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สารกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจให้
บริการด้านสุขภาพครบวงจรใน
รูปแบบโรงพยาบาลเอกชนและ
่ วเนือ
่ งกับการรักษา
ธุรกิจทีเ่ กีย
พยาบาลทัง
้ ในและต่างประเทศ
โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ สู่ ก ารเป็ น ผู้ น� ำ
ด้านบริการทางการแพทย์ทเี่ ป็น
เลิศและได้มาตรฐานสากลในฐานะ
่ ร้อมด้วย
องค์กรนวัตกรรมทีพ
บุคลากรที่มีความสามารถเพื่ อ
ส่งมอบคุณค่าและความพึ งพอใจ
สูงสุดแก่ผรู้ บ
ั บริการ สอดคล้อง
ตามหลักการก�ำกับดูแลองค์กร
และการพั ฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น
ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิง
่ แวดล้อม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลองค์กรเพือ่ พัฒนาสูค่ วาม
ยัง่ ยืนโดยพิจารณาความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมมิตดิ า้ นความยัง่ ยืนใน
ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ทงั้ ในปัจจุบนั และในอนาคต บริษทั
มีการก�ำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนในการเป็น
องค์กรที่ด�ำเนินงานรับผิดชอบต่อทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืนในทุกระดับ
ส่งผลให้บริษทั ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกใน FTSE4Good ซึง่ เป็น
ดัชนีทสี่ ะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินงานของบริษทั ทีค่ ำ� นึงถึงด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จัดขึ้นโดย
Financial Times Stock Exchange Group (FTSE)
ปัจจุบนั บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยบุคลากรทัง้ หมดกว่า 33,000 คน
ครอบคลุม 48 โรงพยาบาลในเครือและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
รักษาพยาบาล บริษัทมีจ�ำนวนเตียงตามโครงสร้างเพื่อรองรับ
ผู ้ ป ่ ว ยประมาณ 8,300 เตี ย ง โดยมี ผู ้ ป ่ ว ยใช้ บ ริ ก ารทั้ ง หมด
ประมาณ 30,000 คนต่อวัน ด้านการบริหารจัดการคุณภาพการ
ให้บริการ โรงพยาบาลในเครือ ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง
ระดับประเทศและระดับสากล อาทิ มาตรฐาน Joint Commission
International (JCI) มาตรฐานการแพทย์สำ� หรับการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย
(Commission on Accreditation of Medical Transport Systems: CAMTS)
และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA)
นอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังด�ำเนินการตามนโยบายการ
บริ ห ารจั ด การวิ จั ย และพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมด้ า น
สุ ข ภาพและการแพทย์ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย สุ ข ภาพกรุ ง เทพ
(Bangkok Health Research Center) และจัดฝึกอบรมหลักสูตร
นวั ต กรรมด้ า นบริ ก ารทางการแพทย์ โดยมี ก ารลงทุ น ด้ า น
นวัตกรรมใน 71 โครงการวิจัยและนวัตกรรม

ด้านสิง่ แวดล้อม บริษทั ก�ำหนดและจัดแผนฝึกอบรมนโยบายด้าน
สิง่ แวดล้อม “BDMS Earth Healthcare” รวมทัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment of Care
Committee: ECC) และมีการด�ำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ
โครงการเปลี่ยนหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน โครงการ Be
Green และการร่วมมือตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy)
ด้านสังคม บริษทั ให้การดูแลสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ อาทิ โครงการรถกอล์ฟพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษ
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน
และโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดย
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยยากไร้ ในส่ ว นการพั ฒ นา
บุ ค ลากรบริ ษั ท มี ก ารฝึ ก อบรมและพั ฒ นาพนั ก งานทั้ ง ด้ า น
Clinical และ Non-Clinical ส�ำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย บริ ษั ท มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของสถานประกอบกิจการ เป็นตัวแทนของบุคลากรทั้งหมด
ท�ำหน้าที่เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
สุดท้ายนี้ บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและขยายการด�ำเนิน
งานด้านความยั่งยืนไปสู่ระดับสากล บริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน
ในเครือ ผูใ้ ช้บริการ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทีส่ นับสนุน และร่วมด�ำเนิน
การเพื่ อ จะน� ำ พาให้ บ ริ ษั ท เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น เคี ย งคู ่ สั ง คม
ตลอดไป

นฤมล  น้อยอ�่ำ

รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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เกี่ยวกับ BDMS

ภาพรวมธุรกิจ
ของ BDMS

บริษัท กรุง เทพดุสิ ต เวชการ จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ BDMS (จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพย์
แห่งประเทศไทย “BDMS”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare Services)
ครบวงจรในรูปแบบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย
ธุรกิจของเครือ BDMS
โรงพยาบาลเอกชน

ประกอบด้ ว ยโรงพยาบาลในเครื อ 48 แห่ ง ได้ แ ก่ กลุ ่ ม
โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล
บีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล
กลุ่มโรงพยาบาลท้องถิ่น และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล โดย
ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ (BDMS Center of Excellence)
ทั้งสิ้น 10 แห่ง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล

ได้แก่ บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายยา น�้ำเกลือ และวัสดุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริการขนส่ง
ผู้ป่วยทางอากาศ และบริการอื่น ๆ

(ดูรายละเอียดธุรกิจของ BDMS เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://investor.bangkokhospital.com และ
รายงานประจ�ำปีของ BDMS ทีเ่ ว็บไซต์ https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ BDMS
(BDMS Center of Excellence: BDMS CoE)

ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ (BDMS Center of Excellence:
BDMS CoE) มุ่งเน้นการส่งมอบการให้บริการทางการแพทย์
ด้วยมาตรฐานสูงสุดตามกรอบสากลตามที่ Joint Commission
International (JCI) ก�ำหนดในสาขาต่าง ๆ และร่วมมือกับ
สถาบันทางการแพทย์ชั้นน�ำทั่วโลก

ด้านโรคหัวใจ

ด้านโรคกระดูก
และข้อ

หลักการของศูนย์ดังกล่าวครอบคลุมการให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลผู้ป่วย วิจัยและตีพิมพ์บทความด้านวิชาการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท�ำงานร่วมกับ
โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ชนั้ น�ำในต่างประเทศ

ด้านอุบัติเหตุ

ด้านสมองและ
ระบบประสาท

ด้านโรคมะเร็ง

บริการด้านสุขภาพของ BDMS ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันก่อนการรักษา การรักษา และสถานบ�ำบัด
หลังการรักษา โดยมุ่งให้บริการลูกค้าทุกระดับตลอดจนลูกค้าต่างชาติ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง
การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ
การรักษาพยาบาลระดับทุติยภูมิ
สร้างเสริม
สุขภาพ

การดูแล
ป้องกัน

BDMS Wellness Clinic

ตรวจหาความเสี่ยง
ของการเกิดโรค

การดูแลผู้ป่วย
ระยะเปลี่ยนผ่าน

การรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล

ผลิตและจำหน่ายยา และน้ำเกลือ

ผลิตยา และวัสดุทางการแพทย์

กายภาพ
บำบัด

ร้านขายยา
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ภาพรวมผลด�ำเนินงานทางธุรกิจของทั้งเครือ BDMS

83,774

133,662

46,480

87,182

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้จาก
การด�ำเนินงานรวม

สินทรัพย์รวม

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ความสามารถ
ในการรองรับผู้ป่วย

จ�ำนวนผู้ป่วยใน
เฉลี่ยต่อวัน

จ�ำนวนผู้ป่วยนอก
เฉลี่ยต่อวัน

8,299 เตียง

4,195 ราย

30,158 ราย

ภาพรวมบุคลากรของทั้งเครือ BDMS

ปี 2562

จ้างประจ�ำ

จ้างชั่วคราว

แพทย์

3,001

9,978

33,307

6,997

พยาบาลและพนักงานทั่วไป

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อปุ ทานของ BDMS ด�ำเนินการโดยฝ่ายจัดซือ้ ของบริษทั เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ำกัด
(N Health) ที่รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าและจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) และ
ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Non-Medical) ให้กลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล
ของ BDMS เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานในปี 2562 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทการจัดการห่วงโซ่อุปทาน)

การบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสีย่ งของ BDMS ด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ� หนดให้
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การรวบรวมและประเมินประเด็นความ
เสี่ยง ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานและบูรณาการการจัดการความเสี่ยงตลอดการด�ำเนินธุรกิจ
และรายงานผลการด�ำเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และยังก�ำหนด
ให้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Trends) โครงสร้างประชากร และวิทยาการที่ใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
(ดูรายละเอียดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/
downloads/corporate-governance/20180417-bdms-cg-risk-management-th.pdf และดูรายละเอียด
การบริหารจัดการความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2562 ที่ https://investor.
bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report)
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มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการ
ทางการแพทย์

BDMS ยึดหลักการ ข้อก�ำหนด และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ทงั้ ในระดับ
ประเทศและระดับสากล รวมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการให้บริการสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
Hospital Accreditation Thailand (HA) และ
Advanced HA

มาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาล
Joint Commission International (JCI)

มาตรฐานการดูแล
รักษาพยาบาลรายโรค
JCI CCPC
(Clinical Care Program Certificate)

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาล EMRAM
(Electronic Medical Record Adoption Model)
ของ HIMSS Analytics
HIMSS (Healthcare Information and
Management Systems Society)

มาตรฐานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูล
(ความมั่นคงสารสนเทศ)
ISO / IEC 27001

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลด้านสุขภาพ
(Health Informatics)
ISO 27799

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการให้บริการสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

คุณภาพความปลอดภัย
ของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ
ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน�้ำ
Commission on Accreditation of
Medical Transport Systems Global
(CAMTS Global (US&EU))

การรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยพยาธิวิทยา
แห่งสหรัฐอเมริกา
College of American Pathologists (CAP)
Laboratory Accreditation Program

ISO 15189 มาตรฐานระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
เพื่อความถูกต้องแม่นย�ำของ
ผลการทดลองและใช้สนับสนุน
การวินิจฉัย รักษา ควบคุม
และป้องกันโรค

ISO 15190 มาตรฐานความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
มุ่งเน้นระบบบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมทั่วไปในการท�ำงาน
มาตรการป้องกันอันตราย
ความมั่นคงทางชีวภาพ (Biosecurity)
และการจัดการของเสีย

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหาร
งานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(Quality Management System)

ISO 17025 มาตรฐานข้อก�ำหนด
ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(Testing and Calibration Laboratories)
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การก�ำกับดูแลองค์กร
BDMS ก�ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

การก�ำกับดูแล
BDMS

โครงสร้างการก�ำกับดูแลองค์กรและภาพรวมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

ประธาน
ฝ่ายแพทย์

ส�ำนักกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

(ดูรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดการก�ำกับดูแลกิจการของ BDMS และผลด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2562 ที่ https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

BDMS มีวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสูง
ด้วยคุณภาพในระดับสากล และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในการให้บริการทางการแพทย์โดยบุคลากร
ที่มีความสามารถ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโต
ที่มั่นคงขององค์กร จึงก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบตลอด
กระบวนการท�ำธุรกิจต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

จรรยาบรรณ
ธุรกิจ

(ดู ร ายละเอี ย ดนโยบายและข้ อ ก� ำ หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมที่
https://investor.bangkokhospital.com/th/corporate-governance และในรายงานประจ� ำ ปี ที่
https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report)
นโยบาย/แนวทางปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลและด้านเศรษฐกิจ

SAFE

จรรยาบรรณของ
บริษัทและนโยบาย
การคุ้มครองและบรรเทา
ความเสียหาย
ให้กับผู้รายงาน

นโยบาย
การเปิดเผยข้อมูล
และสารสนเทศ
ของบริษัท

นโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

นโยบาย
การไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
และลิขสิทธิ์

TAX
SECURE

นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง

นโยบายการดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน

นโยบาย/แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบาย
การบริหารจัดการ
ความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ

นโยบายด้านภาษี

นโยบาย/แนวปฏิบัติด้านสังคม

NATURE

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
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ช่องทาง
การรายงาน

BDMS ก�ำหนดช่องทางการรายงานข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในกรณีต่าง ๆ ซึ่งเปิดเผยช่องทาง
ดังกล่าวในจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับ
ผู้รายงาน โดยสามารถส่งไปรษณีย์และจ่าหน้าซองถึงผู้รับผิดชอบ หรือช่องทางอีเมล ดังนี้
ประเภทของรายงาน

ผู้รับผิดชอบ

อีเมล

การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
ของพนักงาน

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดของ
สายงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลกลาง

การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
ของกรรมการบริษัท

• ประธานกรรมการบริษัท หรือ ConductDirector@bdms.co.th
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ
• เลขานุการบริษัท

การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ConductDoctor@bdms.co.th
ทางการแพทย์ หรือ
• ประธานฝ่ายแพทย์ หรือ
• ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์

ความผิดปกติของ
การรายงานทางการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
และภาพพจน์ของบริษัท

ConductEmployee@bdms.co.th

ConductAudit@bdms.co.th
Conduct@bdms.co.th

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
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BDMS และความยั่งยืน

ร่างนโยบาย
การจัดการ
ด้านความยั่งยืน

ปี 2562 BDMS พิจารณาร่างนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทจนถึงระดับปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรครอบคลุม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินประเด็นสาระส�ำคัญ การตอบสนองต่อประเด็นสาระ
ส�ำคัญ ด�ำเนินการตามหลักมาตรฐานการด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า สอดคล้องตามข้อก�ำหนด
ในทุกพื้นที่ด�ำเนินงาน การจัดการผลกระทบของประเด็นสาระส�ำคัญ ปฏิบัติตามหลักการสากล
ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals – SDGs) รวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะ ซึ่งร่างนโยบายดังกล่าว
คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดโดยคร่าวดังนี้

โครงสร้างการก�ำกับดูแลตามร่างนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

• ทบทวนนโยบายและแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ครอบคลุมการสร้างการ

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

• รายงานผลด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่คณะกรรมการบริษัท
• สื่ อ สารข้ อ คิ ด เห็ น และแนวทางนโยบายการบริ ห ารจั ด การด้ า นความยั่ ง ยื น จาก

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

• ก�ำหนด ทบทวน และสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
คณะกรรมการ
ความยั่งยืน BDMS

ฝ่ายกิจการสั งคม
เพื่ อการพั ฒนา
อย่างยั่งยืน BDMS
และตัวแทนผู้รับผิดชอบ
จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ

บุคลากรทุกคน
ในองค์กร

แนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
• รับทราบและน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนและการจัดท�ำรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
• สื่อสารความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• พัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนความรู้และการด�ำเนินงานตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติของ BDMS
• ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องในการด�ำเนินงาน
• จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

การสร้าง
ส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

BDMS ด�ำเนินการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการด�ำเนินงานในปัจจุบัน โดยเทียบเคียงกับ
บริษัทที่ให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากลเพื่อยืนยันความครบถ้วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
และจ�ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญเป็นกลุ่มที่มีความส�ำคัญสูง และกลุ่มที่มีความส�ำคัญอื่น ๆ
โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับการพึ่งพา ระดับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ*

รายละเอียดจุดประสงค์
และความคาดหวัง

• ความพึงพอใจต่อบริการ
ลูกค้าและผู้ป่วย
(Customer & Patient)

คุณภาพสูง
• การรักษาข้อมูลส่วนตัว
• ช่องทางการสื่อสาร
เพื่อความสะดวกสบาย
ของผู้รับบริการ

กระบวนการสร้างส่วนร่วมและตอบสนองของ BDMS

• ก�ำหนดสายด่วน 1719
• จัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
•
•
•
•

• รับฟังและเข้าใจ
พนักงาน
(Employee)

•
•
•
•
•

ความต้องการของพนักงาน
ผ่านช่องทางการสื่อสาร
รับฟังความคิดเห็น
ความต้องการ
และข้อเสนอแนะ
สือ่ สารข้อมูลส�ำคัญของบริษทั
พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มความผูกพันกับพนักงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรม
การชื่นชม และให้ก�ำลังใจ

เพื่อการตอบสนองได้ตรงความต้องการ
ก�ำหนดฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบ
จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ก�ำหนดโครงการเพื่อพัฒนาความพึงพอใจ เช่น Customer
Experience Improvement หรือ โครงการ Be C-S-I Project
พัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งด้านการให้บริการ
และด้านภาษาเพื่อการบริการที่ประทับใจ

• ส�ำรวจความพึงพอใจพนักงานแบบเป็นทางการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

และไม่เป็นทางการ
ส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
(Employee engagement survey) ปีละ 1 ครั้ง
จัดกิจกรรม Staff Meet CEO
จัดท�ำกลุ่ม Line group HR Channel
ก�ำหนดแอปพลิเคชันส�ำหรับพนักงานเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการพัฒนาทักษะและสื่อสารได้ตลอดเวลา
เพิ่มช่องทางการชื่นชมเพื่อสร้างก�ำลังใจให้กับพนักงาน
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์
และแบบทั่วไป
การก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัย
ก�ำหนดสวัสดิการในแบบของคุณ (Flexible Benefit)
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ*

รายละเอียดจุดประสงค์
และความคาดหวัง

• ผลการด�ำเนินงานที่ดี
•
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
(Investor & Shareholder)

•
•

•
•

และการเติบโตของธุรกิจ
ผลตอบแทนการลงทุน
ที่คุ้มค่า และการจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสม
การพัฒนาธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืนและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
การให้ความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน
การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
และทันต่อเหตุการณ์
การด�ำเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการสร้างส่วนร่วมและตอบสนองของ BDMS

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• การด�ำเนินธุรกิจกับ
คู่ค้า
(Supplier)

และมีการน�ำ webcast ขึ้นเว็บไซต์ Opportunity Day ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามเวลาที่
ก�ำหนด
กิจกรรม Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สื่อสารผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1)
รายงานประจ�ำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น
- เว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokhospital.com
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
- จดหมายข่าวและข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
- โทรศัพท์ และ Email
การด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายเพื่อป้องกันธุรกรรมที่อาจ
ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อน�ำมา
กลั่นกรอง พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทาง
การด�ำเนินงานของบริษัท
การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีการก�ำหนดนโยบาย Whistleblower policy

• โครงการ Digital Procurement
• การพัฒนาความรู้ตามสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
• การเยี่ยมชมและการประเมินคู่ค้าประจ�ำปีเพื่อการพัฒนา

คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม และโปร่งใส
• การให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน อย่างยั่งยืน
• การสร้างคุณค่าร่วมในธุรกิจ • การสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของคู่ค้า
เพื่อความยั่งยืน
ผ่านทางเว็บไซต์ http://partnership.nhealth-asia.com/

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ*

รายละเอียดจุดประสงค์
และความคาดหวัง

• ส�ำรวจความคิดเห็น
ชุมชนและสังคม
(Communities)

กระบวนการสร้างส่วนร่วมและตอบสนองของ BDMS

• ด�ำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อพบปะชุมชน

และรับฟังข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมสุขภาพและรับฟังความคิดเห็น ปีละ 2 ครั้ง
จากชุมชน
• ก�ำหนดหมายเลขติดต่อสายด่วน 1719
• พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน • จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น วัคซีนพ่อแม่
ในสังคมให้ดีอย่างยั่งยืน
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
• ด�ำเนินกิจการอย่างเป็นมิตรต่อ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อช่วยชีวิต ลดอัตราการเสียชีวิต
สิ่งแวดล้อม
หรือความรุนแรงของโรคในชุมชน

หมายเหตุ
* การสร้างส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดตามตารางข้างต้น เช่น หน่วยงานรัฐบาล (Government / Authorities / Regulator)
หน่วยงานรับรองคุณภาพสถานประกอบการ (Accreditation body) พันธมิตรทางธุรกิจ** (Business Partner) เจ้าหนี้ (Funders) และตัวกลาง***(Intermediaries)
จะเป็นการด�ำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องตามข้อก�ำหนด และสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามช่องทางที่ก�ำหนด
** พันธมิตรทางธุรกิจ ครอบคลุมสถาบันทางการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นต้น
*** ตัวกลาง ตัวอย่างเช่น บริษัทให้บริการประกันสุขภาพที่ร่วมกับ BDMS เป็นต้น
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ประเด็น
สาระส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน

BDMS ก�ำหนดเนื้อหาของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการจัดท�ำรายงานที่พิจารณา
บริบทแห่งความยั่งยืน การประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท�ำรายงานสอดคล้องตามประเด็นสาระส�ำคัญที่ระบุได้
ครอบคลุมขอบเขตและรายละเอียดของการจัดการประเด็นสาระส�ำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กระบวนการระบุเนื้อหารายงานและขอบเขตของประเด็นสาระส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 1
การระบุประเด็นสาระสําคัญ
ด้านความยั่งยืน

รวบรวมประเด็ น สาระส� ำ คั ญ ด้ า น
ความยั่ ง ยื น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ปั จ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก เช่ น
ทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร, แนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ สากล,
แนวโน้มกลุม่ อุตสาหกรรมการให้บริการ
ด้านสุขภาพ, ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความ
ส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 2
การตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3
การพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ด�ำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ก่ อ นน� ำ เสนอต่ อ ผู ้ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็ น ชอบโดยคณะกรรมการบริ ษั ท
หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (แล้วแต่
กรณี ) สอดคล้ อ งตามนโยบายการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และบริ บ ทที่ อ าจ
เปลี่ ย นแปลงไปของภาคธุ ร กิ จ ใน
อนาคต

ผลการจั ด ล� ำ ดั บ ประเด็ น สาระส� ำ คั ญ
ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
จะน� ำ ไปด� ำ เนิ น งานและติ ด ตามผล
ก่อนน�ำมาเปิดเผยในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี โดยข้อมูล
จะถู ก กลั่ น กรองและตรวจสอบผ่ า น
กระบวนการภายในเพื่อความถูกต้อง
ก่อนรายงาน ผลการด�ำเนินงานดังกล่าว
รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดท�ำรายงาน
จะถูกน�ำมาใช้ปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สังคม

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

มิติ

ประเด็นสาระส�ำคัญ

ภายใน
พนักงานและ
ผู้ช�ำนาญการ
ทางการแพทย์

ภายนอก
นักลงทุน
และผู้ถือหุ้น

ลูกค้า
และผู้ป่วย

คู่ค้า

ชุมชน
และสังคม

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

P

ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูล

P

คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย
ของผู้ป่วย

P

P

ลูกค้าสัมพันธ์

P

P

นวัตกรรมและความร่วมมือ

P

P

P

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

P

P

P

การจัดการขยะและขยะอันตราย

P

P

P

การจัดการพลังงาน

P

P

การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย

P

P

ส่วนร่วมกับชุมชนและการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์

P

P

แนวปฏิบัติการด้านการขายและการติดฉลาก

P

การจูงใจและรักษาบุคลากร

P

การพัฒนาบุคลากร

P

แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

P

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

P

P
P

P
P

P

P

P

P
P

P

19

20

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2562

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2562 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
(BDMS) จัดท�ำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสื่อสารความก้าวหน้าของผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการ
รวมถึงความมุ่งมั่นในการเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับที่ 7 และเป็นฉบับแรกของ BDMS ที่จัดท�ำ
ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ระดับ Core-option
เพื่อน�ำเสนอรายละเอียดผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
ต่อเนือ่ งจากรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนฉบับที่ 6 (เปิดเผยเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2562) ครอบคลุม
โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่เป็นหลัก
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดท�ำรายงานฉบับนี้
สามารถติดต่อได้ท่ฝ
ี ่ายกิจการสังคมเพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) (BDMS)
ที่อยู่

ชั้น 7 อาคาร E เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, ห้วยขวาง,
กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

หมายเลข

โทรสาร

อีเมล

02-310-3133

02-310-3255

bdms.csd@bdms.co.th

(BDMS จะขยายขอบเขตการรายงานให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น งานต่ อ ไปในอนาคต
โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดบริ ษั ท ในเครื อ BDMS ทั้ ง หมดได้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี 2562 ที่
https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report)
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แนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ
>

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

หลักการและ
ความส�ำคัญ

นโยบาย
การจัดซื้อ
จัดจ้าง BDMS

ในฐานะผู้น�ำเครือข่ายทางการแพทย์ และสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการบริการการแพทย์ (Medical Hub) ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งส�ำคัญ
ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น BDMS จึงก�ำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ
เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อก�ำหนดด้านคุณภาพสินค้าและ
การให้บริการ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถพัฒนาความสัมพันธ์
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมัน่ ใจได้วา่ คูค่ า้ ส�ำคัญให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในทุกมิติ
การจัดซื้อจัดจ้างของ BDMS รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
จ�ำกัด (N Health) ในการด�ำเนินการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
และร่วมมือกับคู่ค้าทุกราย ในการปฎิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณคู่ค้าที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง BDMS

BDMS และ N Health ร่วมจัดท�ำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ รักษาความลับทางการค้า สอดคล้องตามข้อก�ำหนด
มีประสิทธิภาพและได้คณ
ุ ภาพ รวมถึงส่งเสริมการจัดหาสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Green Procurement) ทีอ่ นุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดย N Health มีรายละเอียด
ความรับผิดชอบดังนี้
คัดเลือกคูค่ า้ โดยคณะท�ำงานจัดซือ้ จัดจ้างแบบ
บูรณาการ (Integrated Buying Team) ประกอบ
ไปด้วยผู้ใช้ N Health และผู้เชี่ยวชาญในสินค้า
หรือบริการนั้น และท�ำการจัดการประมูลแข่งขัน
ราคา (Competitive Bidding)

ขึน้ ทะเบียนคูค่ า้ ใหม่ในระบบทะเบียนคูค่ า้ ทีไ่ ด้
รับการอนุมตั ริ บั รอง (Approved Vendor List: AVL)
และมีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Green Procurement) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคูค่ า้ เดิม (Supplier
Performance Management System: SPM) เพื่อ
ความครอบคลุม ลดความเสี่ยง และสนับสนุน
การวัดผลและด�ำเนินมาตรการของคู่ค้าตลอด
กระบวนการ
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การคัดเลือก
และประเมินคู่ค้า

N Health รับผิดชอบจัดซือ้ จัดหาสินค้าจากคูค่ า้ ใหม่และคูค่ า้ ปัจจุบนั ซึง่ จ�ำเป็นต้องเข้าสูก่ ระบวนการ
ประมูลแข่งขันราคาและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติรับรอง (Approved Vendor
List: AVL) ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามผลด�ำเนินงานกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์
ด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกคู่ค้าใหม่ในปี 2563 (น�้ำหนักร้อยละ 30) และในการ
ตรวจประเมินคู่ค้าปัจจุบัน (น�้ำหนักร้อยละ 10) ครอบคลุมรายละเอียด เช่น
• มาตรฐานด้านการผลิต เช่น GMP PIC/S ISO 9001 ISO 13485 มอก. หรือ CE Mark เป็นต้น
• มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น OHSAS:18001 เป็นต้น
• มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001 หรือ Green Procurement เป็นต้น
• มาตรฐานด้านสังคม เช่น ISO 26000 หรือ SA 8000 เป็นต้น
ทั้งนี้ ผลการขึ้นทะเบียนคู่ค้าในปี 2562 มีคู่ค้าใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขึ้นทะเบียนคู่ค้า
ด้วยเกณฑ์การประเมินหรือคัดเลือกผู้ขายตามที่ก�ำหนดในเอกสารการขึ้นทะเบียน (Approved
Vendor List) ทั้งหมด 2,299 ราย

