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เครือขายนักวิจัยสุขภาพ:
ฐานรากของความรู

ประสบการณการประสาน
เครือขายพันธมิตรวิจัยกรณี:

เครือขายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน

การประชุมวิชาการ สวรส ครั้งที่ 5
“การจัดการระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2547
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เครือขายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน
Clinical Research Collaboration Network

โดยการสนับสนุนของ

THINK OF MULITCENTER STUDY
THINK OF CRCN
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ขอบเขตเนื้อหาขอบเขตเนื้อหา

ประวตัิความเปนมาของเครือขายนักวิจยั

กิจกรรมประสบการณของ CRCN 

ผลของการดําเนินการของ CRCN 

CRCN ใหบทเรียนอะไรบางทีเ่ปนฐานราก
ของความรู
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ทําไมจึงเกิดทําไมจึงเกิด  CRCNCRCN
การพัฒนาความเขมแข็งดานการวิจัยดานการ
บริการการรักษา (Clinical research)  
แบบสหสถาบนั (Multi-center)และอยางเปน
ระบบในประเทศ

ความตอเนื่องของการพัฒนาระบบการวิจัยการ
พัฒนานกัวิจยัและบุคคลากรสนบัสนุนการวิจัย
ดานคลินกิ

การประสานงานสหสถาบนั เพื่อใหไดขอมูลที่
ครอบคลมุและมีระบบการควบคุมคุณภาพของ
ขอมูลเพื่อการบริหารสุขถาพที่มีประสิทธภิาพ
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Management Structure in Relation to the Structure 
For National Health System Reform movement

Health Systems Reform Structure Alliance Project Structure

others
NHRC

chaired by
the PM

MoPH

HSRI

NGOs

Medical
schoolsParticipating

institutes
Subcommittee on

knowledge
management

Subcommittees
(media)

(Partnership)

(drafting bill)

Committee of
the project

HSRO AEBHSR
Manager

Project
Director

CRCN
Manager

Consortium of 
Medical 
schools

NHRC  = National Health Systems Reform Committee (Chair by the Prime Minister)
MoPH = Ministry of public Health
HSRI    = Health Systems Research Institute
HSRO  = Health System Reform Office  

AEBHSR/CRCN:HSRI/Consortium Thai Med School June 2000
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การกําเนิดของการกําเนิดของ CRCN CRCN

 ป พ.ศ.2543 ไดรับทนุสนับสนุนจาก 
Rockefeller Foundation/WHO โดยการ
สนับสนุนของ
– กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
– สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 เปาหมายเพื่อพัฒนาเครือขายวิจัย         
สหสถาบันเพื่อตอบปญหาดานสุขภาพของ
คนไทยโดยการรวมสราง/พัฒนา/ใช
ทรพัยากรรวมกันอยางคุมคา
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พ.ศ.2544 จัดทํา Work shop เพื่อพัฒนา
โครงการวิจยัแบบสหสถาบนั (Multicenter
Study)
พ.ศ.2545-6 สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) รวมกับสสส. ใหการสนบัสนุน
โครงการวิจยัคลนิิกสหสสถาบนั 7 โครงการ
พ.ศ. 2546 จัดตั้ง “เครือขาย Data 
Management and Biostatics Network 
(DMBN)” โดย นักชีวสถิตขิองสถาบนัการศึกษา
ตางๆ ดวยการสนบัสนุนของ สสส. และ สวรส. เพื่อ
พัฒนาศกัยภาพดานการบริหารจัดการและ
วิเคราะหขอมูล

กิจกรรม
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CRCN 
ประสานงานวิจัยสหสถาบัน

