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สารกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการด้้าน
สุุขภาพครบวงจรในรููปแบบโรงพยาบาลเอกชนและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องทั้้�งใน
และต่่างประเทศ
โดยมีีวิิสััยทััศน์์สู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�นวััตกรรมด้้านบริิการสุุขภาพที่่�เป็็นเลิิศตาม
มาตรฐานสากลพร้้อมบุุคลากรเปี่่�ยมศัักยภาพ
เพื่่�อส่่งมอบคุุณค่่าและประสบการณ์์สููงสุุดแก่่ผู้้�รัับบริิการบนหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลองค์์กรและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ครอบคลุุมความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทกำำ�กัับดููแลองค์์กรเพื่่�อพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืนโดยกำำ�หนดกรอบ
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนที่่�คณะกรรมการบริิหารงานระดัับ
บริิษััทดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนอย่่างต่่อ
เนื่่�อง พิิจารณาความเสี่่�ยงทุุกมิิติิที่่�สามารถส่่งผลต่่อธุุรกิิจทั้้�งใน
ปััจจุุบัันและในอนาคต นอกจากนี้้�ยัังสร้้างส่่วนร่่วมต่่อสัังคมใน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ผ่่านการจััดตั้้ง� โรงพยาบาล
สนามที่่�พร้้อมด้้วยนวััตกรรมเชิิงโทรเวชศาสตร์์ ส่่งผลให้้บริิษัทั ได้้รับั
คััดเลืือกให้้เป็็นหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) และเป็็นสมาชิิกในดััชนีีหุ้้�นยั่่�งยืืน
(SETTHSI) ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีที่่ี � 2 โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และเป็็ นสม าชิิ ก ในดัั ชนีี ความยั่่� ง ยืืนดาวน์์ โจนส์์ (Dow Jones
Sustainability Index) โดย S&P Global เป็็นปีีแรก
ปััจจุุบััน บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจและสามารถสร้้างรายได้้กว่่า 75,718
ล้้านบาท ด้้วยบุุคลากรทั้้�งหมดกว่่า 30,857 คน ครอบคลุุม 53
โรงพยาบาลในเครืือและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องด้้านสุุขภาพ บริิษััทมีี
จำำ�นวนเตีียงตามโครงสร้้างเพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วยประมาณ 6,391 เตีียง
โดยมีีผู้้�ป่่วยนอกใช้้บริิการทั้้�งหมดประมาณ 9.6 ล้้านรายต่่อปีี และ
ผู้้�ป่่วยในใช้้บริิการทั้้�งหมดประมาณ 1.4 ล้้านรายต่่อปีี ด้้านคุุณภาพ
และความปลอดภััยของการให้้บริิการ โรงพยาบาลเครืือข่่ายได้้รัับ
การรัั บ รองมาตรฐานทั้้� ง ระดัั บ ประเทศและระดัั บ สากล พร้้ อ ม
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านสารสนเทศที่่�สอดคล้้องตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 และยัังคงบููรณาการนวััตกรรม
โดยร่่วมมืือกัับ Start Up และโรงพยาบาลเครืือข่่าย เพื่่�อขัับเคลื่่�อน
สู่่� ก ารเป็็ น โรงพยาบาลอัั จ ฉริิ ย ะภายใต้้ ก รอบดำำ� เนิิ น งานด้้ า น
นวััตกรรมและงานประกวดนวััตกรรม BDMS Award 2021 ใน
หมวด Patient Experience และ Novelty Health
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม บริิษัทั ดำเนิินการฝึึกอบรมและกำหนดโครงการ
ที่่�สอดคล้้องตามนโยบาย BDMS Earth Healthcare เพื่่อ� ประสิิทธิิภาพ
การใช้้ทรััพยากรสููงสุุดและเข้้าร่่วมโครงการรณรงค์์เพื่่�อลดผล
กระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ Care the Bear ที่่�จััด
โดยตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง รวมทั้้� ง
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สนัับสนุุนวััฒนธรรมนวััตกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านโครงการ
BDMS Award ในหมวด Earth Healthcare ประกอบกัั บ นำร่่ อ ง
การตรวจประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพื่อ่� ความสอดคล้้อง
ตามข้้ อ กำหนดและเพื่่� อ ใช้้ ก ำหนดแผนการลดผลกระทบต่่ อ
สภาวะโลกร้้อนอย่่างเป็็นรููปธรรมตั้้�งแต่่ปีี 2565 เป็็นต้้นไป
ด้้านสัังคม บริิษััทยัังคงดำเนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมผ่่านโครงการ
สนัับสนุุนการเข้้าถึึงบริิการทางด้้านสุุขภาพแก่่กลุ่่�มเปราะบางและ
ผู้้�ด้้อยโอกาส และกำหนดโครงการฝึึกอบรมเพื่่�อยกระดัับสุุขภาพ
ของชุุมชนไปพร้้อมกัับการฉีีดวััคซีีนในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
COVID-19 รวมทั้้�งกำหนดโครงการเพื่อ่� สัังคมเชิิงพาณิิชย์์ที่่ผู้้�มี
� ส่ี วน
่
ได้้เสีียสามารถร่่วมช่่วยเหลืือสัังคมผ่่านกิิจกรรมของบริิษัทั ในส่่วน
การพััฒนาบุุคลากร บริิษัทั มีีการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงานผ่่าน
ระบบออนไลน์์เพื่อ่� เว้้นระยะห่่างทางสัังคม สำหรัับการจััดการด้้าน
อาชีีวอนามััยและความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ี บริิษัทั ดำเนิินการประเมิินความ
เสี่่�ยงและกำหนดมาตรการในทุุกกิิจกรรมในพื้้�นที่่�ดำเนิินการ และ
ยัังคงดำเนิินโครงการที่่�เกี่่ย� วข้้องเพื่อ่� พััฒนาความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� สูี งู สุุด
แก่่บุุคลากรไปพร้้อมกัับการติิดตามระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กร
อย่่างต่่อเนื่่�อง
สุุดท้้ายนี้้� บริิษััทมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะสร้้างส่่วนร่่วมและสื่่�อสารผล
ดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนรวมถึึงเป้้าหมายสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�บริิการ
ด้้านสุุขภาพเพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีบนวิิถีีของความยั่่�งยืืนให้้เป็็นที่่�
ประจัักษ์์ ซึ่่�งต้้องขอขอบคุุณผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�รัับ
บริิการ บุุคลากรทางการแพทย์์ พนัักงานในเครืือ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ที่่�สนัับสนุุนและร่่วมดำำ�เนิินการเพื่่�อจะนำำ�พาให้้บริิษััทเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน เคีียงคู่่�สัังคมตลอดไป

แพทย์์หญิิงปรมาภรณ์์ ปราสาททองโอสถ
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วิิสััยทััศน์์
วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ข องบริิ ษัั ท กรุุ ง เทพดุุ สิิ ต เวชการ จำำ�กัั ด
(มหาชน) คืือการเป็็นผู้้�ให้้บริิการการดููแลสุุขภาพระดัับ
ตติิยภููมิิระดัับแนวหน้้าในประเทศไทย โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ให้้ ก ารดูู แ ลสุุ ข ภาพที่่� มุ่่� งเน้้ น การรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยด้้ ว ย
คุุ ณ ภาพระดัั บ สากล ควบคู่่�ไปกัั บ เทคโนโลยีีทางการ
แพทย์์ที่่�ทัันสมััย เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะรวบรวมทีีมดููแลสุุขภาพ
ที่่�มีีจริิยธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ สามารถให้้การรัักษาที่่�
ปลอดภััยและประสบความสำำ�เร็็จแก่่ผู้้�ป่่วยทุุกเพศทุุกวััย

บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BDMS เป็็น
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ชื่่�อหลััก
ทรััพย์์ “BDMS”) และเป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
(Healthcare Services) ในรููปแบบธุุรกิิจโรงพยาบาลเอกชนและ
ธุุรกิจที่่
ิ เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับการรัักษาพยาบาลทั้้�งในประเทศไทยและต่่าง
ประเทศ มีีสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่� 2 ซอยศููนย์์วิิจััย 7 ถนนเพชรบุุรีี
ตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพ 10310 ประเทศไทย
BDMS มีีเครืือข่่ายโรงพยาบาลเอกชนครอบคลุุมทั่่�วทุุกภููมิิภาคทั้้�ง
ในประเทศไทยและประเทศกััมพููชา จำำ�นวน 53 โรงพยาบาล ซึ่ง่� ให้้
บริิการด้้านสุุขภาพครบวงจรตั้้�งแต่่การป้้องกััน การรัักษา และการ
บำำ�บััด เพื่่�อฟื้้�นฟููหลัังการรัักษาสำำ�หรัับลููกค้้าชาวไทยและชาวต่่าง
ชาติิ โดยได้้รัับการรัับรองมาตรฐานจากสถาบัันรัับรองคุุณภาพ
ระดัับสากล
BDMS มีีศููนย์์ ก ารแพทย์์ แ ห่่งความเป็็ น เลิิ ศ (Center of
Excellence) ในโรงพยาบาลในเครืือ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการให้้
บริิการทางการแพทย์์ในทุุกด้้าน โดยนำำ�รููปแบบการบริิหารจััดการ
การดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยจากสถาบัันการแพทย์์ชั้้�นนำำ�จากทั่่�วโลกมา
ประยุุกต์์ใช้้และมีีแนวทางปฎิิบััติิที่่�ชััดเจนตามมาตรฐานสากล
BDMS แบ่่งพื้้�นที่่ก� ารบริิหารจััดการแบบโครงข่่ายตามภููมิิภาค โดย
มีีโรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิทำำ�หน้้าที่่�เป็็นศููนย์์กลาง (Hub) ดููแล
และรัับส่่งต่่อผู้้�ป่่วยที่่�มีีความรุุนแรง เกิินศัักยภาพและขีีดความ
สามารถในการดููแลรัักษาจากโรงพยาบาลลููกข่่าย (spoke) เพื่่�อ
ให้้การบริิหารจััดการทรััพยากรและบุุคลากรทางการแพทย์์เกิิด
ประโยชน์์ร่่วมกัันสููงสุุด

https://www.bangkokhospital.com/
about-us/vision-mission

นอกจากนี้้� BDMS ยัังมีีธุุรกิิจสนัับสนุุนด้้านการแพทย์์ ได้้แก่่ ธุุรกิิจ
ห้้องปฎิิบััติิการทางการแพทย์์ ธุุรกิิจผลิิตยา ธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��เกลืือ
ร้้านขายยาและเวชภััณฑ์์ เป็็นต้้น

1

GRI 2-1

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

3

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

เครืือข่่ายธุุรกิิจของ BDMS

2,3

กลุ่่�มโรงพยาบาลกรุุงเทพ

กลุ่่�มโรงพยาบาลสมิิติิเวช

โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช

มุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศทางการแพทย์์ของ
เอเชีียแปซิิฟิิคด้้วยสมาร์์ทเฮลท์์แคร์์

มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ของโรงพยาบาลระดัับ
แนวหน้้าของประเทศไทยที่่�ให้้บริิการ
ทางการแพทย์์ที่่�ครบวงจร ด้้วยเทคโนโลยีี
ที่่�ทัันสมััย มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ

วางใจให้้เป็็นผู้้�ดููแลสุุขภาพ
ทุุกช่่วงเวลาแห่่งชีีวิิต

กลุ่่�มโรงพยาบาลพญาไท

กลุ่่�มโรงพยาบาลเปาโล

เป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างสรรค์์สุุขภาพที่่�ดีี
เพื่่�อศัักยภาพแห่่งการใช้้ชีีวิิต

โรงพยาบาลชั้้�นนำำ�ของไทยที่่�มุ่่�งเน้้น
ไปยัังประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ป่่วย
ร่่วมกัับผลการรัักษา
และนวััตกรรมที่่�โดดเด่่น

กลุ่่�มโรงพยาบาลท้้องถิ่่�นและ
กลุ่่�มโรงพยาบาลรอยััล 

กลุ่่�มโรงพยาบาล
ที่่�ให้้บริิการในพื้้�นที่่�ท้้องถิ่่�น
และในต่่างประเทศ

คลิินิิกสุุขภาพด้้านดููแลป้้องกัันและฟื้้�นฟููสุุขภาพ

ศููนย์์บริิการสุุขภาพเชิิงฟื้้�นฟููในระยะเปลี่่�ยนผ่่าน

มุ่่�งเน้้นการดููแลป้้องกััน และเสริิมสร้้างสภาวะสุุขภาพ
ให้้ผู้้�มารัับบริิการมีีชีีวิิตยืืนยาวอย่่างมีีคุุณภาพ

มุ่่�งเน้้นการดููแลสุุขภาพระยะฟื้้�นฟูู สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััด
และผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องฟื้้�นฟููทำำ�กายภาพบำำ�บััด

ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการรัักษาพยาบาล

ได้้แก่่ บริิษััทผลิิตและจำำ�หน่่ายยา น้ำำ��เกลืือ และวััสดุุภััณฑ์์ทางการแพทย์์ ห้้องปฏิิบััติิการทางการแพทย์์
บริิการขนส่่งผู้้�ป่่วยทางอากาศ และบริิการอื่่�น ๆ

2

GRI 2-1
ดูู รายละเอีี ยดธุุ รกิิ จของ BDMS เพิ่่� มเติิ มที่่� เว็็ บไซต์์ www.bdms.co.th/sustainability และรายงานประจำำ �ปีีของ BDMS ที่่� เว็็ บไซต์์ https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report

3

4

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

สถานะการเป็็นสมาชิิกและสมาคมในภาคธุุรกิิจ

4

BDMS เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกกัับสมาคมและองค์์กรในภาคธุุรกิจที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องในฐานะผู้้�ให้้บริิการทางการแพทย์์และในฐานะบริิษัทจ
ั ดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เช่่น ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
เป็็นต้้น

กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของ BDMS (BDMS Business Strategy)

5,6

BDMS ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�รัับบริิการในราคาที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการส่่งต่่อ
ผู้้�ป่่วย และขีีดความสามารถของศููนย์์การแพทย์์แห่่งความเป็็นเลิิศ ขยายฐานลููกค้้าประกัันและลููกค้้าสััญญา เพื่่�อเพิ่่�มอััตราการครองเตีียง
(Occupancy Rate) และการใช้้เครื่่อ� งมืือแพทย์์ นอกจากนี้้� BDMS มีคี วามร่่วมมืือทางการแพทย์์ในระดัับสากล การปรัับตััวเข้้าสู่่ก� ารเป็็น
Smart Virtual Hospital และส่่งเสริิมนวััตกรรมด้้าน Health Application สำำ�หรัับด้้านความยั่่�งยืืน BDMS ให้้ความสำำ�คััญกัับมาตรฐาน
ด้้านคุุณภาพและความปลอดภััย การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และการมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลให้้ BDMS ได้้รัับ
รางวััลในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง

BDMS Vision

GROWING
REVENUE

INNOVATION

INCREASING
UTILIZATION

OPERATIONAL
EFFICIENCY
& CAPEX
OPTIMIZATION

SUSTAINABILITY
DEVELOPMENT

Operational Excellence
& Assured Quality

Risk Management

Governance & Etical Conducts

Human Capital Optimization

4

GRI 2-28
GRI 2-22
6
ดูู รายละเอีี ยดกลยุุ ทธ์์การดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ และรางวัั ลความภาคภูู มิิใจเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability หรืื อในรายงานประจำำ �ปีี 2564
ที่่� https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
5

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

5

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

สถิิติิผลดำำ�เนิินงานด้้านธุุรกิิจของ BDMS

7,8

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2562

2563

2564

จำำ�นวนโรงพยาบาลที่่�ให้้บริิการ
(Number of Hospitals)

แห่่ง

46

48

49

53

รายได้้รวม (Total Revenues)

บาท

78,362,601,612

91,402,136,673

71,491,580,937

75,718,538,154

รายได้้จากการดำำ�เนิินงานรวม9
(Total Operating Income)

