้ว่าทำางานต่างโรงพยาบาล
เลยค่ะ”

Patthraporn Laowakul
Manager	of	BNH	Knowledge	Management	and	Innovation	Centre,	
BNH	Hospital	
	 “I	can	feel	the	tremendous	generosity	and	dedication	of	Ajarn	Chaiyos	
and	BHRC	team	whose	assistance	and	support	in	research	and	all	academic	
works	are	highly	appreciated.”
	 “Ajarn	Chaiyos	and	his	team	is	the	real	givers.	There	are	always	new	
information	and	tips	every	time	we	see	them.	Their	support	for	information	
is	very	professional.	Every	question	is	answered	clearly.	 It	always	feels	like	 
we	are	the	team.	I	do	feel	at	home	at	the	center.”
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คุำณดัำ�เนิำนำ ศร่ินำวิลต�
Research	Nurse	โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ	
	 “ศูนยวิ์จัยฯ	ม้เจ้าหน้าท้�ท้�ม้ความสามารถึหลากหลาย	ม้ความเป็นมิตร	เขา้ถ้ึง
ง่าย	เป็นกันเอง	ทำางานรว่มกันก็ราบร่�น	ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท้�วางเอาไว้	
ค่อ	เราประทับใจในความเป็นมิตร	เป็นกันเอง	ของท้มงานศูนย์วิจัยฯ	ท้�ทำาให้เรากล้า
ท้�จะไปพูดคุย	ไปปร้กษา	กล้าเล่าปัญหาท้�เกิดข้�นให้ฟัง	อยา่งบางคนถ้ึาเรายังไม่สนิท	
ก็จะเกรงใจ	 ไม่กล้ากวนเขามาก	แต่ทุกคนท้�ศูนย์วิจัยฯ	 เป็นกันเองหมด	 เจอท้�ไหนก็
ทักทายกัน”

Dumnern Srinualta
Research	Nurse,	Bangkok	Heart	Hospital
	 “BHRC’s	staff	is	very	skilled,	friendly	and	easily	accessible.	The	great	
teamwork	and	friendly	atmosphere	make	research	work	goes	smoothly.	I	am	
quite	impressed	by	their	good	nature.	They	are	always	there	for	you.	And	they	
are	willing	to	listen.”

คุำณภริณ่ ผู่้องนำพคุำณ
Clinical	Nurse	Specialist	โรงพยาบาลวัฒโนสถึ
	 “ลักษณะงานของศูนย์วิจัยฯ	จะเป็นงานท้�อยู่เบ่�องหลัง	คอยสนับสนุนคนท้�
อยู่หน้างาน	ซ้�งทางศูนย์วิจัยฯ	 เองก็ม้ทรัพยากรจำากัด	 ทั�งบุคลากร	และงบประมาณ	
แต่เราเห็นว่าผ่ลงานของศูนย์วิจัยฯ	 นั�นม้พัฒนาการท้�ด้ข้�นมาตลอด	 ก็อยากให้กำาลัง
ใจท้มงานศูนย์วิจัยฯ	นะคะ	 ว่าถ้ึงแม้เราจะอยู่เบ่�องหลัง	แต่เราก็เป็นเบ่�องหลังความ
สำาเร็จของทุกๆ	งานท้�ออกมา”

Paranee Phongnopakoon
Clinical	Nurse	Specialist,	Wattanosoth	Hospital
	 “With	its	small	team	and	limited	budget,	BHRC	has	grown	forward.	
Doing	the	support	work	that	may	be	thankless	and	hard.	My	heart	is	with	the	
team	and	the	center.	Always	remember	that	behind	every	research	success,	
is	the	dedicated	team	of	BHRC.”
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คุำณฐิต�ร่ิย์ ยงค์ำปีริะวัิติ
Research	Nurse	ศูนยส์มองและระบบประสาท	โรงพยาบาลกรุงเทพ
	 “ถ้ึาพูดถ้ึงเร่�องงานวิจัยกับโรงพยาบาลเอกชน	มันเป็นเร่�องค่อนข้างใหม่	 ถ้ึา
คนไม่ได้ม้ใจรัก	 เขาก็ไม่ได้อยากจะทำา	 ไม่เหม่อนกับทำางานโรงพยาบาลรัฐ	 ท้�ทำาวิจัย
แล้วจะได้เล่�อนขั�น	ซ้�งการทำางานของศูนย์วิจัยฯ	ก็ต้องเจอคนหลากหลาย	อาจจะเจอ
ทั�งคนท้�อยากทำาวิจัยจริงๆ	หร่อคนท้�อาจจะไม่ได้เต็มใจนัก	ก็อยากให้กำาลังใจท้มงาน
ให้ทำางานน้�ต่อไป	อย่าเพิ�งท้อถึอย	 มุ่งมั�นทำางานต่อไปด้วยกัน	 เป็นธรรมดาของงาน
ท้�ม้แรงกดดันจากทั�งภายนอกภายใน	ก็ขอให้คิดถ้ึงจุดย่นในการทำางาน	ว่าเรารว่มกัน
ทำางานเพ่�อพัฒนางานวิจัยท้�เป็นประโยชน์ต่อผู้่อ่�น”