จรรยาบรรณ
คู่ค้า BDMS

N Health จัดท�ำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในปี 2562 เพื่อมุ่งหวังที่จะเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดในห่วงโซ่อุปทาน รายละเอียดของ
จรรยาบรรณคู่ค้าจะครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแล เพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงานของคู่ค้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จรรยาบรรณดังกล่าวจะบังคับใช้
ในไตรมาสแรกของปี 2563
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จริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Ethics)

แรงงานและสิทธิมนุษยชน
(Labor Practice and
Human Rights)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health
and Safety)

คูค่ า้ ของบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไม่ทุจริต ไม่กีดกันทางการค้า รักษา
ความลับทางการค้า เคารพทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา และจั ด การไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

คูค่ า้ ของบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
แรงงาน ครอบคลุมสภาพการการจ้างงาน
การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรี
มีครรภ์ และการจ้างแรงงานต่างด้าว
โดยสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในระดับสากล รวมถึงการไม่เลือกปฏิบตั ิ
และไม่ใช้แรงงานบังคับ

คู ่ ค ้ า ของบริ ษั ท ต้ อ งด� ำ เนิ น การตาม
ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อม
ในการท� ำ งานให้ มี ค วามปลอดภั ย
รวมถึ ง จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

การมีส่วนร่วมพั ฒนาสังคม
(Social Development
Participation)

ติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ค้า
(Supplier Code of Conduct)

คู ่ ค ้ า ของบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อก�ำหนดและมาตรฐานการจัดการ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ครอบคลุ ม ตลอด
กระบวนการผลิต จัดเก็บ และจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

คู่ค้าของบริษัทควรผลักดันการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาสังคม เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพชีวติ สนับสนุนการจัดหา
สินค้าและบริการจากคู่ค้าในท้องถิ่น
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และน�ำไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ

คู่ค้าต้องสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าแก่
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท คู ่ ค ้ า เพื่ อ
ยกระดับกระบวนการจัดซือ้ จัดหาอย่าง
ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามและแสดง
หลักฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คู่ค้า และสามารถจัดท�ำ จรรยาบรรณ
คู่ค้าของตัวเองเพื่อให้เกิดพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

คู่ค้าของบริษัทหมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทคู่ค้า กรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of
Conduct) และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจกับเครือ BDMS จะถูกพิจารณายกเลิกในทะเบียนบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติ
รับรอง (Approved Vendor List: AVL) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ N Health
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ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส
และรับฟังความคิดเห็นจรรยาบรรณคู่ค้า BDMS

จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ระบุสิทธิของคู่ค้าของบริษัททุกรายในการ
สอบถามข้ อ มู ล แจ้ ง เบาะแส หรื อ ร้ อ งเรี ย นการกระท�ำ ที่ ล ะเมิ ด จรรยาบรรณธุ ร กิ จ
หรือพบเห็นการกระท�ำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด จรรยาบรรณ
หรือนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานในช่องทางดังนี้ 		

อีเมล

NPS.Digital@nhealth-asia.com

โทรศัพท์

02-762-4000

เว็บไซต์

http://nqms.nhealth-asia.com/Systems/HOME.
aspx?type=CustomerFeedBack&portal=Y

ไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ฝ่ายบริหารคุณภาพ)
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์
ซิสเท็มส์ จ�ำกัด
2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
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การจัดการ
ความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน
ของคู่ค้า

การจัดการความเสีย่ งด้านความยั่งยืนของคูค่ ้าของ BDMS จะมุง่ เน้นที่กลุ่มคู่คา้ ส�ำคัญโดยพิจารณา
รายละเอียดดังนี้
คู่ค้าส�ำคัญ

N Health ระบุคู่ค้าส�ำคัญโดยแบ่งตามหมวดสินค้าและบริการ ลักษณะทางธุรกรรมของคู่ค้า
(Supplier Characteristic) และยอดการใช้จ่าย (Spending Volume) เพื่อด�ำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงและก� ำ หนดมาตรการจั ดการ รวมถึ งการด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2562 มีจ�ำนวนคู่ค้าส�ำคัญทั้งสิ้น 1,371 ราย จากคู่ค้าทั้งหมด
6,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งมียอดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นร้อยละ 80 ของการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมดของ N Health
กลุ่มของบริษัทคู่ค้าตามหมวดสินค้าและบริการ

กลุ่มยา
(Medicine)

กลุ่มเวชภัณฑ์
(Medical Supply)

กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์
(Medical Equipment)

กลุ่มสินค้าทั่วไป
(General Supply)

กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี
(IT)

กลุ่มงานบริการ
(Service)

กลุ่มงานก่อสร้าง
(Construction)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

การระบุคู่ค้าส�ำคัญตามลักษณะทางธุรกรรมของคู่ค้า

Strategy Level

Critical Level

Important Level

พิ จ ารณาตามกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บริ ก ารที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และ/หรื อ
จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจในระยะ
ยาว กลุ่มยาควบคุม (Control Medicine
items) และ/หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ต่ อ ความปลอดภั ย ของผู ้ ป ่ ว ย เช่ น
กลุ่มเครื่องมือแพทย์

พิ จ ารณาตามกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บริการ ที่จ�ำเป็น เฉพาะเจาะจง และ
มีส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินงานหลัก
ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล
เช่น กลุ่มยาและกลุ่มเวชภัณฑ์

พิ จ ารณาตามกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บริ ก ารที่ ส นั บ สนุ น การปฎิ บั ติ ง าน
ของ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เช่ น
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน
ก่อสร้าง

การตรวจประเมินคู่ค้าส�ำคัญ

N Health ตรวจประเมินบริษัทคู่ค้าส�ำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสอดคล้องตามนโยบาย
จัดซือ้ จัดจ้าง โดยมีวธิ ดี ำ� เนินการตรวจประเมินดังต่อไปนี้

Supplier Evaluation
(Questionnaire)

On-site Audit

Pre-Qualification
(Self-Assessment)

ส่งแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาล
เพื่ อ ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของคู่ค้า ครอบคลุมคู่ค้าส�ำคัญ
1,371 ราย ในปี 2562

การประเมิ น และเยี่ ย มส� ำ รวจ
ในพื้นที่ของคู่ค้า (สุ่มตัวอย่าง
จากคู่ค้าส�ำคัญ) 11 ราย ในปี
2562 และ 40 ราย ในปี 2563

การส่งแบบสอบถามการประเมิน
ตนเองไปยังคู่ค้า 270 ราย (สุ่ม
ตัวอย่างจากคู่ค้าส�ำคัญ) ตาม
แผนงานปี 2563

N Health จะด�ำเนินการแจ้งผลประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ค�ำแนะน�ำแก่คู่ค้าเพื่อพัฒนาผลด�ำเนินงาน โดยคู่ค้า
ที่คะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ถือว่าเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องจัดรายงานการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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เกณฑ์การประเมินคู่ค้าส�ำคัญตามแผนงานปี 2563 (Supplier Evaluation)

สถานภาพทางการเงิน

การบริหารจัดการ
คุณภาพ

การบริการลูกค้า

การส่งมอบ

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

การพั ฒนา
อย่างยั่งยืน

ผลการประเมินคู่ค้าส�ำคัญ ปี 2562 (Supplier Evaluation)

แนวทางในการด�ำเนินงานขั้น
ถัดไป
คู่ค้าส�ำคัญที่ได้เกรด A
ร่วมมือพัฒนาสร้างความสัมพันธ์
ในระยะยาว
จ�ำนวนคู่ค้าส�ำคัญที่ได้รับการประเมินประจ�ำปี
คู่ค้าส�ำคัญ 1,371 ราย ได้รับการตรวจประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้าส�ำคัญ
และร้อยละ 23 ของคู่ค้าทั้งหมด

คู่ค้าส�ำคัญที่ได้เกรด B และ C
ติดตามการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนา
ให้ดีขึ้นต่อไป
คู่ค้าส�ำคัญที่ได้เกรด D หรือ F
ด�ำเนินงานตามรายงานการแก้ไข
ปรับปรุง
N Health จัดท�ำจดหมายแจ้งผล
ประเมินไปยังคู่ค้าทุกราย

N Health มีแผนต่อยอดผลการประเมินข้างต้นโดยคาดว่าจะวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง และจัดท�ำ
แผนการประเมินและเยี่ยมส�ำรวจในพื้นที่ของคู่ค้า (On-site Audit) และการประเมินตนเอง (PreQualification) เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน
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>

ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูล

หลักการและ
ความส�ำคัญ

นโยบายการ
บริหารจัดการ
ความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ

ธุรกิจในกลุ่มบริการโดยเฉพาะการให้บริการทางการแพทย์ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินเพื่อวางระบบรักษาความปลอดภัยหรือชดเชยกรณี
ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย BDMS ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าวจึงก�ำหนดนโยบายและโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของผู้ใช้บริการ
และของบุคลากรภายในองค์กร
BDMS ก�ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบาย แนวทาง
และมาตรฐานการท� ำ งานส� ำ หรั บ ทุ ก บริ ษั ท ในเครื อ BDMS เพื่ อ การใช้ ง านสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

Information
Security
Management
Committee

Data Protection
Officer
Information Security
Director

BDMS CERT

Network
Management

System
Management

NOC
Team

IT Security
Team
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Information Security
Management
Committee

Data Protection
Officer

Information
Security Director

BDMS Computer
Emergency Response
Team (BDMS CERT)

คณะกรรมการการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ
BDMS หรือบริษัทในเครือ ท�ำหน้าที่ดังนี้
• อนุมัติและประกาศใช้นโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• ก�ำหนดและอนุมัติเกณฑ์ส�ำหรับความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• พิจารณาผลประเมินและแผนการแก้ไขความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร
• พิจารณาลงโทษผู้ที่ละเมิดนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงาน
พนักงานของ BDMS หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท�ำหน้าที่ดังนี้
• ก�ำกับดูแลและแนะน�ำการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
• ท�ำการตรวจสอบการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล และรายงานความเสี่ยง เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงแนวทางแก้ไขให้คณะ
กรรมการการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เกิดขึ้น
• อบรมและให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทด้านการใช้งานและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
• ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ตัวแทนผู้บริหารของบริษัทในเครือ BDMS (บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จ�ำกัด: บริษัท กรีนไลน์ฯ)
ท�ำหน้าที่ดังนี้
• ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการก�ำหนดนโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
• ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ
บริษัทตามนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• สื่อสารให้พนักงานทราบถึงความส�ำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
• สนับสนุนและให้ความรูก้ บั พนักงานและบุคคลภายนอก ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
บริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• พิจารณาปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
• ประสานงานและหาแนวทางควบคุมปัญหากรณีละเมิดนโยบายหรือความมั่นคงของข้อมูล
• รายงานผลต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นรายไตรมาส
เป็นบุคลากรจากบริษัท กรีนไลน์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท�ำหน้าที่ดังนี้
• ตอบสนองและจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• ให้ค�ำแนะน�ำและแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท
• ศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
• ด�ำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
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แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

BDMS ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท ในเครื อ จั ด ท� ำ ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละแผนงานครอบคลุ ม
รายละเอียดดังนี้

การใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศ

การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่ อ
ความมั่นคงปลอดภัย
และเชื่อถือได้

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย
ไซเบอร์ ให้สามารถ
รับมือได้อย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้งานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ

การบริหารจัดการ
ผู้ให้บริการภายนอก
ด้านสารสนเทศ

การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ด้านสารสนเทศ

การส�ำรองข้อมูลและ
การกู้คืนระบบ
สารสนเทศที่ส�ำคัญ

ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรง

ก�ำหนดแผนการฟื้ นฟู
หลังภัยร้ายแรง

ดู ร ายละเอี ย ดนโยบายการบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศที่ https://investor.
bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20190717-bdms-ism-policy-th.pdf
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ผลการบริหาร
จัดการ
ความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
ปี 2562

การจัดท�ำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่

BDMS ก�ำหนดให้บริษัทในเครือจัดท�ำระเบียบปฏิบัติและแผนงานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศตามรายละเอียดนโยบายทีก่ ำ� หนด โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงาน
ใหญ่จงึ จัดท�ำและบังคับใช้นโยบายและคูม่ อื การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ในปี 2562 โดยท�ำการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเอกสารออนไลน์ และการแจ้ง
ผ่านการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดให้ติดตามกระบวนการท�ำงาน
ผ่านข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทัง้ นี้ นโยบาย
ดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียด 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1
การควบคุมการเข้าถึง
และการใช้งานระบบ
สารสนเทศ

หมวดที่ 2
การรักษาความ
ปลอดภัยฐานข้อมูล
และส�ำรองข้อมูล

หมวดที่ 3
การตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยง
ด้านสารสนเทศ

หมวดที่ 4
การรักษาความ
ปลอดภัยด้านกายภาพ
สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม

หมวดที่ 5
การด�ำเนินการ
ตอบสนองเหตุการณ์
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศ

หมวดที่ 6
การสร้างความตระหนัก
ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดที่ 7
นโยบายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic
Signatures Policy)
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โครงการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

โครงการฝึ ก อบรม IT Awareness ผ่ า น Application Ampos (โรงพยาบาลกรุ ง เทพ
ส�ำนักงานใหญ่) ส�ำหรับพนักงานเข้าอบรม Online มีผู้เข้าอบรม และตอบแบบประเมิน
ประมาณ 50% จากบุคลากร 3,253 คน ดังนี้
จ�ำนวนพนักงานผ่านการอบรม

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เล่น Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย
รู้ทัน Randomware
Password ตั้งให้ยาก จ�ำให้ได้
มารู้จัก Phishing Email กันเถอะ
IT
มารู ้จัก Phishing Email กันเถอะ
บททดสอบ

Password ตัง้ ให้ยาก อย่างไรให้ปลอดภัย
บททดสอบ

รู ้ทัน Ransomware
บททดสอบ

1,621
1,624
1,627
1,652
1,745

คน
คน
คน
คน
คน

โครงการอบรมเรือ่ ง “ภัยร้ายในโลกโซเชียล”
ส�ำหรับแพทย์และทันตแพทย์ ของเครือ BDMS
ผ่าน CME Meeting มีแพทย์และทันตแพทย์เข้า
ร่วมอบรมจ�ำนวน 157 คน และอบรมผ่าน
www.bdmscmeonline.com จ�ำนวน 520 ครั้ง

เล่น Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย
บททดสอบ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์
บททดสอบ

ผลด�ำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ปี 2562

ไม่มีกรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ได้รับ
การยืนยันจากทุกช่องทาง

0

กรณีร้องเรียน
จากหน่วยงานภายนอก

0

กรณีร้องเรียน
จากหน่วยงานก�ำกับดูแล

0

กรณีท่ไี ด้รับการยืนยัน
ด้านข้อมูลผูใ้ ช้บริการรัว
่ ไหล
ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย
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>

คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย

หลักการและ
ความส�ำคัญ

มาตรฐาน
การให้บริการ
ทางการแพทย์

สถานให้บริการด้านสุขภาพจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมาเป็นอันดับแรก BDMS จึงก�ำหนดนโยบายควบคุม
คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ และแนวทางการด�ำเนินงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นต่อชื่อเสียง
องค์กร หากมีกรณีร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาจากการด�ำเนินงานที่ไม่มีคุณภาพ
BDMS ก�ำหนดให้โรงพยาบาลภายใต้ความรับผิดชอบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ทางการแพทย์ทงั้ ในระดับประเทศและระดับสากล เพือ่ เป็นกรอบส�ำหรับการด�ำเนินงานทีค่ รอบคลุม
ทุกมิติ ตั้งแต่การเอาใจใส่ผู้ป่วยจนถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร
มาตรฐานสถานพยาบาลในระดับสากล
(Joint Commission International: JCI)

BDMS ด�ำเนินงานตามมาตรฐาน JCI ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ในการรักษาผู้ป่วย ผ่านการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ครอบคลุม
การบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้น�ำ ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทาง
กายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบ
การสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัยผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วย
เข้ามาในโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาล โดยมาตรฐาน JCI จะสามารถชี้วัดระดับ
คุณภาพที่ทัดเทียมกับสถานพยาบาลในประเทศ ยุโรป และสหรัฐอเมริกาและมีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยสูงสุด
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มาตรฐานที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(Patient-Centered Standards)

เป้าหมาย
ความปลอดภัยผู้ป่วยสากล
(International Patient
Safety Goals: IPSG)

การเข้าถึงการดูแลและ
ความต่อเนื่องของการดูแล
(Access to Care and
Continuity of Care: ACC)

สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว
(Patient and
Family Rights: PFR)

การประเมินผูป
้ ว
่ ย
(Assessment of Patients:
AOP)

การดูแลผู้ป่วย
(Care of Patients: COP)

การดูแลด้านวิสัญญี
และศัลยกรรม
(Anesthesia and
Surgical Care: ASC)

การจัดการด้านยา
และการใช้ยา
(Medication
Management and
Use: MMU)

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัว
(Patient and Family
Education: PFE)

มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาล
(Health Care Organization Management Standards)

การพั ฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยผู้ป่วย
(Quality Improvement and
Patient Safety: QPS)

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
(Prevention and Control of
Infections: PCI)

การก�ำกับดูแลกิจการ การน�ำ 
และทิศทางองค์กร
(Governance, Leadership
and Director : GLD)

การจัดการและความปลอดภัย
ในอาคารสถานที่
(Facility Management and
Safety: FMS)

คุณสมบัติและการฝึกอบรม
ของบุคลากร
(Staff Qualifications and
Education: SQE)

การจัดการสารสนเทศ
(Management of Information:
MOI)

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.jointcommissioninternational.org/)
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มาตรฐานการแพทย์ส�ำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(Commission on Accreditation of Medical Transport Systems: CAMTS)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ BDMS (BDMS Emergency Services: BES) ด�ำเนินการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐานการแพทย์ส�ำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Commission on
Accreditation of Medical Transport Systems: CAMTS) ซึ่งเป็นมาตรฐานส�ำหรับวัดระดับ
คุณภาพความปลอดภัยของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทั้งทางบก ทางอากาศ
และทางน�้ำ โดยเกณฑ์ชี้วัดจะพิจารณาตั้งแต่วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร ทิศทางและ
แนวทางการด�ำเนินงาน แนวทางการดูแลเฉพาะโรคต่าง ๆ ทีต่ อ้ งมีความทันสมัย มาตรฐาน
ความปลอดภัยของเครื่องบินและยานพาหนะที่ใช้ในการล�ำเลียง มาตรฐานการดูแลบ�ำรุง
รักษายานพาหนะ มาตรฐานด้านการสื่อสารและการประสานงาน การรับมอบและส่งต่อ
ที่มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
(ดูรายละเอียด CAMTS เพิ่มเติมที่ https://www.camts.org/ และดูรายละเอียดศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินของ BDMS เพิ่มเติมที่ https://www.bangkokhospital.com/th/center/bes)

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation: HA)

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation:
HA) เป็นการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล
ผูป้ ว่ ยของสถานพยาบาลโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) [Healthcare Accreditation Institute
(Public Organization)] และอาศัยกรอบมาตรฐานตามหลัก

สากล โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน และรายละเอียดที่ใช้
พิจารณาคุณภาพการด�ำเนินงานตั้งแต่ภาพรวมขององค์กร
ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล กระบวนการดูแลผู้ป่วย
และผลลัพธ์การด�ำเนินงาน ดังนี้

กระบวนการรับรองคุณภาพ

การพั ฒนาคุณภาพ

การประเมินคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลเป็นผูพ้ ฒ
ั นาระบบงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีส่ อดคล้อง
ตามแนวทางที่มาตรฐานก�ำหนด

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
จัดคณะที่ปรึกษา ผู้เยี่ยมส�ำรวจเข้า
ประเมินการพัฒนาคุณภาพของสถาน
พยาบาล เมื่อสถานพยาบาลมีความ
พร้อมที่จะขอการรับรอง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ให้การรับรองหากสถานพยาบาลมี
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ โดย
มีอายุการรับรองครั้งแรก 2 ปี
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การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation: HA)
รายละเอียดที่ใช้พิจารณาคุณภาพการด�ำเนินงาน

ภาพรวมของการบริหารองค์กร

ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล

ครอบคลุมการน�ำองค์กร กลยุทธ์ ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ก�ำลังคน และ
การปฏิบัติการ

ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการ
ดูแลผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบเวช
ระเบียน ระบบการจัดการด้านยา การตรวจทดสอบเพื่อ
การวินิจฉัยโรค และบริการที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพ และการท�ำงานกับชุมชน

ผลลัพธ์

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ครอบคลุมการเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผูป้ ว่ ย
การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว และการดูแลต่อเนื่อง

ครอบคลุมผลด้านการดูแลสุขภาพ การมุง่ เน้นผูป้ ว่ ยและ
ผู้รับผลงานอื่น ก�ำลังคน การน�ำองค์กร ประสิทธิผลของ
กระบวนการท�ำงานส�ำคัญ และการเงิน

(ดูรายละเอียด HA เพิ่มเติมที่ https://www.ha.or.th/)
ผลการรับรองมาตรฐานของ BDMS

BDMS ด�ำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพครอบคลุมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการรับรองดังนี้
14 โรงพยาบาลในเครือ BDMS

13 โรงพยาบาลในเครือ BDMS

29 โรงพยาบาลในเครือ BDMS

เข้าร่วมการประเมินคุณภาพ JCI และ
ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งหมด

่ ศ
ทีม
ี น
ู ย์บริการการแพทย์ฉก
ุ เฉิน ได้รบ
ั

ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA และ

การรับรอง CAMTS Global (US&EU)

1 โรงพยาบาลในเครือ BDMS

ได้รบั การรับรองมาตรฐาน Advanced HA
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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คุณภาพการ
ให้บริการ

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยาบาลในเครือต้องก�ำหนดนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้
บริการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดตัวอย่างของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ดังนี้
นโยบายคุณภาพ

• มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์และมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วย
• ความมุง่ มัน่ นีน้ ำ� สูก่ ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องตามกฏหมาย ข้อก�ำหนด มาตรฐานการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลทั้งภายในประเทศและระดับสากล ควบคู่กับประสบการณ์อัน
ยาวนานและท�ำเนียมปฏิบัติหล่อหลอมให้เกิด “แนวคิดคุณภาพ” การดูแลผู้ป่วย
• เรายังมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณค่าด้วยนวัตกรรมอย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาคุณภาพ
บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ผลลัพธ์ทางการรักษา ความปลอดภัยผูป้ ว่ ยและ
ความพึงพอใจของลูกค้า
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bangkokhospital.com/th/vision_mission)

คู่มือการพั ฒนาคุณภาพและแผนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Quality
Improvement and Patient Safety Plan Procedure: QPS Plan Procedure)

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ก�ำหนดคู่มือการพัฒนาคุณภาพและแผนด้านความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อบรรลุความต้องการและความพึงพอใจของผู้ป่วยและลูกค้า
พัฒนาการให้บริการ ลดต้นทุน ลดความขัดแย้งหรือความไม่สะดวกสบายของลูกค้า
บุคลากร และแพทย์ โดยการประเมินและปรับโครงสร้างการก�ำกับดูแล การจัดการ การ
รักษา และการสนับสนุนการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI มาตรฐาน HA และ
ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีแ้ นวทางการสือ่ สารและฝึกอบรมคูม่ อื ดังกล่าว พนักงานสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านระบบเอกสารออนไลน์ และผลด�ำเนินงานตามคู่มือจะรายงานต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยรายไตรมาส

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) 39

การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
(Priorities)

แนวทางการด�ำเนินงาน
(Methodology)

คณะกรรมการบริษทั ประเมินประเด็นด้าน
คุณภาพการให้บริการและประเด็นด้าน
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการพัฒนา
ผ่านการจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยพิจารณา
ความเสีย่ ง ประเภทปัญหา ข้อก�ำหนด ข้อ
ก�ำหนดการรับรองมาตรฐาน ประเด็นจาก
ผูป้ ว่ ย เป็นต้น เพือ่ ก�ำหนดมาตรการจัดการ
ความเสีย่ งและประเด็นต่าง ๆ รวมถึงเพือ่ ให้
ผ่านการรับรองมาตรฐานทีก่ ำ� หนด

ใช้หลักการท�ำงานแบบ วางแผน – ลงมือ
ท�ำ – เรียนรู้ – ปรับปรุง (Plan-Do-StudyAct: PDSA) ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนากระบวนการ การออกแบบโครงการ
การวิเคราะห์สาเหตุของกรณีดา้ นความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้แนวทางการ
พัฒนาประเด็นต่าง ๆ ในองค์กรเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ เกิดประโยชน์สงู สุด

ระบบการรายงานและการรักษาความลับ
(Reporting Systems and
Confidentiality)

การทบทวนแผนด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยผูป
้ ว
่ ยและการพั ฒนาคุณภาพ
ประจ�ำปี (Annual Review of Patient
Safety and Quality Improvement
Plan)

ครอบคลุมการสือ่ สารประเด็นด้านคุณภาพ
และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ แนวทางการ
รายงานจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารจัดการคุณภาพก�ำหนด ซึง่ จะด�ำเนิน
การวิเคราะห์และรายงานผลให้แก่คณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้องพิจารณา ผลประเมินดังกล่าวจะ
ถูกเก็บเป็นความลับและเข้าถึงได้เฉพาะ
บุคคลทีจ่ ำ� เป็น และจะใช้ประกอบการการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการผูป้ ว่ ยเท่านัน้
เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลทางการเงิน
หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินประจ�ำปีจะใช้ชวี้ ดั ความ
ส�ำเร็จของการด�ำเนินงานด้านคุณภาพ
และงบประมาณ โดยจะรายงานผลให้
แก่ ค ณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
พิ จ ารณาการจั ด ท� ำ แผนการพั ฒ นา
คุณภาพการให้บริการในปีต่อไป
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>