บาท

78,288,254,198

83,773,836,160

69,057,135,111

75,713,963,386

สิินทรััพย์์รวม (Total Assets)

บาท

หนี้้�สิิน (Total Liabilities)

บาท

60,060,678,617

46,480,113,870

44,587,551,883

40,688,686,254

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (Total Equity)

บาท

73,438,072,319

87,181,623,149

91,462,699,360

87,764,932,176

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานทั้้�งหมด
(Total Operating Expense)

บาท

66,499,927,027

71,723,285,485

60,532,078,612

64,490,582,673

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากร
(เงิินเดืือนและสวััสดิิการ)
(Total Employee Related Expenses Salaries & Benefits)

บาท

18,766,889,888

20,704,037,868

16,896,237,619

18,173,186,214

ผลตอบแทนจากการลงทุุนในบุุคลากร10
(Human Capital Return on Investment
- HCROI)

-

1.63

1.95

1.65

1.62

7

133,498,750,936 133,661,737,019 136,050,251,243 128,453,618,430

GRI 201-1
ดูู รายละเอีี ยดผลดำำ �เนิิ นงานด้้ านธุุ รกิิ จของ BDMS เพิ่่� มเติิ มในรายงานประจำำ �ปีี 2564 ที่่� https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
รายได้้ จากการดำำ �เนิิ นงานรวม (Total Operating Income) ไม่่ รวมรายได้้ จากเงิิ นปัั นผลรัั บ กำำ �ไรจากการจำำ �หน่่ ายเงิิ นลงทุุ นในบริิ ษััทร่่ วมและเงิิ นลงทุุ นระยะยาวอื่่� น
10
คำำ �นวณโดยใช้้ สููตร HCROI = (รายได้้ รวม-(ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงานทั้้� งหมด - ค่่ าใช้้ จ่่ายที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บบุุ คลากร) / ค่่ าใช้้ จ่่ายที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บบุุ คลากร
8
9

6

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

การส่่งมอบคุุณค่่าแก่่ผู้้� ใช้้บริิการของ BDMS

11

ขั้้�นตอนการส่่งมอบคุุณค่่าแก่่ผู้้� ใช้้บริิการของ BDMS (BDMS Value Chain)

การคััดกรอง
(Screening)

การเข้้ารัับบริิการ
(Admission)

การดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง
(Continuity of Care)

คััดกรองผู้้�ป่่วยก่่อนเข้้าใช้้บริิการเพื่่อ� ระบุุว่่า
โรงพยาบาลสามารถส่่งมอบบริิการได้้ด้้วย
ทรััพยากรที่่�มีี และจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
เพื่่�อประเมิินและให้้การรัักษากรณีีผู้้�ป่่วย
ฉุุกเฉิิน

บริิหารจััดการผู้้�ป่่วยตลอดกระบวนการใช้้
บริิการในโรงพยาบาล ครอบคลุุมการลง
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยนอก การรัับผู้้�ป่่วยในเข้้า
รัักษาตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด การจััดลำำ�ดัับ
ความต้้องการใช้้บริิการด้้านสุุขภาพตาม
สภาพของผู้้�ป่่วยใน การสื่่�อสารแนวปฏิิบััติิ
ในหอผู้้�ป่่วยและแนวทางการรัักษา ค่่าใช้้
จ่่าย แก่่ผู้้�ป่่วยและครอบครััว

ดููแลและให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยแพทย์์ พยาบาล และผู้้�เชี่่� ย วชาญ
ทางการแพทย์์ อื่่� น ๆ ที่่� ผ่่ านการรัั บ รอง
คุุ ณ สมบัั ติิ ใ นทุุ ก กระบวนการให้้ บ ริิ ก าร
ได้้แก่่ บริิการฉุุกเฉิิน การรัับผู้้�ป่่วยในเข้้า
รัักษา การวิินิิจฉััย การรัักษา การรัักษา
ผู้้�ป่่วยนอก และบริิการอื่่�น ๆ ซึ่่�งจะสื่่�อสาร
รายละเอีียดแก่่ผู้้�ป่่วยตามอย่่างเหมาะสม

การส่่งต่่อการรัักษาผู้้�ป่่วย
(Transfer of Patients)

การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
(Transportation)

ส่่งต่่อการรัักษาผู้้�ป่่วยอย่่างปลอดภััยตาม
ความต้้องการการรัักษาและความสามารถ
ขององค์์กรปลายทางที่่�รับั ช่่วงการรัักษาต่่อ
พร้้ อ มสื่่� อ สารรายละเอีียดสรุุ ป ของ
ผู้้�ป่่วยที่่�บัันทึึกอย่่างเป็็นระบบ

ให้้บริิการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยตามกฎหมาย
และข้้ อ กำำ� หนดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ คุุ ณ ภาพ
และความปลอดภััยในการเคลื่่�อนย้้าย

สิ้้�นสุุดการรัักษา การส่่งต่่อการรัักษา
และการติิดตามอาการ
(Discharge, Referral, and
Follow-Up)

ร่่วมมืือกัั บ บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ แ ละ
หน่่วยงานภายนอกเพื่่�อส่่งต่่อการรััก ษา
หรืือสิ้้� น สุุ ด กระบวนการรัั ก ษาให้้ เ ป็็ น ไป
อย่่างเหมาะสมตามสุุ ข ภาพของผู้้�ป่่ ว ย
โดยมีีการสรุุปรายละเอีียดการให้้บริิการให้้
แก่่ผู้้�ป่่วยในเมื่่�อสิ้้�นสุุดการดููแลรัักษา การ
สื่่�อสารแนวทางการติิดตามอาการในรููป
แบบที่่�ผู้้�ป่ว่ ยเข้้าใจได้้ การสื่่อ� สารบัันทึกึ การ
รัักษาที่่�มีคี วามซัับซ้้อนแก่่บุุคลากรทางการ
แพทย์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกรณีีผู้้�ป่่ ว ยนอก การ
สื่่�อสารความรู้้�หรืือแนวทางการดููแลอย่่าง
ต่่ อ เ นื่่� อ ง แ ก่่ผู้้�ป่่ ว ย แ ล ะ ค ร อ บ ค รัั ว
ตามความจำำ�เป็็น และมีีการบริิหารจััดการ
และติิ ด ตามผู้้�ป่่ ว ยที่่� แ จ้้ ง ล่่วงหน้้ า ว่่า
อาจไม่่สามารถดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�
ของแพทย์์ได้้หรืือออกจากโรงพยาบาลโดย
ไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า เป็็นต้้น

11

GRI 2-6

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

7

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

12

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) (BDMS) จััดทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9
ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) โดยเป็็นรายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงานตามปีีปฏิิทิิน
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564 ต่่อเนื่่�องจากรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนฉบัับที่่� 8 (เปิิดเผยเมื่่�อวัันที่่� 8 มีีนาคม
2564) เพื่่�อสื่่�อสารความก้้าวหน้้าของผลดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ครอบคลุุมมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ รวมถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นสถานบริิการทางการแพทย์์ที่่�เป็็นเลิิศตามมาตรฐานสากลและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�รัับ
บริิการ รวมทั้้�งตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ความครอบคลุุมสถิิติิผลดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
โรงพยาบาล

13,14,15,16

เศรษฐกิิจ

สิ่่�งแวดล้้อม

บุุคลากร

อาชีีวอนามััย

กิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคม

รพ.กรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ (BHQ)17
รพ.กรุุงเทพหััวหิิน (BHN)
รพ.กรุุงเทพสนามจัันทร์์ (BSN)
รพ.เทพากร (TPK)
รพ.กรุุงเทพเพชรบุุรีี (BPR)
รพ.กรุุงเทพเมืืองราช (BMR)
รพ.สมิิติิเวช สุุขุุมวิิท (SVH)
รพ.สมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์ (SNH)
รพ.สมิิติิเวช ศรีีราชา (SSH)
รพ.สมิิติิเวช ธนบุุรีี (STH)
รพ.สมิิติิเวช ชลบุุรีี (SCH)
รพ.สมิิติิเวช ไชน่่าทาวน์์ (SCT)
รพ.บีีเอ็็นเอช (BNH)
รพ.กรุุงเทพพััทยา (BPH)
รพ.กรุุงเทพระยอง (BRH)
รพ.กรุุงเทพจัันทบุุรีี (BCH)
รพ.กรุุงเทพตราด (BTH)
รพ.ศรีีระยอง (SRH)
12

GRI 2-3
GRI 2-2, GRI 2-4
14
ดูู รายละเอีี ยดขอบเขตการรายงานเพิ่่� มเติิ มในแต่่ ละบท ทั้้� งนี้้� BDMS จะขยายขอบเขตการรายงานให้้ ครอบคลุุ มทุุ กพื้้� นที่่� ดำำ�เนิิ นงานต่่ อไปในอนาคต โดยสามารถดูู รายละเอีี ยดบริิ ษััทในเครืื อ BDMS ทั้้� งหมดได้้ ใน
รายงานประจำำ �ปีี 2564 ที่่� https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
15
สถิิ ติิผลดำำ �เนิิ นงานด้้ านความยั่่� งยืื นด้้ านเศรษฐกิิ จและด้้ านบุุ คลากรครอบคลุุ มทั้้� งเครืื อ BDMS (กลุ่่�มธุุ รกิิ จให้้ บริิ การด้้ านสุุ ขภาพและกลุ่่�มธุุ รกิิ จที่่� เกี่่� ยวข้้ อง)
16
เฉพาะโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่่ านั้้� น
17
ครอบคลุุ มโรงพยาบาลย่่ อยทั้้� งหมดภายใต้้ BHQ
13
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ความครอบคลุุมสถิิติิผลดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
โรงพยาบาล

เศรษฐกิิจ

สิ่่�งแวดล้้อม

บุุคลากร

อาชีีวอนามััย

กิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคม

100

77.81

100

77.81

86.37

รพ.จอมเทีียน (JTH)
รพ.กรุุงเทพเชีียงใหม่่ (BCM)
รพ.กรุุงเทพราชสีีมา (BKH)
รพ.กรุุงเทพปากช่่อง (BHP)
รพ.กรุุงเทพอุุดร (BUD)
รพ.กรุุงเทพพิิษณุุโลก (BPL)
รพ.กรุุงเทพขอนแก่่น (BKN)
รพ.กรุุงเทพเชีียงราย (BCR)
รพ.พญาไท1 (PT1)
รพ.พญาไท2 (PT2)
รพ.พญาไท3 (PT3)
รพ.พญาไท ศรีีราชา (PTS)
รพ.พญาไท นวมิินทร์์ (PTN)
รพ.เปาโล พหลโยธิิน (PLP)
รพ.เปาโล สมุุทรปราการ (PLS)
รพ.เปาโล โชคชััย 4 (PLC)
รพ.เปาโล รัังสิิต (PLR)
รพ.เปาโล เกษตร (PLK)
รพ.เปาโล พระประแดง (PLD)
รพ.กรุุงเทพภููเก็็ต (BPK)
รพ.กรุุงเทพสิิริิโรจน์์ (BSI)
รพ.ดีีบุุก (DBK)
รพ.กรุุงเทพหาดใหญ่่ (BHH)
รพ.กรุุงเทพสมุุย (BSH)
รพ.กรุุงเทพสุุราษฎร์์ (BSR)
% เทีียบกัับรายได้้จากการดำำ�เนิินงานของ
โรงพยาบาล (Hospital Revenue)18

18

นัั บเฉพาะโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่่ านั้้� น

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

9

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

การกำกัับดููแลของ BDMS
การกำำ�กัับดููแล BDMS

1,2

BDMS กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรซึ่่�งประกอบด้้วยคณะ
กรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�ง 5 คณะ
ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินงาน การควบคุุม
ภายในและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลให้้สอดคล้้อง
ตามข้้อกำำ�หนดและมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบ
ได้้ ตลอดจนกำำ�กัั บ ดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายและ
ประเมิินผลดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลองค์์กรอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่รับั ผิิดชอบการ
ดำำ� เนิิ น งานตามนโยบายการดำำ� เนิิ น งาน การควบคุุ ม
ภายใน และแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งทำำ�
หน้้าที่่สื่่� อ� สารนโยบายและกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงาน
ผ่่ า นผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สูู ง ขององค์์ ก ร เพื่่� อ สื่่� อ สารและ
ติิดตามการดำำ�เนิินงานต่่อไปยัังผู้้�บริิหารและบุุคลากรทุุก
คนในองค์์กรต่่อไป

คณะกรรมการบริิหารงานระดัับบริิษััท

3

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ได้้อนุุมัติั ใิ ห้้มีกี ารจััดตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารงานระดัับบริิษัทั (Corporate BDMS Committee) เพื่่อ� รัับผิิดชอบ
วางนโยบายของบริิษัทั และบริิหารจััดการงานที่่�รับั ผิิดชอบไปในทิิศทางเดีียวกัันและรายงานผลดำำ�เนิินงานให้้แก่่กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
คณะกรรมการชุุดย่่อย และคณะกรรมการบริิษัทต
ั ามลำำ�ดับั

1

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงบริิษััท 
(Enterprise Risk Management
Committee)

คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลมาตรฐานองค์์กร
(Standardization & Compliance
Committee)

คณะกรรมการ
พััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
(Sustainability Development
Committee)

บริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััท
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

วางแนวทางเพื่่�อความสอดคล้้อง
ตามมาตรฐานคุุณภาพโรงพยาบาล

กำำ�หนดกลยุุทธ์์การพััฒนาองค์์กร
อย่่างยั่่�งยืืนโดยการบููรณาการ
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม

GRI 2-9
ดูู รายละเอีี ยดโครงสร้้ างคณะกรรมการบริิ ษััท การกำำ �กัับดูู แลกิิ จการของ BDMS และผลดำำ �เนิิ นงานด้้ านการกำำ �กัับดูู แลเพื่่� มเติิ มในรายงานประจำำ �ปีี 2564 ที่่�
https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
3
ดูู รายละเอีี ยดโครงสร้้ างและบทบาทหน้้ าที่่� ของคณะกรรมการระดัั บบริิ ษััทในบทที่่� เกี่่� ยวข้้ อง
2

10

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ BDMS
จรรยาบรรณสำำ�หรัับบุุคลากร

1,2

BDMS กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิจิ บนพื้้�นฐานของความยั่่�งยืืนและสอดคล้้องตามหลัักจริิยธรรม เพื่่อ� แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมเปิิดเผยนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างโปร่่งใส และกำำ�หนดแนวทางการรายงานกรณีีมีีข้้อซัักถามหรืือร้้องเรีียน
กรณีีละเมิิดแนวปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนด และยัังกำำ�หนดมาตรการทางวิินััยกรณีีที่่�พนัักงานฝ่่าฝืืน หลีีกเลี่่�ยง ขััดขืืน ไม่่ปฏิิบััติิ และหรืือละเลยเพิิก
เฉยต่่อกฏข้้อบัังคัับ ระเบีียบ แนวปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั รวมทั้้�งคำำ�สั่่ง� ของผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือพนัักงานระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพขึ้้น� ไป การ
กระทำำ�ผิดิ วิินัยั หรืือกระทำำ�ผิดิ อื่่น� ๆ ซึ่ง่� มาตรการลงโทษทางวิินัยั อาจพิิจารณาลงโทษตามดุุลยพิินิจิ ของผู้้�บัังคัับบััญชา ได้้แก่่ ตัักเตืือนด้้วย
วาจาหรืือลายลัักษณ์์อัักษร ให้้พัักงานเพื่่�อลงโทษโดยไม่่จ่่ายค่่าจ้้าง (ไม่่เกิิน 7 วััน) ตััดเงิินรางวััลประจำำ�ปีี ไม่่ขึ้้�นเงิินเดืือน ไม่่ปรัับเงิินเดืือน
เลิิกจ้้าง หรืือไล่่ออก