กสพท/สวรส 

CRCN

กรรมการบรหิาร

คณะประสานงาน

คณะกรรมการ
บริหารโครงการ

Registry
ราชวิทยาลัย สมาคม ชมรม

กลุมวิจัยสหสถาบัน: 
โครงสรางและหนาที่ความ
รับผิดชอบรวมและระบบการ

บริหารโครงการ

ทรัพยากรวิจัย: แหลงทุน , การ
ฝกอบรม, ทีมผูเชี่ยวชาญดาน
ตางๆ

ขั้นตอนการดําเนินการ:
• การพัฒนาโครงการ
• การดําเนินโครงการ
•การติดตามและกํากับ

ทมีนักวิจัย

โครงการ

วิจัยยอย

ปญหาสขุภาพที่

ลําดับ

ความสําคัญสงู

กรรมการ
กลางบรหิาร
โครงการ 
registry
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ทําไมจึงเปนองคกรวิชาชีพแพทย

– การประสานงานเปนธรรมชาติขององคกร
– มีเปาหมายความเปนเลิศทางวิชาการ
เทียบเคียงกบันานาชาติ 

– ผูนําทางความคิด สังคมเชื่อถอื การเลือกแนว
ทางการรักษามีผลกระทบสูง 

– มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและแนวคิดดานการ
รักษาพยาบาล และการวิจัย ของแพทยและ
บุคคลากรทางการแพทยรุนใหมของสังคม 

– นําวัฒนธรรมการทําวิจัยและการทํางานเปน
เครือขายวิจัยเขาไปในชีวิตประจําวันของ
โรงเรียนแพทยและสถานรักษาพยาบาลมากขึ้น 

– มีศักยภาพดานวชิาการ รวมกับนักวชิาการ 
ผูเชี่ยวชาญ นักวจิัยระดับนานาชาติที่เปน
ประโยชนและเอื้อตอการพัฒนาเปนเครือขาย
วิจัยคลินิกสหสถาบันที่สามารถเลี้ยงตนเองได
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บทบาทของ CRCN

 อํานวยความสะดวก (facilitation)
 ประสานงาน (coordination)
Networking of the networks
 สราง/เพิ่มศักยภาพ (capacity building)
 การควบคุมคุณภาพ(quality control)
 สามารถเลี้ยงตัวเองได (sustainability)
Advocacy
 หาแหลงทุน (fund raising-supports)
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การสนับสนุนโดย CRCN

การอบรมการเขียน proposal ใหไดวิธีการ 
(Methodology) ที่ถูกตอง

การเขยีน แบบเก็บขอมูลที่กระชับและมีผูเชี่ยวชาญรวม
ดวย

มีระบบคอมพิวเตอรที่ชวยตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลและมีการบันทึกผานระบบ Internet

ระบบการตรวจสอบดวยการปอนขอมูล 2 รอบเพื่อยืนยัน
ความถูกตอง

การจัดระบบ Monitor และ audit

การอบรมการเปน auditor

การอบรมหนาที่ของ research co-ordinator

การอบรมหัวขอ data quality โดยผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดตั้ง CRCN

Profs. Shikrant Bangdiwala & Bruce Fried, U of NC
ตัวแทนกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
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การประชุมรวมระหวางผูเชี่ยวชาญกบัคณะผูวิจัย

Thalassemia Registry group
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัย

โครงการโรคไซนัสอักเสบ-สมาคมแพทยโรคจมูก (ไทย)
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัย

โครงการระบาดวิทยามะเร็งชองปากในประเทศไทยโครงการระบาดวิทยามะเร็งชองปากในประเทศไทย
ชมรมระบาดวิทยามะเร็งแหงประเทศไทยชมรมระบาดวิทยามะเร็งแหงประเทศไทย  
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การอบรมผูชวยวิจัยการอบรมผูชวยวิจัย
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การอบรมการลงขอมูลผาน internet
(Web-based data entry)
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การประชุมคณะกรรมการกลางโครงการวิจัยคลินิก
สหสถาบัน 7 โครงการในเครือขาย CRCN
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ผลลัพธที่ไดรับผลลัพธที่ไดรับ