ลูกค้าสัมพั นธ์

หลักการและ
ความส�ำคัญ

การบริหาร
จัดการลูกค้า
สัมพั นธ์

การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพจะเอือ้ ให้เกิดความภักดีตอ่
การใช้บริการในโรงพยาบาลและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรจากการรักษาและขยายฐานลูกค้าใน
ระยะยาว และองค์กรยังสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการส่งมอบบริการที่ผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลความเห็นของลูกค้าและตรงตามความต้องการได้ BDMS เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการทางการแพทย์จึงก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลและแนวทางการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจและความต้องการเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง
BDMS ก�ำหนดให้บริษัทในเครือต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งตัวอย่าง
ในโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินการโดยแต่งตั้งคณะท�ำงานปรับปรุงบริการและ
ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ย (Patient Experience Management Working Team) เพือ่ รับผิดชอบในการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ประกอบไปด้วยบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล (Hospital
Director) จนถึงระดับหัวหน้าส่วนงาน (Head of Department) เพื่อด�ำเนินกลยุทธ์การพัฒนาความ
สัมพันธ์กับลูกค้าที่ครบทุกมิติของปัจจัยการให้บริการ
กลยุทธ์การด�ำเนินงานเพื่ อความพึ งพอใจของลูกค้า

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ก�ำหนดกลยุทธ์การ
ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ตามโมเดล
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality Model)ใน 6 ด้าน
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การตอบสนอง
(RESPONSIVENESS)

การชี้แจง
(CLARIFY)

ค�ำมัน
่ สัญญา
(PROMISE)

ให้บริการอย่างสุภาพ เคารพ
ความเป็นส่วนตัว เข้าใจความ
ต้องการของผู้ป่วย แสดงความ
ต้องการช่วยเหลืออย่างจริงใจ
และอธิ บ ายรายละเอี ย ดให้
เข้าใจได้ง่าย

ชี้แจงและสื่อสารข้อมูลการให้
บริการอย่างถูกต้อง สมบูรณ์
และสามารถเข้าใจได้ง่าย

การให้สัญญาว่าจะรักษาและ
ให้ บ ริ ก ารอย่ า งดี ที่ สุ ด ด้ ว ย
บุคลากรที่มีความสามารถและ
มีความปลอดภัย

กายภาพ
(PHYSICAL)

ความยั่งยืน
(SUSTAINABILITY)

ความสุขสบาย
(DELIGHT)

จัดกายภาพของพื้นที่ให้บริการ
โดยพิจารณาถึงสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์
วิทยาการ และกระแสข้อมูลของ
ผูใ้ ช้บริการ

ผลลัพธ์การให้บริการทีม่ เี สถียร
ภาพและมีมาตรฐานสูง

การให้บริการอย่างตัง้ ใจ โดยไม่
ขาดตอน มีความยืดหยุน่ และมี
ความสม�ำ่ เสมอ

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (Patient Experience)
โดยประเมินจากความสม�ำ่ เสมอของพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรในโรงพยาบาลทีม่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องผูป้ ว่ ย แบ่งเป็น
ไม่เคยปฏิบัติ (คะแนน = 1) ปฏิบัติเป็นบางครั้ง (คะแนน = 2) ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ (คะแนน = 3) ปฏิบัติเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ (คะแนน
= 4) และคัดเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่ผู้ป่วยรับรู้ว่าบุคลากรปฏิบัติเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ (คะแนน 4) มาคิดคะแนนเท่านั้น เรียกว่า Top
Box Score อย่างต่อเนือ่ งเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ซึง่ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมบริการจะสะท้อนประเด็นด้านการให้บริการ
ที่ท�ำได้ดี และประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนาเพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาประเด็นนั้น ๆ ต่อไป
ตัวอย่างผลวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ปี 2561 เช่น ทักษะ
การสื่อสารของพยาบาล และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวได้รับการพัฒนาผ่านโครงการที่เกี่ยวข้อง
และท�ำการส�ำรวจพฤติกรรมบริการอีกครั้งในปี 2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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่ สารของพยาบาล
โครงการพั ฒนาการสือ
(Nurse Communication Improvement Activities)

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ให้ความส�ำคัญแก่พยาบาลที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
โดยตรง และคาดหวังให้พยาบาลทุกคนมีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการให้บริการ สอดคล้องตามโมเดลคุณภาพการ
ให้บริการด้านการตอบสนอง และเพื่อพัฒนาผลส�ำรวจความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่จงึ ก�ำหนดโครงการพัฒนาการสือ่ สารของพยาบาล (Nurse Communication Improvement
Activities) ในปี 2562 ใน 12 แผนกของโรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนพฤติกรรมบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม เช่น อบรมวิธกี ารทักทายและการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยในเชิงรุก ก�ำหนดให้มกี ารบรรยายสรุป
แนวทางให้บริการ ก�ำหนดกิจกรรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์การให้บริการในแผนกผูป้ ว่ ยนอก (OPD) แผนกผูป้ ว่ ยใน (IPD)
และแผนกผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดระยะวิกฤต (CCD) รวมถึงแนะน�ำการให้บริการหอผู้ป่วย เป็นต้น และด�ำเนิน
การติดตามระดับการให้บริการ (Service Compliance Monitoring) ผ่านระบบออนไลน์ ตัวอย่างการประเมินแต่ละขั้นตอน
การให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก เช่น

การลงทะเบียน
(Register)

การคัดกรอง
(Screening)

การให้ข้อมูล
(Giving Information)

การสนับสนุนแพทย์
อย่างตัง
้ ใจ
(Assist Physician,
Willing to Help)

การนัดหมายผู้ป่วย
(Make an
Appointment)

มารยาทการใช้โทรศัพท์
(Telephone Etiquette)

ความสุภาพและ
ความเคารพ
(Courteous & Respectful)

การจัดการล�ำดับการนัดหมาย
(Appointment
Management Queuing)

การตรวจสอบประกัน
(Insurance Check)

การบอกเส้นทาง
(Route Guidance)
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โครงการพั ฒนากระบวนการให้บริการตามจุดสัมผัสการให้บริการ

1

สนามบินและ
การเข้าถึงโรง
พยาบาล

2 การลงทะเบียน
ผู้ป่วย วีซ่า และ
ลูกค้าสัมพั นธ์

3

การปรึกษา
แพทย์

4

การเก็บ
ตัวอย่างเลือดและ
การวินิจฉัย

5 การจ่ายยา

6

สิ้นสุดการ
ให้บริการ

ปี 2562 โรงพยาบาล
กรุ ง เทพส� ำ นั ก งานใหญ่
ทบทวนกระบวนการให้
บริการและปรับแนวทาง
การให้บริการในรูปแบบ
จุดสัมผัส (Customer Touch
Points) ตั้งแต่ก่อนเข้าถึง
โรงพยาบาล การลงทะเบียน
จนเสร็ จ สิ้ น กระบวนการ
ให้บริการเพื่อให้สามารถ
ระบุ ร ายละเอี ย ดการให้
บริการได้อย่างครอบคลุม
มากขึ้น
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1 สนามบินและการเข้าถึง
โรงพยาบาล (Airport &
Entrance)

2 การลงทะเบียนผู้ป่วย วีซ่า

3 การปรึกษาแพทย์
(Doctor Consultation)

ความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
เช่น บริการรับส่งตัง้ แต่สนามบิน
บริการรถลิมซู นี หรือบริการรับ
จอดรถ รวมถึงบริการล่ามเพื่อ
การบริการลูกค้า

การเข้าถึงบริการอย่างง่ายดาย
เช่น การลงทะเบียนออนไลน์
การให้ข้อมูลการให้บริการและ
ผลิตภัณฑ์ และบริการวีซ่า

การสื่อสารของแพทย์ที่เคารพ
ความเป็นส่วนตัว รับฟังอย่าง
ตั้งใจ ใช้เวลาและอธิบายผลให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึง
การสื่ อ สารของพยาบาลที่
สุภาพ เคารพความเป็นส่วนตัว
รับฟังอย่างตั้งใจและอธิบายให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย

4 การเก็บตัวอย่างเลือดและ

5 การจ่ายยา
(Medication Collection)

6 สิ้นสุดการให้บริการ

การให้ บ ริ ก ารที่ ดี สุ ภ าพและ
เคารพผูป้ ว่ ย อธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างกระบวนการท�ำงาน มี
ความแม่นย�ำและรวดเร็ว

การให้บริการทีด่ แี ละข้อมูลยาที่
ครบถ้วน โดยด�ำเนินการอย่าง
สุภาพและให้ความเคารพ รวมทัง้
อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลจากการ
ใช้ยาให้ถกู ต้อง

ความประทับใจเมือ่ สิน้ สุดการให้
บริการ เช่น การจองตัว๋ เดินทาง
บริการเข้าสูส่ นามบิน บริการลิมซู นี
รวมถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้
ใช้บริการในฐานข้อมูล

การวินิจฉัย (Blood &
Diagnostic Test)

และลูกค้าสัมพั นธ์
(Registration, Visa &
Customer Service)

(Discharge)
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โครงการปรับปรุงสถานที่เพื่ อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการและบุคลากร

ในปี 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และอ�ำนวยความสะดวกสบายให้
แก่ผู้ใช้บริการ โดยท�ำการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เช่น ปรับปรุงบริเวณให้บริการลูกค้า
ต่างชาติ บริการวีซ่าเดินทาง และบริการท่องเที่ยว เป็นต้น

ส�ำหรับตัวอย่างในโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นเนล (Bangkok International Hospital) ภายใต้โรงพยาบาลกรุงเทพ
ส�ำนักงานใหญ่ ได้ดำ� เนินการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างภายในอาคารให้มคี วามเป็นส่วนตัว มีบรรยากาศต้อนรับทีด่ ี และ
เชื่อมต่อกับอาคารหรือแผนกอื่นได้ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ยงั มีการปรับปรุง เช่น เปลีย่ นเครือ่ งเรือนเพือ่ ปรับบรรยากาศ
ให้ดีขึ้น เปลี่ยนจุดวางอุปกรณ์ส�ำนักงานและติดป้ายการใช้งานตามจุดต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง
เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี หรือจัดบริเวณนั่งรอคิวรับยาให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นเพื่อให้พนักงานสามารถ
บริการได้ทั่วถึง เป็นต้น
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ช่องทางร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่มีนโยบายเปิดรับความคิดเห็นของผู้ป่วยหรือญาติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล จดหมายหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มของโรงพยาบาลทีจ่ ดั ตัง้ ไว้ให้ดา้ นหน้าของจุด
บริการทุกหน่วยงาน เมือ่ ผูป้ ว่ ยหรือญาติตอ้ งการแสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าทีท่ กุ คนทีจ่ ดุ บริการจะมีหน้าทีร่ บั ความคิดเห็น
ของผู้ป่วยหรือญาติแล้วด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทันที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่จะรายงานข้อมูลความคิดเห็นของผู้ป่วยหรือญาติ ในระบบรายงานของโรงพยาบาล เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและ
น�ำไปพัฒนาเชิงระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างช่องทางการแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วย ดังนี้
• รูปแบบแบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วย และ เว็บไซต์โรงพยาบาลกรุงเทพ

• ระบบการเก็บฐานข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ป่วยหรือญาติ
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ผลการบริหาร
จัดการพั ฒนา
ความสัมพั นธ์
กับลูกค้า

BDMS ตรวจติดตามและพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลการ
ด�ำเนินงานของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ที่ด�ำเนินกลยุทธ์และโครงการเพื่อสนับสนุน
ให้การให้บริการผู้ป่วยและลูกค้ามีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดในปี 2562 มีราย
ละเอียดดังนี้
พฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วย ปี 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ตดิ ตามพฤติกรรมบริการตามการรับรูข้ องผูป้ ว่ ยในแต่ละ
จุดสัมผัส (Customer Touch Points) ด้วยเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมชัดเจน และแสดงรูป
แบบร้อยละเปรียบเทียบกับ AHRQ US (Agency Healthcare Research and Quality : USA) โดยมี
ผลส�ำรวจพฤติกรรมบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วย ปี 2562 ดังรายละเอียดดังนี้
การประเมินภาพรวมของโรงพยาบาล
ของผู้ป่วยนอก
(OPD Overall Hospital Rating)
การสื่อสาร
ของแพทย์

การสื่อสาร
ของพยาบาล

การประเมินภาพรวมของโรงพยาบาล
ของผู้ป่วยใน
(IPD Overall Hospital Rating)
การสื่อสาร
ของแพทย์

การสื่อสาร
ของพยาบาล

ประเด็นที่สะท้อน
การสื่อสาร
ของแพทย์ที่ดีที่สุด

ประเด็นที่สะท้อน
การสื่อสารของ
พยาบาลที่ดีที่สุด

ประเด็นที่สะท้อน
การสื่อสารของ
แพทย์ที่ดีที่สุด

ประเด็นที่สะท้อน
การสื่อสารของ
พยาบาลที่ดีที่สุด

แพทย์ปฏิบัติ
อย่างให้เกียรติ
และเคารพ

พยาบาลให้การ
ดูแลด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน
และเอาใจใส่

แพทย์ให้การดูแล
รักษาด้วยความ
สุภาพอ่อนโยน

พยาบาลให้การ
ดูแลด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน
และเอาใจใส่

ประเด็นที่เป็น
โอกาสในการ
พัฒนาสูงสุด

ประเด็นที่เป็น
โอกาสในการ
พัฒนาสูงสุด

ประเด็นที่เป็น
โอกาสในการ
พัฒนาสูงสุด

ประเด็นที่เป็น
โอกาสในการ
พัฒนาสูงสุด

แพทย์ให้เวลา
อย่างเพี ยงพอ

พยาบาล อธิบาย
สิ่งต่างๆ ได้ง่าย
ต่อความเข้าใจ

แพทย์อธิบาย
สิง
่ ต่างๆ ได้ง่าย
ต่อความเข้าใจ

พยาบาลรับฟัง
อย่างตั้งใจ

(ดูรายละเอียดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปีท่ี https://investor.
bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report)
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>

นวัตกรรมและความร่วมมือ

หลักการและ
ความส�ำคัญ

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความส�ำเร็จขององค์กรไปพร้อมกับการรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน ช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาและสร้างความแตกต่างจากองค์กรอืน่ ๆ ไปพร้อมกับการสร้าง
คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

การบริหาร
จัดการวิจัย
และพั ฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
และการแพทย์
BDMS

BDMS ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและ
การแพทย์ เพือ่ แสดงถึงการให้ความส�ำคัญต่อการวิจยั และพัฒนา โดยจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพ
(Bangkok Health Research Center) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เพื่อก�ำหนด
แผนและมาตรการในด้านที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหารจัดการวิจย
ั และพั ฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เป็น
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ควบคู ่ ไ ปกั บ การ
พัฒนางานบริการและการฝึกอบรมเพือ่
ให้ BDMS พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ

BDMS มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างผลงานวิจยั ตลอดจนสนับสนุนให้มี
การใช้และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์และน�ำไปสู่การเพิ่มคุณภาพ
การให้บริการ

การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่
ด�ำเนินงานภายใน BDMS ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานจริยธรรมงานวิจัยและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

การใช้ผลวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอ้ ง
เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก� ำ หนดโดย
องค์กรวิชาชีพและมาตรฐานทางสังคม

ดู ร ายละเอี ย ดนโยบายเพิ่ ม เติ ม ที่ http://www.bangkokhealth.com/download/Policy-BDMSReaearch%26Innovation.PDF
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ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
(Bangkok Health Research Center: BHRC)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ หรือ BHRC ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพให้กับศูนย์
การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลเครือข่าย รวมถึงให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนนักวิจยั ชาวไทยและชาวต่างชาติให้สามารถเข้าถึงองค์ความรูท้ างด้านการแพทย์
และสามารถต่อยอดงานวิจัยต่อไป
พั นธกิจ (Mission)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดงาน
วิจยั ทัง้ การวิจยั ทางคลินกิ และการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สากล เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการ
ทักษะ และจริยธรรมการวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านงานวิจยั และการพัฒนา
ของโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลเครือข่ายรวม
ถึงพันธมิตรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
เป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นการวิ จั ย
สุขภาพในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยกระบวนการ
และผลงานภายใต้มาตรฐาน
วิชาการและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

การท� ำ งานกั บ
ภาคี แ ละเครื อ
ข่ า ยที่ ร ่ ว มงาน
วิจยั

การจัดการความรู้
แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร
ทางการแพทย์

การเสริมสร้างและ
พั ฒ น า ค ว า ม รู ้
ความสามารถ

(ดูรายละเอียด BHRC เพิ่มเติมที่ http://www.bangkokhealth.com/)

การปฏิ บั ติ ง าน
ร่ ว มกั น อย่ า งมี
ความสุข
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แผนกลยุทธ์เพื่ อพั ฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม

BDMS ก�ำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ผ่านกรอบและแนวทางการประเมินศักยภาพความเป็น
นวัตกรรมขององค์กร 3S2C ทีม่ งุ่ เน้นการยกระดับโรงพยาบาลทีเ่ ป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และประกาศ
ก�ำหนดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานวิจยั ในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ BDMS รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ลไกส่งเสริมการวิจยั และ
นวัตกรรม ด้วยการจัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นภายในเครือโรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลในงาน
ประชุมวิชาการประจ�ำปีหรือ BDMS Academic Annual Meeting

วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์
น วั ต ก ร ร ม
(Strategy)

โครงสร้ า งและ
กระบวนการที่
เอื้ อ ต่ อ การเป็ น
องค์กรนวัตกรรม
(Structure &
Process)

เครื่ อ งมื อ หรื อ
องค์ ป ระกอบ
ส่งเสริม (Support)

สภาพแวดล้ อ ม
และปั จ จั ย ขั บ
เคลือ่ น (Climate)

วั ฒ นธรรมของ
องค์กรนวัตกรรม
(Culture)

การเพิ่ มศักยภาพและยกระดับทางนวัตกรรมของ BDMS

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส�ำหรับบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร มีผลท�ำให้ BDMS ได้รับ
การจัดอันดับเป็นองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2562 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงจัดการอบรม หลักสูตร BDMS Medical Innovation Training
ให้กบั พนักงานในเครือ BDMS ทุกเครือ จ�ำนวน 2 หลักสูตร เพือ่ เป็นก�ำลังขับเคลือ่ นองค์กรในการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อไป

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการอบรมหลักสูตร Innovation in Health Care Settings

โครงการอบรมหลักสูตร Innovation in Health Care Settings จัดขึ้นเมื่อ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 7R1 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ส�ำนักงานใหญ่ เพื่อบ่มเพาะบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีความคิด
สร้างสรรค์และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Creative Thinking & Innovation
Mindset) ซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมจะส�ำเร็จได้ต้อง
อาศัยบุคลากรทีม่ ที กั ษะและความรูร้ วมทัง้ การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการท�ำงานและพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน ผลิตภัณฑ์ ให้กบั องค์กรต่อไป โครงการดังกล่าว
มี ผู ้ ส นใจลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มกว่ า 444 ท่ า น และมี อี ก กว่ า 20
โรงพยาบาลเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมทางไกล (Teleconference)

โครงการอบรมหลักสูตร BDMS Medical Innovation Training

โครงการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation
Training course) จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 6-7 มิถนุ ายน 2562 ณ โรงแรม SC Park
เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของ
พนักงานกว่า 70 ผู้เข้าร่วมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของ BDMS ที่
ก�ำลังขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต ซึ่งรายละเอียดการฝึกอบรมจะมุ่ง
เน้นการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกและการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ข้มข้น
ขึน้ การขับเคลือ่ นองค์กรด้วยนวัตกรรมเพือ่ ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เพิ่มมูลค่า (Price) และคุณค่า (Value) การลดต้นทุน และการส่งมอบ
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า มากขึ้ น
สอดคล้องตามมิตกิ ารขับเคลือ่ นนวัตกรรม 3C Model อย่างเป็นระบบ
ได้แก่ การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Collaboration) การสร้าง
เครือข่ายสนับสนุนเพื่อให้เกิดพลวัตและระบบนวัตกรรม (Cluster)
และการอาศัยทุกส่วนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรม (Co-creation) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ น
นวัตกรรมของประเทศไทย
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>

การด�ำเนินงานด้านการวิจัยและพั ฒนานวัตกรรม BDMS

ผลด�ำเนินงานเด่น
ด้านนวัตกรรม
ปี 2562
71 โครงการการวิจัย
และพั ฒนานวัตกรรม
ในปี 2562

ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) จ�ำนวน 2 ราย

จากศูนย์วจิ ยั สุขภาพกรุงเทพทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนในปี 2562
เพื่อปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา บรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถด�ำเนินกระบวนการขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใน BDMS และลดระยะเวลา
ในการขอจดและขอรับสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นวัตกรรมเพื่ อการช่วยเหลือของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน BDMS (BDMS Emergency Services: BES) พัฒนา
เครือข่ายรถพยาบาล รวมถึงระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมได้มาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1724 โดยไม่ต้องค�ำนึง
ถึงพืน้ ทีห่ รือโรงพยาบาล ซึง่ ทางศูนย์บริการฯ จะจัดส่งรถพยาบาลฉุกเฉินทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ไป
รับผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง
เป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของรถพยาบาล
ออกปฏิบัติภายใน 2 นาที
นับตั้งแต่ศูนย์ BES รับแจ้งเหตุ

ผลด�ำเนินงาน
ร้อยละ 91.77 ของรถพยาบาล
ออกปฏิบัติภายใน 2 นาที
นับตั้งแต่ศูนย์ BES รับแจ้งเหตุในปี 2562

นอกจากนี้ BES ยังพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้น
ในการดูแลผู้ประสบเหตุและเบอร์ติดต่อฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน
“BES” อีกด้วย (ดูรายละเอียดแอปพลิเคชันดังกล่าวตาม QR Code)
ดูรายละเอียดนวัตกรรมและการวิจัยเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปีของ BHRC
ที่ http://www.bangkokhealth.com/v2/aboutus.html
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โครงการนวัตกรรมเด่นที่เกี่ยวข้องในปี 2562
การน�ำหุ่นยนต์มาใช้บริการขนส่งในโรงพยาบาล Healthy Bot

หุ่นยนต์บริการขนส่งส�ำหรับโรงพยาบาล "Healthy Bot" หุ่นยนต์
อัจฉริยะ เป็นหุน่ ยนต์สง่ ของอัตโนมัตชิ ว่ ยลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
โรคระบาดภายในโรงพยาบาล และเพื่อสนับสนุนการส่งของและ
ให้บริการขององค์กร โดยสามารถสั่งงานหุ่นยนต์ผ่านหน้าจอสัมผัส
หรือแท็บเลตหรือโทรศัพท์มือถือ มีช่องเก็บของ 17 ลิตร ประตูไฟฟ้า
ล็อคอัตโนมัติ สามารถสร้างแผนที่และก�ำหนดเส้นทางเดินอัตโนมัติ
และสามารถเคลื่ อ นที่ อิ ส ระหลบหลี ก สิ่ งกี ดขวางด้ วยเรด้ า ร์ และ
เซ็นเซอร์ และสามารถท�ำงานได้ 24 ชม. ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งาน
เฮลท์ตี้บอท ณ โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ในการขนส่งยา
รวมทั้งใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมอวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปาก
เพิ่ มความมั่นใจและเติมเต็มคุณภาพชีวิต

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ขากรรไกร และใบหน้า (Maxil ofacial
Prosthesis) ในการสร้างอวัยวะเทียมให้กบั ผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีพ่ กิ าร
แต่ก�ำเนิด (Congenital Missing) สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (Trauma)
หรือสูญเสียอวัยวะจากโรคมะเร็ง (Cancer) สามารถมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ได้ โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถสร้างอวัยวะเทียมโดยเน้นขา
กรรไกรและใบหน้า เช่น เพดานเทียม อุปกรณ์ช่วยกลืน อุปกรณ์ช่วย
ออกเสียง ตา เบ้าตา จมูก หู ไปจนถึงกะโหลกเทียม เป็นต้น นอกจาก
นีย้ งั รวมถึงการประดิษฐ์อวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น มือ นิว้ มือ เป็นต้น (ไม่
รวมแขนหรือขาเทียม)
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วารสาร The Bangkok Medical Journal

BDMS ตีพิมพ์และแจกจ่ายวารสาร The Bangkok Medical Journal
ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางการแพทย์ปีละสองครั้งเพื่อสนับสนุน
การศึกษาความรู้ทางการแพทย์และการวิจัยอย่างต่อเนื่องส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรในสายการแพทย์ การพยาบาล
วิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ ในโรงพยาบาล และผู ้ ส นใจในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่ ง กระบวนการคั ด เลื อ กบทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ จ ะกลั่ น กรองโดย
ผู ้ ท บทวนบทความ ผู ้ ส นใจในสายการแพทย์ สายการพยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
นักวิจัยด้านชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และนักระบาดวิทยา
คลินิก
วารสาร The Bangkok Medical Journal ได้รับการรับรองคุณภาพเข้าสู่
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index –
TCI) และ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation
Index (ACI)
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokmedjournal.com)
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สถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักการ
และความส�ำคัญ

นโยบาย
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องได้รับการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมผล
กระทบทางด้านการเงิน ด้านสังคม และความเสีย่ งทางด้านชือ่ เสียง นอกเหนือไปจากผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม BDMS จึงก�ำหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทิศทางการ
จัดการทรัพยากรและการจัดเก็บข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมเป็นไปเป็นอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ขอ้ มูล
ในการพัฒนาผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความ
มุ่งมั่นและความโปร่งใสต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
BDMS ทบทวนและก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “BDMS Earth Healthcare” ในปี 2562 เพื่อวาง
แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเครือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้ ก�ำหนดแผนการสือ่ สาร
นโยบายแก่บคุ ลากรทุกคนเพือ่ ความเข้าใจตรงกันและเพือ่ การมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดแนวทางการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว
นโยบายสิง
่ แวดล้อม BDMS Earth Healthcare

Building Eco-mindset
สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนในการ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการฝึกอบรมและการสื่อสาร
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง

Moving to Green Business
ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและลดผล
กระทบตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทาน ผ่านการเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการด�ำ เนิ น งานและการขนส่ ง การ
วางแผนรั บ มื อ ประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ (Disaster &
Emerging Pollution Management) การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (EcoProduct & Service) การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement)

Designing Better Environment
ก� ำ หนดสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานและระบบการบริ ห าร
จัดการด้านสิง
่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล รวมถึงแนวทาง
การออกแบบเพื่ อการรั บ มื อ กั บ มลภาวะตามแนวคิ ด อาคา
รสี เ ขี ย ว (Green Building) ผลการประเมิ น ผลกระทบ
สิง
่ แวดล้อม (EIA และ EHIA) หลัก 5Rs (Reduce, Reuse,
Recycle, Repair และ Reject) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) และข้อก�ำหนดในระดับประเทศและ
ระดับสากล