Thitaree Yongprawat
Research	Nurse,	Neuroscience	Center,	Bangkok	Hospital
	 “In	private	hospitals,	 doing	 research	 is	 something	new.	Unlike	at	
government	hospitals,	one	doesn’t	get	promoted	by	doing	research.	There	
are	all	sort	of	people,	those	who	are	willing	to	do	research	and	those	who	
don’t.	Cheers	for	the	team!	Never	surrender.	Keep	up	this	great	work.	Always	
remember	the	reason	we	do	research.	It’s	for	the	benefit	of	the	people.”

คุำณนุำชนำ�ทั พุทัธกันำย�
หัวหน้าแผ่นก	หนว่ยพฒันาความรูแ้ละทักษะทางการพยาบาล	
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
	 “รู้ส้กว่า	ศูนย์วิจัยฯ	ม้บุคลากรท้�ม้ความรู้	ความสามารถึ	และความเช้�ยวชาญ
ทางด้านการวิจัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	รวมทั�งม้ผู้่นำา	ค่อ	อาจารย์ชัยยศ		ท้�ม้วิสัยทัศน์
ท้�ด้ในการให้นโยบายให้ศูนย์วิจัยฯ	 เป็นท้�ปร้กษา	 ช่วยแหล่อและสนับสนุน	 ให้กับ 
ผู้่ทำาวิจัยในเคร่อ	BDMS	ในทกุขั�นตอน	ตั�งแต่เริ�มคิดทำาวิจัย	จนจบสิ�นกระบวนการวิจัย”

Nuchanat  Phutthakanya
HOD	Nurse	Educator	Unit
Bangkok	Hospital	Rayong	
	 “BHRC	is	staffed	with	highly	skilled	people,	both	in	research	process	
and	analyzing.	I	always	put	in	high	regard	the	leader,	Ajarn	Chaiyos	whose	
mission	is	to	make	BHRC	the	center	for	encouraging	and	supporting	all	BDMS’s	
researchers,	from	start	to	finish.”
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คุำณจุฑู�รัิตน์ำ ทัริ�ยคำำ� 
Research	Nurse	โรงพยาบาลกรุงเทพ	เชย้งใหม่
	 “ตั�งแต่ได้รูจั้ก	ได้รว่มงานกับศูนย์วิจัยฯ	จนถ้ึงปัจจุบัน	ก็ได้รับความชว่ยเหล่อ
จากศูนย์วิจัยฯ	ตลอด	รวมถ้ึงการให้คำาปร้กษาด้านงานวิจัยเป็นอยา่งด้	ขอขอบคุณทั�ง
อาจารย์ชัยยศ	และ	คุณวรุฒ	รวมถ้ึงเจ้าหน้าท้�ท่านอ่�น	 เวลาไปท้�ศูนย์วิจัยฯ	 ก็ให้การ
ต้อนรับเป็นอยา่งด้	ยิ�มแย้มแจ่มใสทุกคน”

Jutharat Saikam
Research	Nurse,	Bangkok	Hospital	Chiang	Mai
	 “BHRC	has	been	assisting	and	advising	my	research	since	day	one.	
Thank	you	Ajarn	Chaiyos,	Khun	Warut	and	other	staff.	I	appreciate	their	warm	
welcome	in	every	visit	at	the	center.”
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THE NEXT FIVE YEARS
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	 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมผ่่านช่วงบ่ม
เพาะมาแล้ว	 ถ้ึงช่วงเติบโตและขยายต่อ	5	 ปีต่อจากน้�
	 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลย้และนวัตกรรมของ	บริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ	จำากัด	 (มหาชน)	สามารถึม้อัตรา
การพัฒนาท้�สูงกว่าเดิมให้ทันต่อการเปล้�ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั�งภายในและภายนอกองค์กร	 โดยม้เป้าหมาย
ท้�จะเป็นหนว่ยงานท้�สามารถึยน่อยูไ่ด้ด้วยตนเองภายใน
	5	ปี	สามารถึสรา้งภาพลักษณท้์�ด้ของบรษัิทฯ	ด้วยการ
สรา้งผ่ลงานท้�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย

1. ดั��นำโคำริงสัริ��ง 
1.1 เช่่อมโยงงานวิจัยกับการพฒันาธุรกิจ
	 การท้�ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพดำาเนินการอยา่ง
อิสระม้ส่วนด้ท้�ทำาให้พัฒนาการของศูนย์วิจัยสุขภาพ
กรุงเทพเป็นไปโดยธรรมชาติไม่ได้รับผ่ลกระทบจาก
นโยบายด้านธุรกิจ	 แต่ในขณะเด้ยวกันก็ทำาให้เกิดจุด
อ่อนค่อไมส่ามารถึบอกได้ว่างานวิจัยใดจะเป็นประโยชน์
ต่อพัฒนาการด้านธุรกิจของบริษัทบ้าง		

ข้อเสนอแนะ	 เพ่�อคงจุดแข็งและลดจุดอ่อนดังกล่าว	
ศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพควรได้ม้โอกาสพบกับผู้่บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯอย่างน้อยปีละหน้�งครั�ง	 เพ่�อรับ
ทราบนโยบายและคำาแนะนำาต่างๆ	โดยเฉพาะการใชง้บ
ประมาณและทรัพยากรต่างๆ	ซ้�งจะทำาให้เกิดโครงการ
วิจัยท้�เป็นประโยชน์ได้มากข้�น	

1.2 ก�าหนดทิศทางการท�างานรว่มกับ IRB 
	 การทำางานรว่มกับคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในคน	หรอ่ท้�เร้ยกว่า	Institutional	Review	Board	–	
IRB		นั�นเป็นการถ่ึวงดลุท้�จำาเป็น	เพย้งแต่ท้�ผ่า่นมาไมม้่
การกำาหนดทิศทางรว่มกัน	คณะกรรมการ	IRB	ม้บทบาท
สำาคัญในฐานะเปน็ผู้่ตรวจสอบอนมัุติ	ในขณะท้�ศูนยวิ์จัย
สขุภาพกรุงเทพเป็นผู้่สนับสนุนในขั�นตอนการจัดทำาและ
นำาเสนอโครงการ	หลายครั�งท้�ผู้่วิจัยท้�เสนอโครงการต้อง
ปรบัแก้โครงการหลายรอบ	

ข้อเสนอแนะ	 	 เพ่�อยังคงความอิสระต่อกันแต่ให้ม้ทิศทาง
พัฒนาเด้ยวกัน	สมควรให้	คณะกรรมการ	IRB	และ	ศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพ	 อยู่ในร่มการบริหารเด้ยวกัน	 แต่ทำางาน
อย่างเป็นอิสระจากกัน	 ดังเช่นท้�เป็นอยู่ในสถึาบันการศ้กษา
ต่างๆ	 ซ้�งจะทำาให้เกิดเป็น	สถึาบันวิจัยพัฒนาเทคโนโลย้และ
นวัตกรรมของบริษัทฯ	 (BDMS	Research	and	 Innovation	
Institute)	 โดยม้การจัดทำานโยบายการพัฒนาด้วยกัน	 เพ่�อ
สร้างแผ่นยุทธศาสตร์และแผ่นปฏิิบัติการตลอดจนแผ่นงบ
ประมาณท้�ทำาให้กิจกรรมทั�งหมดพาไปสูก่ารพฒันาในทิศทาง
เด้ยวกัน

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

1. Structure
1.1 Incorporating Researches to Business 
Development
	 Being	 an	 independent	 organization,	
the	BHRC	was	able	 to	grow	organically	without	
being	 restricted	 by	 the	 company’s	 business	
policies.	On	the	other	hand,	this	may	prove	to	be	
a	double-edged	 sword	as	 the	autonomy	means	
that	one	cannot	identify	which	research	may	be	of	
practical	contribution	to	the	company’s	business	
development.		

Proposal:	 To	maintain	 existing	 strengths	 and	
eliminate	 disadvantages,	 the	 BHRC	 should	 be	
granted	access	to	meet	with	the	company’s	top	
executives	 once	 a	 year	 at	 the	minimum.	 This	
will	 allow	 the	BHRC	 to	 stay	 on	 the	 same	page	
regarding	the	organization’s	policies	and	advice,	
particularly	on	subjects	regarding	budget	spending	
and	resources,	which	will	allow	for	more	beneficial	
projects	to	happen.

