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 Non-Clinical Project 

Project Institute Status Remark 
การประเมนิปัจจยัเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยดว้ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัของ
ประชากรไทยแต่ละภมูภิาค (NCD) 

11 centres Ongoing จะน าเสนอในเดอืนกนัยายน 2561 

โครงการเกบ็รวบรวม วเิคราะหข์อ้มุลการดแูลผูป่้วยโรคเบาหวาน
ชนิดที ่2 และโรคความดนัโลหติสงูของโรงพยาบาลในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุและโรงพยาบาลในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปี 
2561 (DM HT) 

1,180 centres Ongoing สง่รายงานงวดสดุทา้ยในเดอืน 
กนัยายน 2561 

การศกึษาผลของการใหก้ารดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัแบบบรูณาการ 
(integrated care) ในระดบัโรงพยาบาลชมุชน (ESCORT CKD) 

5 centres Ongoing  

 

 

 
 
เพื่อให้การปฏบิตัิงานของมูลนิธิฯ 
มีความคล่องตัว และรองรับการ
ท างานกบัโครงการต่างประเทศได้
สะดวกขึ้น ได้มีการจดทะเบียน 
บรษิทัเครอืขา่ยวจิยัทางการแพทย ์
วิ ส า ห กิ จ เพื่ อ สั ง ค ม  จ า กั ด 
(Medical Research Network 
Social Enterprise) ขึน้ เมื่อวนัที ่2 
เมษายน 2561 ทีผ่่านมา 
          เมื่ อ วัน ที่  22 สิ งห าค ม 

2561 ผู้บ ริห ารของบริษัท ได้ เข้าพบ  นายแพทย์  นพพร ชื่ นกลิ่น 
ผู้อ านวยการท่านใหม่ของสถาบนัส่งเสรมิระบบวจิยัสาธารณสุข (สวรส.) 
เพื่อปรกึษาถงึนโยบายการวจิยั และแนวทางที่มูลนิธฯิ/บรษิทัเครอืข่ายวจิยั
ทางการแพทย์ฯ จะช่วยสนับสนุน และให้บรกิารทัง้ในการบรหิารจดัการ
โครงการและการฝึกอบรมนักวิจยั ทัง้นี้ท่านผู้อ านวยการมคีวามยนิดทีี่จะ
ร่วมงานกบัมูลนิธิฯ/บรษิัทเครอืข่ายวจิยัทางการแพทย์ฯ ในการสนับสนุน
โครงการวจิยัทางคลนิิกต่อไป 

 

 
 
          เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มูลนิธฯิ
จงึไดม้กีารปรบัผงัองคก์ร โดยได้จดัจา้ง บรษิทั ดาโอส จ ากดั เพื่อ
เขา้มาบรหิารงานบญัชแีละการเงนิให้กบัมูลนิธฯิ พร้อมทัง้ได้ปรบั
ลดพนักงาน back office ลงเพื่อให้เหมาะสมกบัปรมิาณงาน โดย
ปัจจุบัน มีบุคลากรภายในมูลนิธิฯ ทัง้หมดมี 17.20 คน โดย
แบ่งเป็น 

▪ ผูบ้รหิาร 2 คน  
▪ ฝ่าย Clinical Operation and Training 9 คน  
▪ ฝ่าย Non Clinical 2 คน  
▪ ฝ่าย Data Management 3 คน  
▪ ฝ่ายบุคคลและบรหิารงานทัว่ไป 1.20 คน 

 

จดหมายข่าวมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ 

สารจากประธานมลูนิธิฯ 

ศ.นพ.ปิยทศัน์ ทศันาวิวฒัน์ 

บคุลากร 

 

มูลนธิิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ 

เลขที่ 196 อาคาร วช.3 ชั้น3 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร 02-940-5181-3  Fax: 02-940-5181 
E-mail: office@thaimedresnet.org 

www.thaimedresnet.org 
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Project Institute Status Remark 
โครงการวจิยัแพทยศาสตรสตรศ์กึษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย (Medical Education) 

- Ongoing อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณใน
ระยะที ่2 ต่อกลุ่มสถาบนัแพทยศาสร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) 

โครงการลงทะเบยีนงานวจิยัทางคลนิิก (Thai Clinical Trials 
Registry : TCTR) 

- Ongoing อยู่ระหว่างการพฒันาโปรแกรมรปูแบบ
ใหม่ คาดว่าจะเปิดใชง้านไดภ้ายในสิน้ปี
นี้  