Sustaining Social Engagement
สร้ า งส่ ว นร่ ว มและผลประโยชน์ ร่ ว มเพื่ อสิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องชุ ม ชน ผ่ า นกระบวนการ Social
Startup Success เพื่ อให้เกิดการมีส่วนร่วม การสร้าง
ประโยชน์รว
่ มกัน การสร้างผลกระทบต่อสังคม และการวัดผล
รวมทั้งสื่อสารประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภาค
่ นพฤติกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับ
สังคมเพื่ อสนับสนุนการปรับเปลีย
สิ่งแวดล้อม (Pro-environmental Behavior)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

กลุม
่ กิจกรรมความท้าทายด้านสิง
่ แวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอย
และขยะอันตราย

การลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่ อมุ่ง
สู่สังคมคาร์บอนต�่ำ

ส่งเสริมการผลิตและ
บริโภคอย่างยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า

การจัดการทรัพยากร
ด้านน�้ำและพลังงาน

ส่งเสริมนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ฟื้ นฟู สร้างสรรค์
ต่อยอดโครงการรักษา
ระบบนิเวศของชุมชน

สร้างการมีส่วนร่วมกับ
่ นความรู้
ชุมชนและแลกเปลีย
เพื่ อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดนโยบาย BDMS Earth Healthcare เพิ่มเติมที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporategovernance/20200103-bdms-earth-healthcare-policy-th.pdf
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แผนโครงการฝึกอบรม “BDMS Earth Healthcare” Training Program

สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางของ BDMS ก�ำหนดแผนโครงการฝึกอบรม “BDMS Earth
Healthcare” Training Program ภายในปี 2563 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรและเครือข่าย
มี ค วามเข้ า ใจ สามารถก� ำ หนดแนวทางการจั ด กิ จ กรรมตามนโยบายดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง สร้ า ง
การมีส่วนร่วมและทัศนคติในการบริหารจัดการทรัพยากรตามยุทธศาสตร์โลกที่เน้นเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 6 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1
การก�ำหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน

ผ่ า นการจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น ของคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
บุ ค ลากรในการก� ำ หนดแนวทาง
และการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
แนวทางเดียวกันทั้งเครือข่าย

ระยะที่ 4
การติดตามผลเกี่ยวกับ
นโยบายสิ่งแวดล้อม

ประเมิ น และติ ด ตามผลการรั บ รู ้
ในนโยบายสิง่ แวดล้อมของผูบ้ ริหาร
และบุคลากรในเครือ BDMS ผ่าน
การสอบวัดความรูพ้ ร้อมกับข้อสอบ
จรรยาบรรณพนั ก งานซึ่ ง ก� ำ หนด
สอบทุกปี

ระยะที่ 2
การสร้างจิตส�ำนึก
เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
ให้กับระดับบริหาร

ระยะที่ 3
การสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
ให้กับบุคลากร

สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงและระดับจัดการ
ของเครือข่าย BDMS

สร้ า งการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ นโยบาย
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ บุ ค ลากร โดย
จั ด ท� ำ สื่ อ การเผยแพร่ น โยบาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายของ
นโยบายผ่ า น Infographic เพื่ อ
เผยแพร่ไปยังเครือข่ายของ BDMS

ระยะที่ 5
การสร้างการรับรู้กับบุคคล
ภายนอกและการมีส่วนร่วมใน
นโยบายสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSD)
เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ ถึ ง นโยบาย
สิ่งแวดล้อม ต่ อ สั ง คมอย่ า งเป็ น
รูปธรรม

ระยะที่ 6
การสร้างความยั่งยืนในนโยบาย
สิ่งแวดล้อม

ก�ำหนดการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้
นโยบายสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร
และบุคลากรในเครือ เพื่อผลักดัน
ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี และเติ บ โต
ไปพร้อมกับแนวคิด “เติบโต สมดุล
ยั่งยืน” เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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แนวทาง
การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของ BDMS

แนวทางการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมของ BDMS สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and
Accreditation (HA ประเทศไทย) และมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ซึง่ เป็นระบบควบคุม
ก�ำกับการด�ำเนินการของโรงพยาบาล มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมความปลอดภัยของอาคารสถาน
ที่ และความปลอดภัยของการท�ำงาน รวมถึงการอนุรกั ษ์พลังงานส�ำหรับการใช้อปุ กรณ์ทใี่ ห้บริการ
ทางการแพทย์ การจัดการขยะทีเ่ กิดโดยเฉพาะขยะติดเชือ้ และขยะพิษ ซึง่ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ECC) ท�ำหน้าที่บริหารจัดการและติดตามการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานดังกล่าวในโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่

คณะกรรมการสิง
่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment of Care Committee: ECC)

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินงานตามนโยบายของ BDMS โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (Environment of Care Committee: ECC) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสิง
หน้าทีค
่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
การบริ ห ารจั ด การของโรง
พยาบาลตามมาตรฐานและ
ข้อก�ำหนด

ก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
การจัดการของโรงพยาบาลให้
เหมาะสมตามสภาวการณ์ ทั้ ง
เชิงรุกและเชิงรับ

ก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบ
อาคารสถานที่ โครงสร้าง และ
พื้นที่ ทั้งภายในและรอบนอก
โรงพยาบาลให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานและข้อก�ำหนด

ก�ำหนดแนวทางแก่คณะท�ำงาน
หรื อ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตามความ
เหมาะสม เพื่อด�ำเนินงานตาม
แผนคุณภาพโรงพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินและ
ตัวชี้วัดมาตรฐานระบบงาน

ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ดูแล การจัดการความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลอย่างสม�่ำเสมอ มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม
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่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสิง
หน้าทีค
่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
ทิศทางการด�ำเนินงานของโรง
พยาบาล มาตรฐาน และข้ อ
ก�ำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยง
อั น ตรายจากการท� ำ งาน และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระบบงาน ผ่ า นตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ
ติดตามผลการด�ำเนินงานให้อยู่
ใ น เ ก ณ ฑ ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ยอมรับได้

ทบทวนประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของระบบงาน รวม
ถึงการปฏิบัติตามนโยบายเป็น
ประจ�ำทุกปี

จั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น
ระบบการบริ ห ารจั ด การและ
แผนงานในปีถัดไป เพื่อเสนอ
แ ก ่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
คุณภาพ (Quality Management
Committee: QMC)

จั ด ประชุ ม รายเดื อ นหรื อ ตาม
ความจ�ำเป็น เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน

รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
(Quality Management Committee:
QMC) ทุ ก ไตรมาสหรื อ ตาม
ความจ�ำเป็น

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยาบาลในเครือด�ำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำตามข้อก�ำหนด เช่น การตรวจวัดคุณภาพเสียงที่อาจ
รบกวนชุมชน เนื่องมาจากการเดินเครื่องปั๊มน�้ำหรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ระบบท�ำความเย็น การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่เสียงดัง
การตรวจปริมาณฝุ่น ตรวจสภาพอากาศ การตรวจแสงสว่าง การตรวจความร้อน รวมถึงการตรวจปริมาณสารเคมีอันตรายในพื้นที่
ท�ำงาน และการด�ำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างผลด�ำเนินงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ดังนี้
ผลการด�ำเนินงานภาพรวมการจัดการสิง
่ แวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่
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ร้อยละ
ของการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามข้อก�ำหนด

ร้อยละ

100

0

กรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ทีไ่ ด้รบ
ั การยืนยันจากหน่วยงานก�ำกับดูแล

ผ่านการตรวจสอบประจ�ำทุกปีจากหน่วยงานภายนอก และผ่านการตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นประจ�ำ
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การจัดการ
พลังงาน

BDMS ก�ำหนดให้คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานด�ำเนินงานตามนโยบายการจัดการพลังงาน
เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการน�ำเข้าพลังงาน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องตาม
ข้อก�ำหนด พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมุ่งเน้นการจัดการอาคารควบคุม เช่น
โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่
นโยบายอนุรก
ั ษ์พลังงาน โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ประกาศนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานเพือ่
เป็นแนวทางการด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน

ด�ำเนินการและพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
พลังงานอย่างเหมาะสม
และก�ำหนดให้เป็นส่วน
หนึง่ ของการด�ำเนินงาน
และสอดคล้องตามข้อ
ก�ำหนด

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานอย่างต่อ
เนื่องและเหมาะสมกับ
การท�ำงาน เทคโนโลยี
และแนวปฏิบัติที่ดี

ก� ำ หนดแผนและเป้ า
ห ม า ย ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
พลังงานในแต่ละปีและ
สื่อสารแก่บุคลากรทุก
คนเพื่อความเข้าใจและ
การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง

บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น ทุ ก
ระดับต้องรับผิดชอบให้
ความร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ
ตามมาตรการทีก่ ำ� หนด
และรายงานต่ อ คณะ
ท�ำงานด้านการจัดการ
พลังงาน

ส นั บ ส นุ น ง า น ด ้ า น
พลั ง งานทั้ ง ในด้ า น
ทรั พ ยากรบุ ค คล งบ
ประมาณ เวลาท�ำงาน การ
ฝึกอบรม และส่วนร่วมใน
การเสนอข้อคิดเห็น

ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง
นโยบาย เป้าหมาย และ
แผนด� ำ เนิ น งานด้ า น
พลั ง งานทุ ก ปี โ ดยผู ้
บริหารและคณะท�ำงาน
ด้านการจัดการพลังงาน
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่ ำ� เนินการในปี 2562
ตัวอย่างโครงการประหยัดพลังงานทีด

โครงการเปลี่ยนหลอด LED ที่ห้องประชุมหลักของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่
โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ดำ� เนินโครงการเปลีย่ นหลอด LED ทีห่ อ้ งประชุมหลักของโรงพยาบาล
ในปี 2562 เพื่อความสอดคล้องตามนโยบายการลดพลังงานของกระทรวงพลังงาน และเพื่อลดการใช้
พลังงานในระบบแสงสว่างภายในอาคารที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีรายละเอียดผลด�ำเนิน
โครงการดังนี้

614,490.30 บาท
งบประมาณตลอดโครงการ

59,650.56
กิโลวัตต์ชั่วโมง

ร้อยละ

11

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

ผลการใช้พลังงานของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ปี 2562

41,095

25.23

เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

กิโลวัตต์ชั่วโมง ต่อตารางเมตร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าต่อพื้ นที่
ใช้สอยในโรงพยาบาล
เทียบกับเป้าหมายที่ 25.5 กิโล
วัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร
ในปี 2562

ร้อยละ

8.02

ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
เทียบกับผลด�ำเนินงานปีที่ผ่านมา
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การจัดการขยะ
และของเสีย
อันตราย

BDMS ก�ำหนดแนวทางและโครงการการจัดการขยะและของเสียอันตรายสอดคล้องตามนโยบาย
สิง่ แวดล้อม ข้อก�ำหนด และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ถือเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกคนใน BDMS และ
บริษัทผู้รับเหมา และร้านค้าร้านอาหาร ในการด�ำเนินงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

โครงสร้างการบริหารจัดการของเสียและของเสียอันตราย

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(ECC)

เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
่ วบคุมโรคติดเชือ
้
ร่วมกับเจ้าหน้าทีค

เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในโรง
พยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่

• ด�ำเนินงานตามนโยบาย วางแผน
การด� ำ เนิ น งานและก� ำ กั บ ดู แ ล
การจัดการขยะ ของเสียอันตราย
และคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ในโรงพยาบาล
กรุ ง เทพ ส� ำ นั ก งานใหญ่ ต าม
ข้อก�ำหนด

• ก�ำกับดูแลและให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การคัดแยก จัดเก็บ ขนย้าย และ
การก�ำจัดของเสีย น�้ำเสีย และ
ของเสียอันตรายของโรงพยาบาล
กรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ อย่าง
เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ
ก�ำหนด

• ตระหนั ก ถึ ง วิ ธี ก ารคั ด แยกและ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ณ จุดก�ำเนิดตามแนวทาง
ที่ก�ำหนด

• หามาตรการแก้ไขป้องกันไม่ให้
มี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้ ป ฎิ บั ติ ง าน
ลู ก ค้ า เจ้ า หน้ า ที่ โรงพยาบาล
และสิ่งแวดล้อม

• ส่ ง เสริ ม การลดปริ ม าณขยะ
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละลด
โอกาสการติดเชือ้ จากการจัดการ
ขยะอั น ตราย เช่ น อุ บั ติ เ หตุ
เข็มทิ่มต�ำ หรือของเสียปนเปื้อน
เชื้อ HIV

• ไม่ เ ทน�้ ำ ยาหรื อ สารเคมี ใ นท่ อ
ระบายน�ำ้ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การจัดการสารอันตราย
• ลดปริมาณขยะจากการท�ำงาน
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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โครงสร้างการบริหารจัดการของเสียและของเสียอันตราย

เจ้าหน้าที่บริการรักษาความสะอาด

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค

เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ

• จัดเก็บขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว
บริ เวณอาคารโรงพั ก ขยะ และ
บันทึกปริมาณขยะก่อนจ�ำหน่าย
ให้แก่หน่วยงานภายนอก

• คั ด แยกขยะมู ล ฝอยปนเปื ้ อ น
สารกัมมันตรังสี รวมทั้งก�ำหนด
และจั ด หาถั ง ขยะที่ ส ามารถ
ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของ
สารกัมมันตรังสี

• ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ข องระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียภายในโรงพยาบาล
กรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

• เฝ้ า ระวั ง และรายงานกรณี ที่
หน่ ว ยงานคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ไม่ ถู ก ต้ อ งแก่ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
สิ่งแวดล้อม

• ป ฎิ บั ติ ต า ม ข ้ อ ก� ำ ห น ด แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ เสียเบือ้ งต้น
เป็นประจ�ำทุกวัน
• ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข กรณี ผ ลการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งไม่เป็น
ไปตามข้อก�ำหนด

ประเภทขยะและของเสียอันตรายของโรงพยาบาล

ขยะทิ้ง

ขยะที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้

เช่น ขยะเศษอาหารที่แยกออกจากขยะย่อยสลายยาก
โดยจะส่งเข้าสู่ขั้นตอนการท�ำปุ๋ยอินทรีย์ส�ำหรับต้นไม้
ในบริเวณโรงพยาบาล

เช่น ถังบรรจุนำ�้ ยาไตเทียมส�ำหรับผลิตเป็นกระถางต้นไม้หรือ
ถั ง ขยะในโรงพยาบาล ขวดน�้ ำ ดื่ ม ส� ำ หรั บ ผลิ ต เป็ น
เสือ้ ยืด เป็นต้น โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ขยะอันตราย

ขยะติดเชื้อ

เช่น ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ น�้ำยาหรือสารเคมี
จากห้องทดลอง ซึง่ ก�ำจัดโดยบริษทั รับก�ำจัดกากสารเคมี
อันตรายทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง

เช่น สิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนไข้ โดยต้อง
ก�ำจัดด้วยวิธกี ารเผาในเตาเผาขยะติดเชือ้ โดยเฉพาะ ทีไ่ ด้
รับใบอนุญาตจากทางราชการเท่านัน้ ขยะติดเชือ้ ถือเป็น
ขยะอันตรายสูงและอาจแพร่กระจายสูส่ งิ่ แวดล้อมได้
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โครงการ Be Green

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินโครงการ Be Green โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภายในลด
การใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดพลาสติกและน�ำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรตามหลัก 3R (Reduce Reuse
Recycle : 3R)

รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดนัดรักษ์โลก รักสุขภาพ ที่มีร้านค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ขาย
เสือ้ ผ้ามือสอง และประกวดการแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมมีการรณรงค์ให้สวมเสือ้ ยืดทีผ่ ลิต
จากขวดพลาสติก หรือการเดินรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง 3R Reduce Reuse Recycle เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน : หลังจากด�ำเนินโครงการ ปริมาณขยะทัว่ ไปลดลงจ�ำนวน 2,214 กิโลกรัม / เดือน
และจะด�ำเนินการพร้อมติดตามผลต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการลดขยะทั่วไปที่ ร้อยละ 5 ใน
ปี 2563
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โครงการความร่วมมือตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินโครงการความร่วมมือตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ร่วมกับบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SCG เพือ่ น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ทางการ
แพทย์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือต้องการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Waste
Reduction) ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยมากขึน้ (Waste Recovery) เช่น การคัดแยกและน�ำกลับไปรีไซเคิล
(Material Recovery) ในองค์กร โดยน�ำขยะพลาสติกจากโรงพยาบาลกลับมาผลิตเป็นของใช้เพือ่ ใช้ใน
โรงพยาบาล เช่น กระถางต้นไม้ เป็นต้น

ผลการด�ำเนินโครงการดังกล่าวในปี 2562 BDMS สามารถแปรรูปขยะมูลฝอย (พลาสติก) ทัง้ สิน้ 1,900
กิโลกรัม ผลิตเป็นกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 42 ใบ และกระถางต้นไม้ขนาดเล็กจ�ำนวน 42
ใบ ใช้เงินลงทุนไปทัง้ สิน้ 316,000 บาท และอยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการท�ำเป็นถังขยะและแจกันขนาด
เล็กต่อไปในปี 2563

ผลด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ปี 2562

180.52 ตัน
้ หมด
ขยะทัง

ขยะรีไซเคิล (13%)

1,355.58 ตัน

22.32 ตัน

หรือ 5.74 กิโลกรัมต่อผู้ป่วย*

ขยะอันตราย (2%)

636.36 ตัน

ขยะทั่วไป (47%)

516.37 ตัน

ขยะติดเชื้อ (38%)
* จ�ำนวนผูป้ ว่ ยค�ำนวณโดยใช้คา่ Accumulated Average Daily Census (AADC) ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ของจ�ำนวนทัง้ ผูป้ ว่ ยใน
และผู้ป่วยนอก
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โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่บริหารจัดการน�ำ้ ใช้ในโรงพยาบาลและการปล่อยน�ำ้ เสียทีบ่ ำ� บัด
แล้ว โดยก�ำหนดให้มีการตรวจติดตามปริมาณน�้ำใช้ และระบุมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าน�้ำที่ปล่อย
ออกสู่ธรรมชาติได้รับการบ�ำบัดและควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�ำหนด

การจัดการน�้ำ
และน�้ำเสีย

แนวทางการบริหารจัดการน�ำ้ และน�ำ้ เสียของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่

สร้ า งระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย
ของแต่ ล ะอาคารตาม
ประเภทการใช้ ง าน เช่ น
อาคารที่ มี ค รั ว ประกอบ
อาหารหรืออาคารพลาซ่า
โดยจั ด ให้ มี ร ะบบบ่ อ ดั ก
ไขมันขนาดใหญ่เพือ่ รองรับ
ปริมาณไขมันจากกิจกรรม
ของอาคาร
ส�ำรองอุปกรณ์ที่ส�ำคัญ
ของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในแต่ ล ะอาคาร เช่ น
ปัม๊ น�ำ้ เครือ่ งเติมอากาศ
ส� ำ รอง เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความล่ า ช้ า ของการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน
กรณีเครือ่ งจักรมีปญ
ั หา

ก�ำหนดให้มบี อ่ หน่วงน�ำ้ ส�ำหรับ
อาคารที่ มี ก ารใช้ ส ารรั ง สี กั บ
ผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้สารรังสีหมดความ
เป็นอันตราย ก่อนถ่ายเข้าสูร่ ะบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียของอาคาร และมี
การตรวจวัดปริมาณสารรังสีใน
น�้ำทิ้งอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบซ�้ำ
ให้ชัดว่าไม่มีการปนเปื้อนของ
สารรังสี

ติ ด ตั้ ง ระบบฆ่ า เชื้ อ ใน
น�้ำทิ้งจากแต่ละอาคาร
ก ่ อ น ป ล ่ อ ย อ อ ก สู ่
สาธารณะ และมี ก าร
ตรวจวั ด ผลน�้ ำ ทิ้ ง ราย
วัน เพื่อติดตามคุณภาพ
ของระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
อย่างสม�่ำเสมอ

ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ
น�้ำทิ้ง น�้ำใช้ และน�้ำดื่ม
เป็ น รายเดื อ น รวมถึ ง
ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต น�้ ำ
ให้ มี คุ ณ ภาพน�้ ำ ตาม
มาตรฐานสากล เช่ น
ระบบเครื่องผลิตน�้ำ RO
(Reverse Osmosis)
ส�ำหรับน�ำ้ ล้างเครือ่ งมือ
แพทย์ หรื อ น�้ ำ อ่ อ น
(Soft Water) ส� ำ หรั บ
ทันตกรรม

จ้างบริษทั ผูร้ บั เหมาทีเ่ ชีย่ วชาญ
ด้านการดูแลระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
เพื่อตรวจติดตามประสิทธิภาพ
ของระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ของ
แต่ ล ะอาคารเป็ น รายวั น เพื่ อ
ความทั่ ว ถึ ง ในการดู แ ลและ
ตรวจติดตาม

ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อ
ในน�้ ำ ของหอผึ่ ง เย็ น
โดยการใช้ระบบโอโซน
ร่วมกับการใช้คลอรีน
แทนการใช้ ค ลอรี น
เพี ย งอย่ า งเดี ย วเพื่ อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ท� ำ ลายเชื้ อ โรคและ
เป็ น การลดปริ ม าณ
การใช้สารเคมี
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ผลด�ำเนินงานด้านการใช้นำ�้ โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ปี 2562

475,678 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ปริมาณการใช้น�้ำ*

380,542 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ปริมาณการปล่อยน�้ำที่ได้รับการบ�ำบัด
แล้วสู่แหล่งธรรมชาติ**

เฉลี่ย

61.42 ลูกบาศก์เมตร
ต่อผู้ป่วย***
ความเข้มข้นการใช้น�้ำ
ในโรงพยาบาล

ร้อยละ

32.54

ความเข้มข้นการใช้น้ำ� ที่เพิ่ มขึ้น
เทียบกับผลด�ำเนินงานปีที่ผ่านมา
เนื่องจากการเปิดใช้อาคาร
ผู้ป่วยใหม่ โดยมีแผนการติดตาม

8,064,000
บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหาร
จัดการน�้ำทัง
้ หมด

ปริมาณการใช้น้ำ� ต่อไปในอนาคต

หมายเหตุ
* โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ใช้น�้ำประปาในการด�ำเนินงานเท่านั้น ซึ่งมาจากแหล่งน�้ำในพื้นที่ไม่ขาดแคลนน�้ำ
** น�ำ้ ใช้ทบี่ ำ� บัดแล้วมีคณ
ุ ภาพสอดคล้องตามข้อก�ำหนดและปล่อยออกสูแ่ หล่งธรรมชาติประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้นำ�้ ในโรงพยาบาลกรุงเทพ
ส�ำนักงานใหญ่
*** จ�ำนวนผู้ป่วยค�ำนวณโดยใช้ค่า Accumulated Average Daily Census (AADC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
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การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งธุรกิจให้บริการทางการแพทย์จ�ำเป็นต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก BDMS จึงก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาถึงความเสีย่ งและโอกาสทางธุรกิจทีส่ ามารถเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งติดตามการด�ำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
่ งต่อสุขภาพจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ตัวอย่างความเสีย
ิ ากาศ

การเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ เสี ย
ชีวิตที่เกิดจากอุณหภูมิ
ร้อนหรือหนาวจัด

การเจ็บป่วยเนื่องจาก
มลภาวะทางอากาศ
ที่เพิ่มมากขึ้น

อั ต ราการเกิ ด โรคที่
เกิดจากน�้ำและอาหาร
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

การเกิ ด โรคจากสั ต ว์
พาหะทีม่ อี ตั ราการแพร่
พั น ธุ ์ เ พิ่ ม ขึ้ น เ นื่ อ ง
จากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง

การขาดน�้ำและอาหาร
เนือ่ งจากแหล่งทรัพยากร
ลดลง

ผลกระทบต่ อ สภาพ
จิตใจ ปริมาณสารอาหาร
ที่ ค วรได้ รั บ รู ป แบบ
การติ ด ต่ อ ของโรคที่
เปลี่ยนแปลงไป

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.who.int/globalchange/summary/en/index2.html)
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ศูนย์กลางของชุมชนและสังคม
>

ส่วนร่วมกับชุมชนและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

หลักการและ
ความส�ำคัญ

การสร้างส่วนร่วม
กับชุมชน

การด�ำเนินของธุรกิจในปัจจุบันสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชน และสังคมซึ่งมีความตื่นตัวถึงผล
กระทบจากการด�ำเนินธุรกิจมากขึน้ ในปัจจุบนั และข้อมูลของผลกระทบดังกล่าวยังสามารถเข้าถึง
หรือเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว BDMS จึงก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมทั้งสนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
จากการได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนท้องถิ่นหรือภาครัฐ

BDMS ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชุมชนรอบโรงพยาบาล ในการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนด
ให้ ฝ ่ า ยกิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มด� ำ เนิ น การสร้ า ง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและรับทราบถึงประเด็นความคาดหวังต่อ
การด�ำเนินงานของ BDMS เพื่อด�ำเนินโครงการในการแก้ปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
ดังกล่าว นอกจากนี้ BDMS ยังเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเป็นการร่วมมือกับส�ำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทย
(TRIS RATINGS) เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามตัวอย่างรายละเอียดดังนี้

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ร่วมด�ำเนินโครงการ “ชุมชนสัมพันธ์ส�ำหรับเพื่อนบ้านซอยศูนย์วิจัย” ครั้งที่ 2 ปี
2562 ณ วันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นการส�ำรวจความคิดเห็นของชุมชนและน�ำผลการส�ำรวจไปประกอบการด�ำเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผลการส�ำรวจจากผู้เข้าร่วมกว่า 45 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และให้
ข้อเสนอแนะประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานสร้างส่วนร่วมกับชุมชนของโรงพยาบาล
ต่อไป

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
• ช่วยจัดการการจราจรหรือใช้รถกอล์ฟรับส่งพนักงานแทน
รถยนต์เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
• จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสนับสนุนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

ประเด็นด้านสังคม
• เพิ่มการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขภาพกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
• ช่วยสนับสนุนด้านความสะอาดและการรักษาความ		
ปลอดภัยทางถนนภายในบริเวณชุมชน
• ให้ข้อเสนอพิเศษด้านการตรวจและการป้องกันสุขภาพ