1.2 Mutual-planning With The IRB
	 Working	 with	 the	 Institutional	 Review	
Board	 (IRB)	may	be	 crucial	 in	 creating	balance.	
However,	as	the	two	have	never	worked	mutually	
as	a	 team.	The	 IRB	plays	a	 vital	 role	within	 the	
organization	 as	 an	 inspection	 unit,	 while	 the	
BHRC	 is	 an	essential	 support	 for	 the	process	of	
researching	and	presenting	 the	projects.	Having	
worked	 as	 two	 separate	 units,	 this	 has	 often	
resulted	 in	 researchers	having	to	make	multiple	
adjustments	to	the	proposals	due	to	the	lack	of	
communication	on	this	part.

Proposal: In	order	to	maintain	independence	while	
moving	towards	the	same	direction,	it	is	deemed	
fit	 that	 the	 Institutional	Review	Board	 (IRB)	and	
the	BHRC	are	to	work	under	 the	same	umbrella	
while	 remaining	 independent	 of	 each	 other	 as	
they	are	with	the	various	existing	institutions.	This	
will	become	the	BDMS	Research	and	Innovation	
Institute,	where	each	party	is	to	discuss	and	form	
development	strategies	together	and	form	a	game	
plan,	operation	plan,	 along	with	financial	 plans	
that	will	result	in	each	team	working	towards	the	
same	goal.
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2. ดั��นำบุคำล�กริ 

2.1 เพิ่มบุคลากรทีส่ามารถท�าวิจัย
	 จากการประเมินท้�ผ่่านมา	พบว่าท้มศูนย์วิจัย
สุขภาพกรุงเทพม้ความสามารถึสนับสนุนโครงการวิจัย
พฒันาเทคโนโลยแ้ละนวัตกรรมขนาดกลางถ้ึงขนาดเล็ก
ได้	10	–	20	โครงการต่อปี	แต่หากให้ทำาโครงการเองจะ
ทำาได้ปีละ	3	-	5	โครงการต่อปี	ดังนั�นการเพิ�มศักยภาพ
การทำาวิ จัยพัฒนาเทคโนโลย้และนวัตกรรมของ 
บริษัทฯ	จะต้องมาจากการเพิ�มบุคลากรในโรงพยาบาล
ให้สามารถึทำาวิจัยในพ่�นท้�งานของตนเอง	โดยม้ศูนยวิ์จัย
สุขภาพกรุงเทพเป็นผู้่สนับสนุนจากส่วนกลาง	 ซ้�งจะ
ทำาให้เกิดประสทิธภิาพสงูกว่า	

ข้อเสนอแนะ	 ให้แต่ละโรงพยาบาลหร่อแต่ละศูนย์	 /	
สถึาบันความเป็นเลิศ	 สร้างท้มวิจัยของตน	 แต่ละท้ม	
โดยประกอบด้วย	แพทย์	พยาบาล	และผู่้ประสานงาน		
(พยาบาลอาจรับบทบาทผู่้ประสานงานได้)	ซ้�งจะทำาให้
สามารถึสร้างงานวิจัยขนาดกลางถ้ึงเล็กได้ปีละ	 1	 -	 3	
โครงการ	 และหากม้หลายท้มช่วยกันทำาวิจัยแบบพหุ
สถึาบัน	 (Multicenter	 study)	 ก็จะสร้างงานวิจัยขนาด
ใหญไ่ด้เพิ�มอ้กปีละ	1	–	3	โครงการ	

2.2 จัดต้ังหน่วยธุรกิจ Contract Research 
Organization (CRO)
	 สถึานะ	 “ผู้่รับทำาวิจัย”	 ท้�ศูนย์วิจัยสุขภาพ
กรุงเทพได้รับมา	 (สิทธิลดหย่อนภาษ้	300%)	 ม้โอกาส
ทางธุรกิจ	เน่�องจากม้หน่วยงานภายนอกจำานวนมากทั�ง

ในประเทศและต่างประเทศท้�ต้องการเป็นผู่้สนับสนุน	
(Sponsor)	การทำาวิจัยในประเทศไทย	 ท้�ผ่่านมาโอกาส
เหล่าน้�ถูึกใช้โดยหน่วยงานของประเทศเพ่�อนบ้านท้�
ทำาตัวเป็น	Contract	Research	Organization	 (CRO)	
ค่อเป็นคนกลางรับโครงการมาทำาวิจัยในประเทศไทย
เพราะประเทศตนเองม้จำานวนผู้่ป่วยจำากัด	ซ้�งประเด็นน้�
กลุ่ม	Thailand	Towards	Excellence	in	Clinical	Trials	
(ThaiTECT)	 ท้�ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นสมาชิกได้
วิเคราะห์แล้ว	 และมั�นใจว่าหน่วยงานในประเทศไทย
สามารถึเป็น	CRO	ได้	

