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จดหมายข่าวมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

สารจากประธานมูลนิธิฯ

บุคลากร

เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของมูลนิธิฯ
มีค วามคล่ อ งตัว และรองรับ การ
ทางานกับโครงการต่างประเทศได้
สะดวกขึ้น ได้ มีก ารจดทะเบี ย น
บริษทั เครือข่ายวิจยั ทางการแพทย์
วิ ส า ห กิ จ เพื่ อ สั ง ค ม จ า กั ด
(Medical Research Network
Social Enterprise) ขึน้ เมื่อวันที่ 2
ศ.นพ.ปิ ยทัศน์ ทัศนาวิ วฒ
ั น์ เมษายน 2561 ทีผ่ ่านมา
เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง ห า ค ม
2561 ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได้ เ ข้ า พ บ นายแพ ทย์ นพ พ ร ชื่ น กลิ่ น
ผู้อานวยการท่านใหม่ ของสถาบันส่งเสริมระบบวิจยั สาธารณสุข (สวรส.)
เพื่อปรึกษาถึงนโยบายการวิจยั และแนวทางที่มูลนิธฯิ /บริษทั เครือข่ายวิจยั
ทางการแพทย์ฯ จะช่วยสนับสนุ น และให้บริการทัง้ ในการบริหารจัดการ
โครงการและการฝึ กอบรมนักวิจยั ทัง้ นี้ท่านผู้อานวยการมีความยินดีท่จี ะ
ร่วมงานกับมูลนิธิฯ/บริษัทเครือข่ายวิจยั ทางการแพทย์ฯ ในการสนับสนุ น
โครงการวิจยั ทางคลินิกต่อไป

เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธฯิ
จึงได้มกี ารปรับผังองค์กร โดยได้จดั จ้าง บริษทั ดาโอส จากัด เพื่อ
เข้ามาบริหารงานบัญชีและการเงิน ให้กบั มูลนิธฯิ พร้อมทัง้ ได้ปรับ
ลดพนักงาน back office ลงเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงาน โดย
ปั จจุ บ ั น มี บุ ค ลากรภายในมู ล นิ ธิ ฯ ทั ง้ หมดมี 17.20 คน โดย
แบ่งเป็ น
▪ ผูบ้ ริหาร 2 คน
▪ ฝ่ าย Clinical Operation and Training 9 คน
▪ ฝ่ าย Non Clinical 2 คน
▪ ฝ่ าย Data Management 3 คน
▪ ฝ่ ายบุคคลและบริหารงานทัวไป
่ 1.20 คน

โครงการที่ กาลังดาเนิ นการ

Non-Clinical Project
Project
การประเมินปั จจัยเสีย่ งต่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังของ
ประชากรไทยแต่ละภูมภิ าค (NCD)
โครงการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มุลการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ปี
2561 (DM HT)
การศึกษาผลของการให้การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังแบบบูรณาการ
(integrated care) ในระดับโรงพยาบาลชุมชน (ESCORT CKD)

Institute
11 centres

Status
Ongoing

Remark
จะนาเสนอในเดือนกันยายน 2561

1,180 centres

Ongoing

ส่งรายงานงวดสุดท้ายในเดือน
กันยายน 2561

5 centres

Ongoing
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Project
โครงการวิจยั แพทยศาสตรสตร์ศกึ ษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (Medical Education)

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-ส.ค. 2561)

Institute
-

Status
Ongoing

โครงการลงทะเบียนงานวิจยั ทางคลินิก (Thai Clinical Trials
Registry : TCTR)

-

Ongoing

Thailand Towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECT)

-

Ongoing

Institute
25 centres

Status
Ongoing

14 centres

Ongoing

11 centres

Ongoing

1 centres

Ongoing

1 centres

Ongoing

1 centres

Ongoing

Remark
อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณใน
ระยะที่ 2 ต่อกลุ่มสถาบันแพทยศาสร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.)
อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมรูปแบบ
ใหม่ คาดว่าจะเปิ ดใช้งานได้ภายในสิน้ ปี
นี้
อยู่ในระหว่างการเตรียมงาน
ประชาสัมพันธ์ งาน ThaiTECT Annual
Meeting ปี 2018 ภายใต้หวั ข้อ
“Building innovative medicine
ecosystem : Collaborative scheme”
โดยจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 6-7
พฤศจิกายน 2018 ณ อาคารศรีสวริน
ทิรา โรงพยาบาลศิรริ าช ส่วน Premeeting จะจัดขึน้ ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2018 หัวข้อ “Preclinical
Development Operation” ณ ศูนย์วจิ ยั
การแพทย์ศริ ริ าช (Siriraj Medical
Research Center)