เครือขายสามารถระดมการรวมลงทุนหลายเครือขายสามารถระดมการรวมลงทุนหลาย
แหลงทุนแหลงทุน
  ใชทรัพยากรที่มีจํากัดรวมกันใชทรัพยากรที่มีจํากัดรวมกัน  
เกิดระบบรวมบริหารกลุมโครงการเกิดระบบรวมบริหารกลุมโครงการ  
เกิดเครือขายวิจัยที่มีแผนการการพัฒนาเกิดเครือขายวิจัยที่มีแผนการการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยศักยภาพนักวิจัย  และผูชวยนักวิจัยอยางเปนและผูชวยนักวิจัยอยางเปน
ระบบตอเนื่องระบบตอเนื่อง  
การสรางวัฒนธรรมการวิจัยแทรกเขาในการสรางวัฒนธรรมการวิจัยแทรกเขาใน
ชีวิตประจําวันของการรักษาพยาบาลซึ่งนาจะชีวิตประจําวันของการรักษาพยาบาลซึ่งนาจะ
เปนผลดีตอระบบการศึกษาและการบริการทางเปนผลดีตอระบบการศึกษาและการบริการทาง
การแพทยในอนาคตการแพทยในอนาคต  



2020

โครงการวิจัยคลินิกสหสถาบัน 7โครงการ

– โรคหลอดเลือดหัวใจ-สมาคมแพทยโรคหัวใจแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

– ระบาดวิทยาของมะเร็งเม็ดโลหิตในผูปวยผูใหญ-
สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย 

– การเฝาระวังภาวะแทรกซอนทางวิสัญญีในประเทศ
ไทย-ราชวทิยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 

– ผูปวยเบาหวาน-สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
– ระบาดวิทยาของโรคมะเร็งเด็ก-ชมรมโรคมะเร็ง
เด็ก-สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย 

– การประเมินคาใชจายในการวินิจฉัย และรักษา
ผูปวยไซนัสอักเสบ-สมาคมแพทยโรคจมูก (ไทย)

– ผูปวยธาลัสซีเมีย-มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แหงประเทศไทย
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โครงการวิจัยคลินิกสหสถาบัน 6 โครงการ

Invasive cervical cancer treatmentInvasive cervical cancer treatment--ราชราช
วทิยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยวทิยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
Endometriosis RegistryEndometriosis Registry--ราชวทิยาลัยสูตินรีแพทยราชวทิยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทยแหงประเทศไทย
Hypertension in PregnancyHypertension in Pregnancy--ราชวทิยาลัยสูตินรีราชวทิยาลัยสูตินรี
แพทยแหงประเทศไทยแพทยแหงประเทศไทย
ระบาดวิทยามะเร็งชองปากในประเทศไทยระบาดวิทยามะเร็งชองปากในประเทศไทย--ชมรมชมรม
ระบาดวิทยามะเร็งแหงประเทศไทยระบาดวิทยามะเร็งแหงประเทศไทย  
โรคภูมิคุมกันบกพรองแบบปฐมภูมิในผูปวยของคลินิกโรคภูมิคุมกันบกพรองแบบปฐมภูมิในผูปวยของคลินิก
โรคภูมิแพที่มีการติดเชื้อซ้ําหรือติดเชื้อฉวยโอกาสโรคภูมิแพที่มีการติดเชื้อซ้ําหรือติดเชื้อฉวยโอกาส--
กลุมกมุารแพทยฯกลุมกมุารแพทยฯ  ราชวทิยาลัยกมุารแพทยแหงราชวทิยาลัยกมุารแพทยแหง
ประเทศไทยประเทศไทย
Left Left AtrialAtrial Thrombus Resolution in PTCA Thrombus Resolution in PTCA 
candidates, A Clinical Trial, candidates, A Clinical Trial, AtrialAtrial Thrombus Thrombus 
Resolution GroupResolution Group--สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงสมาคมแพทยโรคหัวใจแหง
ประเทศไทยประเทศไทย
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ผลงานของโครงการวิจัยคลินิกสหสถาบัน