ข้อเสนอแนะ	นำา	Career	Path	ท้�พัฒนาแล้วมาใช้งาน
จริง	 เพ่�อสร้างกลุ่มพยาบาลวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	
Research	Nurse	 –	 CRN)	 ท้�ได้มาตรฐานสากล	 โดย
ให้สามารถึระดม	CRN	มารับทำาโครงการได้ตามความ
ต้องการ	 โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะสร้างหน่วย
ธุรกิจข้�นมารับบทบาทเป็น	CRO	 ทั�งน้�แรงจูงใจในการ
ท้�พยาบาลวิชาช้พจะหันมาเป็น	CRN	ก็ค่อค่าตอบแทน
ท้�ได้สูงกว่างานบริการปกติ	ตามงบประมาณท้�กำาหนด
ไว้ในโครงการวิจัย	 ส่วนแรงจูงใจของ	 Sponsor	 ต่าง
ประเทศค่อการติดต่อตรงกับ	 CRO	 ในไทยโดยไม่ต้อง
อ้อมไปประเทศอ่�น	 และแรงจูงใจของ	 Sponsor	 ท้�อยู่
ในประเทศไทยค่อการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ้	
(300%)	อันจะเป็นการสนับสนุนการวิจัยในประเทศไทย
ตามนโยบายรัฐบาลอ้กด้วย	
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2. Human Resources

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

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

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

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

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

3.1 จัดท�าแผนธุรกิจการลงทนุด้านงานวิจัย
	 การลงทุนด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลย้และ
นวัตกรรม	 ได้ผ่ลตอบแทนกลับมาเป็นผ่ลงานวิชาการ
และภาพลักษณ์ท้�ด้ขององค์กร	 ท้�ผ่่านมาการสนับสนุน
งบประมาณเพ่�องานวิจัยถึูกนับเป็นค่าใช้จ่าย	 อันทำาให้
ม้ผ่ลต่อตัวเลขผ่ลประกอบการของโรงพยาบาลหร่อของ 
บริษัทฯ		

ขอ้เสนอแนะ เสนอกลไกใหม่ค่อการท้�บริษัทฯ	จัดสรรงบ
ประมาณให้สถึาบันวิจัยพฒันาเทคโนโลย้และนวัตกรรม
ของบริษัทฯ	 (BDMS	 Research	 and	 Innovation	
Institute)	ท้�ตั�งข้�นใหมน่ำาไปลงทนุ	และจัดทำาแผ่นธุรกิจ
ระยะกลาง	 (Medium	Term	Business	Plan)	 รอบละ	 
5	ปี	ให้ม้ผู้่บรหิารระดับสงูของบรษัิทรว่มเป็นคณะกรรม
การบริหารฯ	 ของสถึาบันน้�	 เพ่�อช้�ทิศทางและให้คำา
แนะนำาเชิงธุรกิจ	 อันจะช่วยพิทักษ์การลงทุนไปพร้อม
กันด้วย	

3.2 สรา้งความรว่มมอ่ระหว่างภาครฐัและเอกชนเพ่่อ
ฟื้ นฟูประเทศจาก COVID-19
	 การพัฒนาอ้กก้าวหน้�งท้�สำาคัญค่อการสร้าง
ความร่วมม่อระหว่างภาครัฐและเอกชน	 ทั�งจากความ
ร่วมม่อกับกรมควบคุมโรคและสถึาบันการศ้กษา	 ซ้�ง
เป็นความร่วมม่อด้านวิชาการ	ส่วนความร่วมม่อใหม่ท้�
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้ทุนสนับสนุนโครงการ
พยากรณ์ความเส้�ยงต่อโรคไม่ติดต่อ	 (Individual	Risk	
Prediction	 –	 IRP)	 ท้�ดำาเนินการโดยศูนย์วิจัยสุขภาพ