Clinical Projects

Project
โครงการวิจยั การติดตามผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดแบบพหุสถานบัน (CORE)
การศึกษาในสหสถาบันของวัสดุนาส่งยาปฏิชวี นะประเภทไฮดรอกซี
แอปาไทต์เฉพาะทีส่ าหรับการรักษาการอักเสบติดเชือ้ ของกระดูกใน
ประเทศไทย (BEAD)
โครงการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการเลิก
ยาสูบแบบเป็ นขัน้ ตอนในประเทศไทย (STEP)
การศึกษาการทางานของข้อสะโพกเทียม CU HIP หลังผ่าตัดใน
ผูป้ ่ วยข้อสะโพกหักชนิดเคลื่อนที่ (CU Hip)
การศึกษาความปลอดภัยและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัด
มาตรฐานบัวบก (อีซเี อ223) แคบซูลในอสาสาสมัครสุขภาพดี
(Phase I ใบบัวบก)
โครงการการประเมินทางเภสัชจลนศาสตร์ในผูส้ งู อายุทม่ี แี ละไม่มี
ภาวะโรคไตเรือ้ รังด้วยไมโครโดสคอกเทล (Phase I renal)
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Remark
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Project
การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีนภูมแิ พ้ไรฝุ่ นเพื่อเป็ น
หลักฐานเชิงประจักษ์สาหรับแนวทางการรักษาโรคภูมแิ พ้ทางจมูก
เรื่องรังทีม่ อี าการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก (MITAR)
ผลลัพธ์ทางคลินิกของยาพาลโบซิคลิบร่วมกับยาเลทโทรโซล
เปรียบเทียบกับยาเลทโทรโซลเพียงอย่างเดียวในการรักษามะเร็ง
เต้านมระยะลุกลามในผูป้ ่ วยไทย (Thai Med Onco)
การศึกษาทางคลินิกระยะนาร่องของกระดูกเรเดียสเทียมขึน้ รูปด้วย
เทคนิคพิมพ์ 3 มิติ (Meticuly)
บริษทั จากประเทศเกาหลี
บริษทั จากประเทศจีน

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-ส.ค. 2561)

Institute
6 centres

Status
Closed

6 centres

EC
submission

2 centres

EC
submission
Ongoing
Start up

10 centres
4 centres

Remark

On hold from sponsor

โครงการที่ กาลังจะเริ่ มดาเนิ นการในเดือน ก.ย.-ธ.ค.61
มูลนิธิฯ ได้รบั มอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นเงินจากเงิน งบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี 2560 (งบกลาง) ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการแพทย์สขุ ภาพและสุขภาวะเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 โครงการ
ย่ อ ยที่ 2: “โครงการศู น ย์ วิจ ัย ทางคลินิ ค แห่ ง ชาติ (National Clinical Research Center)” จ านวน 91,952,200 บาท โดยมู ล นิ ธิ ฯ
รับผิดชอบในส่วนของการประสานงานกับศูนย์วจิ ยั ในแต่ละโรงเรียนแพทย์รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขในการ
จัดตัง้ เครือข่ายศูนย์วจิ ยั ทางคลินิก การจัดการฝึ กอบรมให้แก่ นักวิจยั และเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์วจิ ยั รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการจั ดตัง้
ศูนย์วจิ ยั ใหม่ โดยกาหนดระยะเวลาในการดาเนินโครงการทัง้ สิน้ 8 เดือน ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562 โดยขณะนี้อยู่
ในขัน้ ตอนการทาสัญญา
มูลนิธฯิ ได้รบั การติดต่อจากบริษทั จากประเทศญีป่ ่ นุ เพื่อประสานงานการทาโครงการวิจยั ยารักษาโรคมาลาเรีย โดยขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอน
การเตรียมทาสัญญา
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