ระบาดวิทยาของปญหาในโรงพยาบาล
– ขนาดปญหา ความชกุของ symptoms & signs
– มีขอมูลในประเทศชัดเจน แกปญหาตรงจุดมากขึ้น
มีโครงการวิจัยเพื่อลดปญหาดานการรักษาพยาบาล
งานตีพิมพเผยแพร
มีผลงานที่สามารถใชในการสรางความเขมแขง็ทาง
วิชาการและวิจัยของกลุมและองคกร
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การเรียนรูในโครงการวิจัยการเรียนรูในโครงการวิจัย

CRCN  จัดการประชุมโครงการในเครือขาย
ทั้ง 7 โครงการอยางสม่ําเสมอ

ผูที่เขารวมโครงการมีทั้งนักวิจัยหลักและผู
ประสานงานของโครงการ

ในการประชุมมีการนําปญหาที่แตละ
โครงการวิจัยมานําเสนอและศึกษาจากกลุม
ถึงวิธีการทีใ่ชในการแกปญหานั่นก็คือมีการ
ทํางานที่เปน Best Practice
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บทเรียนของบทเรียนของ CRCN CRCN

มีการเรียนรูรวมกันของนักวิจยัในเครือขาย

ประหยัดทรัพยากร

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เกิดหนวยงานสนับสนุนการวิจยั คือ หนวยบริหาร
จัดการขอมูลและสถิติ

ไดศึกษา variation of practice ซึ่งตามมาดวย 
best practice หลังจากทีไ่ดวิเคราะหเปรียบเทยีบ 
practice กับ clinical outcome

เห็นความสําคัญของการสราง Disease-specific 
indicator สําหรับคุณภาพบริการจากขอมูลที่มีอยู
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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ
เครือขายระดบัโครงการวิจัย

– ผูนําทีม
– นักวจิัยในทีม
– ระบบของหนวยงาน การจัดเวลาสําหรับงานวิจัย
– มีระบบการประสานงาน
– การการตกลง ความรับผิดชอบ ผลงานและเงื่อนไข
ตางๆไวลวงหนาอยางชัดเจน

– มองหาความสามารถและจุดเดนของสมาชกิในทีมที่
จะนํามาพัฒนาความสามารถของทีม เสริม

– ในวัฒนธรรมไทยความสนิมสนมคุนเคยมักมากอน
– บทบาทขององคการวิชาชีพมีผลทางดานจิตวิทยา 
– อาจารยอาวุโสเขารวมเปนกรรมการหรือประธาน
คณะกรรมการของกลุมจะเปนแรงกระตุนใหนักวจิัย
มีกําลังใจและเชื่อมั่นในทมีมากขึ้น
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ประโยชนของการรเิริ่มที่เทคนิควิจัยที่งาย

ไดขอมูลหลายสถาบัน ละเอียดมากขึ้น
ประเมินการบริการทางคลนิิกวามี Evidence-based เพียงใด 
สามารถเก็บขอมูลผูปวยจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น
สามารถประเมินพลวัตของโรคและการรักษาได
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในดานการรักษาและการ
สิ้นเปลือง
สามารถตรวจพบอาการของโรคที่อาจถูกมองขามหรือละเลย 
ขอมูลที่ไดมีความหลากหลาย มักเปนที่สนใจของสาธารณะ
สามารถใชในการเรียนการสอน การฝกอบรม เพิ่มเติมจาก
ตําราหรือขอมูลตางประเทศที่อาจจะไมเหมาะกับสภาพใน
ประเทศ
เปนเทคนิคการวิจัยที่ซับซอนนอยที่สุด เพื่อพัฒนา ทดสอบ
และปรับปรุงวัฒนธรรมการประสานงานวิจัยคลินกิสหสถาบัน
เปนการทดสอบความเปนไปไดและพัฒนาคุณภาพของการ
บริหารจัดการขอมูลของงานวิจัยสหสถาบัน



