
คู่มือสำ�หรับนักวิจัยใน BDMS

ใช้เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�าวิจัย รวมถึง

การขยายพืน้ท่ีวจิยัจากการวจิยัทางคลนิิก (Clinical 

research) ไปสูก่ารวจิยัเชิงข้อมลู (Data research) 

ขยายงานด้านนวตักรรมทางการแพทย์ ใช้กลไกการ

วจัิยศกึษาผลได้และผลกระทบของผลงานนวัตกรรม

เพือ่สร้างข้อมลูเชงิประจกัษ์ (Evidence) ของผลงาน

นวตักรรมนัน้ๆ จัดการอบรมความรู้ด้านนวัตกรรม 

สร้างกลไกพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างเป็นรูป

ธรรมและให้บรกิารสบืค้นการขึน้ทะเบยีนทรพัย์สิน

ทางปัญญา (Patent search) ตลอดจนวเิคราะห์

การพฒันาต่อยอดเพือ่สามารถน�าผลงานไปสู่ธุรกิจ

หรอืน�าไปใช้ในวงกว้าง

แบบฟอร์ม Patent search

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณธิติมา วิริยา (ลูกหยี)
โทร 02 755 1811
อีเมล thitima.wi@bdms.co.th
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Project registry

การท�าวิจัยทุกคร้ัง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหน่วยงาน เช่น

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล โดยผู้ท�าวิจัยต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตาม

ล�าดบัข้ัน

 

การท�าวิจัยทุกโครงการ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวิจยัในคน และได้รบัอนุมติัเป็นลายลักษณ์อกัษรว่าผ่าน

การพิจารณา (approved) หรอืยกเว้นการพิจารณา (exempted) 

ผูเ้สนอโครงการวิจยัต้องผ่านการอบรมการวจัิยทางคลนิกิท่ีด ี(Good 

Clinical Practice - GCP) หรอืการอบรมพืน้ฐานของคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจัิยในคน (Basic IRB Training) และสามารถปฏบิติั

ตามมาตรฐานการวจิยัเหล่านีอ้ย่างถกูต้อง 

บคุคลภายนอกทีเ่สนอท�าวจิยัในพืน้ทีบ่รษิัทกรงุเทพดสุติเวชการจ�ากดั 

(มหาชน) ต้องมีบคุคลภายในบรษิัทฯ เป็นผู้ร่วมโครงการวิจยั (Co-

investigator) ด้วยเสมอ และโครงการวจัิยทีเ่สนอโดยบคุคลภายนอก

นี ้นอกจากจะต้องได้รบัค�าอนญุาตจากผูอ้�านวยการโรงพยาบาลหรือ

หน่วยงานแล้ว ยังต้องได้รับค�าอนุญาตจากประธานคณะผู้บริหาร 

(CEO) ของกลุม่ทีห่นว่ยงานนัน้สงักดัอยูด้่วย กอ่นจะเสนอรบัการ

พจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน (IRB)

ลงทะเบยีนโครงการวจิยั (Project registry) เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติ ให้ผู้เสนอโครงการท�าการลงทะเบียนโครงการกับศูนย์วิจัย

สขุภาพกรงุเทพได้ ตาม QR code นี ้ก่อนผู้วจัิยน�าโครงการเสนอขอ

อนญุาตจากผูอ้�านวยการโรงพยาบาล

ศนูย์วิจยัสขุภาพกรงุเทพยนิดช่ีวยประสานงาน
หาแหล่งทนุท�าวจิยัให้ผูท้ีต้่องการ

ขอทุนท�าวิจัย

แบบฟอร์มขอทุนท�ำวิจัย

สามารถศึกษารายละเอยีด
แนวทางปฏิบัติได้ 

ส�าหรับแบบฟอร์ม
การท�าโครงการวิจัย

สามารถศึกษาได้

แบบฟอร์มส�าหรับเสนอโครงการเพ่ือรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

สามารถดรูายละเอยีดและดาวน์โหลดเอกสารได้

แนวทำงปฏิบัติ

กำรท�ำโครงกำรวิจัย

เสนอ IRB

สแกน QR Code

สแกน QR Code

สแกน QR Code

สแกน QR Code

ช่องทางการติดต่อ
ที่อยู่  ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 
โทร 02 310 3050-1

E-mail : bhrc@bdms.co.th  
www.bangkokhealth.com, www.facebook.com/bhrcenter 

Line : @gen-h

วิดีโอแนะน�าศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ 

Channel “Bangkok Health Research Center”

RESEARCHER

ทำ�วิจัยต้องรู้อะไรบ้�ง 
นอกจำกควำมรู ้และทักษะด้ำนกำรท�ำวิจัย

ผู้วิจัยยังจ�ำเป็นต้องทรำบ “กติกา” ของกำร

ท�ำวิจัยภำยในบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชกำร 

จ�ำกัด (มหำชน) ด้วย ที่ส�ำคัญได้แก่ 



ก�รบริก�รและสนับสนุน
ของศูนย์วิจัยสุขภ�พ
กรุงเทพ

ให้งานวิจัย เป็นเรื่องง่าย
ด้วยหลักกำร One stop service for research 

ศนูย์วิจยัสขุภำพกรงุเทพจงึจดับรกิำรส�ำหรับผู้

ท�ำวจัิยให้ครบถ้วนทีสุ่ด มกีำรจดัอบรมด้ำนกำร

วิจัยและให้บริกำร ส�ำหรับรำยโครงกำร 

ONE
STOP
SERVICE
FOR 
RESEARCH
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การวิจัยและพัฒนา
ให้บริการสืบค้นข้อมูล