การฝึึกอบรมด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจ Employee Policies
BDMS กำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยทรััพยากรบุุคคลกลางดำำ�เนิินการจััดการด้้านจรรยาบรรณธุุรกิจิ ให้้กับั ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับของบริิษัทั ซึ่่ง� เน้้น
ไปในเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม การดููแลกิิจการที่่�ดีี และการดููแลเรื่่อ� งการใช้้ข้อ้ มููลภายใน เพื่่อ� ความสอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาลพร้้อมปลููกฝัังให้้
บุุคลากรมีพี ฤติิกรรมด้้านการบริิการที่่�ดีีต่่อผู้้�รับั บริิการและเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีต่่อชุุมชนและสัังคม โดยจััดฝึึกอบรมหลัักสููตรมาตรฐาน (Mandatory
Training) สำำ�หรัับผู้้�จััดการฝ่่ายและหััวหน้้าแผนก ในหััวข้้อธรรมาภิิบาลการบริิหารและจััดการ รวมทั้้�งหลัักสููตรนโยบายพนัักงาน (Employee
Policies) เพื่่อ� ฝึึกอบรมให้้กับั พนัักงานทุุกคนทุุกระดัับในองค์์กร รวมถึึงการติิดตามการปฏิิบัติั แิ ละวััดผลอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานในองค์์กรทำำ�แบบทดสอบความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับนโยบายต่่าง ๆ ที่่�ประกาศใช้้ เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
นโยบายที่่�เกี่่ย� วข้้องดัังนี้้�
นอกจากนี้้� BDMS ยัังเน้้นย้ำำ��และให้้ความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์ รัั ปชัั น โดยมีี ก ารฝึึ ก อบรมให้้ แ ก่่
พนัักงานในเรื่่�องดัังกล่่าวตั้้�งแต่่หลัักสููตร
นโยบายการป้้องกััน
นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ปฐมนิิเทศและหลัักสููตรอบรมที่่�จััดขึ้้�นเป็็น
และต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน
(Policy and Guidelines on
(Fraud Prevention and
ประจำำ� รวมทั้้�งจััดทำำ�สื่อ่� การสอนในรููปแบบ
Human Rights)
Anti-Corruption Policy)
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และกำำ�หนดให้้โรงพยาบาล
และบริิ ษัั ท ในเครืือสื่่� อ สารในช่่องทาง
ภายในองค์์ ก ร นอกจากนี้้� เ มื่่� อ เกิิ ด กรณีี
ทุุจริิตในองค์์กรก็็จะมีีการสื่่�อสารเพื่่�อให้้
พนัักงานทราบและป้้องกัันไม่่ให้้กรณีีดััง
นโยบายเรื่่�องการดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน
นโยบายการไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิิน
กล่่าวเกิิดซ้ำำ��อีีก พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดให้้วััดผล
(Supervision of Inside
ทางปััญญาและลิิขสิิทธิ์์�
Information Usage Policy)
(Policy on Non-Infringement of
เรื่่�องความตระหนัักรู้้�ของพนัักงานทั้้�งเครืือ
และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล
Intellectual Property Rights and
เป็็นรายปีีและนำำ�ผลที่่�ได้้มาจััดเป็็นตััวชี้้�วััด
และสารสนเทศ
Copyrights)
การประเมิินผลงานของผู้้�บริิหารทุุกบริิษััท
(Corporate Information
เพื่่�อให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Disclosure Policy)
กัับทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�
ในเครืือ
1

ดูู รายเอีี ยดนโยบายและข้้ อกำำ�หนดที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จอย่่ างมีี จริิ ยธรรมที่่� https://investor.bangkokhospital.com/th/corporate-governance และในรายงานประจำำ �ปีี 2564 ที่่�
https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
ดูู รายละเอีี ยดจรรยาบรรณพนัั กงาน BDMS เพิ่่� มเติิ มที่่� https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf

2

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

จรรยาบรรณสำำ�หรัับแพทย์์
BDMS กำำ�หนดให้้องค์์กรแพทย์์ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลแพทย์์และทัันตแทพย์์ของโรงพยาบาลในเครืือให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างถููกต้้องตามข้้อ
บัังคัับแพทยสภาว่่าด้้วยการรัักษาจริิยธรรมแห่่งวิิชาชีีพเวชกรรม พ.ศ.2549 และหลัักจรรยาบรรณของ BDMS โดยกำำ�หนดธรรมนููญองค์์กร
แพทย์์และทัันตแพทย์์ (BDMS Medical & Dental Staff Bylaws) ของ BDMS ซึ่ง่� ระบุุรายละเอีียดที่่�เกี่่ย� วข้้องและจำำ�เป็็น เช่่น คุุณสมบััติิ
และประเภทของสมาชิิกขององค์์กรแพทย์์และทัันตแพทย์์ การแต่่งตั้้ง� และการขอต่่ออายุุ การบริิการทางคลิินิกิ การแต่่งตั้้ง� และหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมิินผลแพทย์์และทัันตแพทย์์ในการดููแลผู้้�ป่่วย ความลัับของข้้อมููล ลัักษณะพฤติิกรรมของแพทย์์
ที่่�เหมาะสม และลัักษณะพฤติิกรรมของแพทย์์ที่่�ไม่่เหมาะสม เป็็นต้้น นอกจากนี้้� BDMS ยัังกำำ�หนดให้้ติิดตามประสิิทธิิภาพด้้านจรรยา
บรรณแพทย์์และพฤติิกรรมของแพทย์์จากข้้อร้้องเรีียน คำำ�ติิ ผ่่านระบบออนไลน์์และกรณีีเป็็นเรื่่�องของจรรรยาบรรณ จะมีีการสอบสวน
(Fact Finding) เพื่่อ� กำำ�หนดมาตรการการลงโทษทางวิินัยั ตั้้ง� แต่่การตัักเตืือน ภาคทััณฑ์์ และให้้ออกจากงาน ตามลำำ�ดับั ตามระเบีียบที่่�ระบุุ
ในธรรมนููญองค์์กรแพทย์์

โครงการฝึึกอบรมภาคบัังคัับด้้านจรรยาบรรณและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของแพทย์์และทัันตแพทย์์
BDMS กำำ�หนดให้้องค์์กรแพทย์์รับั ผิิดชอบฝึึกอบรมหลัักสููตรภาคบัังคัับ ให้้แก่่แพทย์์และทัันตแพทย์์ในเครืือ BDMS เพื่่อ� สื่่อ� สารและสร้้างความ
เข้้าใจต่่อแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดีี� ถููกต้้อง และสอดคล้้องตามธรรมนููญองค์์กรแพทย์์ของบริิษัทั ผ่่านแอปพลิิเคชััน BDMS MSO Training
ในปีี 2564 BDMS กำำ�หนดหลัักสููตรภาคบัังคัับ (BDMS Mandatory Course) ทั้้�งสิ้้น� 7 หลัักสููตร อัันประกอบด้้วย 1.) หลัักสููตร BDMS
Bylaws 2.) หลัักสููตร Code of Behavior 3.) หลัักสููตร Doctor Communication ซึ่่ง� มีี 5 หลัักสููตรย่่อย

ธรรมนููญองค์์กรแพทย์์
(BDMS Bylaws)

ลัักษณะพฤติิกรรมของแพทย์์
(Code of Behavior)

การติิดต่่อสื่่�อสารของแพทย์์
(Doctor Communication)

ในปีี 2564 BDMS กำำ�หนดให้้แพทย์์และทัันตแพทย์์ทุุกท่่านต้้องเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรภาคบัังคัับ (BDMS Mandatory Course)
ผ่่านระบบออนไลน์์ให้้ได้้ 100% ซึ่่ง� เป็็นการยกระดัับการติิดตามจากระบบลงชื่่อ� รัับทราบเอกสารธรรมนููญองค์์กรแพทย์์ที่่แ� นบรายละเอีียด
ของ ลัักษณะพฤติิกรรมของแพทย์์ (BDMS-Code of Behavior) และเพื่่�อเป็็นการประยุุกต์์ใช้้ระบบออนไลน์์ที่่�มีีความทัันสมััย เข้้าถึึงง่่าย
มาใช้้ทดแทนการอบรมและการรัับทราบข้้อมููลในรููปแบบเดิิม เพื่่�อให้้แพทย์์และทัันตแพทย์์ได้้สามารถเข้้ารัับการอบรมได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
อย่่างสะดวกมากขึ้้�น
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

แนวปฏิิบััติิของบุุคลากรทางการแพทย์์ต่่อผู้้�ป่่วย
BDMS กำำ�หนดจรรยาบรรณและกฎข้้อบัังคัับสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้อย่่างมั่่�นใจและมีีอิิสระตามสมควร และมีี
ผลบัังคัับใช้้ต่่อตััวผู้้�ป่่วยด้้วย ยกเว้้นกรณีีที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นต้้องขอยกเลิิกข้้อบัังคัับเป็็นกรณีีพิิเศษ เนื่่อ� งจากข้้อจำำ�กัดั ทางสภาพร่่างกายและจิิตใจ
ของผู้้�ป่่วยซึ่ง่� อยู่่ใ� นดุุลพิินิจิ ของแพทย์์ซึ่ง่� ได้้ปรึกึ ษากัับผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลหรืือตััวแทนของผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล หรืือหััวหน้้าแผนกที่่�
เกี่่ย� วข้้องเป็็นอย่่างดีีแล้้ว โดยมีีตััวอย่่างรายละเอีียดในการรัับผู้้�ป่่วยเข้้ารัักษา การย้้ายผู้้�ป่่วย การอนุุญาตให้้ผู้้�ป่ว่ ยกลัับ และการให้้การรัักษา
ดัังนี้้�

การยอมรัับผู้้�ป่่วยเข้้ารัักษา

การย้้ายผู้้�ป่่วย

• ผู้้�ป่่วยจะถููกรัับเข้้ารัักษาเมื่่�อได้้รัับการยิินยอมจากบุุคลากร
วิิชาชีีพ
• เตีียงพร้้อมที่่�พัักของผู้้�ป่่วยจะถููกกำำ�หนดตามความจำำ�เป็็นและ
ความสะดวกในการรัักษา
• การปฏิิเสธการรัับผู้้�ป่่วยเข้้ารัักษาสามารถเกิิดขึ้้น� ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่ว่ ย
เป็็นโรคที่่�อาจเป็็นอัันตรายต่่อชีีวิิตของผู้้�ป่่วยท่่านอื่่�น ไม่่เป็็นที่่�
พึึงประสงค์์ต่่อผู้้�ป่่วยท่่านอื่่น� หรืือเป็็นผู้้�ป่ว่ ยที่่�ไม่่สามารถเข้้ารัับ
การรัักษาได้้ในสภาวะแวดล้้อมปกติิ ตามความเห็็นชอบของ
แพทย์์ผู้้�ให้้การรัักษา

• การย้้ายผู้้�ป่่วยภายในโรงพยาบาลพิิจารณาตามลำำ�ดัับความ
สำำ�คัญ
ั เช่่น จากห้้องฉุุกเฉิินหรืือห้้องพัักฟื้้น� ไปยัังหอผู้้�ป่่วย หรืือ
จากหออภิิบาลผู้้�ป่่วยวิิกฤต (Critical Care Unit) หรืือห้้อง
ผดุุงครรภ์์(Obstetric Patient Care Unit) ไปยัังหอผู้้�ป่่วยปกติิ
(Ward) เป็็นต้้น
• การย้้ายผู้้�ป่่วยออกนอกโรงพยาบาล จะดำำ�เนิินการเมื่่อ� ผู้้�ป่่วยได้้
รัับการยอมรัับเข้้ารัักษาจากองค์์กรปลายทาง ผู้้�ป่่วยอยู่่�ใน
สภาวะคงที่่� เป็็นความประสงค์์ของตััวผู้้�ป่่วยหรืือแพทย์์ผู้้�ให้้การ
รัักษา หรืือจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาในสถานที่่�อื่่�นเนื่่�องจาก
ความไม่่พร้้อมของการรัักษาในโรงพยาบาลต้้นทาง

การอนุุญาตให้้ผู้้�ป่่วยกลัับ

การรัักษาผู้้�ป่่วย

• ผู้้�ป่่วยสามารถจำำ�หน่่ายออกเมื่่�อได้้รัับการยิินยอมจากแพทย์์ผู้้�
ให้้การรัักษาและผลวิินิิจฉััยของผู้้�ป่่วยจะต้้องถููกบัันทึึกในแฟ้้ม
ประวััติิของผู้้�ป่่วยก่่อนกลัับ
• หากผู้้�ป่่วยมีีความประสงค์์จะออกจากโรงพยาบาลโดยไม่่ได้้รัับ
การยิินยอมอย่่างเป็็นทางการจากแพทย์์ผู้้�รัับผิิดชอบ จะต้้อง
กรอกแบบฟอร์์ม “การปฏิิเสธการรัักษา” พร้้อมแพทย์์หรืือ
พยาบาลที่่�ให้้การรัักษาเป็็นพยาน
• เมื่่อ� ถึึงกำำ�หนดส่่งผู้้�ป่่วยกลัับ บุุคลากรเชิิงวิิชาชีีพควรเตรีียมแผน
ร่่วมกัับพนัักงานของโรงพยาบาล เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกหรืือ
เตรีียมจััดการค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�ป่่วยและโรงพยาบาลอาจต้้องรัับผิิด
ชอบ
• กรณีีผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิตในโรงพยาบาล แพทย์์ผู้้�รัับผิิดชอบจะแถลง
สาเหตุุการตายในเวลาอัันเหมาะสม และมาตรการขนย้้ายศพผู้้�
ป่่วยจะต้้องสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด

• บุุคลากรวิิชาชีีพต้้องรัับผิิดชอบการรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยใน
โรงพยาบาล รวมทั้้�งการกรอกแบบฟอร์์มประวััติิผู้้�ป่่วย การ
ส่่งรายงานอาการผู้้�ป่่วยไปยัังแพทย์์ที่่�จะรัักษาต่่อและญาติิของ
ผู้้�ป่่วย
• ต้้องบัันทึึกข้้อมููลในแฟ้้มประวััติิผู้้�ป่่วยกรณีีมีีการถ่่ายโอนความ
รัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อผู้้�ป่่วยไปยัังบุุคลากรท่่านอื่่�น
• แพทย์์จะต้้องหาเวลาทำำ�การรัักษาผู้้�ป่่วยอย่่างมืืออาชีีพเป็็น
ระยะ หากมีีเหตุุที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ต้้องติิดต่่อแพทย์์
ท่่านอื่่�นเพื่่�อรัับหน้้าที่่�แทนเป็็นการล่่วงหน้้า

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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การรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ออััตวิินิิบาตกรรม

การสั่่�งการรัักษา

• แพทย์์ผู้้�รัักษาต้้องให้้ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อป้้องกัันการทำำ�ร้้าย
ร่่างกายตััวเองของผู้้�ป่่วยที่่�เสี่่ย� งต่่อการทำำ�อัตวิ
ั นิิ บิ าตกรรม หรืือ
ป้้องกัันอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยท่่านอื่่�น
• บุุคลากรวิิชาชีีพและพนัักงานของโรงพยาบาลต้้องใช้้มาตรการ
ต่่อผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการอััตวิินิิบาตกรรมเพื่่�อเป็็นหลััก
ประกัันความปลอดภััยให้้กัับผู้้�ป่่วยท่่านอื่่�น เช่่น ให้้การรัักษา
พยาบาลในบริิเวณที่่�ได้้รัับการดููแลอย่่างใกล้้ชิิด ให้้การรัักษา
จากจิิตแพทย์์และลงบัันทึึกลงในประวััติิผู้้�ป่่วย หรืือให้้การดููแล
ผู้้�ป่่วยเป็็นพิเิ ศษและแพทย์์ผู้้�รับั ผิิดชอบต้้องได้้รับั รายงานอาการ
ผิิดปกติิทัันทีี