2727

• ความเชื่อใจไววางใจในผูรวมทีม 
• ความรูสึกแขงขนัความเดนของสถาบัน “ลืมมองภาพรวม”
• ปญหาเรื่องเวลาของแพทยทีตองรับผิดชอบหลายดาน
• ไมมีกลไกรองรับหรือสนับสนนุ
• ขาดวัฒนธรรมการทําวิจัยรวมกัน
• ขาดความรู/ประสบการณเทคโนโลยี “know-how”
• ขาดทรัพยากรสนับสนนุทางดานเทคนิค
• ความคุนเคยกับงานวิจัยที่สนับสนนุโดยเอกชนซึ่งมีความ       

พรอมและนาสนใจมากกวา
• แบบอยางวิจัยคลินิกสหสถาบันที่ริเริ่มโดยนักวิจัยมีนอย
• การสนับสนนุระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบ

สหสถาบันใชงบประมาณมาก
• มีการแขงขนัมากขึ้น

อุปสรรค/ปญหาการริเริ่มการพัฒนา
งานวิจัยคลินิกสหสถาบัน ประสบการณของ CRCN:
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อนาคตอนาคต

องคกรทีไ่มหวังผลกําไรองคกรทีไ่มหวังผลกําไร  ((กสพทกสพท..  สวรสสวรส..))
Contract research organizationContract research organization
สรางทีมนักวิจัยคลินิกสรางทีมนักวิจัยคลินิกสหสสหสถาบันโดยใชหลักการถาบันโดยใชหลักการ  
““โครงการพัฒนาโครงการพัฒนา((สรางสราง))คนและคนพัฒนาคนและคนพัฒนา((สรางสราง))
งานที่มีคุณภาพงานที่มีคุณภาพ””
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CRCN

เปาหมายหลัง 2004

•หนวยบรหิารจัดการ/เลี้ยงตัวเองได

ประสานงาน:
•สรางทรัพยากรวิจัยคลินิกสหสถาบัน

Organization stakeholders:
•Researchers

•Royal Colleges/
•Professional Association
•Medical Schools/MOPH

•Funding agencies (local/Int’l)
•Government sectors
•Private sectors
•Community

ผลลัพธ
• ขอมูลทีม่ีคุณภาพ
• สรางความรูและนําไปใช
• วัฒนธรรมการวิจัยสหสถาบัน
• งานวิจัยทีม่ีลําดับความสําคัญสูง

ขอมูลสนบัสนนุ
การปฏิรูประบบ
สุขภาพและเชงิ
พาณิชย

CRO &
Network of 
Networks
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สํานักงาน CRCN : 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี

คณะผูคณะผูประสานงานประสานงาน::

ศศ..นพนพ..ปยทัศนปยทัศน  ทัศนาวิวัฒนทัศนาวิวัฒน   คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร    มม..ขอนแกนขอนแกน
พพ..ทท..ผศผศ..นพนพ..รามราม  รังรังสินธุสินธุ วิทยาลัยแพทยศาสตรวิทยาลัยแพทยศาสตร  พระมงกุฎเกลาพระมงกุฎเกลา
นพนพ..สุธีรสุธีร  รัตนะมงคลกุลรัตนะมงคลกุล คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร  มม..  ศรีนครินทรวิศรีนครินทรวิโรฒโรฒ
รร..ทท..  ชํานาญชํานาญ    แตงทองแตงทอง เลขานุการโครงการเลขานุการโครงการ
นางรัชนีนางรัชนี    คําทองคําทอง ผูชวยเลขานุการโครงการผูชวยเลขานุการโครงการ
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ขอขอบคุณ
  องคกร มูลนิธิและหนวยงานที่สนับสนนุการดําเนนิการของ
เครือขายประสานงานวิจัยคลินกิสหสถาบัน (CRCN)
– Rockefeller Foundation
– World Health Organization
– สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
– สํานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.)
– สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
– WHO-RTG 
– กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.)
– คณะแพทยศาสตรทุกสถาบัน
– ราชวิทยาลัย สมาคมและชมรมวิชาชีพแพทย
– บริษัทไฟเซอร อินเตอรอินเตอรเนชัน่แนล
– บริษัทโรช ไทยแลนด