กรุงเทพ	ในปี	พ.ศ.	2563	นั�น	นับเป็นการลงทนุรว่มกัน
เพ่�อสร้างผ่ลงานท้�จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย	การ
ท้�บรษัิทฯ	 ม้ธุรกิจหลักด้านสขุภาพและการแพทยซ์้�งจะ
ม้บทบาทสูงในการฟื� นฟูเศรษฐกิจและสร้างความปกติ
ใหม	่(New	normal)	อันเป็นผ่ลจากการระบาดของโรค 
COVID-19	ทำาให้บริษัทฯ	 อยู่ในตำาแหน่งยุทธศาสตร์
(Strategic	 position)	 ท้�จะเป็นส่วนหน้�งในการรักษา
สถึานะของประเทศท้�นา่ลงทนุท้�สุดไว้	และจะชว่ยเสรมิ
ศักยภาพของการเป็น	Medical	hub	ของประเทศไทย
ด้วย	

ขอ้เสนอแนะ	บรษัิทฯ	กำาหนดนโยบายพร้อมจัดทำาแผ่น
ยุทธศาสตร์เพ่�อสร้างมาตรการความร่วมม่อกับภาครัฐ
ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลย้และนวัตกรรม	และเปิด
การเจรจากับกระทรวงการอุดมศ้กษาวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม	ในการนำาแผ่นสูก่ารปฏิิบัติจรงิ	

	 หากพฒันาการเป็นไปในแนวน้�อ้ก	5	ปีขา้งหน้า 
บริษัท	 กรุงเทพดุสิตเวชการ	 จำากัด	 (มหาชน)	 ก็จะม้
สถึาบนัวิจัยพฒันาเทคโนโลยแ้ละนวัตกรรมของบรษัิทฯ 
(BDMS	Research	 and	 Innovation	 Institute)	 ซ้�งม้
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นสว่นหน้�ง	เพ่�อการสร้างงาน
วิจัยพฒันาเทคโนโลย้และนวัตกรรม	รว่มกับศูนยค์วาม
เป็นเลิศต่างๆ	 ม้ส่วนธุรกิจท้�สร้างรายได้ในบทบาทของ	
CRO	คู่กับสว่นวิชาการท้�สร้างผ่ลงานท้�เป็นประโยชนต่์อ
สังคมไทย	 ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรจากกลไกความ
รว่มม่อระหว่างภาครฐัและเอกชน

“
ห้ากพัื่ฒนาการเป็็นไป็ในแนวน้� อ้ก 5 ปี็
ข้างห้น้า บุริษััที่ฯ จัะม้สำถาบัุนวิจััยพัื่ฒนา
เที่คโนโลย้และนวัต้กรรม ซ้ึ่�งม้ส่ำวนธุรกิจั
ท้ี่�สำร้างรายได้คู่กับุส่ำวนวิช้าการท้ี่�สำร้าง 
ผลงานท้ี่�เป็็นป็ระโยช้น์ต่้อสัำงคมไที่ย

”
นพื่. ชั้ยยศู คุณานุสำนธิ� 

ผู้้้อำานวยการ
ศู้นย์วิจัำยสุิขภาพกรุงเทพ
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3. Budget 

3.1 Research Business Plan
	 Often,	 the	 returns	 of	 technological	
and	 innovative	 developments	 are	 academic	
advancements	 and	 a	 positive	 reflection	on	 the	
organization’s	 CSR.	 Previously,	 the	 cost	 for	
research	 projects	 have	 been	 placed	 under	 the	
operation	cost,	which	in	turn	affected	the	number	
of	the	hospital	and	company’s	annual	turnover.	

Proposal:	 Provide	 a	 new	model,	 in	 which	 the	
company	allocates	a	budget	 for	 the	new	BDMS	
Research	and	 Innovation	 Institute	 to	use	 as	 an	
investment,	along	with	drawing	a	five-year	Medium	
Term	Business	Plan	with	the	company’s	executives	
joining	the	board	of	the	institute.	This	will	allow	
the	executives	to	provide	direction	and	business	
advice	that	will	help	to	protect	and	monitor	the	
investment	closely.	

3.2 A Cooperation Platform Between 
The Government And The Private Sector For 
The Country’s Recuperation From COVID-19
	 Another	critical	step	is	to	form	cooperation	
between	the	government	and	the	private	sector.	
Aside	 from	 existing	 academic	 collaboration	
between	the	Department	of	Disease	Control	and	
education	institutes,	the	Individual	Risk	Prediction	
(IRP)	 is	 another	 recent	 project	 funded	 by	 the	
National	Innovation	Agency	(NIA)	and	run	by	the	
BHRC	in	2020.	This	is	another	co-invested	project	
that	 is	 deemed	 to	 be	 highly	 beneficial	 to	 the	
country.	