• คำำ�สั่่�งแพทย์์ต้้องชััดเจน รััดกุุมสมบููรณ์์ เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
และจะต้้องมีีการบัันทึึกวัันและเวลาด้้วย
• หากไม่่สามารถอ่่านลายมืือของแพทย์์ได้้ พยาบาลหรืือเภสััชกร
จะต้้องรัับผิิดชอบติิดต่่อกัับแพทย์์ผู้้�ออกใบสั่่ง� ยา และไม่่ดำำ�เนิิน
การใด ๆ จนกว่่าใบสั่่�งยาจะสามารถเข้้าใจเนื้้�อความได้้เท่่านั้้�น
• คำำ�สั่่�งแพทย์์จะถููกยกเลิิกทัันทีีเมื่่�อผู้้�ป่่วยต้้องรัับการผ่่าตััดหรืือ
เข้้ารัับการรัักษาในหออภิิบาลผู้้�ป่่วยวิิกฤต หรืือพึ่่�งออกมาจาก
หออภิิบาลผู้้�ป่่วยวิิกฤต และใบสั่่�งแพทย์์จะถููกเขีียนหรืือพิิมพ์์
ใหม่่อีีกครั้้�ง

ยารัักษาโรค

ความยิินยอม

• ยาที่่�ใช้้กับั ผู้้�ป่่วยต้้องผ่่านการรัับรองจากกรมควบคุุมอาหารและ
ยาของประเทศไทย และการใช้้ยาต้้องเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�
กำำ�หนด
• แพทย์์ต้อ้ งตรวจสอบการใช้้ยาของผู้้�ป่่วยแต่่ละวัันเพื่่อ� รัับรองว่่า
ไม่่มีีการให้้ยาต่่อผู้้�ป่่วยเกิินความจำำ�เป็็น
• โรงพยาบาลจะระงัับการใช้้ยาทุุกประเภททัันทีีหลัังการให้้ยาแก่่
ผู้้�ป่่วยครบ 30 วััน ซึ่่�งแพทย์์ผู้้�รัับผิิดชอบจะต้้องสั่่�งยาหรืือเขีียน
ใบสั่่�งยาใหม่่
• การใช้้ยาโดยผู้้�ป่่วยเองจะต้้องเป็็นไปตามคำำ�สั่่�งแพทย์์เท่่านั้้�น
• ห้้ามแพทย์์หรืือผู้้�ป่่วยนำำ�เอาวััตถุมึุ นึ เมา ยากล่่อมประสาท หรืือ
ยานอนหลัับเข้้ามาในโรงพยาบาลและห้้ามนำำ�มาปรุุงยาเพื่่อ� การ
รัักษาในทุุกกรณีี
• ยาทุุ ก ประเภทจะต้้ อ งถููกจัั ด หามาโดยฝ่่ า ยเภสัั ช กรรมของ
โรงพยาบาลเท่่านั้้�น

• ผู้้�ป่่วยต้้องลงนามรัับรองแบบฟอร์์มการยิินยอมเข้้ารัับการรัักษา
ทุุกครั้้�งหรืือเมื่่�อต้้องรัักษาแบบพิิเศษก่่อนเข้้าทำำ�การผ่่าตััด เพื่่�อ
แจ้้งให้้ผู้้�ป่่วยรัับทราบเนื้้�อหาและขั้้�นตอนของการรัักษา
• จะไม่่มีีการรัักษาหรืือการผ่่าตััดหากไม่่ได้้รัับการยิินยอมจากผู้้�
ป่่วย ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยหมดสติิหรืืออยู่่�ในสภาวะที่่�ไม่่สามารถลง
นามยิินยอมได้้ ญาติิหรืือตััวแทนทางกฎหมายต้้องได้้รัับการ
ติิดต่่อ หรืือกรณีีฉุุกเฉิินที่่อ� าจทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยต้้องสููญเสีียชีีวิิต แพทย์์
2 ท่่านจะต้้องรายงานสาเหตุุจำำ�เป็็นที่่�ต้้องดำำ�เนิินการรัักษาลง
ในบัันทึึกประวััติิผู้้�ป่่วย
• กรณีีที่่�ไม่่ได้้รัับการยิินยอมจากผู้้�ป่่วย แพทย์์ต้้องบัันทึึกเหตุุผล
ลงไปด้้วย
• ผู้้�ที่่�บรรลุุนิิติิภาวะสามารถยิินยอมเข้้ารัับการผ่่าตััดได้้อย่่างถููก
ต้้องตามกฎหมาย ยกเว้้นกรณีีที่่�ไม่่อยู่่�ในสถานภาพที่่�สามารถ
ทำำ�นิิติิกรรมหรืือเป็็นบุุคคลวิิกลจริิต
• เมื่่�อจำำ�เป็็นต้้องถ่่ายภาพเป็็นหลัักฐาน ผู้้�ป่่วยหรืือตััวแทนทาง
กฎหมายของผู้้�ป่่วยต้้องลงนามยิินยอมทุุกครั้้�ง
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

การปรึึกษา

• แพทย์์ผู้้�รับั ผิิดชอบรัักษาผู้้�ป่่วย มีีสิิทธิ์์ตั� ดั สิินในเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความร้้ายแรงของโรคและสามารถตั้้�งคำำ�ถามหรืือข้้อสงสััยในคำำ�วินิิ จฉั
ิ ยั
หรืือการรัักษา ทั้้�งนี้้�บุุคลากรวิิชาชีีพในองค์์กร มีีหน้้าที่่�เฝ้้าระวัังแพทย์์ที่่�มีีสิิทธิิพิิเศษในการรัักษา ให้้มีีการปรึึกษาแพทย์์เมื่่�อจำำ�เป็็น
• ควรดำำ�เนิินการปรึึกษา (ยกเว้้นในกรณีีฉุุกเฉิิน) กรณีีผู้้�ป่่วยตกอยู่่�ในสถานการณ์์ เช่่น โอกาสเสี่่�ยงสููง คำำ�วิินิิจฉััยคลุุมเครืือ มีีความ
ซัับซ้้อนในการรัักษา เป็็นต้้น
• การให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�ดีีต้้องสอบถามอาการผู้้�ป่่วยและบัันทึึกผลลงในแฟ้้มประวััติิผู้้�ป่่วยทุุกครั้้�ง พร้้อมลงนามรัับรองความคิิดเห็็นในแฟ้้ม
ประวััติิของผู้้�ป่่วยทุุกครั้้�ง ก่่อนดำำ�เนิินการผ่่าตััด
• เมื่่�อผู้้�ป่่วยจำำ�เป็็นต้้องปรึึกษาแพทย์์ผู้้�รัับผิิดชอบจะต้้องส่่งเอกสารคำำ�ร้้องขอเข้้ารัับคำำ�ปรึึกษา และให้้ข้้อมููลทุุกอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อม
เหตุุผลในการเข้้ารัับคำำ�ปรึึกษา และแพทย์์ผู้้�รัับผิิดชอบมีีหน้้าที่่�จััดหาผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา

แนวทางการรายงานและผลดำำ�เนิินงานด้้านจรรยาบรรณของ BDMS

3

BDMS กำำ�หนดให้้สายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลกลางและฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของโรงพยาบาลในเครืือ ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดช่่องทางติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกรณีีมีีข้้อสงสััยหรืือต้้องการรายงานข้้อกัังวลในกรณีีต่่าง ๆ ซึ่่�งช่่องทางดัังกล่่าวเปิิดเผยในจรรยาบรรณของบริิษััท
และนโยบายการคุ้้�มครองและบรรเทาความเสีียหายให้้กัับผู้้�รายงาน โดยสามารถส่่งไปรษณีีย์์หรืืออีีเมลถึึงผู้้�รัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเข้้า
สู่่�กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนเรื่่�องกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณและติิดตามผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
ช่่องทางการรายงานด้้านจรรยาบรรณ
ไปรษณีีย์์
จ่่าหน้้าซองถึึง
สายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลกลาง
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 2 ซอยศููนย์์วิิจััย 7 แขวงบางกะปิิ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพ 10310
ประเภทของรายงาน

ช่่องทางภายในองค์์กร
เช่่น แอปพลิิเคชััน AMPOS ระบบ
PeopleSoft หรืือ
ระบบรายงานอุุบััติิการณ์์ออนไลน์์

สื่่�อสัังคม (Social Media)
ที่่�โรงพยาบาลตรวจพบ
อีีเมล
ตามประเภทการรายงาน

ผู้้�รัับผิิดชอบ

อีีเมล 

การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณของพนัักงาน

ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งสููงสุุดของสายงานการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคลกลาง

ConductEmployee@bdms.co.th

การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณของกรรมการบริิษััท

• ประธานกรรมการบริิษััท หรืือ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือ
• เลขานุุการบริิษััท

ConductDirector@bdms.co.th

การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณทางการแพทย์์

• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการทางการแพทย์์ หรืือ
• ประธานฝ่่ายแพทย์์ หรืือ
• ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายแพทย์์

ConductDoctor@bdms.co.th

ความผิิดปกติิของการรายงานทางการเงิิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ConductAudit@bdms.co.th

เรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงและภาพพจน์์
ของบริิษััทฯ

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่

Conduct@bdms.co.th

3

ดูู รายละเอีี ยดแผนผัั งกระบวนการจัั ดการกรณีี ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บจรรยาบรรณเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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ตััวอย่่างการจััดการกรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับจรรยาบรรณ
BDMS กำำ� หนดช่่องทางการรายงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับจรรยาบรรณผ่่านอีีเมลกลาง
สำำ�หรัับทั้้�งองค์์กร กรณีีพบเห็็นหรืือรัับทราบ
การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณ ซึ่่�งรัับผิิดชอบ
โดยสายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลกลาง
และคณะกรรมการจรรยาบรรณพนัักงาน
ระดัับบริิษััทโดยที่่�มีีหน้้ารัับผิิดชอบ ดัังนี้้�

ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ด้้านจริิยธรรมและ
การแสดงออกด้้านพฤติิกรรมที่่�ดีี

จััดให้้มีีการทดสอบวััดความตระหนัักรู้้�
เรื่่� อ งจรรยาบรรณพนัั ก งาน และ
นโยบายพนัักงานของทุุกโรงพยาบาล
และบริิษััทในเครืือฯ

กำำ�กัับดููแลและติิดตามการปฏิิบััติิงาน
ด้้านจริิยธรรมองค์์กรของพนัักงาน

พิิจารณาและทบทวนปััญหาจริิยธรรม
การรัักษาพยาบาล

ตรวจสอบหาข้้อเท็็จจริิง ตั้้ง� คณะกรรมการ
บริิ ห ารจัั ด การเรื่่� อ งการกระทำำ�ผิิ ด
จรรยาบรรณ พร้้ อ มหาบทลงโทษที่่�
เหมาะสม

สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่อ� งจรรยาบรรณ
พนัักงาน และนโยบายพนัักงานผ่่านสื่่�อ
การเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ

สรรหากรรมการที่่� เ หมาะสมเข้้าร่่ ว ม
ประชุุมทุุกๆ 2 เดืือน หรืือเมื่่�อมีีวาระ
เร่่งด่่วน

รายงานผลต่่ อ คณะกรรมการบริิ ห าร
คุุณภาพ

ทบทวนและส่่งเสริิ ม การเรีียนรู้้�ด้้ า น
จรร ย า บ รร ณ พ นัั ก ง า น แ ล ะ ก า ร
แสดงออกด้้ า นพฤติิ ก รรมที่่� ดีี ของ
พนัักงาน ผ่่านการอบรมและโครงการ
ต่่าง ๆ

สื่่�อสารให้้ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลทุุกโรง
พยาบาลและบริิษััทในเครืือฯ ทราบถึึง
กรณีีที่่�มีีการกระทำำ�ที่่�ผิิดจรรยาบรรณ
พนัักงานต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นการสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ระมััดระวัังและป้้องกัันไม่่ให้้
กรณีีดัังกล่่าวเกิิดซ้ำำ��ขึ้้�นอีีก

กรณีีมีีพนัักงานกระทำำ�ผิดิ จรรยาบรรณพนัักงาน จะมีกี ารร้้องเรีียนผ่่านมาทางช่่องทางอีีเมลกลางแจ้้งเรื่่อ� งการกระทำำ�ผิดิ จรรยาบรรณ ผู้้�รับั
เรื่่�องซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารสายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลกลางจะแจ้้งกลัับไปยัังผู้้�ร้้องเรีียน และดำำ�เนิินการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้น หาก
ข้้อร้้องเรีียนนั้้�นมีีมููลเหตุุความจริิงจะมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการเพื่่�อสืืบค้้นหามููลความผิิดต่่อไป พร้้อมทั้้�งพิิจารณาการลงโทษที่่�เหมาะสม
โดยพิิจารณาจากลัักษณะแห่่งการกระทำำ�ว่่าการกระทำำ�โดยจงใจหรืือประมาทเลิินเล่่อ ผลที่่�เกิิดจากการกระทำำ� ความรุุนแรง ลัักษณะให้้
เกิิดการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ�� โอกาสในการแก้้ไขพฤติิกรรม เป็็นต้้น
ในปีี 2564 มีีการดำำ�เนิินการตามมาตรการทางวิินััยจำำ�นวน 3 กรณีี ซึ่่�งได้้รัับการสอบสวนและแก้้ไขเรีียบร้้อยแล้้ว โดยมีีการรายงานราย
ละเอีียดและแจ้้งกลัับไปยัังผู้้�ร้้องเรีียนในช่่องทางอีีเมลกลาง เพื่่�อแจ้้งเรื่่�องผู้้�กระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณพนัักงาน พร้้อมทั้้�งแจ้้งคณะกรรมการ
สอบสวนเรื่่�องจรรยาบรรณทราบ
ผลการติิดตามและบริิหารจััดการจรรยาบรรณของ BDMS

7
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กรณีีละเมิิดข้้อกำำ�หนดและกฎหมาย
ในปีี 2563-2564

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

การบริิหารความเสี่่�ยงและสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง

1,2

BDMS ดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง โดยแต่่งตั้้�งที่่�กำำ�หนดคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับ
องค์์กรซึ่่�งเป็็นอิิสระจากสายงานดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรและเป็็นตััวแทนจากแต่่ละสายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตั้้�งแต่่การรวบรวมและประเมิินประเด็็นความเสี่่�ยง กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิิน
งานและบููรณาการการจััดการความเสี่่�ยงทุุกกิิจกรรมขององค์์กร และรายงานผลแก่่คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เป็็นรายไตรมาส รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้ประเมิินความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่ในกลุ่่�มธุุรกิิจให้้บริิการด้้านสุุขภาพซึ่่�งเปลี่่ย� นแปลง
ไปตามแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงระดัับโลก (Global Trends) โครงสร้้างประชากร และวิิทยาการที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ

ปััจจััยเสี่่�ยงของ BDMS
จากการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงในปีี 2564 BDMS จำำ�แนกปััจจััยเสี่่�ยงจากกระบวนดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงทางคลิินิิกและความปลอดภััย
(Clinical Risk & Quality)

ความเสี่่�ยงทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(Technological Risk)

การจััดการความเสี่่ย� งกลุ่่มผู้้�ป่
� ว่ ยสููติินรีีเวชกรรมและ
ผู้้�ป่่วยศััลยกรรมซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงสููง

เกี่่ย� วกัับระเบีียบความมั่่�นคงปลอดภััยทางสารสนเทศ
ความปลอดภััยของเว็็ปไซต์์ ความเสี่่�ยงทางกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงปลอดภััยทางสารสนเทศ

ความเสี่่�ยงทางระบบปฏิิบััติิการ
(Operational Risk)

ความเสี่่�ยงทางด้้านกฎหมายและกฎระเบีียบ
(Regulatory & Legal Risk)

มุ่่�งเน้้นมาตรฐานการจััดการข้้อมููลผู้้�ป่่วย และ การ
สื่่�อสารระหว่่างผู้้�ป่่วย ครอบครััวผู้้�ป่่วย และคณะผู้้�
ให้้การรัักษาพยาบาล

เกี่่�ยวกัับการขายสิินค้้าหรืือบริิการออนไลน์์โดยไม่่ได้้
จดทะเบีียนพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์และการตลาด
แบบตรงตามข้้อกำำ�หนด การทวงถามหนี้้� หรืือความ
สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล หรืือ
ภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง

ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร
(Human Capital Risk)

ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััย
(Hazard Risk)

เกี่่ย� วกัับสััญญาว่่าจ้้างไม่่เป็็นปัจั จุุบันั การจ่่ายค่่าล่่วง
เวลาที่่�ชััดเจน ถููกต้้อง ตรวจสอบได้้ และการบริิหาร
จััดการสวััสดิิการ

การออกแบบระบบของโรงพยาบาล โครงสร้้ า ง
อาคารที่่� มีี ผ ลต่่อใบอนุุ ญ าต ระบบอัั ค คีีภัั ย ตาม
มาตรฐาน ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ขยะติิดเชื้้�อ และการ
บริิหารจััดการสััญญา

ความเสี่่�ยงทางการเงิิน
(Financial Risk)

ความเสี่่�ยงทางด้้านภาพลัักษณ์์ขององค์์กร
(Reputation Risk)

เกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� งธุุรกิจท
ิ างการเงิิน ความเสี่่ย� งด้้าน
สภาพคล่่อง ความเสี่่� ย งด้้ า นการลงทุุ น และงบ
ประมาณ

เกี่่�ยวกัับชื่่�อแบรนด์์ขององค์์กรหรืือภาพลัักษณ์์ต่่อ
สาธารณะ

1

ดูู รายละเอีี ยดนโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยงที่่� https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20180417-bdms-cg-risk-management-th.pdf
ดูู รายละเอีี ยดการบริิ หารจัั ดการความเสี่่� ยงเพิ่่� มเติิ มในรายงานประจำำ �ปีีที่่� https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report และ www.bdms.co.th/sustainability

2

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

17

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

โครงการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาวััฒนธรรมความเสี่่�ยงองค์์กร
BDMS กำำ�หนดให้้มีีการอบรมเพื่่�อพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจของบุุคลากรด้้านการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2564 มีีการจััดอบรมรููปแบบออนไลน์์ B Room
Live ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 เพื่่อ� สื่่อ� สารให้้ความรู้้�และสื่่อ� สารความ
รู้้� ใ นปัั จ จุุ บัั น เกี่่� ย วกัั บ มาตรฐานการดููแลผู้้�ป่่ ว ยตามมาตรฐาน Joint Commission
International ฉบัับที่่� 7 ให้้กัับผู้้�บริิหาร แพทย์์ และบุุคลากรในเครืือ BDMS ทุุกท่่าน
เพื่่�อให้้ความรู้้�สำำ�หรัับกลุ่่�มบุุคลากรที่่�ทำำ�งานด้้านความเสี่่�ยงโดยตรง เช่่น โครงการอบรม B Room Live โดยมุ่่�งเน้้นการจััดการอุุบััติิการณ์์
พึึงสัังวร (Sentinel Event) การฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิ (Workshop) เพื่่�อวิิเคราะห์์หาสาเหตุุราก หรืือโครงการ BDMS RM and Head of
Department BDMS Intermediate leadership Intensive Online เพื่่�อสื่่�อสารนโยบายและเพิ่่�มทัักษะการจััดการข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ
BDMS ดำำ�เนิินการฝึึกอบรมหลัักสููตร BDMS RM and Head of Department BDMS Intermediate leadership Intensive Online
เพื่่�อเพิ่่�มความรู้้�และทัักษะการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน และความเสี่่�ยง ให้้แก่่บุุคลากรผู้้�ประสานงานความปลอดภััยผู้้�ป่่วยที่่�ทำำ�งานด้้าน
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงโดยตรงจำำ�นวน 167 ราย (คิิดเป็็น 95% ของบุุคลากรเป้้าหมายทั้้�งหมด) โดยมีีรายละเอีียดหััวข้้อฝึึกอบรม
ดัังนี้้�

ศิิลปะในการขอโทษ
(Art of Apology)

แนวการต่่อรองและการสื่่�อสาร
(Negotiation &
Communication Style)

การสื่่�อสารข่่าวร้้าย
(Breaking a Very Bad Bad News)

การจััดการความโกรธ
(How to Deal with Angers)

การรัับมืือกัับเรื่่�องอื้้�อฉาวในสื่่�อสัังคม
(How to Deal with Social Media
Scandal)

กรณีีศึึกษาที่่�น่่าสนใจและ
อััพเดทกฎหมาย
(Interesting Case and Law
Updating)

โครงการดัังกล่่าวมีกี ารจััดหลัักสููตรต่่อเนื่่อ� งในปีี 2565 คืือหลัักสููตร Enhancing BDMS RM Communication Skill ซึ่ง่� เป็็นการฝึึกอบรม
รููปแบบสถานการณ์์จำำ�ลองเสมืือนจริิง (Simulation) เพื่่�อการเรีียนรู้้�จากสถานการณ์์จริิง โดยจะกำำ�หนดเป็็นหลัักสููตรภาคบัังคัับของผู้้�
ประสานงานด้้านความปลอดภััยผู้้�ป่่วย และคาดหวัังว่่าอุุบััติิการณ์์ข้้อร้้องเรีียนระดัับสููงจะลดลงเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
สำำ�หรัับโครงการอบรมความเสี่่�ยงเพื่่�อพััฒนาความปลอดภััย BDMS นำำ�ร่่องโครงการ BDMS Safe Surgery ใน 14 โรงพยาบาลในเครืือฯ
เพื่่อ� สื่่อ� สารนโยบายแนวทางการดููแลผู้้�ป่่วยทางด้้านศััลยกรรมหรืือทำำ�การผ่่าตััดและเพื่่อ� ความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยและความสอดคล้้องตาม
มาตรฐานการดููแลผู้้�ป่่วยทางด้้านศััลยกรรม โดยเน้้นเรื่่�องการทำำ� Pre-Operative Conference ก่่อนการผ่่าตััด สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความ
เสี่่�ยงสููง เพื่่�อลดภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ ที่่�อาจจะเกิิดกัับผู้้�ป่่วย ซึ่่�งผลดำำ�เนิินโครงการพบว่่าโรงพยาบาลนำำ�ร่่องได้้รัับการสื่่�อสารนโยบาย
100% และต้้องดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2565 โดยจะขยายผลให้้ครอบคลุุมทุุกโรงพยาบาลในเครืือฯ และมีีเป้้าหมายให้้ทุุกโรง
พยาบาลต้้องกำำ�หนดนโยบายการทำำ� Pre-Operative Conference ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง 100% เพื่่�อความปลอดภััยและป้้องกััน
ภาวะแทรกซ้้อน
นอกจากนี้้� BDMS ยัังได้้ดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อความรู้้�ด้้านมาตรฐานความปลอดภััยของผู้้�รัับบริิการ ในปีี 2564 โดยบุุคลากรทางการแพทย์์
และผู้้�บริิหารในเครืือ จำำ�นวน 415 ราย ได้้เข้้าร่่วมอบรม B Room Live ออนไลน์์พร้้อมทำำ�แบบทดสอบความรู้้� เพื่่�อรัับทราบข้้อมููลที่่�เป็็น
ปััจจุุบันั และทบทวนรายละเอีียดของมาตรฐานการดููแลผู้้�ป่่วยตามมาตรฐาน Joint Commission International ฉบัับที่่� 7 ซึ่ง่� ผู้้�ที่่เ� ข้้าร่่วม
โครงการอบรมผ่่านการทดสอบมากกว่่า 80%
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การรายงานเหตุุการณ์์ ใน BDMS - Occurrence Reporting
BDMS กำำ�หนดระบบการรายงานเหตุุการณ์์ อุุบััติิการณ์์ หรืือความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�
ดำำ�เนิินการ (Occurrence Reporting) สำำ�หรัับบุุคลากรและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กร โดยเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ใด ๆ ขึ้้�นระหว่่างการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือปฏิิบััติิการ
บุุคลากรทุุกคนมีหี น้้าที่่�จัดั การเหตุุการณ์์ดังั กล่่าวโดยทัันทีีและต้้องรายงานเหตุุการณ์์ตาม
ช่่องทางที่่�กำำ�หนดในรููปแบบออนไลน์์หรืือรููปแบบปกติิภายในแปดชั่่ว� โมงหลัังเกิิดเหตุุการณ์์
เพื่่�อดำำ�เนิินการสืืบสวนและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นตามระดัับผลกระทบของ
เหตุุการณ์์ ซึ่่�งจำำ�แนกเป็็นด้้านคลิินิิกและด้้านอื่่�น ดัังนี้้�

0 1
3 4
SE
เหตุุการณ์์ที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิด
ความผิิดพลาด
แต่่ยัั ง ไม่่เกิิ ด ขึ้้� นกัั บ ผู้้�ป่่ ว ย (Near
Miss)

เหตุุการณ์์ผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�น
แต่่ไม่่เป็็นอัันตราย
กัับผู้้�ป่่วย (No Harm)

เหตุุอัันตรายชั่่�วคราวต่่อผู้้�ป่่วย
และต้้องแทรกแซง
(Moderate Adverse Event)

เหตุุอัันตรายชั่่�วคราวต่่อผู้้�ป่่วย
และส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยต้้อง
เข้้ารัักษาหรืือต้้องรัักษานานขึ้้น�
(Serious Adverse Event)

เหตุุการณ์์พึึงสัังวร
คืือ เหตุุการณ์์ด้้านความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธรรมชาติิการเจ็็บป่่วยของผู้้�ป่่วยหรืือสภาวะของโรคประจำำ�ตััว
ที่่�ถึงึ ตััวผู้้�ป่่วย และมีผี ลลััพธ์์ ทำำ�ให้้ เสีียชีีวิิต อัันตรายถาวร และหรืือ
อัันตรายร้้ายแรงชั่่�วคราว

2
5

เหตุุการณ์์ผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�น
กัับผู้้�ป่่วยและต้้องติิดตาม
เพื่่�อยืืนยัันความปลอดภััย (Mild
Adverse Event)

เหตุุอัันตรายถาวร
หรืือเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� ต้้ อ งมีี ก ารช่่วย
ชีีวิิตและต้้องเฝ้้าดููทุุกเหตุุการณ์์
(Utmost Greatest Serious
Adverse Event)

การรายงานเหตุุการณ์์ที่่�ระดัับผลกระทบ
แตกต่่างกัันจะผ่่านกระบวนการสืืบสวน
ภายในที่่�แตกต่่างกััน และทำำ�การรายงาน
ให้้ แ ก่่ผู้้�บริิ ห ารเป็็ นร ายเดืือนและราย
ไตรมาส

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

การบริิหารสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน

3

BDMS กำำ�หนดแนวทางและผู้้�รัับผิิดชอบในการบริิหารสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน เช่่น เหตุุฉุุกเฉิิน โรคระบาด หรืือภััยธรรมชาติิ เพื่่�อให้้เกิิดความ
สอดคล้้องตามนโยบายคุุณภาพและความปลอดภััยขององค์์กร แนวทางดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์หลัักเพื่่�อตอบสนองต่่อสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
อย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ มีีการร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อวางแนวปฏิิบััติิภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�เกิิดจากภายในและ
ภายนอกองค์์กร รวมถึึงกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อสร้้างความพร้้อมรัับมืือและฟื้้�นฟููสถานการณ์์ในทุุกกรณีี

ตััวอย่่างการฝึึกซ้้อมแผนอพยพหนีีไฟ (Code 5) ปีี 2564
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลและโรงพยาบาลหััวใจกรุุงเทพภายใต้้
โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ ดำำ�เนิินการฝึึกซ้้อมแผนอพยพหนีีไฟ (Code 5) ตาม
ข้้อกำำ�หนดและแนวปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนด โดยครอบคลุุมรายละเอีียดดัังนี้้�
1

2

3

4

ผู้้�ป่่วยได้้รับั การประเมิินเพื่่อ� คััด
แยกวิิธีีเคลื่่�อนย้้ายไว้้อย่่างถููก
ต้้อง

มีีการแจ้้ง Code 5 ไปยััง Call
center และกดสััญญาณแจ้้ง
เหตุุเพลิิงไหม้้

มีีการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ประสบเหตุุ
(กรณีีที่่� พ บ) ออกจากพื้้� นที่่�
อัันตราย

มีี ก ารปิิ ด ประตููและหน้้ า ต่่าง
ห้้องเกิิดเหตุุ (กรณีีที่่�ทำำ�ได้้)

5

6

7

8

มีีการระงัับเหตุุเพลิิงไหม้้เบื้้�อง
ต้้นด้้วยถัังดัับเพลิิงอย่่างถููกวิิธีี
(ดึึง-ปลด-กด-ส่่าย)

การควบคุุมสถานการณ์์ และ
การสั่่� ง การระหว่่างรอทีีม
สนัับสนุุน

ทีีมสนัั บ สนุุ นร ายงานตัั ว ต่่อ
พ ย า บ า ล หัั ว ห น้้ า ทีีม
(Incharge) เมื่่�อมาถึึง

แบ่่งงานให้้กัับทีีมสนัับสนุุนใน
การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย

โดยการควบคุุมสถานการณ์์และการสั่่�งการระหว่่างรอทีีมสนัับสนุุนจะครอบคลุุมการให้้พยาบาลหััวหน้้าทีีมตรวจสอบผู้้�ป่่วย พิิจารณาปิิด
วาล์์วออกซิิเจนภายในหน่่วยงาน การแบ่่งงานให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�ภายในหน่่วยงานเพื่่อ� เตรีียมการเคลื่่อ� นย้้ายผู้้�ป่่วย การจััดเตรีียมเวชระเบีียน
อุุปกรณ์์การแพทย์์ ไฟฉายสาหรัับการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยไว้้อย่่างถููกต้้อง และการแจ้้งเหตุุเพลิิงไหม้้ให้้ผู้้�ป่่วยอื่่�นทราบและควบคุุมดููแลไม่่ให้้
เกิิดความแตกตื่่�นโกลาหล ทั้้�งนี้้�ผลการฝึึกซ้้อมแผนอพยพหนีีไฟดัังกล่่าวพบว่่าสามารถดำำ�เนิินการได้้สมบููรณ์์มากกว่่า 96% ของขั้้�นตอนที่่�
กำำ�หนด พร้้อมสื่่�อสารข้้อเสนอแนะแก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อพััฒนาการดำำ�เนิินงานต่่อไป เช่่น การปรัับปรุุงเสีียงตามสายเพื่่�อให้้ได้้ยิิน
สััญญานเตืือนหรืือประกาศได้้ชััดเจนขึ้้�นในทุุกพื้้�นที่่� การพิิจารณาตรวจสอบอุุปกรณ์์ระบบแจ้้งเหตุุเพลิิงไหม้้ และความชััดเจนในการมอบ
หมายหน้้าที่่�ต่่าง ๆ

3

ดูู รายละเอีี ยดโครงสร้้ างและบทบาทหน้้ าที่่� ในการบริิ หารสถานการณ์์ ฉุุ กเฉิิ น แผนมาตรการด้้ านสถานการณ์์ ฉุุ กเฉิิ น และแนวทางการติิ ดตามผลการบริิ หารสถานการณ์์ ฉุุ กเฉิิ น เพิ่่� มเติิ มที่่�
www.bdms.co.th/sustainability
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ตััวอย่่างการซ้้อมแผนรองรัับกรณีีคอมพิิวเตอร์์ขััดข้้อง
(Contingency Plan to Cope with Computer Failure)
(Code 7) ปีี 2564
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพอิินเตอร์์เนชั่่�นแนลภายใต้้โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงาน
ใหญ่่ ดำำ�เนิินการฝึึกซ้้อมแผนรองรัับกรณีีคอมพิิวเตอร์์ขััดข้้อง (Contingency Plan to
Cope with Computer Failure) (Code 7) โดยมุ่่�งเน้้นที่่�ความพร้้อมใช้้งานของระบบ
สำำ�ร องและแนวปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ คงความพร้้ อ มของกิิ จ กรรมหลัั ก ในแต่่ละแผนกภายใต้้
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินตามตััวอย่่างรายละเอีียดดัังนี้้�

แผนก Calll Center

การประกาศสถานการณ์์ผ่่านเสีียงตามสาย
และการแจ้้งข้้อความแก่่ผู้้�เกี่่ย� วข้้องรัับทราบ

แผนกการเงิินผู้้�ป่่วยนอก
(OPD Cashier)

แผนกเวชระเบีียน
(Registration)

แผนกผู้้�ป่่วยนอก (OPD)

การยืืนยัั นตัั ว ผู้้�รัั บ บริิ ก าร การใช้้ ร ะบบ
สำำ�ร อง การจัั ด เก็็ บ เอกสาร และการ
ลงทะเบีียนย้้อนหลััง

แผนกผู้้�ป่่วยใน (IPD)

ความพร้้ อ มของระบบสำำ�ร อง การคิิ ด
ค่่าใช้้จ่่าย และการลงบัันทึกึ ข้้อมููลย้้อนหลััง

แผนกประวััติิการรัักษา
(Medical Record)

ความพร้้อมของระบบสำำ�รอง การจััดอััตรา
กำำ�ลัังเสริิม กระบวนการจััดการการจััดส่่ง
เวชระเบีียน และการบัันทึกึ ข้้อมููลย้้อนหลััง

ความพร้้ อ มของเอกสารและระบบการ
จััดการเอกสาร ระบบสำำ�รอง การดููผลจาก
ห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร กระบวนการจัั ด การยา
และการลงบัันทึึกข้้อมููลย้้อนหลััง

แผนกเทคโนโลยีีสารสนเทศ
Greenline
(IT by Greenline Synergy)

การกำำ� หนดบทบาทหน้้ า ที่่� ข องทีีม IT
กระบวนการประสานงานหรืือสื่่�อสารกัับผู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การรายงานความคืืบหน้้า การ
ทดสอบระบบสำำ�รองและความพร้้อมของ
ระบบหลัังจากกู้้�กลัับมาใช้้งาน

ความพร้้ อ มของเอกสารและระบบการ
จััดการเอกสาร ระบบสำำ�รอง การตรวจสอบ
และบัั นทึึ ก ค่่ายารวมถึึ ง กระบวนการ
จััดการยา

แผนกการเงิินผู้้�ป่่วยใน
(IPD Cashier)

ความพร้้ อ มของระบบสำำ�ร อง การคิิ ด
ค่่าใช้้จ่่าย และการลงบัันทึกึ ข้้อมููลย้้อนหลััง

ผลการฝึึ ก ซ้้ อ มแผนรองรัั บ กรณีี
คอมพิิวเตอร์์ขััดข้้องดัังกล่่าวพบว่่า
สามารถดำำ�เนิินการได้้สมบููรณ์์กว่่า
93.10% ของขั้้� นต อนที่่� กำำ� หนด
พร้้อมสื่่�อสารข้้อเสนอแนะแก่่หน่่วย
งานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ พัั ฒ นาการ
ดำำ�เนิินงานต่่อไป

ผลการบริิหารสถานการณ์์ฉุุกเฉิินปีี 2564

ร้้อยละ

100

สััดส่่วนการทดสอบแผนฉุุกเฉิิน
เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90

ร้้อยละ

100

สััดส่่วนการติิดตามการดำำ�เนิินมาตรการ
(After Action Review (AAR) to follow up)
เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�ร้้อยละ 100
ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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ส่่วนร่่วมต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19
ส่่วนร่่วมของ BDMS
ต่่อสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา
(COVID-19)
1

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ตั้้�งแต่่ปีี
2563 ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทจดทะเบีียนทั้้�ง
ในปัั จ จุุ บัั น และอนาคต BDMS จึึ ง เร่่ ง ศึึ ก ษาและกำำ� หนดมาตรการบริิ ห าร
จัั ดก ารผลกระทบจากเหตุุ ก ารณ์์ ดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ แสดงถึึ ง ศัั ก ยภาพในการ
รัับมืือกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างทัันท่่วงทีี สามารถปรัับตััวเพื่่�อบรรเทา
ผลกระทบ ตลอดจนดููแลช่่วยเหลืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และวางแผนฟื้้�นฟููธุุรกิิจ
ให้้สามารถกลัับมาดำำ�เนิินการตามปกติิได้้เร็็วที่่�สุุด นอกจากนี้้�สถานการณ์์
ดัังกล่่าวยัังส่่งผลกระทบต่่อระบบสุุขภาพ เศรษฐกิิจ และสัังคมอย่่างรุุนแรง
ในหลายประเทศทั่่�วโลก การพยาบาลทั่่�วประเทศจึึงปรัับเปลี่่�ยนบทบาทให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันการติิดเชื้้�อ และ
รัักษาผู้้�ป่่วยในรููปแบบต่่าง ๆ แบบบููรณาการทั้้�งในโรงพยาบาลและนอกสถาน
ที่่� ซึ่่�งโรงพยาบาลเครืือข่่ายของ BDMS ได้้สร้้างส่่วนร่่วมต่่อการช่่วยเหลืือ
สัังคมและประชาชนในประเทศไทยอย่่างเป็็นรููปธรรมในรููปแบบที่่�ครบวงจร
สอดคล้้องกัับนโยบายกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นหลัักสำำ�คััญ

การปรัับแนวทางการให้้บริิการเพื่่�อประสิิทธิิภาพสููงสุุดภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19

ปรัับรููปแบบการให้้บริิการผู้้�ป่่วยในทั้้�งส่่วน
หอผู้้�ป่่วยทั่่�วไปและหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิโดยแยก
พื้้�นที่่�อย่่างชััดเจน

จััดการอาคารสถานที่่�ภายในหอผู้้�ป่่วยเป็็น
ระบบระบายอากาศที่่�เป็็นห้อ้ งความดัันลบ
(Relative Negative Pressure Room)
เพื่่อ� ความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยและบุุคลากร

จััดระบบขั้้�นตอนการรัับผู้้�ป่่วย (Patient
Flow) โดยแยกผู้้�ป่่วยภาวะเร่่งด่่วนและ
ภาวะปกติิ

กำำ� หนดหอผู้้�ป่่ ว ย Cohort Ward ที่่� มีี
อุุปกรณ์์และความพร้้อมกว่่า 54 เตีียง ใน
ช่่วงที่่�มีีการระบาดเพิ่่�มขึ้้�น

ปรัั บ โรงแรมเป็็ น Hospitel ที่่� ส ามารถ
รองรัับผู้้�ป่่วยสีีเขีียวและใช้้การทำำ�งานแบบ
ผสมผสานระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์
และเจ้้าหน้้าที่่�ทั่่�วไปควบคู่่�กัันเพื่่�อการดููแล
ผู้้�ป่่วยอย่่างปลอดภััย

ปรัับเพิ่่�มเตีียงหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิในรููปแบบ
Mitosis ICU Model เพื่่�อเพิ่่�มการรองรัับ
ผู้้�ป่่วยสีีเหลืืองและเหลืืองเข้้ม ก่่อนย้้ายเข้้า
ICU เพื่่�อลดอััตราการเสีียชีีวิิตและการใส่่
ท่่อช่่วยหายใจ

เปิิด ICU ภาคสนามเพิ่่�มเติิมเพื่่�อรองรัับผู้้�
ป่่วยที่่�ส่่งต่่อจากโรงพยาบาลสนาม ให้้ได้้รับั
การรัักษาและสามารถกลัับบ้้านปลอดภััย

ปรัับรููปแบบการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยภาวะวิิกฤติิให้้ได้้รัับการรัักษาต่่อในโรงพยาบาล โดยจััด
รถฉุุกเฉิินเฉพาะกลุ่่�มที่่�บุุคลากรสวมชุุด PPE ระหว่่างการเคลื่่�อนย้้ายและทำำ�ความสะอาด
ยานพาหนะตามมาตรฐาน ในส่่วนการเคลื่่�อนย้้ายทางอากาศมีีการติิดตั้้�ง Isolation
Chamber บนเฮลิิคอปเตอร์์และเครื่่�องบิินพาณิิชย์์ เพื่่�อทำำ�เคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยและบุุคลากร
อย่่างปลอดภััย

1

ดูู รายละเอีี ยดแนวทางตอบสนองต่่ อสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาด COVID-19 ของ BDMS เพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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โรงพยาบาลสนามบีีดีีเอ็็มเอส ณ. สนามกีีฬากองทััพอากาศธููปเตมีีย์์
BDMS และกองทััพอากาศร่่วมจััดตั้้ง� โรงพยาบาลสนาม BDMS ณ สนามกีีฬากองทััพอากาศ
ธููปเตมีีย์์ เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์การระบาดที่่�รุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวนเตีียงไม่่เพีียงพอ และ
สถิิติิการเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นมาก โดยสามารถรองรัับกลุ่่�มผู้้�ป่่วยสีีเหลืืองจำำ�นวน 100 เตีียงเพื่่�อ
ช่่วยชีีวิิตประชาชนในพื้้�นที่่�กรุุงเทพและปริิมณฑลให้้เข้้ารัับการรัักษาเสมืือนการรัักษาใน
โรงพยาบาลจริิง พร้้อมด้้วยระบบอากาศแบบความดัันลบ จััดการกระแสผู้้�ป่่วยและการ
ทำำ�งานแบบทางเดีียว (One-Way) เพื่่�อลดและป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
โรงพยาบาลสนามมีกี ารจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่สำ� ำ�คัญ
ั เช่่น เครื่่อ� งออกซิิเจนแบบ
High flow เครื่่�องช่่วยหายใจ อุุปกรณ์์ติิดตามอาการในทุุกเตีียงที่่�ต้้องเฝ้้าระวัังเป็็นพิิเศษ
ระบบกล้้องวงจรปิิด CCTV ใช้้หุ่่�นยนต์์ในการส่่งอาหารและยาหรืือสำำ�หรัับสื่่�อสารแบบ
Telehealth ระหว่่างแพทย์์กับั ผู้้�ป่่วย หรืือให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วยที่่�พร้้อมกลัับบ้้านเพื่่อ� ลดการ
ใกล้้ชิิดจากเจ้้าหน้้าที่่�กัับผู้้�ป่่วย ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยแบบบููรณาการนวััตกรรมมา
ปรัับใช้้ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ นอกจากนี้้� ยัังมีีการบููรณาการเทคโนโลยีีและนวััตกรรม เช่่น
การส่่งข้้อมููลผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ตความเร็็วสููง เพื่่�อส่่งข้้อมููลสััญญาณชีีพของผู้้�ป่่วยอย่่าง
ทัันท่่วงทีี (Real-time Vital Sign) และการจััดสร้้างหน่่วยดููแลผู้้�ป่่วยหนัักภาคสนาม (Field
Intensive Care Unit) เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการดููแลผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
จากระยะเวลาให้้บริิการ 44 วััน สามารถให้้บริิการผู้้�ป่่วยได้้จำำ�นวน 230 ราย สามารถ
จำำ�หน่่ายกลัับบ้้านได้้198 รายและส่่งต่่อไปยัังโรงพยาบาลเพื่่�อรัับการรัักษาเพิ่่�มเติิมอีีก 32
ราย จากการติิดตามผู้้�ป่่วยทุุกรายปลอดภััย และปััจจุุบันั ได้้ส่่งต่่อโรงพยาบาลสนามดัังกล่่าว
ให้้แก่่กองทััพอากาศเป็็นโรงพยาบาลสนามกองทััพอากาศเพื่่�อดููแลประชาชนต่่อไป

การพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและการประสานงานเพื่่�อประชาชนภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด

ปรัับบทบาทการพยาบาลด้้านการ
คััดกรองผู้้�ป่่วยแบบการ Swab หา
เชื้้� อ ให้้ กัั บ ผู้้�ป่่ ว ย เพื่่� อ ส่่งเสริิ ม ให้้
ประชาชนได้้ตระหนัักถึึงการป้้องกััน
การติิดเชื้้�อและการเฝ้้าระวัังรวมถึึง
ปฏิิ บัั ติิ ตัั ว ในการป้้ อ งกัั น การแพร่่
กระจายเชื้้�อสู่่�สัังคมได้้อย่่างดีี

จััดตั้้ง� COVID Center เพื่่อ� ประสาน
งานและให้้ ข้้ อ มููลผู้้�ป่่ ว ยที่่� ผ ลการ
ตรวจคััดกรองเชื้้�อเป็็นบวก โดยจะ
ประสานงานเพื่่�อส่่งต่่อผู้้�ป่่วยเข้้ารัับ
การรัักษาในโรงพยาบาลในรููปแบบ
ต่่าง ๆ รวมถึึ ง ตอบข้้ อ ซัั ก ถาม
ประชาชนในข้้อสงสััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับบุุคลากรและ
ประชาชนโดยจััดตั้้�งหน่่วยฉััดวััคซีีน
ในโรงพยาบาลและนอกสถานที่่� เช่่น
ศููนย์์การค้้าสยามพารากอนรวมถึึง
โรงเรีียนต่่าง ๆ เป็็นระยะเวลา 6
เดืือน

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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การพััฒนาบุุคลากรทางการ
พยาบาลเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์
การระบาดของ COVID-19
องค์์กรพยาบาล BDMS พััฒนาทางด้้าน
บุุ ค ลากรเพื่่� อ รองรัั บ การให้้ บ ริิ ก ารกัั บ
ประชาชนตามนโยบายหลัักของกระทรวง
สาธารณสุุ ข และองค์์ ก รโดยสิ่่� ง ที่่� เ ห็็ น ได้้
ชััดเจนประกอบด้้วย

จััดทำำ�การหมุุนเวีียนหน้้าที่่�
(Job Rotation)

รณรงค์์เคร่่งครััดในด้้านการปฏิิบััติิตน
แบบ New normal

การอบรมและส่่งเสริิมให้้พยาบาล

ที่่�เป็็นเฉพาะทางในสาขาต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
พยาบาลที่่� ป ฏิิ บัั ติิง านในสำำ�นัั ก งาน ได้้มีี
โอกาสอบรมและเรีียนรู้้�งานเพิ่่�มเติิมในรููป
แบบการจัั ด ให้้ มีี Clinical Nurse
Educator เพื่่�อเป็็นพี่่�เลี้้�ยงในการจััดอบรม
ภาคทฤษฏีีออนไลน์์และภาคปฏิิบััติิแบบ
ระยะสั้้น� และแบบหน้้างาน กว่่า 40 คน ซึ่ง่�
หลัังจากอบรมแล้้วสามารถปฏิิบััติิงานได้้
อย่่างดีีเยี่่�ยมและปลอดภััยจากการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�

ในการใช้้ชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั และการทำำ�งานเพื่่อ�
ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� จากคนรอบข้้างและเป็็น
ตััวอย่่างให้้กัับประชาชนเพื่่�อป้้องกัันการ
ติิดเชื้้�อของบุุคลากรที่่�ต้้องทำำ�หน้้าที่่�ดููแล
ผู้้�ป่่วย

องค์์ ก รพยาบาลพัั ฒ นาศัั ก ยภาพด้้าน
ความรู้้แ� ละทัักษะเฉพาะสาขาด้้วยการอบรม
รููปแบบ New Normal

Nurse Informatics

เพื่่�อช่่วยงานแผนกต่่าง ๆ ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใน
สถานการณ์์เร่่งด่่วน โดยผลงานออกมาเป็็น
ที่่�ประจัักษ์์ชัดั และประสบผลสำำ�เร็็จด้ว้ ยดีี มีี
ความสามัั ค คีีและมีี ค วามเป็็ นน้ำำ�� หนึ่่� ง ใจ
เดีียวกัั นม ากขึ้้� น เมื่่� อ สถานการณ์์ ผ่่ านไป
และยัังสร้้างความภาคภููมิิใจให้้กัับองค์์กร
พยาบาลเป็็นอย่่างดีี

มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาระบบ IT เพื่่อ�
ปรัับใช้้พัฒ
ั นากระบวนการทำำ�งานพยาบาล
ให้้เกิิดความรวดเร็็ว ใช้้ง่่าย และลดความซ้ำำ��
ซ้้อนของการทำำ�งาน ลดการสััมผัสั กระดาษ
และสามารถส่่งผลให้้ ผู้้�ป่่ ว ยได้้ อ ย่่าง
ปลอดภััย เช่่น การออกแบบ BDMS Field
Documentation การออกแบบ Tool
Education ให้้กับั ผู้้�ป่่วย การจััดทำำ� Check
List ผ่่าน Google Form และการรัับส่่ง
ข้้อมููลผ่่านระบบ MS Teams เป็็นต้้น

แบบออนไลน์์ เพื่่� อ ความสอดคล้้ อ งกัั บ
สถานการณ์์การระบาดที่่�เกิิดเป็็นเวลานาน
และยัังคงความสามารถในการดููแลผู้้�ป่่วย
ต่่อไปในอนาคต

สรุุปผลการสร้้างส่่วนร่่วมต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19
ความสามารถสููงสุุด
ในการรองรัับผู้้�ป่่วยใน Cohort Wards
ประมาณ

ความสามารถสููงสุุด
ในการรองรัับผู้้�ป่่วยใน Hospitel

3,000

  เตีียง

ประมาณ

6,000

ความสามารถในการคััดกรองเชื้้�อ
ประมาณ

10,000
ต่่อวััน

2

ปัั จจุุ บัันได้้ ส่่งมอบโรงพยาบาลสนามให้้ กัับกองทัั พอากาศเพื่่� อนำำ�ไปใช้้ ประโยชน์์ ต่่อไป
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ราย

ความสามารถสููงสุุด
ในการรองรัับผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลสนาม

เตีียง

ประมาณ

ฉีีดวััคซีีนป้้องกััน COVID-19
มากกว่่า

4

 ล้้านโดส

100

เตีียง2
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ความยั่่�งยืืนของห่่วงโซ่่อุุปทาน
ความยั่่�งยืืนของห่่วงโซ่่อุุปทาน

1

BDMS ในฐานะผู้้�นำำ�เครืือข่่ายทางการแพทย์์ มุ่่�งสนัับสนุุนนโยบายภาครััฐที่่�
ผลัักดัันให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางการบริิการทางการแพทย์์ (Medical
Hub) ด้้วยการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่�อส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�
มีีความปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการ BDMS กำำ�หนดนโยบายจััดซื้้�อจััดจ้้างและ
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นตลอดห่่วงโซ่่
อุุ ป ทาน เพื่่� อ ให้้ ก ระบวนการจัั ดซื้้� อ เป็็ น ไปอย่่ า งโปร่่ ง ใส สอดคล้้ อ งตาม
มาตรฐานสากลและข้้อกำำ�หนดด้้านคุุณภาพสิินค้้าและการให้้บริิการ รวมทั้้�ง
ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ไปพร้้อมกัับการพััฒนาความ
สััมพัันธ์์กัับลููกค้้าและผู้้�ใช้้บริิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าและบริิการ
BDMS กำำ�หนดให้้บริิษััท เนชั่่�นแนล เฮลท์์แคร์์ ซิิสเท็็มส์์ จำำ�กััด (N Health)2 ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ในเครืือ และฝ่่ายจััดซื้้�อของโรงพยาบาลในเครืือจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการแพทย์์ (Medical) และไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการแพทย์์ (Non-Medical) ให้้กลุ่่�มโรง
พยาบาลและกลุ่่มสนั
� บั สนุุนธุุรกิจิ โรงพยาบาลของ BDMS โดยเฉพาะการจััดหาวััสดุอุุ ปุ กรณ์์
ที่่�จำำ�เป็็นภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19

ประเภทสิินค้้าและบริิการที่่� N Health จััดซื้้�อจััดหาให้้แก่่เครืือ BDMS

3

กลุ่่�มยา
(Medicine)

กลุ่่�มเวชภััณฑ์์
(Medical Supply)

กลุ่่�มอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
(Medical Equipment)

กลุ่่�มสิินค้้าทั่่�วไป
(General Supply)

กลุ่่�มสิินค้้าเทคโนโลยีี
(IT)

กลุ่่�มงานบริิการ
(Service)

กลุ่่�มงานก่่อสร้้าง
(Construction)

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
COVID-19
(COVID-19 Related)

1

GRI 2-6
ดูู รายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มที่่� https://www.nhealth-asia.com
3
ไม่่ มีีการเปลี่่� ยนแปลงของประเภทสิิ นค้้ าและบริิ การที่่� จััดซื้้� อจััดหาจากคู่่�ค้้ าให้้ แก่่ เครืื อ BDMS รวมถึึ งโครงสร้้ างและการบริิ หารจัั ดการห่่ วงโซ่่ อุุปทานในปีี 2564
2

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้างและจรรยาบรรณคู่่�ค้้า

4

N Health และฝ่่ายจััดซื้้�อจััดหาของโรงพยาบาลในเครืือดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างตามนโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้างและสื่่�อสารจรรยาบรรณคู่่�
ค้้าแก่่คู่่�ค้้าทุุกราย เพื่่�อสนัับสนุุนและพััฒนาความร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าในการปฎิิบััติิตามแนวทางที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนในห่่วงโซ่่อุุปทาน

5,6

BDMS กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแนวทางบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัับคู่่�ค้้าของ BDMS ครอบคลุุมกระบวนการขึ้้�นทะเบีียน
บััญชีีรายชื่่�อคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ ประเมิินความเสี่่�ยงด้้วยเกณฑ์์ด้้านความยั่่�งยืืนโดยเฉพาะกลุ่่�มคู่่�ค้้าหลัักที่่�ได้้รัับการระบุุ และกำำ�หนด
แนวทางการพััฒนาผลดำำ�เนิินงานให้้เกิิดความยั่่�งยืืนร่่วมกัันตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

ความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาความยั่่�งยืืนในห่่วงโซ่่อุุปทาน
โครงการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน  
N Health ร่่วมกัับ BDMS ดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรมออนไลน์์หััวข้้อ N Health Towards
Sustainable Healthcare Supply Chain เพื่่�อสื่่�อสารแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
อย่่างยั่่ง� ยืืนให้้แก่่คู่่ค้� า้ หลัักในปััจจุุบันั กว่่า 334 ราย (เทีียบเท่่า 69% ของคู่่ค้� า้ หลัักทั้้�งหมด)
โดยเนื้้�อหาครอบคลุุมแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการจััดซื้้อ� จััดจ้้างในทุุกมิิติขิ องความยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านการ
กำำ�กัับดููแล ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านแนวปฏิิบััติิต่่อแรงงาน และด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย รวมถึึงการสื่่�อสารรายละเอีียดขั้้�นตอนการประเมิินตนเองสอดคล้้องตามจรรยา
บรรณคู่่�ค้้า

4

ดูู รายละเอีี ยดจรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพิ่่� มเติิ มที่่� http://partnership.nhealth-asia.com/Home/DownloadSupplierCodeConduct
ดูู รายละเอีี ยดกลยุุ ทธ์์การบริิ หารจัั ดการห่่ วงโซ่่ อุุปทาน, แนวทางการระบุุ คู่่�ค้้าหลัั ก และเกณฑ์์ ด้้านความยั่่� งยืื นสำำ �หรัั บการคัั ดเลืื อกและประเมิิ นคู่่�ค้้า เพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
BDMS เริ่่� มประเมิิ นเฉพาะกลุ่่�มคู่่�ค้้าใหม่่ และคู่่�ค้้าหลัั กที่่� ได้้ รัับการระบุุ ในปีี 2563 และได้้ ขยายการใช้้ เกณฑ์์ ดัังกล่่ าวไปยัั งคู่่�ค้้าทุุ กกลุ่่� มตั้้� งแต่่ ปีี 2564 เป็็ นต้้ นไป

5
6
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โครงการนวััตกรรมสิ่่�งแวดล้้อม Easy ECO – ชุุดป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลแบบใช้้ซ้ำำ��ได้้  
N Health ร่่วมกัับบริิษััท อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินโครงการนวััตกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม Easy Eco เพื่่�อรวบรวมขยะ
ขวดพลาสติิกประเภทคืืนรููป Polyethylene Terephthalate (PET) เข้้าสู่่ก� ระบวนการรีีไซเคิิลและผลิิตเป็็นชุดุ ป้้องกัันอันตร
ั ายส่่วนบุุคคล
(PPE) ที่่�สามารถใช้้งานได้้จริิงและเพีียงพอต่่อการใช้้งานในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ซึ่ง่� โครงการดัังกล่่าวยัังสอดคล้้องตาม
นโยบายของภาครััฐในการพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้เป็็นมิิตรต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงสร้้างเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่าง
หน่่วยงานภาคธุุรกิิจและชุุมชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โครงการดัังกล่่าวประกอบไปด้้วยการจััดอบรมให้้แก่่บุุคลากรใน
องค์์กรและในชุุมชนรอบพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับผลกระทบจาก
ปริิมาณขยะที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและประโยชน์์จากคััดแยกขยะและนำำ�กลัับ
มาใช้้ซ้ำำ�� พร้้อมทั้้�งให้้ทุกุ คนได้้มีีส่่วนร่่วมให้้การลดปริิมาณขยะโดย
เปิิดรัับบริิจาคขวดพลาสติิก PET เพื่่�อนำำ�มาผลิิตเป็็นชุุด PPE
ผลดำำ�เนิินโครงการช่่วงเดืือนพฤษภาคมถึึงเดืือนตุุลาคม 2564
สามารถรวบรวมขวดพลาสติิกได้้กว่่า 36,000 ขวด หรืือประมาณ
800 กิิโลกรััม จากทั่่�วประเทศ ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปผลิิตชุุด PPE ได้้
จำำ�นวนกว่่า 2,000 ชุุด และนำำ�ไปแจกจ่่ายให้้แก่่โรงพยาบาลได้้กว่่า
50 แห่่ง เพีียงพอต่่อความต้้องการของบุุคลากรทางการแพทย์์ใน
การใช้้ป้้องกัันเชื้้�อจากการรัักษาผู้้�ป่่วย COVID-19 นอกจากนี้้�
โครงการดัังกล่่าวยัังเป็็นการสนัับสนุุนให้้เกิิดศัักยภาพด้้านการผลิิต
ด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา รวมถึึงลดผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้ อ ม ซึ่่� ง การนำำ� ขวดพลาสติิ ก กลัั บ มาใช้้ ใ หม่่เป็็ นชุุ ด PPE
สามารถลดปริิมาณขยะพลาสติิก ลดต้้นทุนุ ในการผลิิตชุดุ PPE ไป
พร้้อมกัับการผลิิตสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการบริิหารความเสี่่�ยงเชิิงรุุกระบบเครืือข่่ายห้้องปฎิิบััติิการ
ด้้วย Digital Quality Dashboard” - Westgard Sigma Verification of Performance Program  
N Health ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาคุุณภาพมาตรฐานทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารหรืือโครงการ Westgard Sigma Verification of Performance
Program ตามมาตรฐาน Westgard QC Inc. ประเทศสหรััฐอเมริิกา โดยร่่วมมืือกัับบริิษััทคู่่�ค้้าบริิษััท Abbott Laboratories Limited
เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าและความเชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการทางห้้องปฏิิบััติิการให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดไปยัังกลุ่่�มผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์ โดยการ
ยกระดัับการควบคุุมคุุณภาพในห้้องปฏิิบััติิการเป็็นระดัับสููงสุุด Six Sigma ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการควบคุุมคุุณภาพตามหลััก DMAIC
(Define, Measure, Analyze, Improve, และ Control) เพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการตรวจวิิเคราะห์์อย่่างต่่อเนื่่�องและเกิิดความผิิดพลาด
หรืือของเสีียน้้อยที่่�สุุด
โครงการดัังกล่่าวจััดในรููปแบบการอบรมเชิิงปฏิิบััติิแบบต้้องโต้้ตอบ
กััน (Interactive Workshop) สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ในห้้องปฏิิบััติิการ
และกำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านคุุณภาพภายในห้้องปฏิิบััติิการเข้้าร่่วม
เป็็น Westgard Quality manager เพื่่�อติิดตามผลการดำำ�เนิินการ
ทางห้้องปฏิิบััติิการอย่่างเป็็นระบบ และยัังเป็็นการสนัับสนุุนความ
ร่่วมมืือระหว่่าง หััวหน้้าห้้องปฎิิบัติั กิ ารและทีีมคุุณภาพของห้้องปฏิิบัติั ิ
การเครืือข่่าย N Health กว่่า 60 สาขาทั่่�วประเทศ และบริิษััท
Abbott Laboratories Limited ในการเพิ่่�มคุณ
ุ ค่่าและความเชื่่อ� มั่่�น
ในการให้้การบริิการทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดแก่่ผู้้�รัับบริิการ
โครงการนี้้�สามารถลดข้้อผิิดพลาดจากกระบวนการของห้้องปฏิิบััติิ
การ โดยยกระดัับมาตรฐานจาก 4 Sigma (Defect Rate 99.4%
หรืือ 6,210 PPM) เป็็น 6 Sigma (Defect rate 99.9997% หรืือ
3,4 PPM) โดยนำำ�ร่่องโครงการในห้้องปฏิิบัติั กิ าร 3 สาขา ได้้แก่่ สาขา
โรงพยาบาลกรุุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพยาบาลพญาไท 2 และสาขา
N Health สำำ�นัักงานใหญ่่ โดยทั้้�ง 3 โครงการได้้รัับการรัับรองในปีี
2564 และมีีแผนขยายโครงการดัังกล่่าวไปอีีก 6 สาขาในปีี 2565 รวม
เป็็นทั้้�งหมด 9 สาขาในปีี 2565 โดยมีีนัักเทคนิิคการแพทย์์เข้้าร่่วม
โครงการประมาณ 50 ท่่าน สาขาที่่�ได้้รัับการรัับรองแล้้วจะมีีการ
ถ่่ายทอดประสบการณ์์ในการควบคุุมคุุณภาพโดยประชุุมเชิิงปฏิิบััติิ
การให้้กับั สาขาที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่วมโครงการในแต่่ละภููมิิภาค เพื่่อ� เป็็นแบบ
อย่่างในการควบคุุมคุุณภาพที่่�ดีีของห้้องปฏิิบััติิการให้้ครบทุุกสาขา
ทั่่�วประเทศ
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการบริิหารความเสี่่�ยงเชิิงรุุกระบบเครืือข่่ายห้้องปฎิิบััติิการ ด้้วย Digital Quality Dashboard  
N Health ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาคุุณภาพมาตรฐานทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารให้้สามารถ
ติิดตามการควบคุุมคุณ
ุ ภาพในห้้องปฏิิบัติั กิ ารด้้านบริิการทางการแพทย์์ระดัับเครืือ
ข่่ายให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยออกแบบระบบแอปพลิิเคชััน Digital Quality
Dashboard ร่่วมกัับบริิษัทคู่
ั ค้่� า้ Abbott Laboratories Company Limited ใน
การติิดตามและตรวจสอบคุุณภาพภายในห้้องปฏิิบัติั กิ ารให้้ครอบคลุุมทุกุ สาขา โดย
วางเงื่่�อนไขให้้ฐานข้้อมููลคุุณภาพของแต่่ละห้้องปฏิิบััติิการต้้องเชื่่�อมต่่อเข้้ากัับ
แอปพลิิเคชััน โดยบุุคลากรด้้านคุุณภาพของห้้องปฎิิบัติั กิ ารจะสามารถติิดตามการ
ควบคุุมคุุณภาพภายในห้้องปฏิิบััติิการแบบออนไลน์์ทั้้�งในส่่วนของผลตััวอย่่าง
ควบคุุมคุณ
ุ ภาพประจำำ�วันั และสามารถตรวจความพร้้อมใช้้งานของเครื่่อ� ง รวมถึึง
การรายงานผลอย่่างรวดเร็็วได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้องตรวจสอบข้้อมููลที่่�พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงาน
กรณีีที่่�ห้อ้ งปฏิิบัติั กิ ารไม่่สามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด แอปพลิิเคชััน
จะแจ้้งสััญลัักษณ์์ไม่่ผ่่านเกณฑ์์ไปยัังกลุ่่�มของผู้้�ดููแลด้้านระบบคุุณภาพเครืือข่่าย
และประสานผู้้�รัับผิิดชอบห้้องปฏิิบััติิการให้้ตรวจสอบและแก้้ไขในทัันทีี
ผลดำำ�เนิินโครงการบริิหารความเสี่่�ยงเชิิงรุุกระบบเครืือข่่ายห้้องปฎิิบััติิการ
ด้้วย Digital Quality Dashboard