โครงการลดมลพิ ษจากรถยนต์

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่มีอาคารให้บริการและสนับสนุนการท�ำงานในพื้นที่ใกล้เคียงหลาย
อาคารและมีปริมาณรถยนต์เข้าและออกพืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก แต่สามารถลดผลกระทบต่อชุมชนรอบด้าน
ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมจากการปล่อยไอเสียซึง่ เป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝุน่ ละออง และโลหะหนัก
รวมทั้งมลพิษทางเสียงจากเครื่องยนต์ และด้านความปลอดภัยของทางสัญจรที่หนาแน่นขึ้น
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โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ได้ก�ำหนดโครงการลดมลพิษจากรถยนต์โดยใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าในการรับส่ง
พนักงานระหว่างอาคาร เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนตามเส้นทางที่ให้บริการ รวมทั้งจัดให้มี
ป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอรับ–ส่งผู้ใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยในปี 2562
มีการใช้รถกอล์ฟทั้งสิ้น 6 คัน ซึ่งคาดว่าจะลดการใช้น�้ำมันดีเซลในกลุ่มรถยนต์รับส่งพนักงานระหว่างอาคาร
จอดรถกับโรงพยาบาล ลดลงร้อยละ 100 และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากรถ
รับ-ส่งพนักงานระหว่างอาคารจอดรถกับโรงพยาบาล ได้ร้อยละ 100 ในปี 2563

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการวัคซีนพ่ อแม่

BDMS จั ด โครงการอบรม “วั ค ซี น พ่ อ แม่ ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด ้ า นการเลี้ ย งดู เ ด็ ก การดู แ ลสุ ข ภาพและ
การปฐมพยาบาลเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 7 ปี ส�ำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองและครูของเด็กในชุมชนต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย โดยอาศัยบุคลากรทางการแพทย์จาก
โรงพยาบาลในเครือ BDMS เป็นผูถ้ า่ ยทอดความรู้ โครงการนีเ้ กิดขึน้ ครัง้ แรก โดยความร่วมมือของมูลนิธเิ ด็กอ่อน
ในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทีต่ อ้ งการ
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูมีความรู้เรื่องการดูแลเด็กเมื่อยามเจ็บป่วย ต่อมา BDMS ได้ขยายขอบเขตการ
ให้ความรู้ สู่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และในชุมชนที่โรงพยาบาลมีความสัมพันธ์หรือท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่
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ในปี 2562 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 389 คน (เทียบกับเป้าหมายทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 240 คน) และคาดหวังว่าผูเ้ ข้าร่วมจะสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

การเช็ดตัวลดไข้เด็กอย่างถูกวิธี

พัฒนาการเด็ก และเทคนิคการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย

โรคติดเชื้อในเด็กที่พบบ่อยและ
การเสริมสร้างสุขอนามัยเพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อในเด็ก

การป้องกันอุบัติเหตุ
และการปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

การส่งเสริมโภชนาการในเด็ก

ค�ำพูดสร้างสรรค์สร้างสังคมน่าอยู่
ไม่บูลลี่เด็ก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานโครงการวัคซีนพ่ อแม่ในปี 2562
ร้อยละ

ร้อยละ

ของผู้เข้ารับการอบรม
พึ งพอใจมากที่สุด

ของผู้เข้ารับการอบรม
พึ งพอใจมาก

57

36

โครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้

โรงพยาบาลในเครือ BDMS ด�ำเนินโครงการช่วยเหลือและรักษาผูป้ ว่ ยยากไร้ โดยสนับสนุนการผ่าตัดและหัตถการ
เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่ารักษาได้ด้วยตนเอง ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการ
แพทย์ มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยของโรงพยาบาล
รัฐบาล ในปี 2562 โรงพยาบาลในเครือ BDMS สนับสนุนให้การรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ทั้งสิ้น 111 ราย บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ 50 ราย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะด�ำเนินการต่อเนื่อง
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โครงการเติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มบุญ

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินโครงการเติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มบุญ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ที่จังหวัดเพชรบุรี แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการ 98 คน โดยร่วมโรงพยาบาลในเครือและมูลนิธิเวชดุสิตฯ ในการท�ำ
กิจกรรม “ซ่อม สร้าง เสริม” เช่น กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย เติมความสุข และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
สุขภาพ เช่น สอนล้างมือ สอนแปรงฟัน สอนการช่วยชีวติ (CPR) และการช่วยเหลือผูจ้ มน�ำ้ เบือ้ งต้น รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมสุขลักษณะและให้ความสุข เช่น บริการตัดผม และกิจกรรมเพ้นท์หมวกกันน็อค พร้อมมอบเงินสนับสนุน
การศึกษา ตู้ยา หนังสือ ชุดเครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน” (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินโครงการ “อบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น” ประจ�ำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานและการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น โดยจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับหน่วย
งานและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลกรุงเทพ 1,098 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�ำไป
ปฎิบัติให้ความช่วยเหลือคนในสังคม ครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิด
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โครงการ Neighborhood Club

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่จดั ให้มโี ครงการ Neighborhood Club ในปี 2562 ซึง่ เป็นกิจกรรมส�ำหรับสมาชิก
เพื่อนบ้านซอยศูนย์วิจัยให้ร่วมพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาล รวมทั้งกิจกรรม
สันทนาการ Mini Workshop: Good Health Good Relationship โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วม
บรรยากาศภายในงาน และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้น 104 คน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) 79

ผลการด�ำเนินกิจกรรมเพื่ อสังคมในปี 2562 เฉพาะส่วนกลางของ BDMS
และโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่

กว่า

51

ล้านบาท
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

2,755
ชั่วโมง

การท�ำงานของบุคลากรในการท�ำกิจกรรม
เพื่อสังคม

ดีมาก
ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
แนวทางการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม

xx
xxx
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>

แนวปฏิบัติการด้านการขายและการติดฉลาก
การท�ำการตลาดทีไ่ ร้ความรับผิดชอบในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ อาจส่งผลต่อความน่าเชือ่ ถือ
ขององค์กรในระยะยาวจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ข้อมูลทางการตลาด
ทีเ่ ป็นเท็จหรือการไม่ได้รบั ความเชือ่ ถือจากผูถ้ อื หุน้ BDMS จึงก�ำหนดแนวทางการท�ำการตลาด การ
ขาย และการติดฉลากยา ที่สอดคล้องตามข้อก�ำหนดและเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับยาและการรักษาที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ

หลักการและ
ความส�ำคัญ

่ สารการตลาด
การสือ
แนวปฏิบต
ั ิ
ด้านการขาย
และการติดฉลากยา

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายเภสัชกรของโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ด�ำเนินการสื่อสารด้านการ
ตลาดและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการขายตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประกาศของ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ พระราชบัญญัตยิ า และ
ก�ำหนดช่องทางสื่อสารส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียนกรณีที่พบการด�ำเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดดังกล่าว

หลักเกณฑ์การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

1,00

การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่โฆษณาได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติ

1,000.- /d

ชื่อสถานพยาบาล

คุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

1,000.1,000.- /day
/day

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าบริการอื่นๆ

สิทธิของผู้ป่วยตามกฎหมาย

การบริการทางการแพทย์ ที่มีใน
สถานพยาบาล วัน เวลา ที่ให้
บริการ ตามที่ได้รับอนุญาต

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
1,000.- /day1,000.- /day

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุข พร้อมค�ำเตือนถึงความเสี่ยงของการไม่ได้ผล
อันตราย หรือผลข้างเคียง

การแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งท�ำลายเวชระเบียน แจ้งย้าย
สถานที่ แจ้งกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ

ลักษณะต้องห้ามของการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

เป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง เกินจริง
หลอกลวง ปกปิดความจริง หรือ
ท�ำให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง หรือ
เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจว่าการ
บริการของสถานพยาบาลแห่งนั้นดี
กว่าที่อื่น

ท�ำให้เข้าใจหรือคาดหวังว่ามี
บุคลากรหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ซึ่งไม่มีในสถานพยาบาลหรือไม่เป็น
ไปตามโฆษณาหรือประกาศ และไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการที่เป็น
มาตรฐานวิชาชีพ

ชื่อสถานพยาบาลซึ่งท�ำให้เข้าใจ
หรือหลงเชื่อว่าประกอบกิจการไม่
ตรงกับที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ

ใช้วิธีการสื่อสารที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ หรือก่อให้
เกิดความร�ำคาญแก่ผู้ใช้บริการหรือ
ประชาชนทั่วไป

ไม่เหมาะสม สร้างความหวาดกลัว
หรือมีลักษณะเป็นการส่อไปในทาง
ลามกอนาจาร หรือมีลักษณะ
เป็นการกระตุ้น หรือยั่วยุทาง
กามารมณ์

ไม่สุภาพหรือแสดงอาการทุกข์
ทรมานของผู้ป่วย

มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นให้ร้าย
เสียดสี หรือทับถมสถานพยาบาล
หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น

มีลักษณะอันเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

รวมอยู่กับการถวายพระพร หรือการ
กระท�ำอย่างอื่นที่อ้างอิง เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์

(ดูรายละเอียดข้อก�ำหนดเพิ่มเติมที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/289/T_0044.PDF)
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Total

xxx xxx Total
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xxx xxx
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xxxxxxx

xxx xxx

PRICE
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Total

xxx

หลักเกณฑ์การจ�ำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการของสถานพยาบาล

COST
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

COST
xxx xxx
xxx xxx

PRICE

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx

xxx xxx
xxx xxx

xxxxxxx

xxx xxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Total

xxx xxx

แจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการให้ผู้
ป่วยทราบก่อนจ�ำหน่าย ก่อนให้บริการ หรือ
เมื่อได้รับการร้องขอ

ประเมินค่ารักษาพยาบาล
ตามการวินิจฉัยเบื้องต้น
ให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง

MEDICINE

PRICE
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Total

xxx xxx

แสดง QR Code เปรียบเทียบราคายา
ของกรมการค้าภายในบริเวณโรงพยาบาล
อย่างเพียงพอต่อการพบเห็นของผู้ใช้บริการ

INVOICE

MEDICINE

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx Total

xxx xxx

MEDICINE

ใบสั่งยา ต้องระบุชื่อสามัญทางยาหรือ
ชื่อการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ
จ�ำนวนวิธีใช้และระยะเวลาในการใช้

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx
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INVOICE

xxxxxxx
xxxxxxx
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Total

xxx xxx Total

ใบแจ้งราคายา
ต้องระบุชื่อยาตามใบสั่งยา
และราคาต่อหน่วย

(ดูรายละเอียดข้อก�ำหนดเพิ่มเติมที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/201/T_0174.PDF)

MEDICINE

INVOICE

MEDICINE

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

Total

xxx xxx

INVOICE

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Total

xxx xxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Total

xxx xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx xxx

INVOICE
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Total

xxx
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การสื่อสารฉลากยา

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่มกี ารจ�ำหน่ายยาซึง่ จ�ำเป็นต้องควบคุมให้ตดิ ฉลากทีภ่ าชนะและหีบห่อบรรจุยา
ต้องมีรายละเอียดฉลากตามข้อก�ำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย และวันเดือนปีเกิด

ชื่อยา ซึ่งประกอบไปด้วย
ชื่อทางการค้า และ / หรือ ชื่อทางเคมี
ความเข้มข้น ขนาดยา ประเภทของยา
วิธีการใช้ยา

หมายเลขครั้งที่ผลิต
( Lot Number หรือ Batch number)

HN xxx/xxx
Mr. Xxxxx Xxxxx
Paracetamol 500 mg.
รับประทาน 1-2 เม็ด
ทุก 4-6 ชม. หรือเมื�อมีอาการปวด

วันที่ที่ได้รับยา

dd/mm/yy

จํานวน 20 เม็ด

จ�ำนวนยาที่ได้รับ

**ไม่ควรรับประทานเกิน 8 เม็ดต่อวัน
(Dr. Xxxx Xxxx)

ข้อควรระวัง หรือ
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมของยา

Exp: dd/mm/yy

ชื่อแพทย์ที่สั่งยา

วันหมดอายุของยา
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ช่องทางติดต่อและผลการร้องเรียนประเด็นด้านการสื่อสารการตลาด
แนวปฏิบัติด้านการขาย และการติดฉลากยา

BDMS ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร สามารถติดต่อ เสนอ
ความเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางตามที่ได้ประกาศไว้ใน “จรรยาบรรณของ
บริษัท” และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการสื่อสารการตลาดและการ
ติดฉลากยาที่ได้รับการยืนยัน
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โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการติดฉลากยา

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการติดฉลากยาที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานและข้อก�ำหนดให้แก่เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรเข้าใหม่ทั้งหมดในปี 2562
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บุคลากรเปี่ยมสมรรถนะ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ทอี่ งค์กรก�ำหนด โดยเฉพาะโรงพยาบาลทีต่ อ้ งอาศัยความเชีย่ วชาญ
ของบุคลากรทางการแพทย์และความสามารถในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการ ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลของ BDMS จึงครอบคลุมแนวทางการด�ำเนิน
งานเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และแนวปฏิบัติต่อบุคลากร
อย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่ม
พนักงานในส�ำนักงานที่เป็นพนักงานประจ�ำและพนักงานชั่วคราว

หลักการและ
ความส�ำคัญ

BDMS ก�ำหนดแผนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning) สอดคล้องตามข้อก�ำหนด เช่น
กฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายเกีย่ วกับสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

แผนด้าน
ทรัพยากร
บุคคล

แผนดังกล่าวได้รบั การสือ่ สารแก่ทกุ บริษทั ในเครือทัง้ กลุม่ โรงพยาบาลและกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่โรงพยาบาล
เพือ่ ด�ำเนินการโดยแผนกทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษทั มีหน้าทีร่ ายงานผลและแผนกทรัพยากร
บุคคลของ BDMS ท�ำหน้าที่ทบทวนผลด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี
แผนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning)
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การวางแผนอัตราก�ำลัง
และงบประมาณ
(Manpower Planning
and Budget)

การสรรหา คัดเลือก
และการจ้างงาน
(Recruitment, Selection
and Hiring)
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(Employee Retention)
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การพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนาและฝึกอบรม ระบบการบริหารผลการ
ของพนักงาน
(Development and Training)
ปฏิบัติงาน
(Competency)
(Performance Management
System)

การบริหารค่าจ้าง
จรรยาบรรณของพนักงาน
และค่าตอบแทน
(Code of Conduct)
(Compensation Management
and Fringe Benefits)
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การบริหารวินัยพนักงาน การเฝ้าติดตามกระบวนการ
(Disciplinary Process
และการวัดกระบวนการ
Management)
(Monitoring, Measurement
and Evaluation)
8.13/5

8.0/7
8.0/8
8.0/9
8.0/10

8.3/7
8.3/8
8.3/9

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) 87

>

การจูงใจและรักษาบุคลากร
การจูงใจและรักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพจะสนับสนุนบริษทั ให้คงความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มโอกาสประสบความส�ำเร็จตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนด BDMS จึงก�ำหนดแนวทางการจูงใจและรักษา
บุคลากร โดยพิจารณาแนวทางการประเมินผลงานของพนักงานที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้ง
ก�ำหนดให้ตดิ ตามระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบ
การทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่สอดคล้องตามผลด�ำเนินงาน
ทั่วทั้งองค์กร

หลักการและ
ความส�ำคัญ

BDMS ก�ำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ส�ำหรับการ
ประเมินผลปฏิบตั งิ านพนักงาน การปรับต�ำแหน่ง การพิจารณาผลตอบแทน และใช้ผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้การประเมินผลจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
พนักงาน คือ ระดับรองหัวหน้าแผนกขึน้ ไปทีเ่ น้นความสอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กร และระดับ
พนักงานที่เน้นความรับผิดชอบตามต�ำแหน่งงาน

การประเมินผล
ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการด�ำเนินงานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
8.0/1

8.0/1
8.0/2

8.0/1
8.0/2
8.0/3

8.0/4
8.0/1
8.0/2
8.0/3

8.0/4
8.0/5
8.0/1
8.0/2
8.0/3

8.0/4
8.0/6
8.0/5
8.0/2
8.0/3

8.0/4
8.0/5
8.0/6
8.0/7
8.0/3

8.1/1

8.1/1
8.1/2

8.1/1
8.1/2
8.1/3

8.1/1
8.1/2
8.1/3
8.1/4

8.1/1
8.1/2
8.1/3
8.1/4
8.1/5

8.1/2
8.1/3
8.1/4
8.1/5

8.1/3
8.1/4
8.1/5

8.0/4
8.0/6
8.0/5
8.0/7
8.0/8

8.1/4
8.1/5

8.0/6
8.0/5
8.0/7
8.0/8
8.0/9

8.0/6
8.0/7
8.0/8
8.0/9
8.0/10

8.1/5

ผู้บริหารระดับสูง
ถ่ายทอดเป้าหมายและ
ผู้บริหารทบทวนผลงาน ผู้บังคับบัญชา ประเมินผล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทบทวนวิสัยทัศน์
รายละเอียดตัวชี้วัดตั้งแต่
ร่วมกับพนักงานทุก
การปฏิบัติงานตามสาย ประมวลผลลัพธ์เทียบกับ
พันธกิจ กลยุทธ์ และ
ระดับผู้บริหารสูงสุด
ไตรมาสและรายงานผล การบังคับบัญชาช่วงสิ้นปี เป้าหมาย แล้วจัดสรร
ผลประกอบการเพื
อ
่
จนถึ
ง
ให้ผู้บริห8.3/1
ารระดั
บสูง 8.3/2
เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
ผลตอบแทนในรู
ปของ 8.3/8
8.3/2
8.3/2
8.3/3
8.3/2
8.3/3
8.3/4
8.3/2
8.3/3
8.3/4
8.3/5
8.3/3
8.3/4
8.3/6
8.3/5
8.3/3
8.3/4
8.3/5
8.3/6
8.3/7
8.3/4
8.3/6
8.3/5
8.3/8
8.3/7
8.3/6
8.3/7
8.3/5
8.3/9
8.3/8
8.3/6
8.3/7
8.3/9
8.3/1
8.3/1
8.3/1
8.3/1
ก�ำหนดกลยุทธ์
ระดับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา
เงินรางวัลประจ�ำปี
เป้าหมายตามนโยบาย
ให้ฝ่ายบุคคล บรรลุผล
ต่อไป
และการขึ้นเงินเดือน
และเป้าหมายของบริษัท
ตามเป้าหมาย
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
8.13/1

8.13/1
8.13/2

8.13/1
8.13/2
8.13/3

8.13/1
8.13/2
8.13/3
8.13/4

8.13/1
8.13/2
8.13/3
8.13/4
8.13/5

8.13/2
8.13/3
8.13/4
8.13/5

8.13/3
8.13/4
8.13/5

8.13/5
8.13/4

8.13/5

ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI)
8.17/1

8.17/1
8.17/2

8.17/1
8.17/2
8.17/3

8.17/1
8.17/2
8.17/3

8.17/2
8.17/3

8.17/3

8.18/3
8.18/1
8.18/2

ก 8.18/2
8.18/4
8.18/3 ขีดความสามารถหลั
8.18/3
8.18/4
8.18/4
8.18/3
8.18/1
8.18/2
8.18/1
8.18/2

8.18/4
8.18/3

ระดับรองหัวหน้าแผนกขึ้นไป

8.18/1

8.18/1
8.18/2

ระดับพนักงาน

8.17/1
8.17/2
8.17/3

ขีดความสามารถหลัก
(Core Competencies)

ขีดความสามารถในการบริหารงาน
(Leadership Competencies)

(Core Competencies)

Job Based
8.18/4
ของแต่ละต�ำแหน่งงาน

8.20/1

8.20/1
8.20/2

8.20/3
8.20/1
8.20/2

8.20/3
8.20/4
8.20/1
8.20/2

8.20/5
8.20/3
8.20/4
8.20/1
8.20/2

8.20/5
8.20/6
8.20/3
8.20/4
8.20/2

8.20/5
8.20/6
8.20/3
8.20/4

8.20/5
8.20/6
8.20/4

8.21/1

8.21/1
8.21/2

8.21/1
8.21/2
8.21/3

8.21/1
8.21/2
8.21/3
8.21/4

8.21/2
8.21/1
8.21/3
8.21/4

8.21/3
8.21/2
8.21/4

8.21/3
8.21/4

8.21/4

8.0/7
8.0/8
8.0/9
8.0/10

8.20/6
8.20/5

8.20/6

8.3/9
8.3/8
8.3/7
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BDMS ก�ำหนดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินช่วงกลางปีเพื่อ
ร่วมหาแนวทางพัฒนา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตาม
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และการประเมินช่วงปลายปีเพือ่ พิจารณาผลตอบแทนและวางแผนการพัฒนา
พนักงานในปีถัดไป
8.0/1

8.0/2

8.0/3

8.0/4

8.0/5

8.0/6

8.0/7

8.0/8

8.0/

ผลการประเมินผลปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่ม BDMS ปี 2562
8.1/1

8.3/1

8.13/1

โครงการเพื่ อ
สร้างความ
8.0/1
ผูกพั น
(Engagement
Initiatives)
8.1/1

8.0/2

8.0/3

8.18/1
8.1/2

8.1/3

8.3/2

8.3/3

8.21/1

8.13/1

8.13/2

8.13/3

8.23/1

8.17/1

8.17/2

8.17/3

8.24/1

8.18/1

100
8.1/3

8.1/4

ของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการ
ทบทวนผลด�ำเนินงานและความ
8.3/2
8.3/3
8.3/4
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยวิธี
ประเมินผลด�ำเนินตามตัวชี้วัด
8.13/2

8.13/3

8.13/4

8.1/5

ร้อยละ

100

ของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินได้รบั การปรับต�ำแหน่ง
8.3/5
8.3/6
8.3/7
และ/หรือปรับผลตอบแทน
ตามความเหมาะสม

8.3/8

8.3/9

8.13/5

แผนกทรัพยากรบุคคล BDMS ก�ำหนดคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและ
โครงการเพือ่ ทราบถึงความต้องการและพัฒนาความผูกพันของพนักงาน รวมทัง้ ก�ำหนดให้ตดิ ตาม
8.17/2
ผลด�ำเนิ8.17/1
นงานเป็นรายปี
ผ่านการท�8.17/3
ำแบบส�ำรวจอย่างต่อเนื่อง

8.20/1

8.3/1

8.1/2

ร้อยละ

8.18/2

8.18/3

8.0/4

8.0/5

8.0/6

8.0/7

8.0/8

8.0/9

8.0/10

คณะกรรมการสวั
ารในสถานประกอบกิจการ
8.18/3 สดิก8.18/4
8.18/2
8.1/4

8.1/5

BDMS ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการซึ่ง
ประกอบไปด้
ว8.20/3
ยลูกจ้างระดั8.20/4
บบังคับบัญ8.20/5
ชาและระดับ8.20/6
ปฏิบัติการ จ�ำนวนไม่
8.20/2
น้อยกว่า 5 คน เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานทุกคนจากทุกระดับ (ร้อยละ
8.3/4
8.3/6
100)
ท�ำหน้าร่8.3/5
วมหารือกับบริ
ษัทเพื่อจัด8.3/7
สวัสดิการแก่8.3/8
ลูกจ้าง ให้ค8.3/9
�ำปรึกษา
และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการส�ำหรับลูกจ้าง
8.21/2
8.21/3
8.21/4
ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการทีน่ ายจ้างจัดให้แก่ลกู จ้าง รวมทัง้ เสนอข้อคิด
เห็8.13/4
นและแนวทางในการจั
ดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับลูกจ้างต่อ
8.13/5
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ทั้งนี้ก�ำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าว
8.23/7
8.23/3
ด�8.23/2
ำรงต�ำแหน่งคราวละ
2 ปี8.23/4
โดยจัดให้มีก8.23/5
ารประชุมอย่8.23/6
างน้อยรายไตรมาส
หรือเมื่อกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ
8.24/2

8.18/4

8.24/3

8.24/4

8.23/8

8.23/9
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0/1

8.0/2

8.0/3 8.0/1

8.0/4 8.0/2

8.0/5 8.0/3 8.0/1 8.0/6 8.0/4 8.0/2 8.0/7 8.0/5 8.0/3 8.0/8 8.0/6

8.0/48.0/9 8.0/7

8.0/58.0/10 8.0/8 8.0/6

8.0/9

8.0/7

8.0/10 8.0/8

8.0

ตัวอย่างโครงการเพื่ อสร้างความผูกพั นกับพนักงาน BDMS

1/1

8.1/2

3/1

8.3/2

8.0/4 8.0/2
13/1

8.0/5
8.13/2

8.1/4
17/1 8.1/2

8.1/5 8.1/3 8.1/1
8.1/4 8.1/2
8.17/2
8.17/3 8.17/1

18/1 8.3/2
8.3/4

8.18/2
8.3/5

20/1
.13/4 8.13/2

8.20/2
8.13/5

21/1

8.21/2

8.17/2

23/1
.18/4 8.18/2

.24/1
.20/4 8.20/2

.21/4 8.21/2

8.23/4 8.23/2

.24/4 8.24/2

8.1/3 8.1/1

8.1/4 8.1/2

8.1/5 8.1/3 8.1/1

8.3/3 8.3/1

8.3/4 8.3/2

8.3/5 8.3/3 8.3/18.3/6 8.3/4 8.3/28.3/7

8.1/4 8.1/2

8.1/5 8.1/3

8.3/5 8.3/3
8.3/8

8.1/4

8.3/6

8.3/4
8.3/9

ส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
ส่งเสริมอาชีวอนามัยและ
ต่อองค์กร (Employee Engagement)
ความปลอดภัยโดยก�ำหนดให้มี
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำผลส�ำรวจไป
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาแนวทางการพัฒนา
พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ
8.0/58.0/10 8.0/8 8.0/6
8.0/9 8.0/7
8.0/3 8.0/1 8.0/6 8.0/4 8.0/2 8.0/7 8.0/5 8.0/38.0/8 8.0/6 8.0/4
8.13/3
8.13/2 สดิ
8.13/5
8.13/5
8.13/4
ความผู8.13/1
กพันหรื8.13/4
อก�ำหนดสวั
การ 8.13/3 8.13/1 8.0/98.13/4
ส�ำ8.0/7
นัก8.13/2
งานใหญ่
(Empl8.13/3
oyee Wellness
ที่ตรงตามความต้องการ
Committee : EWC) และโครงการ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
เช่น ตรวจสุขภาพ หรือฉีดวัคซีน
8.1/5 8.1/3
8.17/2

8.1/4
8.17/3 8.17/1

8.1/5
8.17/2

8.17/3

8.18/3
8.18/4
8.3/3 8.3/1
8.3/6 8.18/1
8.3/4 8.3/2
8.3/7 8.18/2
8.3/5 8.3/3
8.3/8 8.18/3
8.3/6 8.18/1
8.3/4
8.3/9 8.18/4
8.3/7 8.18/2
8.3/5

8.3/8 8.18/3
8.3/6

8.3/9 8.18/4
8.3/7

ก�ำหนดให้มีการหารือถึง
การพัฒนาสายความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของพนักงาน (Career
8.0/1
Development)
เพื่อให้8.0/2
พนักงาน 8.0/3
8.20/3 8.20/1
8.20/4 8.20/2
8.20/5 8.20/3 8.20/1
8.20/6
8.13/3 8.13/1
8.13/2่นคงในสายอาชี
8.13/5 8.13/3 พ
8.13/4
ทราบถึ8.13/4
งความมั
และเตรียมความพร้อมต่อต�ำแหน่ง
ที่จะก้าวไปในอนาคต