	 Having	 investment	 in	 the	medical	 and	
health	 sector,	which	will	 play	 a	 significant	 role	
in	the	country’s	economic	recovery	and	the	New	
Normal	 after	 the	 COVID-19	 pandemic,	means	
that	the	company	 is	 in	a	strategic	position.	This	
may	also	contribute	to	keeping	Thailand	as	one	
of	 the	 best	 countries	 to	 invest	 in,	 along	with	
strengthening	the	country’s	status	as	the	world’s	
medical	hub.	

Proposal:	The	company	should	redefine	its	policy	
and	come	up	with	a	strategic	plan	that	will	lead	
to	cooperation	with	the	government	 in	the	area	
of	 technological	 development	 and	 innovation	
research.	The	company	should	also	negotiate	with	
the	Ministry	of	Higher	Education,	Science,	Research	
and	Innovation,	before	putting	the	operation	plan	
into	action.

	 Should	 the	 company	 continue	 towards	
this	 direction,	 in	 the	next	 five	 years,	 the	BDMS	
will	 have	 developed	 a	 BDMS	 Research	 and	
Innovation	Institute,	with	the	BHRC	being	a	part	
of	the	institute,	to	become	a	leading	organization	
in	 technological	 development	 and	 innovation	
research,	 along	with	 other	 existing	 COEs.	 This	
dual	policy	will	 also	 result	 in	a	business	branch	
that	generates	income,	and	an	academic	branch	
that	produces	findings	beneficial	to	the	country,	
through	the	resource	and	support	garnered	from	
the	cooperation	between	the	government	and	the	
private	sector.

“Should the company continue 
towards this direction, in the next 

five years, the BDMS will have 
developed a BDMS Research and 

Innovation Institute with  
a business branch that can  

generate income and an academic 
branch that produces findings 

beneficial to the country.

”
Chaiyos Kunanusont, M.D. 

Director of BHRC
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ขอขอบคุำณ

	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	ขอขอบคณุ	คณะกรรมการวิจัย	ตลอดจนผู่บ้ริหารระดับสูงของ	บรษัิท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	
จำากัด	(มหาชน)	ทกุท่าน	ท้�ได้สนับสนุนกิจกรรมของศูนยวิ์จัยสุขภาพกรุงเทพด้วยด้ตลอดมา	ขอขอบคณุคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน	(IRB)	ท้�ควบคมุกำากับงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ขอขอบคณุผู้่รว่มงานใน	International	Affiliation	Center	
(AIC)	 ท้�ช่วยแนะนำาแหล่งความรู้จากภาค้ต่างประเทศ	ขอขอบคุณฝ่ายศูนย์คุณภาพท้�ให้ข้อมูลและคำาแนะนำาด้านเอกสาร
คุณภาพ
	 ขอขอบคุณภาค้ในองค์กรแพทย์	องค์กรพยาบาล	ท้�สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดม้โอกาสทำางานวิจัยและนวัตกรรม	
ขอขอบคุณภาค้ในฝ่ายเภสัชกรรม	และศูนย์เวชศาสตร์ฟื� นฟู	 ท้�ผ่ลิตงานวิจัยอยา่งต่อเน่�อง	และกลุ่ม	Business	 Intelligence	
(BI)	ของโรงพยาบาลกรุงเทพสำานักงานใหญ	่สำาหรบัความรว่มม่อด้านขอ้มูลการเฝ้าระวัง	ขอขอบคุณภาค้ใน	BDMS	Wellness	
Center	(BWC)	ท้�นำาโครงการวิจัยใหม่ๆ	เข้ามาทำาประโยชน์
	 ขอขอบคุณ	Chief	 Faculty	ของศูนย์และสถึาบันความเป็นเลิศทุกท่าน	 ท้�ให้คำาแนะนำาด้านวิชาการและสนับสนุน
ผ่ลักดันให้เกิดงานวิจัยท้�สถึาบันความเป็นเลิศต่างๆ	ขอขอบคุณแพทย	์พยาบาล	บุคลากรทุกท่านท้�ริเริ�มกิจกรรมด้านวิจัยและ
นวัตกรรม	นอกจากน้�	 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ	ยังขอแสดงความซาบซ้�งในการสนับสนุนของประธานคณะผู้่บริหารทุกกลุ่ม	 
ผู้่อำานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในเคร่อ	
	 ขอขอบคุณหน่วยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์	เคร่�องม่อแพทย์	และห้องปฏิิบติัการ	บริษัท	เนชันแนลเฮลท์แคร์	ซสิเท็มส์
จำากัด	ภาค้ผู้่ทำางานใน	บรษัิท	กรน้ไลน์ซินเนอรจ้์�	 จำากัด	 ฝ่ายอาคารสถึานท้�ซ้�งสนับสนุนการประชุมและการอบรมท้�ศูนย์วิจัย
สขุภาพกรุงเทพดำาเนินการมาตลอด	รวมถ้ึงฝ่ายผ่ลิตส่�อภาพยนตรแ์ละภาพนิ�งเพ่�อการประชาสมัพนัธ	์(AV)	ท้�เป็นกำาลังสำาคัญ
ด้านการส่�อสารของศูนยวิ์จัยสขุภาพกรุงเทพ
	 ท้�สำาคัญ	ค่อ	ขอขอบคุณ	สายการบริหารบุคลากรกลาง	และฝ่ายการเงิน	บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	จำากัด	(มหาชน)	
กับฝ่ายการเงินโรงพยาบาลกรุงเทพ	สำานักงานใหญ	่ท้�สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมของศูนยวิ์จัยสุขภาพกรุงเทพให้ดำาเนินไป
ได้อยา่งราบร่�น
	 กิจกรรมและการรเิริ�มของศูนย์วิจัยสขุภาพกรุงเทพหลายประการได้รบัการสนับสนุนเป็นอยา่งด้จาก	สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหง่ชาติ	(วช.)	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแ้หง่ชาติ	(สวทช.)	สถึาบนัเทคโนโลยเ้จ้าคณุทหารลาดกระบัง	หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสขุ	
ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านชว้วิทยาศาสตร	์(องค์การมหาชน)	(TCELS)	และอ้กหลายหนว่ยงานท้�อาจจะไม่ได้กล่าวถ้ึงในท้�น้�	ศูนยวิ์จัย
สุขภาพกรุงเทพขอแสดงความขอบคุณยิ�ง

