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The Survey 











New Horizon 

• Geriatric medicine 

– Cognitive function 

– Quality of life 

– Elderly health 

• Echocardiogram 

– Strain and strain rate echocardiography 



The Team 
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Strengthen the Cohort 

• Building up a CORE team to facilitate the project 

• Encouraging new researchers from various 

professions to participate in the project 

• Maintaining a mutual relation with the EGAT 

organization 

• Implementing results to clinical practice 



The Output 









Continuing the research excellency 

• Various clinical aspects 

– Healthcare professional 

– Scientist 

– Social science  

– Health economist 

• Primarily aim for high impact journals 

• Provide a national referent data 



The EGAT 2/4 



EGAT 2/4 



• EGAT 2/4 

– 4th survey 

– 13 มิถนุายน – 2 สิงหาคม @ กฟผ สว่นกลาง, นนทบรีุ 

– 2-4 กนัยายน @ เข่ือนศรีนครินทร์, กาญจนบรีุ 

– 5-6 กนัยายน @ เข่ือนวชิราลงกรณ์, กาญจนบรีุ 

– ต้นเดือนตลุาคม @ เข่ือนภมิูพล, ตาก 



• Participant 

– 1800 – 2000 participants from EGAT 2 study 

– Age 50-70 years old 

– Male : Female 3:1 

– Rural 25-30% 



• Focus 

– Cardiovascular disease 

– Elderly health 

– Health related quality of life and Stress 

– And more... (discuss in the last session) 



The Meeting 



Highlight Session 

9:15 9:30 Stroke in Thailand ผศ.สพุจน ์ตลุยาเดชานนท์

9:30 9:45 EGAT Stroke Score อ.นพ สกุจิ แยม้วงษ์

Highlight 

session

EGAT Study: implementing research to a healthy organization 

9:45 10:00
EGAT study: implementing research to healthy organisation แผนสง่เสรมิสขุภาพเชงิรุกการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
พญ.อนนิทติา ทัศนยีพันธุ์

10:00 10:30 Break



EGAT: Geriatric Medicine 

11:15 11:30 Cognitive function in a Thai Elderly population อ.พญ สรินิทร ฉันศริกิาญจน

11:30 11:45 Environmental exposure to heavy metal and cognitive function in a Thai elderly population ดร.จนิตนา ศริวิราศยั

EGAT: 

Geriatric 

medicine

EGAT: HRQoL and Stress 

11:45 12:00
Effect of lifestyle, disease history, and awareness on health-related quality of life in a Thai 

population
อ.นพ ปรญิญ ์วาทสีาธกกจิ

12:00 12:15 Stress and CVD risks among employees at South Bangkok power plant of the EGAT คณุ ปาจรีย ์อับดลุลากาซมิ

EGAT: 

Quality of 

Life 

Research

CVD Cluster: Main projects 
10:30 10:45 Dyslipidemia in Thai population ศ.นพ วชิยั เอกพลากร

10:45 11:00 Update on Thailand retrospective cohort of high risk patients อ.พญ ธารนิ ีตัง้เจรญิ

11:00 11:15 Update on Thailand CORE study อ.พญ.อรนิทยา พรหมนิธกิลุ

CV cluster: 

Main 

projects



EGAT: Bone and Metabolism 

13:00 13:15 Causal roles of vitamin D and fetuin-A in metabolic phenotypes. ศ.นพ.บญุสง่ องคพ์พัิฒนก์ลุ

13:15 13:30 Fetuin-A and BMD in younger population ผศ.พญ.ชนกิา ศรีธรา

13:30 13:45 STO gene and bone mineral density ผศ.พญ.ดรุณีวลัย ์วโรดมวจิติร

EGAT: 

Bone & 

metabolism

13:45 14:00 Aspirin resistance and mortality outcomes in EGAT population รศ.พญ. วลัยา จงเจรญิประเสรฐิ

14:00 14:15 Resistance to antiplatelet therapy in Thailand CORE study พญ. นพวรรณ เจรญิยศ

CV Cluster: 

Antiplatelet 

resistance

EGAT/CORE: Antiplatelet Resistance 

14:50 15:05
Basic 

science
Regulation and function of vascular endothelial growth factor in hypercholesterolaemia รศ.ดร วภิา บญุกติตเิจรญิ

15:05 15:20 Break

15:20 15:30 Validity of ARIC/CHS and Taiwan scores for chronic kidney disease among EGAT population คณุ กฤตกิา สราญบรุุษ

15:30 15:40 Validity of the Thai EQ-5D in an occupational population in Thailand นพ ปรญิญ ์วาทสีาธกกจิ

Validating 

scores

EGAT: Basic science, CKD and Health Economic 



15:40 15:50 Echocardiographic evaluation in EGAT population นพ ณัฐพล เกา้เอีย้น

15:50 16:00
Correlation of LV Longitudinal strain by 2D speckle tracking with Cardiovascular risk in Elderly 

from EGAT-Echo study
นพ อรรถกร วฒุมิานพ

16:00 16:10 ST-2 evaluation in EGAT population นพ วสิทุธิ ์เกตแุกว้

16:10 16:20
Effects of inhale nebulized nitrite on pulmonary arterial pressure and platelet activity in 

Thalassemic patients
นพ นาว ีตันจรารักษ์

Fellow 

researches

16:20 16:30 Update central data EGAT 1/5 2012 survey All EGAT investigators

16:30 17:00 Plan for EGAT 2/4 2013 survey All EGAT investigators

EGAT: Fellow researches 

EGAT survey preparation 

 Main Questionnaire 

 Tests 

 Time frame  
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The Future Perspective 

• เปิดมิติใหม่ๆ ของการวิจยั 

• รวบรวมนกัวิจยัหลากหลายสาขาวิชา 

• พฒันาตอ่ยอดงานวิจยัออกสูภ่าคสาธารณะ 

• สร้างบคุคลากรรองรับภาระงานท่ีขยายขึน้ 

• สร้างผลงานเป็นที่ประจกัษ์อย่างตอ่เน่ือง 

 