การจัดท�ำแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่งงาน (Succession Plan)
เพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ
8.0/4
8.0/5 ำแหน่งงาน
8.0/6
ให้
พร้อมเติบโตในต�
8.20/4 8.20/2
8.20/5 8.20/3
8.20/6 8.20/4
ที่องค์ก8.13/5
รต้องการ
กรณีการเกษี
ยณ
อายุของผู้บริหาร การขยายงาน
หรือการลาออก

8.1/1
8.21/3 8.21/1
8.17/3 8.17/1

8.1/4
8.21/4 8.21/2

8.1/2
8.21/4 8.21/2
8.17/2

8.17/3

8.1/3
8.21/3 8.21/1

8.1/5

8.21/3

8.1/5

8.3/7

8.3/5

8.3/8

8.3/6

8.3/9

8.3/7

ก�ำหนดให้มีโครงการบริหาร
จัดการคนเก่ง (Talent Management
Program) เพื่อสนับสนุนพนักงาน
ทีม่ ผี ลด�ำเนินงานเด่น โดยจัดให้มกี าร
8.0/10 8.0/8
8.0/9
8.13/5
coaching ตามแผนพั
ฒนาส่วน 8.0/10
บุคคลและมอบหมายโครงการ
ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้

8.3/8

8.3/8

8.3/9

8.3/9

การบริหารค่าจ้าง
และค่าตอบแทน (Compensation
Management and Fringe Benefits)
8.0/7โดยยึดหลัก8.0/8
8.0/9 Pay
Equal Work : Equal
8.20/5
8.20/6
และหลัก Pay
for Performance

8.0/10

8.21/4

ผลส�ำรวจความผูกพั นของพนักงาน ปี 2562
8.23/2

8.23/5 8.23/3
8.23/6 8.23/4
8.23/7 8.23/5
8.23/8 8.23/6
8.23/9 8.23/7
8.23/108.23/8
8.23/118.23/9
8.23/3 8.23/1
8.23/4 8.23/2
8.3/2
8.3/3 8.23/1
8.3/4 8.23/2
8.3/5 8.23/3
8.3/6 8.23/4
8.3/7 8.23/5
8.3/8 8.23/6
8.3/9 8.23/7
8.3/1
8.18/3 8.18/1
8.18/4 8.18/2
8.18/3
8.18/4

8.23/10 8.23/8

ผลส�ำรวจความผูกพันของพนักงานในกลุ่ม BDMS ปี 2562 ที่พนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ประเด็นความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนามากที่สุดคือ การยกย่อง
ชมเชยและการให้รางวัล ซึ่ง BDMS ได้พิจารณาด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาผลส�ำรวจ
8.24/2
8.24/3 8.24/1
8.24/4 8.24/2
8.24/3 8.24/1
8.24/4 8.24/2
8.24/3
8.24/4
8.13/1 8.20/2
8.13/2 8.20/3
8.13/3 8.20/4
8.13/48.20/5
8.13/58.20/6
8.20/5 8.20/3 8.20/1
8.20/6 8.20/4
8.20/5
8.20/6
ดั
ง
กล่
า
ว
เช่
น
โครงการ
“BHQ
Speci
a
l
Reward
2019”
ทั
ง้ นีไ้ ด้มกี ารสือ่ สารผลการส�ำรวจกับพนักงาน
ผลส�ำรวจที่
ผ่านอีเมล์และเว็บไซต์ของบริษัท
ร้อยละ 75
ตามเป้าหมายที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bdms.co.th/newsroom/building-a-sustainable-organizationร้อยละ 75
8.17/1 8.21/2
8.17/2 with-an-employee-engagement-program)
8.17/3 8.21/4
8.21/3 8.21/1
8.21/4
8.21/3

8.23/5 8.23/3 8.23/1
8.23/6 8.18/1
8.23/7 8.18/2
8.23/5 8.23/3
8.23/8 8.18/3
8.23/6 8.23/4
8.23/9
8.23/4 8.23/2

8.24/3 8.24/1

8.24/4
8.20/1 8.24/2

8.20/2 8.24/3

8.20/3 8.24/4

8.18/4
8.23/7 8.23/5
8.23/10 8.23/8 8.23/6
8.23/118.23/9

8.20/4

8.20/5

8.20/6

8.23/7

8.23/10 8.23/8

8.23/118.23/9

8.23/10

8.23/11

8.23/118.23/9

90

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2562

โครงการ “BHQ Special Reward 2019” เพื่ อพั ฒนาความผูกพั นของพนักงานในปี 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ก�ำหนดโครงการ
“BHQ Special Reward 2019” ในปี 2562 ซึ่งเป็นโปรแกรมการให้รางวัลแก่
พนักงานด้วยระบบคะแนน โดยพนักงานสามารถสะสมคะแนน เพื่อน�ำไป
แลกของรางวัลได้อย่างหลากหลายตรงตามที่ตนเองต้องการ โดยมีการ
ส�ำรวจความต้องการของพนักงานเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
เลือกของรางวัล ซึง่ ท�ำได้งา่ ยและสะดวกด้วยระบบแอปพลิเคชันทีท่ นั สมัย
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อผลส�ำรวจความผูกพัน
ของพนักงานในปี 2561 ซึ่งพบว่า “การยกย่องและการให้รางวัล” อยู่ใน
ล�ำดับต้น ๆ ของโอกาสในการพัฒนา

โครงการ BHQ Healthy Challenge 2019 “Duo Fit & Firm มาฟิตเป็นคู่ หุ่นดีไปด้วยกัน”

โครงการ BHQ Healthy Challenge 2019 “Duo Fit & Firm มาฟิต
เป็นคู่ หุ่นดีไปด้วยกัน” จัดท�ำในปี 2562 เพื่อพัฒนาค่าดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index : BMI) ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน
เนือ่ งจากค่า BMI ทีไ่ ม่อยูใ่ นค่ามาตรฐานสะท้อนความเสีย่ งต่อ
โรคร้าย โดยเฉพาะโรคในกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อ (Non-Communicable
Diseases: NCDs) 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
โรคหลอดเลื อ ดสมองและหั ว ใจ (Cardiovascular &
Cerebrovascular Diseases) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรค
มะเร็ง (Cancer) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และโรค
อ้วนลงพุง (Obesity) ซึ่งสามารถป้องกันโรคดังกล่าวผ่านการ
ปรับพฤติกรรมการรับประทานและการออกก�ำลังกาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ และผู้บริหาร จึงร่วมกันเสนอโครงการดังกล่าวให้กับพนักงาน
กลุ่มที่ค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 23.00 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วย (อ้างอิงตามองค์การอนามัยโลก) ให้ร่วมโครงการ
เพือ่ พัฒนาค่า BMI ให้ดขี นึ้ โดยใช้หลักการ HELP (H: Holistic, E: Empowerment, L: Lifestyle และ P: Performance) ทัง้ นี้ มีพนักงาน
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 228 คน (เทียบกับเป้าหมายที่ 180 คน) และผู้เข้าร่วมร้อยละ 54 สามารถลด BMI ได้ตามเป้าหมาย
(เทียบกับเป้าหมายที่ร้อยละ 30)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ยังเล็ง
เห็นถึงความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึง
จั ด ให้ มี ศู น ย์ อ อกก� ำ ลั ง กาย BeFit เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานออกก�ำลังกายในสถานออกก�ำลังกายที่ได้
มาตรฐาน ทันสมัย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย

สวัสดิการส�ำหรับพนักงานประจ�ำ

Disciplinary

Medical
Benefits
Childbirth

Health
Check Up
Vaccine

Cafeteria
Discount

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่กำ� หนดสวัสดิการรูปแบบ
ต่ า ง ๆ ตามที่ บ ริ ษั ท ก� ำ หนดส� ำ หรั บ พนั ก งานประจ� ำ
ซึ่งพนักงานสามารถศึกษาได้ผ่านแอปพลิเคชัน Ampos
รายการสวัสดิการพนักงานประจ�ำ
ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

Fitness
Day Care

Employee Benefits

Dormitory
Day Care
Shuttle Bus
Van

Uniform
Funeral

Provident
Fund
Diligence

สวัสดิการ สวัสดิการ
การคลอดบุตร
รักษาพยาบาล รักษาฟัน
การตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี

วัคซีนและการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค

สถานที่
ออกก�ำลังกาย

กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ

เบี้ยขยัน

สิทธิการลา

เงินช่วยเหลือ
่ งแบบพนักงาน
เครือ

เงินช่วยเหลือ
งานศพ

หอพั กพนักงาน

ศูนย์บริบาล
บุตรพนักงาน

เงินช่วยเหลือการ
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
จากการท�ำงาน

ห้องอาหารพนักงาน
และส่วนลดภายใน
โรงพยาบาล
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สถิติการจ้างงานและออกจากงานของพนักงานในกลุ่ม BDMS ปี 2562
อัตราการ
จ้างพนักงานใหม่
ร้อยละ

อัตราการ
ลาออกทั้งหมด
ร้อยละ

20.94

อัตราการ
ลาออกโดยสมัครใจ
ร้อยละ

14.60

14.08

จ�ำนวนพนักงานประจ�ำ ปี 2562

จ�ำนวนพนักงานประจ�ำของ BDMS และบริษัทในเครือทั้งหมด ปี 2562 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)
ช่วงอายุ
18-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55 ปีขึ้นไป
รวม

ระดับผูอ้ ำ� นวยการ ระดับผู้จัดการ
ขึ้นไป (คน)
ส่วน (คน)
0
3
64
164
123
354

จ�ำนวน
พนักงานประจ�ำ
ที่เป็นผู้พิการ
ใน BDMS

43 คน

0
25
275
341
53
694

ระดับหัวหน้า
แผนก (คน)

ระดับพนักงาน
(คน)

รวม (คน)

8
317
1,084
537
92
2,038

4,155
14,869
7,455
2,999
743
30,221

4,163
15,214
8,878
4,041
1,011
33,307

ในสายการรักษา
สัดส่วนของพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป
ที่เป็นเพศหญิงคิดเป็น

ร้อยละ 95

ของพนักงานในระดับเดียวกันทั้งหมด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) 93

>

การพั ฒนาบุคลากร
พนักงานที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ BDMS โดยเฉพาะการส่งมอบ
บริการทางการแพทย์ที่เหนือระดับและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่ง BDMS เข้าใจ
ถึงความส�ำคัญดังกล่าว และตระหนักว่าการพัฒนาบุคลากรยังสามารถเป็นการจูงใจให้คนอยาก
ร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนา BDMS ไปพร้อมกัน

หลักการและ
ความส�ำคัญ

BDMS ก�ำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งสายการรักษา (Clinical) และสายงาน
สนับสนุน (Non-Clinical) ในโรงพยาบาลรวมถึงพนักงานใหม่ พนักงานคู่สัญญา พนักงานชั่วคราว
ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อความเข้าใจต่อทิศทางขององค์กรและความรู้ความสามารถต่องานที่
รับผิดชอบรวมถึงระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

การฝึ กอบรม
และพั ฒนา
พนักงาน

ผู้รับผิดชอบนโยบายการฝึกอบรมและพั ฒนาพนักงาน

• ประกอบไปด้ วยผู ้ บ ริ หารจากหลายสาขาวิ ชาชี พ องค์ ก รแพทย์ องค์ ก รพยาบาล
ศูนย์คุณภาพ ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• วางนโยบายการบริหารจัดการระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เท่าทันความ
ก้าวหน้าทางวิทยาการและระบบสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีส�ำหรับใช้ในงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ที่รับผิดชอบ
และฝึกอบรม
(Education and Training Committee) • เตรียมทรัพยากรให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้สูงสุด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• ส�ำรวจ วิเคราะห์ความต้องการและความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมร่วมกับหัวหน้าหน่วย
งานต้นสังกัด
• ออกแบบหลักสูตร ร่วมกับศูนย์คณ
ุ ภาพ ฝ่ายการพยาบาล เพือ่ ขออนุมตั แิ ผนการพัฒนา
ฝึกอบรมประจ�ำปี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาและฝึกอบรม

• ด�ำเนินการประสานงานการจัดฝึกอบรมตามแผนงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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ประเภทการพั ฒนาและฝึกอบรม

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
(General Orientation)
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ในวันเริ่มงานเพื่อรับทราบข้อมูล
วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
เช่น ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) ระบบการรายงาน
เหตุอันไม่พึงประสงค์ (Occurrence
Report) ระบบการป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล (Infection
Control) ระบบความปลอดภัย
และแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาล

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ในหน่วยงาน
(Unit Orientation)
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ในหน่วยงานเพื่อรับทราบพันธกิจ
ของหน่วยงาน ขอบเขตการให้
บริการ (Scope of Service) นโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยมีระบบ Preceptor ก�ำกับดูแล
On the Job Training และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในระยะทดลองงาน
90 วัน ก่อนบรรจุเป็นพนักงาน

การฝึกอบรมเฉพาะ
(Department Specific Training)
การฝึกอบรมเฉพาะเพื่อฝึกอบรม
ตาม Competency (Competencies
Training) ครอบคลุม
(1) Core Competencies ซึ่งเป็นความ
สามารถหลักทีพ่ นักงานทุกคนต้องมี
(2) Functional Competencies ซึ่งเป็น
ความสามารถของพนักงานเฉพาะ
แต่ละสายงาน และตามแผนการฝึก
อบรมเป็นรายบุคคล (Individual
Development Plan) และ
(3) Leadership Competencies ที่
พนักงานในระดับหัวหน้างานต้องมี

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Training)
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยของผู้ป่วย
โดยอ้างอิงตามข้อมูลจากการ
ติดตามอุบัติการณ์ การร้องเรียน
ของผู้ป่วยในเรื่องบริการ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน
หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

การฝึกอบรมภาคบังคับ
(Mandatory Training)
การฝึกอบรมภาคบังคับเป็นหลัก
สูตรทีพ่ นักงานทุกคนต้องเข้าอบรม
และพิจารณาโดยคณะกรรมการ
Education and Training Committee
โดยขอบเขตครอบคลุม กลยุทธ์
และทิศทางองค์กร (Strategy &
Direction) ระบบคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพ (Quality System/
Quality Improvement) เป้าหมาย
ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient
Safety Goals) การดับเพลิงขัน้ พืน้ ฐาน
(Basic Fire Training) การช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)
ที่ก�ำหนดให้รับการอบรมทุก 2 ปี
และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
พนักงานวิชาชีพ

โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้
ทุนการศึกษากับพนักงานที่มี
ความประสงค์จะศึกษาต่อ โดยมี
คณะกรรมการ Education and Training
เป็นผู้พิจารณาและของบประมาณ
ในแต่ละปี
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการฝึกอบรมและพั ฒนาพนักงาน

1
2

ผู้จัดการฝ่ายพั ฒนาทรัพยากรบุคคลประเมินความจ�ำเป็น
ในการฝึกอบรมพนักงาน จากข้อมูลต่าง ๆ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พั นธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร

วิเคราะห์ข้อมูล ทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์องค์กร
ผลการประเมิน Competencies ตัวชี้วัด ปัญหาจาก
การด�ำเนินงาน ข้อร้องเรียนจากลูกค้า การติดตามข้อมูล
ด้านคุณภาพ วิทยาการใหม่ และกฎหมาย

ผู้จัดการฝ่ายพั ฒนาทรัพยากรบุคคลประสานงานกับ

3

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดท�ำแผนฝึกอบรมและงบประมาณ
ประจ�ำปีเสนอต่อคณะกรรมการพั ฒนาและฝึกอบรม
เพื่ อก�ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและการดูงาน
สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนจัดสรรทุน
การศึกษาก่อนน�ำเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อ
คณะกรรมการบริหาร

4

ผู้จัดการฝ่ายพั ฒนาทรัพยากรบุคคล ด�ำเนินการจัดการ
พั ฒนาฝึกอบรมตามแผนร่วมกับองค์กรแพทย์ องค์กร
พยาบาลและศูนย์คุณภาพ ตามแผนงานและก�ำกับดูแล
ประเมินผลการฝึกอบรม และการบันทึกประวัติฝึกอบรม

96
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8.0/1

8.0/2

โครงการฝึ
ก8.0/4
อบรมเด่
น8.0/5
ปี 8.0/3
2562
8.0/3 8.0/1
8.0/2
8.0/1 8.0/6

8.0/4 8.0/2 8.0/7 8.0/5 8.0/3 8.0/8 8.0/6 8.0/48.0/9 8.0/7 8.0/58.0/10 8.0/8 8.

BDMS ก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบสมรรถนะหลัก (BDMS Values) ส�ำหรับพนักงานทุก
ระดับ และสมรรถนะภาวะผู
้น�ำ (Leadership
Competencies)
ส�ำหรับ8.1/5
ผู้บริ8.1/3
หารระดั
บหั8.1/4
วหน้8.1/2
าแผนกขึ8.1/5
้นไป8.1/3และยังก�ำหนด
8.1/1
8.1/1
8.1/2
8.1/3 8.1/1
8.1/4 8.1/2
8.1/4
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้น�ำอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริหาร

8.1/5

สมรรถนะภาวะผู้น�ำ (Leadership Competencies)

8.0/2

8.0/3

8.1/2

8.1/3

8.3/1

8.3/2

8.3/3 8.3/1

8.3/4 8.3/2

8.13/1

8.13/2

8.13/3 8.13/1

8.13/4 8.13/2

8.0/4Drive with Strategy
8.0/5
8.0/6
(กลยุทธ์ร่วมผลักดัน)
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ในอนาคตและแนวทางการปฏิบัติ
ที่จะไปให้ถ8.17/1
ึงจุดหมายนั้น 8.17/2
8.1/4

8.3/5 8.3/3 8.3/18.3/6

8.13/5 8.13/3 8.13/1

Lead with
8.0/7
8.0/8 Passion 8.0/9
(สร้างสรรค์บันดาลใจ)
ภาวะผู้น�ำสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจที่จะก่อให้เกิด
8.17/3 8.17/1
8.17/2
การท�ำงานอย่
างทุ่มเท 8.17/3 8.17/1

โครงการพั
ฒนาผู้บริ8.18/3
หารระดั
บกลางและระดั
บต้น8.18/3 8.18/1
8.18/4 8.18/2
8.18/1
8.18/2

8.3/3

8.13/2

8.13/3

8.17/2

8.17/3

8.3/4

8.13/4

8.18/2

8.18/3

8.18/4

8.20/2

8.20/3

8.20/4

8.21/2

8.21/3

8.21/4

8.23/2

8.23/3

8.23/4

8.13/4 8.13/2
8.0/10

8.1/5

8.18/1
8.3/2

8.3/4 8.3/28.3/7

8.3/5

8.3/6

8.3/7

8.3/8

8.3/5 8.3/3
8.3/8

8.13/5 8.13/3

8.3/6 8.3/4
8.3/9

8.13/4

8.18/4 8.18/2

8.18/3

8.23/7

8.23/8

8.3

8.13/5

8.3/9

8.20/6

8.23/6

8.3/8

8.18/4

้ ตัง
โครงการดังกล่าวเริม
ั จ�ำนวน 15 รุน
่ และผูเ้ ข้ารับ
้ แต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบน
่ จัดขึน
การฝึกอบรมทั้งหมด 767 คน และมีทั้งสิ้น 80 คนได้รับการปรับต�ำแหน่งจากการใช้
8.24/1
8.24/2
8.24/3 8.24/1
8.24/4 8.24/2
8.24/3 8.24/1
8.24/4 8.24/2
8.24/3
8.24/4
ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว

8.23/5

8.3/5

Persuade with Partnership
(มุ่งขยายสายสัมพันธ์)
เปิดให้เพื่อนร่วมธุรกิจเข้ามาสร้าง
ความสัมพันธ์และไว้เนื้อเชื่อใจกัน
8.17/2
8.17/3
อันจะน�ำมาซึ
่งโอกาสและ
ประโยชน์ร่วมกัน

BDMS ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก�ำหนดโครงการพัฒนา
ผู้บริหารระดั
บกลางและระดั
บต้น (BDMS
Managerial
Leadership
Program) ส�ำ8.20/5
หรับผู8.20/3
้จัดการฝ่
ายและ
8.20/3 8.20/1
8.20/4 8.20/2
8.20/5 8.20/3 8.20/1
8.20/6 8.20/4 8.20/2
8.20/6 8.20/4
8.20/1
8.20/2
หัวหน้าแผนก ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 90 ชั่วโมง เพื่อให้องค์ความรู้ใน 6 หมวด ได้แก่ กลยุทธ์การ
8.13/5
บริหารจัดการและภาวะผูน้ ำ� การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการคน การบริหารจัดการด้านการ
ดูแลสุขภาพ การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้จากสถานการณ์จ�ำลองธุรกิจ โครงการดังกล่าวยัง
8.21/1
8.21/2
8.21/3 8.21/1
8.21/4 8.21/2
8.21/3 8.21/1
8.21/2
8.21/4
ออกแบบโดยพิ
จารณาประเด็
นทีเ่ กีย่ วข้
อง เช่น เนือ้ หาหลั
กตามหลัก8.21/4
สูตรการบริ
หารจัด8.21/3
การ (Mini-Master
of Business Administration หรือ Mini-MBA) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สมรรถนะภาวะผู้น�ำที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ผลวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึก
อบรม และแนวโน้
มใหม่8.23/3
ของการบริ
ห8.23/4
ารจั8.23/2
ดการในแต่
ล8.23/3
ะปี 8.23/18.23/6 8.23/4 8.23/28.23/7 8.23/5 8.23/38.23/8 8.23/6 8.23/4
8.23/5
8.23/9
8.23/1
8.23/2
8.23/1

8.20/5

8.3/7

8.23/9

8.23/10

8.23/11

8.20/5

8.20/

8.23/7 8.23/5
8.23/108.23/8 8.2
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8.0/3

8.0/4

8.0/5

8.1/3

8.1/4

8.1/5

8.3/3

8.3/4

8.3/5

8.13/3

8.13/4

8.13/5

8.0/6

8.0/7

8.0/8

8.0/9

8.0/10

โครงการพั ฒนาผู้บริหารระดับสูง - BDMS Leader Trains Leaders

8.17/3

8.18/3

8.18/4

8.20/3

8.20/4

8.21/3

8.21/4

8.3/6

8.3/7

8.3/8

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2562 โดยผู้บริหารระดับรอง
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ของแต่ละกลุ่มในเครือ เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวน 37 คน

8.20/5

8.20/6

ผลการพั ฒนาบุคลากรในกลุ่ม BDMS ปี 2562

ปี 2562

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน
จ�ำแนกตามประเภทพนักงาน

ชาย

8.24/3

8.23/4

พยาบาล

8.23/5

ปี 2561
หญิง

ชาย

41

พนักงานทั้งหมด*
8.23/3

8.3/9

BDMS ตระหนักดีวา่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มีประสบการณ์การบริหารงานและเรือ่ งราวของความ
ส�ำเร็จ (Success Story) ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้บริหารรุ่นต่อไปได้ จึงก�ำหนดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “BDMS Leader Trains Leaders” เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับประธานคณะผูบ้ ริหารกลุม่
และในสายงานต่าง ๆ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้บริหารในระดับผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลและกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำเร็จ
ที่จะเกิดขึ้น และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของทุก
โรงพยาบาลและบริษัทในเครือ

33
8.23/6

8.23/7

บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ**
8.24/4

43
43

61

8.23/8

8.23/9

61

37

45
67

8.23/10

61

8.23/11

85

49
47

หญิง

67
50

53

47

52

ปี 2560
ชาย
หญิง
48
38
50
75
83
75
51
49
52

* พนักงานทั้งหมด ครอบคลุมบุคลากรในส�ำนักงาน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ แต่ไม่ครอบคลุมแพทย์
** บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด นักเทคนิคอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

จ�ำนวนหน่วยกิต (CME*)
การฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ของแพทย์
แพทย์**

ปี 2562
ชาย

ปี 2561
หญิง

ชาย

32
31

หญิง
30

33

30

* CME ย่อมาจาก Continuing Medical Education
** เป้าหมายการฝึกอบรมของแพทย์พิจารณาในรูปแบบ CME โดยมีเป้าหมายที่ 20 หน่วยกิตต่อปี

30

ปี 2560
ชาย
หญิง
25
26
24
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>

แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

หลักการและ
ความส�ำคัญ

นโยบายและ
แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน

BDMS ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเพื่อความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเป็นส�ำคัญ
ดังนั้น BDMS จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานและผู้รับเหมาให้บริการอย่างเป็นธรรมและ
สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
BDMS ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนเพือ่ แสดงความตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนด�ำเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

BDMS สนับสนุนให้พนักงาน
ใช้สิทธิในฐานะพลเมือง
โดยชอบธรรมตามกฎหมาย

BDMS ไม่สนับสนุนกิจการ
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
สากลและการทุจริต

พนักงานทุกคนมีโอกาส
เท่าเทียมในการท�ำงานและ
รับผิดชอบตามขีด
ความสามารถของแต่ละคน

พนักงานทุกคนมีโอกาส
พัฒนาตนเองและมีเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

พนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิด
คุกคาม เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น
เนี่องจากความหลากหลาย
ของปัจเจก และสนับสนุน
ความเห็นต่างเพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมในองค์กร

BDMS ไม่จ้างแรงงานเด็ก
ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 รวมถึง
การจ้างแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย

BDMS จะปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียม
ตามข้อก�ำหนด รวมถึง
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว
จะได้รับการพิจารณาความ
ผิดทางวินัยตามข้อก�ำหนด
ของ BDMS หรือกฎหมาย

(ดูรายละเอียดนโยบายเพิ่มเติมที่ https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20160216-bdms-hr-th.pdf)
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สื่อการสอนด้านสิทธิมนุษยชนของ BDMS

BDMS จัดท�ำสื่อการสอนด้านนโยบายที่พนักงานพึงปฏิบัติครอบคลุมราย
ละเอียดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ส�ำหรับ
พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน เพื่อท�ำความเข้าใจและตอบแบบ
ประเมินเพื่อวัดความรู้ต่อประเด็นดังกล่าว โดยก�ำหนดให้พนักงานทุกคน
ต้องศึกษาและผ่านการท�ำแบบทดสอบวัดความเข้าใจของนโยบายดังกล่าว
(รายละเอียดสื่อการสอนที่ https://www.youtube.com/watch?v=GaiI2rsVCfs)