Literature search and rational writing

ส่งหัวข้อที่ต้องการให้เราช่วยสืบค้นมาที่

ช่วยคิดค�ำถำมกำรวิจัย (Research question)

ช่วยหำเอกสำรวิชำกำรส�ำหรับกำรทบทวนวรรณกรรม (Literature Search) 

ช่วยออกแบบกำรวิจัย (Research design)

กำรเลือกสถิติ (Statistics) ที่จะใช้ 

กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำง (Sample size) 

กำรออกแบบวิธีกำรเก็บข้อมูล (Data collection) 

ช่วยประสำนงำนขออนญุำตจำกผูบ้รหิำรขออนมุตัจิำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัในคน (IRB)

ไปจนถึงช่วยวิเครำะห์ข้อมูล

และเม่ือทกุอย่างส�าเรจ็ลงด้วยด ี มกีารเขยีนรายงาน

หรือบทความเสนอผลการวิจัยแล้ว ศูนย์วิจัยสุขภาพ

กรงุเทพ สามารถประสานงานการตพีมิพ์บทความกบั

วารสาร The Bangkok Medical Journal ให้ด้วยอกีทาง 

นอกจากนัน้ยังช่วยน�าผลการวจิยับางโครงการ เสนอ

เป็นวดิโีอคลปิขึน้ไว้ใน Youtube ส�าหรบัประชาชนหรอื

ผูส้นใจ ได้เข้าถึง และเข้าใจผลงานดงักล่าว เพือ่น�าไป

ใช้ประโยชน์

คู่ขนานไปกับการวิจัย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ 

สนับสนุนงานนวัตกรรมด้วยการน�าวิธีทางวิจัย มา

ช่วยท�าให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence) ว่าผลงาน

นวตักรรมนัน้ๆ สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีวดัได้ 

และเช่นเดียวกับงานวิจัยที่ส�าเร็จสมบูรณ์ด้วยการน�า

เสนอผลงานหรือตีพิมพ์ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

สามารถสนับสนนุการขึน้ทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา

ของผลงานนวัตกรรม ตั้งแต่การวิเคราะห์ผลงาน 

สืบค้นสิทธิบัตร (Patent search) เพื่อให้สามารถ

เลือกว่าจะพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้น หรือจะท�าการข้ึน

ทะเบยีนในทนัท ีหากพบว่ายงัไม่มผีลงานแบบเดียวกัน

เสนอขอหรือรอการขึ้นทะเบียนอยู่

แบบฟอร์มกำรขอบทควำม

Researcher & Innovator Club 

ให้ค�าปรึกษาเร่ืองการท�าวจัิยและนวตักรรม เช่น ตัง้ค�าถาม, ระเบยีบ

วธีิวจัิย, สถิต,ิ ขนาดตวัอย่าง, ออกแบบสอบถาม การเกบ็ข้อมูล การ

วเิคราะห์และแปลผล เป็นต้น ผ่านช่องทาง Teleconference หรือเข้า

มาพบทีศู่นย์วจัิยสขุภาพกรุงเทพ ทุกวนัพฤหัสบด ี14.00 น.  

Researcher & Innovator Club

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณวรุฒ ชัยวงษ์ (แฟรงค์)
โทร 02 755 1919

อีเมล warut.ch@bdms.co.th
ท�านัดหมายทาง online

BHRC LIVE (Youtube)

เชิญเจ้าของผลการวิจัยหรือบทความที่ตีพิมพ์ ร่วมสนทนาบันทึก

วิดีโอ โดยทีมงานมืออาชีพ น�าไว้ใน Youtube และที่เว็บไซต์ของ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ www.bangkokhealth.com

จัดบรรยายและกิจกรรมพิเศษ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (GEN H)

และจัดท�าแอปพลิเคชันประเมินตนเอง 3 ด้าน การกิน 

การออกก�าลัง ด้านจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

GEN H

GEN H

BHRC LIVE 

ทิศท�งด้�นก�รวิจัย

ศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพได้วำงทิศทำงในฐำนะ

ผู ้ดูแลสนับสนุนงำนวิจัยของทุกหน่วยงำนใน 

BDMS  ไว้ดังนี้ 

ในด้านเนือ้หา เน้นทัง้หน่วยงานทีม่ศีนูย์ความเป็นเลิศ 

(Center of Excellence ด้าน Trauma, Orthopedics, 

Neuroscience, Cardiology, Cancer, Occupational 

Health และอืน่ๆ) และหน่วยงานท่ีไม่มศีนูย์ความเป็น

เลศิ โดยใช้ความได้เปรยีบด้านเครอืข่าย เน้นสร้างงาน

วจิยัแบบพหุสถาบนั (Multicenter study) พร้อมให้

ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก เพือ่ก�าหนดหรอื

เชื่อมโยงหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของ

ประเทศและนานาชาติ 

02รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมเกียรติ ตนภู (ต้น)
โทร 02 310 3050 

อีเมล hiso@bdms.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อ คุณสุปาณี เสงี่ยมศักดิ์ (ฝน)
โทร 02 310 3051

อีเมล supanee.sa@bdms.co.th