Our Gratitude

	 BHRC	would	like	to	thank	the	research	committee,	and	BDMS’s	top	executive	team,	for	their	generous	
and	continuous	support.	We’d	like	to	thanks	IRB	for	guiding	the	research	process	to	fit	the	standard.	Many	thanks	
to	our	colleague	in	International	Affiliation	Center	(AIC)	for	suggesting	the	international	academic	sources.	Thank	
you	the	quality	center	for	the	information	and	suggestion	for	the	sources	of	excellent	papers.	
	 More	 thanks	 to	 those	who	are	 the	members	of	physician,	nurse	group	 for	giving	 your	members	 the	
opportunity	 to	 do	 research	 and	 innovation	 research.	More	 appreciation	 to	 those	 in	 pharmacy	 group	 and	
Rehabilitation	Center	for	your	constant	output	of	researches,	and	to	Business	Intelligence	(BI)	of	Bangkok	Hospital	
for	its	data	on	monitoring,	and	to	BDMS	Wellness	Center	(BWC)	who	brought	in	new	research	projects.
	 Thank	you,	the	center’s	and	COE’s	chief	faculty	for	your	academic	advice	and	your	support	that	make	
the	research	at	COEs	possible.	Thank	you,	doctors,	nurses	and	all	personnel	who	initiated	on	the	research	and	
innovation	program.	Moreover	BHRC	greatly	appreciate	the	support	 from	CEOs	of	all	groups,	and	all	BDMS’s	
directors	of	hospitals.
	 Thank	you,	the	support	unit	for	equipment	and	laboratory	from	National	Healthcare	System,	those	from	
Green	Line	Synergy.		Thank	you	the	building	and	site	division	for	support	our	meeting	and	training	sessions,	as	
well	as	the	film	PR	media	production	unit	who	is	the	force	behind	our	communication	works.	
	 Last	but	not	least.	We’d	like	to	thanks	the	corporate	Human	Resources	and	the	finance	department	of	
BDMS	and	Bangkok	Hospital’s	finance	department	for	your	support	to	our	activities.
	 Many	of	our	initiation	and	activities	have	been	generously	supported	by	National	Research	Council	of	
Thailand,	National	Innovation	Agency,	Stock	Exchange	of	Thailand,	National	Science	and	Technology	Development	
Agency,	King	Mongkut’s	 Institute	of	Technology	Ladkrabang,	people	from	Ministry	of	Public	Health,	Thailand	
Center	of	Excellence	for	Life	Science	and	many	agencies,	along	the	with	agencies	that	are	not	mentioned,	your	
kind	support	and	cooperation	are	greatly	appreciated.	
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ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Research Center)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
Tel. 0 2310 3050 Fax 0 2755 1914
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