โครงการอื่น ๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดโครงการฝึกอบรม Code of Conduct ตามนโยบายของบริษัท ผ่าน Application Ampos บรรจุใน
หลักสูตรบังคับของการปฐมนิ
เทศ อัตราร้8.0/3
อยละ
ด้รับ8.0/1
การฝึ
กอบรมและพนั
กงานปั
จุบัน8.0/6สามารถ
8.0/4 8.0/2กงานใหม่
8.0/5 ไ8.0/3
8.0/6
8.0/4 8.0/2 8.0/7 8.0/5
8.0/8
8.0/48.0/9
8.0/1
8.0/1100 ของพนั
8.0/2
8.0/3 จ
เข้าศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
Code of
Conduct

8.1/1Intellectual
8.1/2

Human
8.1/3 8.1/1
Rights

8.3/2

8.3/3 8.3/1

Property

8.3/1

8.1/4Social
8.1/2

Anti
8.1/5 8.1/3 8.1/1

8.3/4 8.3/2

8.3/5 8.3/3 8.3/1 8.3/6 8.3/4 8.3/2 8.3/7 8.3/5 8.3/38.3/8 8.3/6 8.3/48.3/9

Network

Corruption

Supervision
of
8.1/4 8.1/2
8.1/5 8.1/3
Inside
Information
Usage

Ethical
8.1/4
Dilemma

ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

8.0/7 8.0/5 8.0/108.0/8 8.0

8.1/5

8.3/7 8.3/5

8.3/8 8.3/

ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
8.13/1

8.13/2

8.13/3 8.13/1

8.13/4 8.13/2

8.13/5 8.13/3 8.13/1

8.17/1

8.17/2

8.17/3 8.17/1

8.17/2

8.17/3 8.17/1

4 กรณี
ร้องเรียนด้านการเลือกปฏิบัติ
และสิทธิมนุษยชน

ร้อยละ 100 ของกรณีร้องเรียน
ด้านการเลือกปฏิบัติและสิทธิมนุษยชน
ได้รับการสอบสวนและแก้ไข

8.18/1

8.18/2

8.18/3 8.18/1

8.18/4 8.18/2

8.20/1

8.20/2

8.20/3 8.20/1

8.20/4 8.20/2

8.21/1

8.21/2

8.21/3 8.21/1

8.21/4 8.21/2

8.18/3 8.18/1

8.13/4 8.13/2

8.13/5 8.13/3

8.17/2

8.17/3

8.13/5

ร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด
ได้รับการฝึกอบรม
ด้านสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ
พนักงานใหม่ : ผ่านการปฐมนิเทศ
8.18/4 8.18/2
8.18/4
พนักงานปัจจุบัน : ผ่8.18/3
าน Clip ที่ต้องเข้
าอบรม
ก่อนการท�ำแบบส�ำรวจความผูกพัน
ของพนักงานประจ�ำปี

8.20/5 8.20/3 8.20/1
8.20/6 8.20/4 8.20/2

8.21/3 8.21/1

8.13/4

8.21/4 8.21/2

8.20/5 8.20/3

8.20/6 8.20/4

8.21/3

8.21/4

8.20/5

8.20/6

100

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2562

>

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรรวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสมเป็น
ประเด็นทีบ่ ริษทั ต้องให้ความส�ำคัญ เพือ่ ควบคุมและจัดการผลกระทบด้านการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การขาดงานของบุคลากร หรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจาก
สภาพแวดล้อมการด�ำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย BDMS ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงก�ำหนด
แนวทางบริหารจัดการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานและผูท้ ี่
ท�ำงานให้แก่องค์กร ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันต่อองค์กรจากการ
ท�ำงานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย

หลักการและ
ความส�ำคัญ

โครงสร้างการ
ก�ำกับดูแลด้าน
อาชีวอนามั8.0/1ย
และความ
ปลอดภัย
8.1/1

BDMS ก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทุกสถานประกอบ
กิจการที่รับผิดชอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงและก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินงานด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
8.0/2

8.0/1

8.0/3

8.0/2

8.0/4
8.0/1

8.0/3

8.0/5
8.0/2

8.0/4
8.0/1

8.0/6
8.0/3

8.0/5
8.0/2

8.1/2

8.1/1

8.1/3

8.1/2

8.1/1
8.1/4

8.1/3

8.1/2
8.1/5

8.1/1
8.1/4

8.1/3

8.1/2
8.1/5

8.0/4
8.0/7

8.1/4

8.0/6
8.0/3

8.1/3

8.0/5
8.0/8

8.1/5

8.0/7
8.0/4

8.0/6
8.0/9

8.1/4

8.0/8
8.0/5

8.0/7
8.0/10

8.0/6
8.0/9

8.0/

8.1/5

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
8.3/1

8.3/2

8.3/1

8.3/3

8.3/2

8.3/4
8.3/1

8.3/3

8.3/2
8.3/5

8.3/4
8.3/1

8.3/6
8.3/3

8.3/2
8.3/5

8.3/7
8.3/4

8.3/6
8.3/3

8.3/8
8.3/5

8.3/7
8.3/4

8.3/9
8.3/6

8.3/8
8.3/5

8.3/7

8.3/9
8.3/6

8.3/8

BDMS ก�ำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึง่ ประกอบไปด้วย
สมาชิกจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 11 คน ซึง่ เป็นตัวแทนของบุคลากรทัง้ หมดจากฝัง่ นายจ้างและฝัง่ ลูกจ้าง พร้อมก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี และจัดให้มีการประชุม
8.13/1
8.13/2 8.13/1 8.13/3 8.13/2 8.13/4
8.13/1 8.13/3 8.13/5
8.13/2 8.13/4
8.13/1 8.13/3 8.13/5
8.13/2 8.13/4 8.13/3 8.13/5
8.13/4
8.13/5
รายเดือนเป็นอย่างน้อยหรือเมื่อกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ
สมาชิกคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
8.17/1

8.17/2

8.17/1

8.17/3

8.17/2

8.17/1

8.17/3

8.17/2

8.18/1

8.18/2

8.18/1

8.18/3

8.18/2

8.18/4
8.18/1

8.18/3

8.18/2

ประธาน 1 คน

ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับ
บัญชา 4 คน

8.17/1

8.17/3

8.17/2

8.18/4
8.18/1

8.18/3

8.18/2

8.17/3

8.18/4

ผู้แทนลูกจ้าง 5 คน
(ระดับปฏิบัติการ)

8.18/3

8.18/4

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
ระดับวิชาชีพหรือระดับ
บังคับบัญชาเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 1 คน

8.20/1

8.20/2

8.20/1

8.20/3

8.20/2

8.20/4
8.20/1

8.20/3 8.20/5
8.20/2

8.20/4
8.20/3 8.20/5
8.20/1 8.20/6
8.20/2

8.20/4 8.20/6
8.20/3 8.20/5

8.20/4 8.20/6

8.21/1

8.21/2

8.21/1

8.21/3

8.21/2

8.21/4
8.21/1

8.21/3

8.21/2

8.21/4
8.21/1 8.21/3

8.21/4

8.21/3

8.21/4

8.23/1

8.23/2

8.23/1

8.23/3

8.23/2

8.23/1
8.23/4

8.23/3

8.23/5
8.23/2

8.23/1
8.23/4

8.23/6
8.23/5
8.23/3 8.23/8

8.23/7
8.23/6
8.23/4 8.23/9

8.23/6
8.23/3

8.21/2

8.23/5 8.23/7
8.23/2
8.23/4

8.20/5

8.20/6

8.23/8
8.23/5 8.23/10
8.23/7 8.23/9
8.23/6 8.23/11
8.23/8
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

พิจารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความปลอดภัยทั้งในการท�ำงาน
และนอกเวลางาน ครอบคลุมการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ การประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนเนื่องจากการท�ำงาน
หรือความไม่ปลอดภัยในการ
ท�ำงาน เพื่อน�ำเสนอต่อนายจ้าง

รายงานและเสนอมาตรการ
ตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัย
ของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคล
ภายนอกที่ปฏิบัติงานหรือใช้บริการ
ในสถานประกอบกิจการ

พิจารณาโครงการหรือการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน
ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

พิจารณาข้อบังคับ คู่มือ และ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานของสถานประกอบ
กิจการ เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

ส�ำรวจแนวปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบ
กิจการรายเดือนเป็นอย่างน้อย

ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของสถานประกอบกิจการ

วางระบบการรายงานสภาพการ
ท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย และก�ำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน
ทุกระดับต้องปฏิบัติตาม

ติดตามผลความคืบหน้า
เรื่องที่เสนอนายจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เป็นประจ�ำและรายปี เพื่อเสนอ
ต่อนายจ้าง

ประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของสถานประกอบกิจการ

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานอื่นตามที่นายจ้าง
มอบหมาย

.0/1
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นโยบายการ
เสริมสร้าง 8.0/1
สุขภาพและ
ความปลอดภัย
8.1/1
ของบุคลากรใน
การด�ำเนินงาน

8.1/2

.3/1

8.3/2

8.13/2

.17/1

8.17/2

.18/1

8.18/2

.21/1

8.21/2

.23/1

8.23/2

8.3/2

8.13/3

8.18/1

8.18/2

8.13/4

8.13/5

8.20/1

8.20/2

คณะกรรมการป้
องกันและควบคุมโรค
8.17/3
ติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)
ร่วมพิจารณาวางมาตรการเสริมสร้าง
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
8.18/3

8.21/2

8.18/4

8.23/1
8.20/2

8.1/2

8.1/3 8.1/1

8.1/4 8.1/2

8.1/5

8.1/3 8.1/1

8.1/4 8.1/2

8.1/5 8.1/3

8.1/4

8.3/3 8.3/1

8.3/4 8.3/2

8.3/5 8.3/3 8.3/18.3/6

8.3/4 8.3/28.3/7

8.3/5 8.3/3
8.3/8

8.3/6 8.3/4
8.3/9

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ก�ำหนดนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพ ความปลอดภัยและการจัดการหลังสัมผัสเชื้อ
8.13/1 (Staff Health,
8.13/2 Safety and
8.13/3Biohazard
8.13/1
8.13/4
8.13/2
8.13/5
8.13/3 8.13/1 เพื่อ
8.13/4
8.13/2
8.13/5 8.13/3
ชีวภาพของบุคลากร
Post Exposure
Management)
ส่งเสริ
มสุขภาพให้
บุคลากรที8.13/4
่ปฏิบัติ
8.1/1
8.1/3
8.1/4
8.1/5
8.1/2
8.1/3
8.1/4
8.1/5
งานในโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่และพนักงานบริษทั คูส่ ญ
ั ญาให้มคี วามแข็งแรงและพร้อมต่อการปฏิบตั งิ าน และ
เป็นการค้นหาและประเมินความเสี่ยงที่ท�ำให้บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน เพื่อก�ำหนดแนวทางในการป้องกันที่
เหมาะสม รวมถึ8.17/1
งการปฏิบัต8.17/2
ิอย่างถูกต้องเมื
่อสัมผัสกับโรค8.17/2
โดยระบุหน้8.17/3
าที่ร8.17/1
ับผิดชอบและแนวปฏิ
บัติอ8.17/3
ย่างชัดเจน ซึ่งจะ
8.17/3 8.17/1
8.17/2
8.3/3
8.3/4
8.3/5
8.3/6
8.3/2
8.3/7
8.3/3
8.3/8
8.3/4
8.3/9
8.3/5
8.3/6
8.3/1
ท�ำการสื่อสารผ่านการประชุมภายใน โปสเตอร์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ด�ำเนินการรักษา และการฝึก8.3/7
อบรม
ประจ�ำปีในหัวข้อการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

8.21/1

.20/1

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยาบาลภายในเครือต้องก�ำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่าง
ปลอดภัย โดยมีรายละเอียดตัวอย่างนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพ ความปลอดภัยและการจัดการ
หลังสัมผัสเชื8.0/3
้อชีว8.0/1
ภาพของบุ
คลากร
ที่จ8.0/5
ัดท�ำ8.0/3
โดยโรงพยาบาลกรุ
เทพส�8.0/5
ำนั8.0/3
กงานใหญ่
และบั
งคับ8.0/7
ใช้
8.0/4
8.0/8 8.0/6
8.0/48.0/9
8.0/2
8.0/2
8.0/1 8.0/6 8.0/4 8.0/2ง8.0/7
แก่บุคลากรทุกคน รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการสื่อสารนโยบาย
ดังกล่าวอย่างชัดเจน ดังนี้

8.20/3

8.20/4

8.23/3

8.23/4

หน้าที่และความรับผิดชอบ

8.18/3 8.18/1
8.13/1

8.20/3 8.20/1
8.17/1

8.20/5

หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
ปฏิบัติตามมาตรการและรายงานปั
ญหา
8.24/1
8.24/2
จากการปฏิบัติให้กับพยาบาลควบคุม
8.21/3
โรคติด8.21/4
เชื้อทราบ

8.23/5

8.20/4 8.20/2

8.13/3

8.18/3 8.18/1

8.18/4 8.18/2

8.13/4

8.13/5

8.20/5 8.20/3 8.20/1
8.20/6

คณะกรรมการบริ
หารโรงพยาบาล
8.17/2
8.17/3
ทบทวนและอนุมัติแนวทางการ
เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากร

8.21/3 8.21/1
8.18/1

8.23/2

8.18/4 8.18/2

8.13/2

8.23/3 8.23/1

8.21/4 8.21/2

8.18/2

8.23/4 8.23/2

8.21/3 8.21/1

8.18/3

8.18/4

8.20/4 8.20/2

8.18/3

8.18/4

8.20/5 8.20/3

8.20/6 8.20/4

8.20/2

8.20/3

8.20/4

8.23/6
8.23/1

8.23/7
8.23/2

8.23/8
8.23/3

8.23/9
8.23/4

8.3/7

8.3/5
8.0/8

8.3/8

8.3/
8.

8.13/5

8.3/8

8.20/5

8.3/9

8.20/

ผู้บริหาร
อนุมัติการด�ำเนินงานตามแนวทางการ
เสริมสร้างสุขภาพ และความปลอดภัย
ของบุคลากร กรณีที่ต้องใช้ทรัพยากร
8.21/4 8.21/2
8.21/4
และติดตามผลการด�8.21/3
ำเนินงานตามมาตรการ

หน้า 102 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือผู้ที่ได้รับ8.23/6
มอบหมาย
8.23/5 8.23/3 8.23/1
8.23/7
8.23/4 8.23/2

8.20/6
8.20/1

8.0/58.0/10 8.0/8 8.

8.1/5

้อชีวภาพของบุ
นโยบายการเสริ
ม8.0/4
สร้างสุข8.0/5
ภาพ ความปลอดภั
ยและการจั
ดการหลั
งสัมผัส
เชื
ค
ลากร
8.0/48.0/9
8.0/5
8.0/6
8.0/7
8.0/10
8.0/1 8.0/6
8.0/3
8.0/2 8.0/7
8.0/38.0/8
8.3/1

8.0/2

.1/1

.13/1
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8.20/5

8.23/5 8.23/3
8.23/8 8.23/6 8.23/4
8.23/9

8.23/7 8.23/5
8.23/10 8.23/8 8.238

8.20/6

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ดการเหตุ
การ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้า 104 การอบรมวิธีการจัปฏิ
บัติตามมาตรการที
่ได้วางไว้
คุ
ก
คามจากการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
ด�
ำ
เนิ
น
การตามแนวปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ
ก
่
ี
ำ
�
หนด
และ
8.24/3 8.24/1
8.24/4 8.24/2
8.24/3 8.24/1
8.24/4 8.24/2
8.24/3
8.24/4
ติดตามผลการด�ำเนินงาน เช่น อัตราการ
8.21/1
8.21/2
8.21/3
8.21/4
เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน อัตราการ
ตรวจร่างกาย การรับภูมิคุ้มกันตาม
แนวทางที่ก�ำหนด
8.23/5
8.23/10

8.23/6
8.23/11

8.23/7

8.23/8

8.23/

8.3/1
8.0/1

8.1/1

8.3/1

8.13/1

8.0/1

8.1/1

8.17/1
8.0/2

8.3/3

8.13/1

8.13/2

8.13/3

8.13/4

8.1/2

8.1/3

8.1/4

8.1/5

8.17/1

8.17/2

8.17/3

8.3/2

8.3/3

8.3/4

8.3/5

8.18/1

8.18/2

8.18/3

8.18/4

8.13/2

8.13/3

8.13/4

8.20/1

8.20/2

8.20/3

8.17/2
8.0/3

8.17/3
8.0/4

8.21/1

8.21/2
8.18/3

8.23/1

8.23/2

8.23/3

8.20/1

8.20/2

8.20/3

8.3/2

8.3/3

8.3/4

8.24/1

8.24/2

8.21/1

8.21/2

8.21/3

8.23/1

8.23/2

8.23/3

8.17/2

8.17/3

8.24/1

8.24/2

8.24/3

8.18/1

8.18/2

8.18/3

8.18/4

8.20/1

8.20/2

8.20/3

8.20/4

8.21/1

8.21/2

8.21/3

8.21/4

8.23/1

8.23/2

8.23/3

8.23/4

8.24/1

8.24/2

8.24/3

8.24/4

8.17/1

การให้ภูมิคุ้มกันโรค
ที่จ�ำเป็นตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม

8.0/6

8.3/6
8.0/7

8.3/7
8.0/8

8.3/8
8.0/9

8.3/9
8.0/10
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8.13/5

8.3/6

8.3/7

8.3/8

8.3/9

8.13/5

แนวทางการด�ำเนินงาน
8.20/4

8.20/5

8.20/6

8.18/4
8.1/5

การประเมินความเสี่ยง
8.13/2
8.13/3
8.13/4
ทางสุขภาพ
และความเสี่ยงจากการท�ำงาน

8.3/5

ตรวจร่างกายก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน (Health Screening) เพือ่ ประเมินความเสีย่ งและเกณฑ์
8.0/5
8.0/6
8.0/7
8.0/9
การตรวจประเมิ
นสุขภาพ โดยก�
ำหนดให้8.0/8
พนักงานและบริ
ษัทคู่สัญ8.0/10
ญามีการตรวจ
ร่า8.21/3
งกายซึ่งแบ่ง8.21/4
เป็นการประเมินสุขภาพก่อนหรือแรกเข้าท�ำงาน การตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง และการตรวจซ�้ำตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

8.1/4

8.13/1

8.0/5

8.0/3

8.1/3

8.3/1

8.3/4

8.0/4

8.0/2

การตรวจร่างกาย
8.18/1 ก่อนเริ่ม8.18/2
ปฏิบัติงาน
8.1/2

8.3/2

8.20/4

8.23/4
8.20/5

8.23/5

8.23/6

8.23/7

8.23/8

8.23/9

8.20/6

หน่8.3/5
วยงานทีเ่ กีย่ 8.3/6
วข้องประเมิน8.3/7ความเสีย่ งทางสุ
ย่ งจากการท�ำงาน และ
8.3/8 ขภาพ ความเสี
8.3/9
การควบคุ
ม (Measures
to Control Harmful Occupational Exposures) ในหน่วยงาน เพื่อ
8.24/3
8.24/4
ชีบ้ ง่ สิง่ คุกคามและอันตรายจากการปฏิบตั งิ านและระบุแนวทางป้องกันตามรายงาน
8.21/4
ประเมิ
นความเสี่ยง เช่น
8.13/5
• จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอรวมทั้งฝึกอบรมการใช้อย่างถูกต้อง
เป็นประจ�ำทุกปี
• ตรวจสอบความพร้
อมของระบบบ�
ำรุ8.23/7
งรักษาอาคาร8.23/8การควบคุ8.23/9
มจัดเก็บสารเคมี
8.23/5
8.23/6
8.23/10
8.23/4
และการติดตามกระบวนการปฏิบัติโดยหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน
รายปีเป็นอย่างน้อย
• 8.24/4
ตรวจสภาพอาคารและคุณภาพอากาศตามข้อก�ำหนด และแก้ไขประเด็นทีพ่ บเพือ่
รายงานแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมรายไตรมาส

8.20/5

8.20/6

8.23/10

หัวหน้าแผนก ผูร้ บั ผิดชอบและดูแลบริษทั คูส่ ญ
ั ญา และฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้า
ที่ก�ำกับดูแลให้พนักงานและบริษัทคู่สัญญาได้รับภูมิคุ้มกันโรคที่จ�ำเป็นตามระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม (Periodic Preventive Immunizations and Examinations) โดยก�ำหนดราย
ละเอียดดังนี้
• ฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลทีก่ ำ� หนด หรือปฏิบตั ติ ามหลัก Standard Precaution กรณี
ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ เช่น มีอาการแพ้ หรือตั้งครรภ์ เป็นต้น
• ตรวจคั
ดกรองภู
มคิ มุ้ กันก่อ8.23/7
นเข้าปฏิบตั 8.23/8
งิ านและรับภู8.23/9
มคิ มุ้ กันตามก�8.23/10
ำหนดกรณีก8.23/11
ลุม่
8.23/5
8.23/6
เสี่ยง
• ให้ความรู้พนักงานและบริษัทคู่สัญญาเรื่องความส�ำคัญของภูมิคุ้มกันและการ
จัดการหลังสัมผัสโรคหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อรับภูมิคุ้มกันได้ทันท่วงที

8.23/11

8.

3/1

8.3/2

104

8.3/3

8.3/4

8.3/5

8.3/6

8.3/7

8.3/8

8.3/9
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13/1

8.13/2

8.13/3

17/1

8.17/2

8.17/3

18/1

8.18/2

8.18/3

8.13/4

8.13/5

8.18/4

แนวทางการด�ำเนินงาน

20/1

8.20/2

8.20/3

8.20/4

21/1

8.21/2

8.21/3

8.21/4

23/1

8.23/2

8.23/3

8.23/4

24/1

8.24/2

8.24/3

8.24/4

8.20/5

การอบรม
วิธีการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
8.23/5

8.20/6

อบรมวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย (Education, Training, and Interventions
on Safe Patient Handling) แก่ กลุ่มเสี่ยง พยาบาล และเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
นักกายภาพบ�ำบัด ผู้ช่วยพยาบาล โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน เช่น
• การยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เช่น ผู้ปฏิบัติงานไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะ
ไม่สมดุล ให้ผปู้ ว่ ยอยูใ่ กล้ตวั ผูย้ กให้มากทีส่ ดุ ไม่ควรยกหรือเปลีย่ นต�ำแหน่งผูป้ ว่ ย
โดยล� ำ พั ง ใช้ อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยยกหรื อ เคลื่ อ นย้ า ย ก� ำ หนดท่ า ทางและขั้ น ตอน
8.23/6
8.23/9
8.23/10
8.23/11
การยกร่วมกั8.23/7
น เป็นต้น 8.23/8
• การยก เคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งของ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ใช้รถเข็น ติด
ที่จับในระดับที่เข็นได้สะดวกระหว่างระดับหน้าอกและสะเอว รักษารถเข็น
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลความสะอาด ความแข็งแรง และความเป็น
ระเบียบของพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุ เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั มีการจัดสถานทีท่ ำ� งานอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันโรคทางการยศาสตร์
อีกด้วย

หน้า 102 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 104 การอบรมวิ
ธีการจัดการเหตุ
จัดอบรมวิ
ธกี ารจักดารการเหตุการณ์คกุ คามจากการปฏิบตั งิ าน (Education, Training, and
คุกคามจากการปฏิบัติงาน
การอบรมวิธีการจัดการ
เหตุการณ์คก
ุ คามจากการปฏิบต
ั ง
ิ าน

การอบรมวิธีการจัดการ
เมื่อพบผู้ร่วมเหตุการณ์
จากเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

Interventions on Managing Workplace Violence) โดยมีการป้องกันตั้งแต่กระบวน
ออกแบบและการจัดการกระบวนการท�ำงาน

จัดให้มีการอบรมวิธีการจัดการเมื่อพบผู้ร่วมเหตุการณ์ (Second Victims) จาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Education, Training, and Interventions for Staff who
may be Second Victims of Adverse or Sentinel Events) จะต้องมีการทบทวนและประเมิน
ผูร้ ว่ มเหตุการณ์วา่ เกิดภาวะกดดันทางอารมณ์สงั คมหรือไม่โดยปฏิบตั ติ ามนโยบาย
Healing Support for Second Victims from Serious Adverse or Sentinel Events.
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แนวทางการด�ำเนินงาน
8.0/1

8.0/2

8.0/3

การดูแลกรณีเกิดการบาดเจ็บ
8.1/1
8.1/2
8.1/3
หรือเจ็บป่วยจากการท�
ำงาน

8.3/1

8.3/2

8.3/3

8.13/1

8.13/2

8.13/3

8.17/1

8.17/2

8.17/3

8.18/1

8.18/2

8.18/3

8.20/1

8.20/2

8.20/3

8.21/1

8.21/2

8.21/3

การเฝ้าติดตาม
และการวัดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
หรือการบริ
การ
8.23/1
8.23/2
8.23/3

8.24/1

8.24/2

8.24/3

การดู
แลกรณีเกิด8.0/5
การบาดเจ็บ8.0/6
หรือเจ็บป่วยจากการท�
ำงาน
(Treatment
for common
8.0/4
8.0/7
8.0/8
8.0/9
8.0/10
work-related conditions) มีรายละเอียดดังนี้

8.1/4

8.1/5

รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติในระบบการ
จัด8.3/4
การความเสี่ยง (Riskman)
8.3/5

8.13/4

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยร่วมกับ
พยาบาลในการป้องกันและ
ควบคุมการติ
้ ในโรงพยาบาล
8.3/9ดเชือ
(กรณีเข็มทิ่มต�ำ มีการสัมผัส
สารคัดหลั่ง) รวมทั้งสอบสวน
การเกิดอุบัติเหตุและก�ำหนด
มาตรการป้องกัน

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
กายภาพ หรือสารเคมี ให้ด�ำเนิน
การ Walkthrough Survey
เพื่อประเมินความเสี่ยงและแก้ไข

เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติงาน โดยฝ่ายบุคคล
ท�ำหน้าที่บันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วย
ของบุคลากร พร้อมรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหารราย
ไตรมาส

8.13/5

กรณีเข็มทิ่มต�ำหรือสัมผัสสาร
คัดหลั่ง ให้พนักงานด�ำเนินการ
ตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรั
บบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุ
8.18/4
สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วย

8.20/4

พนักงานรับการรักษาเบื้องต้น
ที่คลินิกพนักงาน (Staff Clinic)
หรือแผนกฉุกเฉิ8.3/7
น ก่อนส่งรักษา 8.3/8
8.3/6
ต่อตามการพิจารณาของแพทย์
เช่น กายภาพบ�ำบัด

8.20/5

8.20/6

ก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ดังนี้
8.21/4

อัตราการตรวจ
สุข8.23/4
ภาพตามก�ำหนดของ
8.23/5
พนักงาน

8.24/4

อัตราการได้รับภูมิคุ้มกัน
อัตราป่วยจากโรคเกี่ยว
อุบัติการแพร่ระบาด
ครบของพนั
กงาน 8.23/7เนื่องจากการปฏิ
บัติงาน 8.23/9
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
8.23/6
8.23/8
8.23/10
ตามกลุ่มเสี่ยงที่ก�ำหนด เช่น การบาดเจ็บของกล้าม
เนื้อหลังหรือโรคติดต่อ