Thailand Towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECT) - Ongoing อยู่ในระหว่างการเตรยีมงาน
ประชาสมัพนัธ ์งาน ThaiTECT Annual 
Meeting ปี 2018 ภายใตห้วัขอ้
“Building innovative medicine 
ecosystem : Collaborative scheme” 
โดยจะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่6-7 
พฤศจกิายน 2018 ณ  อาคารศรสีวรนิ 
ทริา โรงพยาบาลศริริาช สว่น Pre-
meeting จะจดัขึน้ในวนัที ่5 
พฤศจกิายน 2018 หวัขอ้ “Preclinical 
Development Operation” ณ ศนูยว์จิยั
การแพทยศ์ริริาช (Siriraj Medical 
Research Center)  

 

 Clinical Projects  

Project Institute Status Remark 
โครงการวจิยัการตดิตามผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิโรคหวัใจ
และหลอดเลอืดแบบพหุสถานบนั (CORE) 

25 centres Ongoing  

การศกึษาในสหสถาบนัของวสัดุน าสง่ยาปฏชิวีนะประเภทไฮดรอกซี
แอปาไทตเ์ฉพาะทีส่ าหรบัการรกัษาการอกัเสบตดิเชือ้ของกระดกูใน
ประเทศไทย (BEAD) 

14 centres Ongoing  

โครงการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบบรกิารเลกิ
ยาสบูแบบเป็นขัน้ตอนในประเทศไทย (STEP) 

11 centres Ongoing  

การศกึษาการท างานของขอ้สะโพกเทยีม CU HIP หลงัผ่าตดัใน
ผูป่้วยขอ้สะโพกหกัชนิดเคลื่อนที ่(CU Hip) 

1 centres  Ongoing  

การศกึษาความปลอดภยัและเภสชัจลนศาสตรข์องสารสกดั
มาตรฐานบวับก (อซีเีอ223) แคบซลูในอสาสาสมคัรสขุภาพด ี
(Phase I ใบบวับก) 

1 centres  
 

Ongoing  

โครงการการประเมนิทางเภสชัจลนศาสตรใ์นผูส้งูอายุทีม่แีละไมม่ี
ภาวะโรคไตเรือ้รงัดว้ยไมโครโดสคอกเทล (Phase I renal) 

1 centres  
 

Ongoing  
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Project Institute Status Remark 
การศกึษาแบบสหสถาบนัเรื่องการฉีดวคัซนีภูมแิพไ้รฝุ่ นเพื่อเป็น
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ส าหรบัแนวทางการรกัษาโรคภมูแิพท้างจมกู
เรื่องรงัทีม่อีาการรุนแรงปานกลางถงึรุนแรงมาก (MITAR) 

6 centres Closed  

ผลลพัธท์างคลนิิกของยาพาลโบซคิลบิร่วมกบัยาเลทโทรโซล 
เปรยีบเทยีบกบัยาเลทโทรโซลเพยีงอย่างเดยีวในการรกัษามะเรง็
เตา้นมระยะลุกลามในผูป่้วยไทย (Thai Med Onco) 

6 centres EC 
submission  

 

การศกึษาทางคลนิิกระยะน าร่องของกระดกูเรเดยีสเทยีมขึน้รปูดว้ย
เทคนิคพมิพ ์3 มติ ิ(Meticuly)  

2 centres  
 

EC 
submission 

 

บรษิทัจากประเทศเกาหล ี 10 centres Ongoing  
บรษิทัจากประเทศจนี 4 centres Start up On hold from sponsor 
 
 
 

 มูลนิธิฯ ได้รบัมอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งได้รบัการสนับสนุนเงนิจากเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิ ประจ าปี 2560 (งบกลาง) ภายใตโ้ครงการ “นวตักรรมการแพทยส์ขุภาพและสขุภาวะเพื่อการขบัเคลื่อนสู ่Thailand 4.0 โครงการ
ย่อยที่  2: “โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิคแห่งชาติ (National Clinical Research Center)” จ านวน 91,952,200 บาท โดยมูลนิธิฯ 
รบัผดิชอบในส่วนของการประสานงานกบัศูนย์วจิยัในแต่ละโรงเรยีนแพทย์รวมถงึโรงพยาบาลในสงักดัของกระทรวงสาธารณสุขในการ
จดัตัง้เครอืขา่ยศนูยว์จิยัทางคลนิิก การจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่ นกัวจิยั และเจา้หน้าทีศู่นยว์จิยั รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอืในการจัดตัง้
ศนูยว์จิยัใหม่ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการทัง้สิน้ 8 เดอืน ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2561 ถงึ พฤษภาคม 2562 โดยขณะนี้อยู่
ในขัน้ตอนการท าสญัญา 
 มลูนิธฯิ ไดร้บัการตดิต่อจากบรษิทัจากประเทศญีปุ่่ นเพื่อประสานงานการท าโครงการวจิยัยารกัษาโรคมาลาเรยี โดยขณะนี้อยู่ในขัน้ตอน
การเตรยีมท าสญัญา 

 
 

โครงการท่ีก าลงัจะเร่ิมด าเนินการในเดือน ก.ย.-ธ.ค.61 
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