8.23/11

/3

3

0/6
0/1

3

1/1

/3
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8.0/1
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8.0/4

8.0/2

8.1/1

8.0/4

8.3/1

8.1/4

8.1/5

8.1/3

8.3/4

8.3/2

8.3/5

8.3/3

8.1/2

8.13/1 8.13/4

8.1/3

8.1/2
8.1/4 8.1/1
8.1/4

8.1/3
8.1/5 8.1/2
8.1/5

8.1/4

8.3/1

8.3/1

8.3/2

8.3/2

8.3/3
8.3/1

8.3/3

8.3/2
8.3/4 8.3/1
8.3/4

8.3/3
8.3/5 8.3/2
8.3/5

8.3/4
8.3/6 8.3/3
8.3/6

8.0/6
8.0/1

8.0/4

8.13/2 8.13/5

8.18/1 8.18/4

17/1

8.20/1

18/1 8.18/4

8.23/1

21/1 8.21/4

8.1/1

8.0/8
8.0/3

8.0/6

8.0/4
8.0/9

8.0/7

8.0/5
8.0/10

8.0/8

8.0/6

8.1/4

8.1/5

8.3/5
8.3/7 8.3/4
8.3/7

8.0/7

8.0/9

8.3/6
8.3/8 8.3/5
8.3/8

8.3/7
8.3/9 8.3/6
8.3/9

8.0/8

8.0/10

8.13/5 8.13/4

8.1/4

8.3/8

8.0/9

8.3/7

8.3/9

8.0/10

8.13/5

8.1/2

8.3/6
8.3/4 8.3/7
8.3/2
8.3/5 8.3/8
8.3/3 8.3/6 8.3/9
8.3/4 8.3/7
8.3/5 8.3/8
8.3/6 8.3/9
8.3/1
8.18/3 8.18/3 8.18/2
8.18/48.18/1
8.18/4 8.18/3 8.18/2
8.18/4 8.18/3
8.18/1 8.18/1
8.18/2 8.18/2 8.18/1
8.1/4

8.20/4
8.20/6 8.20/3
8.20/6 8.20/5

8.20/4

8.17/1
8.17/3
8.21/1 8.21/1

8.21/4 8.21/3

8.21/4

8.17/2
8.17/3
8.21/2 8.21/2 8.21/1
8.21/3 8.21/3 8.21/2
8.21/48.21/1
8.21/4 8.21/3 8.21/2

8.13/4

8.20/6 8.20/5

8.20/6

8.18/3

รักษาร่างกายให้แข็งแรง
และพักผ่อนให้เพียงพอ
ทุกวันท�ำงาน

8.20/5
8.24/3
8.24/2

8.23/5
8.23/7 8.23/4
8.23/7

8.20/6
8.24/4
8.24/3

8.23/6
8.23/8 8.23/5
8.23/8 8.23/7
8.23/9 8.23/6
8.23/9

ผ่านการอบรมหลักสูตร
การขับขี่รถพยาบาล
อย่างปลอดภัย

8.23/8
8.23/108.23/7
8.23/108.23/9
8.23/1

8.24/4

8.18/4

นอกจากนี้ยังก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น

8.20/2 8.20/5

8.20/3 8.20/6

8.23/2

8.23/5

8.21/1 8.21/4

8.21/2

8.21/3

8.20/4

8.20/5

8.20/6

8.23/3 8.23/6
8.23/1

8.23/4 8.23/7
8.23/2

8.21/3

8.24/2

8.21/4

8.23/5 8.23/8
8.23/5 8.23/8 8.23/11
8.23/6 8.23/9
8.23/3 8.23/6 8.23/9
8.23/4 8.23/7 8.23/10

แต่งตั้งพนักงานความปลอดภัย
ทางถนน

8.21/2

ติดตั้ง GPS ในรถทุกคันของบริษัท

8.21/4

8.24/3

8.24/1 8.24/4

8.24/2

8.24/3

8.24/3

8.24/4

8.23/7 8.23/10

8.23/8 8.23/11 8.23/9

มีระบบเยียวยาพนักงาน
ที่ประสบเหตุ

8.24/4

8.23/5 8.23/8
8.23/5 8.23/8 8.23/11
8.23/6 8.23/9
8.23/3 8.23/6 8.23/9
8.23/4 8.23/7 8.23/10

จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส�ำหรับ
พนักงาน
8.24/2

8.3/9

8.13/5

8.18/38.23/1
8.18/4 8.23/2
8.18/3
8.18/4
8.18/1
8.18/2
8.23/58.23/2
8.23/5 8.23/4
8.23/68.23/3
8.23/6
8.23/1
8.23/2 8.23/1
8.23/3
8.23/3 8.23/2
8.23/4
8.23/1
8.23/4 8.23/3

8.21/3

8.23/4 8.23/7
8.23/2

8.3/8

8.1/5

8.13/3
8.13/1 8.13/4
8.13/2 8.13/5
8.13/3
8.13/4
8.13/5
8.20/3 8.20/3 8.20/2
8.20/48.20/1
8.20/4 8.20/3
8.20/5 8.20/2
8.20/5
8.20/1 8.20/1
8.20/2 8.20/2 8.20/1

8.21/2

8.23/4

8.3/7
8.18/4

มาตรการเพื่ อความปลอดภัยทางถนนของพนักงานขับรถ BDMS

8.13/3

8.18/2

8.18/2

8.24/1 8.24/4

24/1 8.24/4

8.0/5

8.1/5

8.13/2 8.13/2 8.13/1
8.13/3 8.13/3 8.13/2
8.13/48.13/1
8.13/4 8.13/3
8.13/58.13/2
8.13/5 8.13/4 8.13/3

ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดรวมถึง
ตรวจระดับแอลกอฮอล์
นโยบายและแนวทางปฏิ
บัติ
ในเลือดทางลมหายใจทุกวัน
8.17/2
8.17/3
เพื่อความปลอดภัย
ในการเคลื
่อนย้
ายด้วย 8.20/2 8.20/5 8.20/3 8.20/6 8.20/4
8.20/4
8.20/3 8.24/1
8.20/6
8.20/1 8.20/4
8.20/2 8.20/5
8.24/3 8.24/3 8.24/2
8.24/48.24/1
8.24/4
รถพยาบาล8.24/1 8.24/2 8.24/2 8.24/1

8.21/1 8.21/4

6
8.20/4
20/1

8.0/7
8.0/2

8.1/3

BDMS ประกาศใช้มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับบุคลากรทุกคนใน BDMS โดยก�ำหนดให้บุคลากร
8.3/5 8.3/8
8.3/5 8.3/8
8.3/6 8.3/9
8.3/8
ทุก8.3/3
คนต้อ8.3/6
งปฏิ8.3/9
บ8.3/4
ตั ติ ามข้8.3/7อก�ำหนดการจราจรและการใช้
ถ8.3/7
นนรวมทัง้ แนวปฏิ
บตั ทิ ดี่ 8.3/9
ี และก�ำหนดให้พนักงานขับรถทุกประเภท
ของ BDMS ต้องด�ำเนินการดังนี้

13/1 8.13/4

3/6
23/1

8.1/1
8.1/3

8.1/3

8.13/2 8.13/5

8.17/2

/3

8.3/7
8.3/2

8.1/5

8.17/1

/3

8.1/2

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยาบาลในความรับผิดชอบต้องก�ำหนดโครงการเพื่อความสอดคล้องตาม
8.1/5
8.1/3
8.1/5
มสร้างสุ8.1/4
ขภาพและความปลอดภั
ย8.17/3
ซึ่งสามารถเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับความ
8.17/1
8.17/2 8.17/1
8.17/3 8.17/3 8.17/2 8.17/1
8.17/3 8.17/2
่ อ 8.17/1 8.17/2 นโยบายการเสริ
โครงการเพื
ปลอดภั
ยในการด�
ำเนินงานหรื
อสนับสนุนความปลอดภั
ยของพนั
กงานนอกเวลางาน โดยมี
8.0/7
8.0/5 8.0/8
8.0/6 8.0/9
8.0/4 8.0/7
8.0/5 8.0/8
8.0/6 8.0/9
8.0/7
8.0/10
8.0/10 8.0/8
8.0/9
8.0/10
8.0/2 สุ ข
8.0/3
ภาวะและ
รายละเอียดโครงการที่จัดท�ำในโรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ ดังนี้
ความปลอดภัย
8.1/2

/3

/3

8.1/2

8.0/3

8.1/4

8.3/4

/3

8.1/1

8.13/1 8.13/1

/6
3/1

/3

8.0/5

8.1/1

8.23/7 8.23/10

8.23/8 8.23/11 8.23/9

ก�ำหนดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน
กรณีขับทางไกลมากกว่า 4 ชั่วโมง
หรือระยะทางมากกว่า 300 กม.

8.23/10

8.23/11

ว่าจ้างรถที่มีชั้นเดียวกรณีต้องดูงาน
นอกสถานที่ และต้องมีอุปกรณ์
ความปลอดภัยและประกันภัยกรณี
ต้องใช้เส้นทางที่ลาดชันหรือเป็นภูเขา

ในปี 2562 ผลด�ำเนินมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน พบว่าร้อยละ 100 ของพนักงานขับรถผ่านหลักสูตรการขับขี่
รถพยาบาลอย่างปลอดภัยและไม่มีกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากพนักงานขับรถพยาบาลของ BDMS

8.23/10

8.
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8.0/1

8.0/2

่ยนเครื
่องวัดความดั
โครงการเปลี
นไร้
สารปรอท
8.0/4 8.0/3 8.0/2
8.0/58.0/18.0/4 8.0/3
8.0/6 8.0/2
8.0/5 8.0/4
8.0/7 8.0/3
8.0/6
8.0/1
8.0/3 8.0/2 8.0/1

8.0/5
8.0/8 8.0/4
8.0/7

8.0/6
8.0/8
8.0/9 8.0/5

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่เล็งเห็นความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์จากการใช้อุปกรณ์ที่มี
ปรอทเป็นส่วนประกอบ เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิตของผู้ป่วย จึงก�ำหนดโครงการเปลี่ยนเครื่องวัดความดันโลหิต
8.1/1
8.1/2 8.1/1
8.1/3 8.1/2 8.1/1
8.1/4 8.1/3 8.1/2
8.1/5 8.1/1
8.1/4 8.1/3 8.1/2
8.1/5 8.1/4 8.1/3
8.1/5
8.1/4
8.1/5
จากประเภทที่ใช้ปรอทเป็นประเภทที่ใช้เข็มเป็นตัวชี้ความดันแทน ซึ่งในปี 2562 มีการสั่งซื้อเครื่องวัดความดันที่ใช้เข็ม
ทัง้ สิน้ 274 เครือ่ ง ทัง้ ชนิดติดผนัง ชนิดตัง้ พืน้ ล้อเลือ่ น และชนิดตัง้ โต๊ะ และก�ำหนดให้เรียกคืนอุปกรณ์วดั ความดันประเภท
ปรอทเพือ่ ท�ำการแยกส่วนและก�ำจัดอย่างถูกต้อง โดยสารปรอทจะถูกส่งก�ำจัดประเภทขยะมีพษิ และตัวเครือ่ งจะจ�ำหน่าย
ต่อไป 8.3/1
8.3/2 8.3/1
8.3/3 8.3/2 8.3/1
8.3/4
8.3/3 8.3/2
8.3/5 8.3/1
8.3/4 8.3/3
8.3/6 8.3/2
8.3/5 8.3/4
8.3/7 8.3/3
8.3/6 8.3/5
8.3/8 8.3/4
8.3/7 8.3/6
8.3/9 8.3/5
8.3/8

8.13/1

8.13/2

8.13/1

8.17/1

8.17/2 8.17/1

8.13/3

8.13/2 8.13/1
8.13/4

8.17/3 8.17/2 8.17/1

8.13/3 8.13/2
8.13/5 8.13/1
8.13/4 8.13/3 8.13/2
8.13/5 8.13/4 8.13/3

8.17/3 8.17/2 8.17/1

8.17/3 8.17/2

8.13/5

8.13/4

8.0/7
8.0/108.0/6
8.0/9

8.3/7

8.3/6
8.3/9

8.0/8

8.3/8

8.13/5

8.17/3

ส�ำหรับแผนด�ำเนินงานในอนาคต โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่จะไม่สงั่ ซือ้ เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทมี่ สี ารปรอทมา
ใช้งาน และคาดว่าจะขยายโครงการดังกล่าวต่อไปในโรงพยาบาลในเครือของ BDMS
8.18/1

8.18/2

8.18/1

8.18/3 8.18/2 8.18/1
8.18/4

8.18/3 8.18/2

8.18/4 8.18/3 8.18/2
8.18/1

8.18/4

8.18/3

8.18/4

โครงการอบรมเพื่ อสุขภาวะและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการท�ำงาน
8.20/1

8.20/2

8.20/1

8.20/3

8.20/4 8.20/3 8.20/2
8.20/5 8.20/1
8.20/4 8.20/3
8.20/6 8.20/2
8.20/5
8.20/2 8.20/1

8.20/4 8.20/3
8.20/6 8.20/5

8.20/4

8.20/6

8.20/5

8.20/6

โรงพยาบาลกรุงเทพส�ำนักงานใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบังคับเพือ่ สุขภาวะและความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วกับการ
ท�ำงานผ่านแอปพลิเคชัน ส�ำหรับพนักงานใหม่ทั้งหมดและส�ำหรับพนักงานปัจจุบันให้สามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองได้
8.21/3
8.21/4
8.21/2 บ
8.21/1
8.21/4
8.21/2
8.21/4
8.21/4
ตลอดเวลา8.21/1
เช่น หลักสูต8.21/2
รควบคุ8.21/1
มการติ
ดเชื8.21/2
้อ หรือ8.21/1
หลักสู8.21/3
ตรแนวปฏิ
ัติเพื่อ8.21/3
ความปลอดภั
ย 8.21/3
หลักสูตรควบคุมการติดเชื้อ
8.23/58.23/1
8.23/6 8.23/2
8.23/5 8.23/4
8.23/7 8.23/3
8.23/6 8.23/5
8.23/8 8.23/4
8.23/7 8.23/6
8.23/9
8.23/2 8.23/1
8.23/4 8.23/3 8.23/2
8.23/4 8.23/3

8.23/1

8.23/2 8.23/1

8.23/3

8.24/1

8.24/2

8.24/3 8.24/2 8.24/1
8.24/4

มาตรฐานการป้องกัน
การติดเชื้อ
(Standard Precaution)

8.24/1

การป้องกันการติดเชื้อ
และการควบคุมการแพร่
กระจายเชื้อ
(Isolation Precaution)

8.24/3 8.24/2

8.24/1
8.24/4 8.24/3 8.24/2

การล้างมืออย่างถูกวิธี
(Hand Hygiene)

8.24/4

8.24/3

8.24/4

8.23/5
8.23/8 8.23/7
8.23/10 8.23/6
8.23/9

แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการ
แพทย์ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
งานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
(Staff Injury)

8.23/8
8.23/1
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หลักสูตรแนวปฏิบัติเพื่ อความปลอดภัย
Medical Equipment
Plan
Disaster
Preparedness

Fire Safety
Plan

Hazardous
Material Plan

Waste
Management

Utility Plan

Security Plan

Safety Plan

โครงการความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน “ซ้อนแล้วต้องใส่”

ประกวด Video Clip “ซ้อนแล้วต้องใส่”
BDMS Orthopedic and Trauma Care Network ร่วมกับ BDMS
Corporate HR ขอเชิญพนักงานทุกท่านส่ง Video Clip เข้าประกวดในโครงการ
“ซ้อนแล้วต้องใส่” เพื่อสร้างจิตสานึกให้พนักงานที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์หันมาใส่
หมวกกันน็อก ไม่ว่าจะเป็นการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวหรือวินมอเตอร์ไซค์
หรือเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ตาม
โดย Video Clip ที่ชนะเลิศจะถูกนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นเพื่อใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและบุคลากรในเครือ BDMS ต่อไป

ปี 2561 BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือจัดประกวด
การถ่ า ยท� ำ คลิ ป วิ ดี โ อสั้ น “ซ้ อ นแล้ ว ต้ อ งใส่”
เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานที่ ขั บ ขี่ ห รื อ ใช้ บ ริ ก าร
รถจั ก รยานยนต์ ต ้ อ งใส่ ห มวกกั น น๊ อ คเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีคลิปที่เข้าร่วมประกวด
จากโรงพยาบาลในเครือกว่า 15 คลิป ซึ่งคลิปที่ชนะ
การประกวดคือคลิป “นิดเดียว” และแต่ละคลิปถูกน�ำ
มาใช้ในโรงพยาบาลในเครือ BDMS ในปี 2562 อีกด้วย

1st 20,000.2nd 15,000.-

3rd 10,000.-

เกณฑ์การตัดสิน

กติกาสาหรับการส่งคลิปประกวด
-

-

ความยาว Video Clip ต้องไม่เกิน 3 นาที
สามารถส่งได้ในนามส่วนตัวหรือเป็นทีม หากเป็นทีมต้อง
ไม่เกินทีมละ 5 คน **พร้อมตัง้ ชือ่ ทีม**
ต้องเป็น Video Clip ที่มีเนื้อหา ปลุกจิตสานึก หรือ
สร้างความตระหนักให้คนทีโ่ ดยสารซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
เห็นถึงประโยชน์ของการสวมใส่หมวกกันน็อก

-

-

-

สามารถส่ง Video Clip ได้ไม่เกิน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
Video Clip ที่ส่งเข้ามาทั้งหมดจะถูกคัดเลือกโดย
คณะกรรมการให้เหลือเพียง 5 คลิป
การประกาศผล Video Clip ที่ชนะเลิศจะจัดขึ้น
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา
14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 7R(1)
โรงพยาบาลกรุงเทพสานักงานใหญ่

คลิปที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดที่
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLyhMWDUvTesHQfdDN1nEyG0Shvgf1tiID

สามารถส่ง Video Clip มาได้ที่ Surayut.mu@bdms.co.th ภายในวันและเวลาทีก่ าหนด
Contact:

คุณ ถวิสา รักยงค์
02-310 3493 มือถือ 098-2659426
คุณ สุระยุชฐ์ เมืองมั่งคั่ง 02-755 1911 มือถือ 081-8811919

คลิป “นิดเดียว” ที่ชนะการประกวดโครงการ
https://www.youtube.com/watch?v=j3PGMjhcbp8&list
=PLyhMWDUvTesHQfdDN1nEyG0Shvgf1tiID&index=5
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GRI Content Index

GRI Standard

Disclosure

Page number(s)
and/or URL(s)

Remark/
Omission

2, 4, 20
2, 4-5
4
4-5
4
3-5
3-4, 6
6, 92
7, 22-23,
26-28

-

7

-

7
8-9, 34-37,
56, 59, 70, 80
8-9

-

2-3

-

11, 14

-

12

-

General Disclosures*
Organizational Profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
GRI 102:
gnificant changes to the organization and its
General Disclosures 102-10 Sisuppl
y chain
2016
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of
behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about
ethics

*See further disclosures in Annual Report at https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report

-

-
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GRI Standard

Disclosure

Governance
102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
GRI 102:
General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised
2016
Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial
statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report

Page number(s)
and/or URL(s)

Remark/
Omission

10, 14
14

-

14

-

15-17

15
15-17, 60
15-17, 60

Please refer
to Welfare
Committee
-

4, 20

-

18-19
19

This is the
first BDMS
sustainability
report
established in
line with GRI
Standards.
-

88

See remark

20
20
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GRI Standard

Disclosure

Page number(s)
and/or URL(s)

102-52 Reporting cycle
20
102-53 Contact point for questions regarding the report
20
GRI 102:
General Disclosures 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI
20
2016
Standards
102-55 GRI content index
109-114
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103:
Please see
Management
103-2 The management approach and its components disclosed details
Approach 2016
in each chapter.
103-3 Evaluation of the management approach
Supply Chain Management
GRI 308: Supplier 308-1 New suppliers that were screened using
Environmental
23
environmental criteria
Assessment 2016
GRI 414: Supplier 414-1 New suppliers that were screened using social
Social Assessment
criteria
2016
Customer Privacy & Data Security
GRI 418: Customer 418-1 Substantiated complaints concerning breaches
Privacy 2016
of customer privacy and losses of customer data
Service Quality & Patient Safety
GRI Not Applicable BDMS accreditation result
Customer Relationship Management
GRI Not Applicable

Patient’s perception towards service behaviors

Innovation & Partnership
GRI Not Applicable Number of innovation initiatives

Remark/
Omission

-

-

23

-

33

-

37

-

47

See also in
Annual Report

52

-
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GRI Standard

Disclosure

Page number(s)
and/or URL(s)

Remark/
Omission

Energy Management
302-1 Energy consumption within the organization
302-3 Energy intensity
Waste & Hazardous Materials Management
GRI 306: Effluents 306-2 Waste by type and disposal method
and Waste 2016
Water & Wastewater Management
303-1 Interactions with water as a shared resource
GRI 303: Water and 303-2 Management of water discharge-related impacts
Effluents 2018
303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge
Climate Change Management
GRI Not Applicable Climate Change Risk Assessment Result
Community Engagement & Health Care Accessibility
GRI 201: Economic 201-1 Direct economic value generated and distributed
Performance 2016
Selling Practices & Product Labeling
417-1 Requirements for product and service
information and labeling
GRI 417: Marketing 417-2 Incidents of non-compliance concerning product
and Labeling 2016
and service information and labeling
417-3 Incidents of non-compliance concerning
marketing communications
GRI 302: Energy
2016

62
62

-

66, 67

-

67
67
68
68

-

69

-

79

-

80-83

-

84

-

84

-

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) 113

GRI Standard

Disclosure

Talent Retention & Inclusion
401-1 New employee hires and employee turnover
GRI 401:
provided to full-time employees that are
Employment 2016 401-2 Benefits
not provided to temporary or part-time
employees
GRI 404: Training 404-3 Percentage of employees receiving regular
and Education 2016
performance and career development reviews
GRI 405: Diversity
and Equal
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees

Human Capital Development
404-1 Average hours of training per year per employee
GRI 404: Training
and Education 2016 404-2 Programs for upgrading employee skills
and transition assistance programs
Labor Practices & Human rights
GRI 406: Non406-1 Incidents of discrimination and corrective actions
discrimination 2016
taken
GRI 412: Human
oyee training on human rights policies
Rights Assessment 412-2 Empl
or
procedures
2016
Employee Health & Safety
403-1 Occupational health and safety management
system
403-2 Hazard identification, risk assessment,
GRI 403:
and incident investigation
Occupational Health
403-3 Occupational health services
and Safety 2018
403-4 Worker participation, consultation,
and communication on occupational health
and safety

Page number(s)
and/or URL(s)

Remark/
Omission

92

-

91

-

88

-

92

See diversity of
the governance
body in Annual
Report

97

-

96-97

-

99

-

99

-

100-105

-

103-105

-

100-102

-

100-101

-

114

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2562

GRI Standard

Disclosure

Page number(s)
and/or URL(s)

403-5 Worker training on occupational health and safety 104, 106-108
GRI 403:
403-6 Promotion of worker health
Occupational Health
and Safety 2018
403-7 Prevention and mitigation of occupational health
and safety impacts directly linked by business
relationships
of the employee passed the occupational health
GRI Not Applicable Percentage
& safety training program

90-91, 108

Remark/
Omission

Also refer to
the healthy
promotion
initiative in the
relevant chapter

103-108

-

106

-

“กรุณาพั บตามรอยปรุ และส่งกลับโดยไม่ต้องติดตราไปรษณียากร

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/3789 ปณศ.ลาดพร้าว
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกิจการสังคมเพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
ชั้น 7 อาคาร E เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Email : BDMS.CSD@bdms.co.th
Overseas

รายงานการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ใส่ใจและสร้างสรรค์เพื่ อทุกวันที่ยั่งยืน

แบบส�ำรวจความคิดเห็นผู้อ่าน
รายงานการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
ประจ�ำปี 2562

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
กรุณาท�ำเครื่องหมาย

ลงในช่อง

ข้อมูลจากแบบส�ำรวจความคิดเห็นนี้จะน�ำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหา
และรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2563 ของ BDMS ต่อไป
ขอขอบพระคุณส�ำหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

และแสดงข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

เพศ

ชาย

หญิง

ไม่ต้องการระบุ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สูงกว่าปริญญาโท

นักเรียน / นักศึกษา / สถาบันการศึกษา
พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้า
อื่น ๆ กรุณาระบุ

ระดับการศึกษา

ต�่ำกว่าปริญญาตรี

ท่านเป็นผู้อ่านรายงานการพั ฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มใด

คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

พนักงาน / บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยงานราชการ / หน่วยงานภาครัฐ

ท่านรับทราบรายงานการพั ฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ของ BDMS จากช่องทางใด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

พนักงานของ BDMS

เว็บไซต์ของ BDMS

อื่น ๆ กรุณาระบุ

สัมมนา / นิทรรศการ / บรรยาย

ท่านอ่านรายงานการพั ฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ของ BDMS เพื่ ออะไร

รู้จัก BDMS
เตรียมจัดท�ำรายงานของตนเอง

การศึกษา / การวิจัย
อื่น ๆ กรุณาระบุ

ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของรายงานการพั ฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ของ BDMS
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

ท่านเข้าใจประเด็นสาระด้านความยั่งยืนของ BDMS เพียงใดหลังจากอ่านรายงานแล้ว
ผลการด�ำเนินงานความยั่งยืนสอดคล้องตามกลยุทธ์ของ BDMS เพียงใด
เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือเพียงใด
เนื้อหาตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการทราบเพียงใด
กรุณาเลือกประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน 3 ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับท่าน
โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นตั้งแต่ 1 ส�ำคัญที่สุด 2 ส�ำคัญปานกลาง 3 ส�ำคัญน้อยที่สุด

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการพลังงาน
ส่วนร่วมกับชุมชนและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
การพัฒนาบุคลากร
อื่น ๆ กรุณาระบุ

ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูล
นวัตกรรมและความร่วมมือ
การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย
แนวปฏิบัติการด้านการขายและการติดฉลาก
แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
การจัดการขยะและขยะอันตราย
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจูงใจและรักษาบุคลากร
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร

ท่านคิดว่าเนื้อหารายงานครอบคลุมประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของ BDMS หรือไม่

ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

หากท่านคิดว่าไม่ครอบคลุม โปรดระบุประเด็นที่ควรเพิ่ มเติม

กรุณาระบุข้อเสนอแนะเพื่ อน�ำไปปรับปรุงรายงานการพั ฒนาอย่างยั่งยืนฉบับต่อไป

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ในการบริหารจัดการความยั่งยืนของ BDMS

BDMS ขอขอบคุณอย่างสูงส�ำหรับความร่วมมือของท่าน
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