Zero Occurrence regarding IQC
Not Passed

ไม่่พบอุุบััติิการณ์์ความผิิดพลาด เกี่่�ยวกัับ
ตััวอย่่างควบคุุมไม่่ได้้ตามเป้้าหมาย

Digitalization-Anywhere Anytime

สามารถตรวจสอบได้้ผ่่านแอปพลิิเคชััน
Digital Quality Dashboard

Efficient Trouble Shooting

สามารถติิดตามการแก้้ไขเมื่่�อพบปััญหาที่่�
ห้้องปฏิิบััติิที่่�สาขาให้้ปรัับแก้้ไขได้้ทััน
ท่่วงทีีเพื่่�อความพร้้อมในการให้้บริิการ
ตรวจวิิเคราะห์์ในแต่่ละวััน

Reduce Internal Quality Control Time

Awareness Promotion

ทีีมคุุณภาพของห้้องปฎิิบััติิการสามารถติิดตามการควบคุุม
คุุณภาพภายในห้้องปฏิิบััติิการ ทั้้�งในส่่วนของผลตััวอย่่างควบคุุม
คุุณภาพประจำำ�วััน ความพร้้อมใช้้งานของเครื่่�อง และความ
รวดเร็็วในการรายงานผลแบบ Real-Time ทั้้�งหมดโดยไม่่ต้้อง
เข้้าไปตรวจสอบข้้อมููลที่่�หน้้างาน

เจ้้าหน้้าที่่�ในห้้องปฏิิบััติิการเกิิดความตระหนัักและเล็็งเห็็นถึึงการ
ควบคุุมภายในห้้องปฏิิบััติิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

โครงการดัังกล่่าวจะสนัับสนุุนให้้เจ้้าหน้้าที่่�ในห้้องปฏิิบััติิการเกิิดความตระหนัักและเล็็งเห็็นถึึงการควบคุุมคุุณภาพและปรัับแก้้ไขเมื่่�อพบ
ปััญหาภายในห้้องปฏิิบััติิการอย่่างทัันท่่วงทีีและมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งเป็็นการสนัับสนุุนความพร้้อมในการให้้บริิการการตรวจวิิเคราะห์์ใน
แต่่ละวััน รวมถึึงความถููกต้้องของรายงาน และนำำ�ไปสู่่�การรัักษาคนไข้้ได้้อย่่างถููกต้้อง และโครงการนี้้�ยัังได้้รัับรางวััลจากงานมหกรรม
คุุณภาพมาตรฐานห้้องปฏิิบััติิการระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 10 จากสภาเทคนิิคการแพทย์์ ในปีี 2564
ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

ผลการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
ผลการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของ BDMS ปีี 2564   
7

5,535
(Total Tier 1 Supplier)

คู่่�ค้้าตรงทั้้�งหมด 

20,041.43
มููลค่่าการจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าและบริิการทั้้�งหมด

ราย

 ล้้านบาท

ที่่�จััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าและบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง

5,355

ราย หรืือ 

100

674
12.6
สััดส่่วนคู่่�ค้้าที่่�ลงนามรัับรอง

%

ราย หรืือ 

สััดส่่วนจำำ�นวนคู่่�ค้้าที่่�ครอบคลุุมและได้้รัับ
การสื่่�อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้า

217
ได้้รัับการอนุุมััติิขึ้้�นทะเบีียน
คู่่�ค้้าใหม่่

ร้้อยละ

บััญชีีรายชื่่�อคู่่�ค้้าตามเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนด

คััดเลืือกด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�ง
ด้้านคุุณภาพ สิ่่�งแวดล้้อม
และความปลอดภััย8

คู่่�ค้้าสำำ�คััญ

483

ราย
ทั้้�งหมด 
(Critical Tier 1 Supplier)

และมีีสััดส่่วนการจััดซื้้�อจััดหา
82% เทีียบกัับมููลค่่าการจััดซื้้�อ
จััดหาสิินค้้าและบริิการทั้้�งหมด

คู่่�ค้้าตรง

%
ของคู่่�ค้้าสำำ�คััญ และคู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืนสููง
10

11

ได้้รัับการตรวจประเมิินและติิดตาม
ผลดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนรายปีี12,13

7

คู่่�ค้้าสำำ�คััญที่่�ไม่่ใช่่คู่่�ค้้าตรง

129

ราย
ทั้้�งหมด 
(Critical Non-tier 1
Supplier)

ราย หรืือ 

30

9

%

ภายใน 3 ปีีที่่�ผ่่านมา (เทีียบกัับเป้้าหมายที่่� 80)
และมีี 1 ราย ที่่�ได้้รัับการระบุุว่่า
มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููง

100

%
สััดส่่วนกลุ่่�มคู่่�ค้้าความเสี่่�ยงด้้านความ
ยั่่�งยืืนสููงที่่�มีีแผนหรืือมาตรการจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน

ที่่�ได้้รัับการระบุุ (เทีียบกัับคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับการ
ระบุุว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููง
ทั้้�งหมด)

65

%
สััดส่่วนกลุ่่�มคู่่�ค้้าที่่�มีีแผนหรืือมาตรการ
จััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีีการ
พััฒนาผลดำำ�เนิินงานใน 12 เดืือนที่่�ผ่่าน
มา

(เทีียบกัับมีีแผนหรืือมาตรการจััดการความ
เสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งหมด)

ครอบคลุุ มเฉพาะคู่่�ค้้าในประเทศไทย และ BDMS มีี แผนจะขยายความครอบคลุุ มการวิิ เคราะห์์ ห่่วงโซ่่ อุุปทานให้้ สมบูู รณ์์ ในอนาคต
GRI 308-1, GRI 414-1
9
ครอบคลุุ มเฉพาะกลุ่่�มคู่่�ค้้าอีี กทอดหนึ่่� งที่่� ส่่งมอบผลิิ ตภััณฑ์์ และบริิ การให้้ แก่่ กลุ่่� มคู่่�ค้้าสำำ �คัั ญที่่� ได้้ รัับการระบุุ เท่่ านั้้� น
10
ครอบคลุุ มกลุ่่�มที่่� เป็็ นคู่่�ค้้าตรงและกลุ่่�มที่่� ไม่่ ใช่่ คู่่�ค้้าตรง
11
ครอบคลุุ มคู่่�ค้้าทุุ กกลุ่่� ม
12
การตรวจประเมิิ นด้้ านความยั่่� งยืื นในพื้้� นที่่� ปฏิิ บััติิงานของคู่่�ค้้าไม่่ สามารถทำำ �ได้้ เนื่่� องจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาด COVID-19 ทั้้� งนี้้� การตรวจประเมิิ นดัั งกล่่ าวอยู่่�ระหว่่ างการกำำ �หนดแนวปฏิิ บััติิและจะ
ดำำ �เนิิ นการในอนาคต
13
BDMS เริ่่� มตรวจประเมิิ นคู่่�ค้้าในปีี 2563 และกำำ �หนดให้้ ตรวจประเมิิ นเป็็ นรายปีี ทั้้� งนี้้� ความถี่่� ของการตรวจประเมิิ นและติิ ดตามผลดำำ �เนิิ นงานด้้ านความยั่่� งยืื นจะได้้ รัับการทบทวนอีี กครั้้� งในอนาคต เช่่ น
อย่่ างน้้ อยสามปีี ครั้้� งสำำ �หรัั บกลุ่่�มที่่� มีีความเสี่่� ยงต่ำำ� � เป็็ นต้้ น
8

%

81
100
ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน

%

ภายใน 3 ปีีที่่�ผ่่านมา (เทีียบกัับเป้้าหมายที่่� 80%)
และมีี 55 ราย ที่่�ได้้รัับการระบุุว่่า
มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููง

100

6.24

คู่่�ค้้าสำำ�คััญที่่�ไม่่ใช่่คู่่�ค้้าตรง

1,304
88
ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
ราย หรืือ 

ราย หรืือ 

สััดส่่วนจำำ�นวนคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรม
ด้้านจรรยาบรรณคู่่�ค้้าเทีียบกัับคู่่�ค้้าทั้้�งหมด

จรรยาบรรณคู่่�ค้้า (เทีียบกัับคู่่�ค้้าตรง
ทั้้�งหมด)

100
คู่่�ค้้าใหม่่ที่่�ผ่่านเกณฑ์์การ

ราย
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การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ BDMS

วิิสััยทััศน์์
ความยั่่�งยืืนBDMS
นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน BDMS

1

ผู้้�นำำ�บริิการด้้านสุุขภาพ
เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
บนวิิถีีของความยั่่�งยืืน

BDMS กำำ�หนดนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อกำำ�หนด
แนวทางการบริิหารจััดการองค์์กรตามหลัักการพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืนและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� รวมทั้้�ง
มุ่่ง� รัักษาสมดุุลและควบคุุมผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่ง� แวดล้้อม โดยระบุุหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิ ษัั ทจน ถึึ ง ระดัั บ ปฏิิ บัั ติิ ก ารในการบริิ ห ารจัั ด การและ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กร

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อพััฒนา BDMS สู่่�ความยั่่�งยืืน  

สร้้างส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

ระบุุและประเมิิน
ประเด็็นสาระสำำ�คััญ

ตอบสนองและจััดการประเด็็น
สาระสำำ�คััญ

สื่่�อสารผลดำำ�เนิินงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนต่่อสาธารณะ

1

ดูู รายเอีี ยดนโยบายการพัั ฒนาอย่่ างยั่่� งยืื น BDMS ที่่�
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20200409-bdms-sustainability-development-policy-th.pdf

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

การสร้้างส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

2,3,4

BDMS ทบทวนกลุ่่มผู้้�
� มีีส่่วนได้้เสีียจากการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบันั โดยเทีียบเคีียงกัับบริิษัทที่่
ั ใ� ห้้บริิการทางการแพทย์์ในระดัับสากลเพื่่อ� ยืืนยััน
ความครบถ้้วนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า และจำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความสำำ�คััญสููงและกลุ่่�มที่่�มีีความสำำ�คััญอื่่�นๆ โดย
พิิจารณาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ระดัับการพึ่่�งพา ระดัับผลกระทบจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจ ระดัับอิิทธิิพลต่่อธุุรกิิจขององค์์กร เป็็นต้้น โดยมีี
รายละเอีียดการสร้้างส่่วนร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญดัังนี้้�
กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญ

ลููกค้้าและผู้้�ป่่วย
(Patient &
Customers)

พนัักงาน แพทย์์
และทัันตแพทย์์
(Employee, Doctor
& Dentist)

2

กระบวนการสร้้าง
ส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคิิดเห็็น / ความคาดหวััง /
ข้้อกัังวล

กระบวนการตอบสนอง
ของ BDMS

• หมายเลขติิดต่่อ Call Center
1719
	จัั
• ดทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ในการรัับบริิการเพื่่�อการตอบ
สนองได้้ตรงความต้้องการ
	ช่่องทางสื่่
�อออนไลน์์และ
•
แอปพลิิเคชััน Facebook,
Instagram, Twitter, Line
official - Bangkok Hospital

• การให้้บริิการและการรัักษาที่่�มีี
คุุณภาพตามมาตรฐานและความ
ปลอดภััยสููง
• ความปลอดภััยของข้้อมููลสุุขภาพ
•	ช่่องทางการสื่่�อสารเพื่่�อความสะดวก
สบายของผู้้�รัับบริิการ

•	กำำ�หนดฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์เพื่่�อ
รัับผิิดชอบ
	จัั
• ดอบรมให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพโดยไม่่มีี
ค่่าใช้้จ่่าย
	กำำ
• �หนดโครงการเพื่่�อพััฒนาความ
พึึงพอใจ
	พัั
• ฒนาศัักยภาพของพนัักงานทั้้�งด้้านการ
ให้้บริิการและด้้านภาษาเพื่่�อ
การบริิการที่่�ประทัับใจ
• การกำำ�หนดระบบการจััดการด้้านความ
มั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลและความ
เป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลผู้้�ใช้้บริิการ

•	สำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงาน
แพทย์์ และทัันตแพทย์์
(Engagement Survey) ปีีละ 1
ครั้้�ง
	จัั
• ดกิิจกรรม พนัักงาน แพทย์์
และทัันตแพทย์์ในเครืือ BDMS
หลัังทัันตแพทย์์ พบปะ
ผู้้�บริิหารเป็็นรายเดืือน
	จัั
• ดทำำ�กลุ่่�ม LINE และสื่่�อสาร
ผ่่านแอปพลิิเคชัันภายในองค์์กร
	กำำ
• �หนดคณะกรรมการสวััสดิิการ
เพื่่�อเป็็นตััวแทนพนัักงาน
	ทำำ
• �การสััมภาษณ์์กลุ่่�มย่่อย
สำำ�หรัับแพทย์์และทัันตแพทย์์
อย่่างต่่อเนื่่�อง
	จัั
• ดช่่องทางในการดููแลรัักษาใน
ช่่วงสถานการณ์์โควิิด
เช่่น Tele-Medicine,
Tele-consultation
	จัั
• ดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้
แพทย์์และทัันตแพทย์์ในเครืือ
BDMS ได้้รัับทราบและข้้อมููล
ข่่าวสาร

•	รัับฟัังและเข้้าใจความต้้องการของ
พนัักงาน ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร
	รัั
• บฟัังความคิิดเห็็น ความต้้องการและ
ข้้อเสนอแนะ
	สื่่
• �อสารข้้อมููลสำำ�คััญของบริิษััท
ให้้ครอบคลุุมบุุคลากรทุุกกลุ่่�ม
	พัั
• ฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�
• เพิ่่�มความผููกพัันกัับพนัักงาน
•	ส่่งเสริิมวััฒนธรรมการชื่่�นชม
และให้้กำำ�ลัังใจ
	ค่่าตอบแทนช่่วงสถานการณ์์
•
การแพร่่ระบาดของโรค
COVID-19
	จัั
• ดทำำ�ประกัันคุ้้�มครองโรค COVID-19
ให้้กัับแพทย์์ ทัันตแพทย์์ และพนัักงาน
ที่่�เป็็น
กลุ่่�มเสี่่�ยง

•	กำำ�หนดแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับพนัักงาน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการพััฒนา
ทัักษะและสื่่�อสารได้้ตลอดเวลา
• เพิ่่�มช่่องทางการชื่่�นชมเพื่่�อสร้้าง
กำำ�ลัังใจให้้กัับพนัักงาน
	พัั
• ฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ทั้้�งแบบออนไลน์์และแบบทั่่�วไป
• การกำำ�หนดเส้้นทางความก้้าวหน้้า
ในอาชีีพ
• การดููแลสุุขภาพและอาชีีวอนามััย
•	กำำ�หนดสวััสดิิการในแบบของคุุณ
(Flexible Benefit)
	กำำ
• �หนดโครงการให้้รางวััลและแนวทาง
การทบทวนผลการปฏิิบััติิงานของ
บุุคลากรที่่�ชััดเจน
	รณรงค์์
ให้้แพทย์์และทัันตแพทย์์เห็็น
•
ความสำำ�คััญของการเป็็นแพทย์์ที่่�เก่่งและ
ดีีให้้กัับองค์์กรผ่่านการคััดเลืือกแพทย์์
ตััวอย่่างดีีเด่่นประจำำ�ปีี (Good Doctor)
โดยรณรงค์์สื่่�อสารแก่่ผู้้�บริิหาร
แพทย์์-ทัันตแพทย์์ และสำำ�นัักงานด้้าน
การแพทย์์ในทุุกระดัับและทุุกช่่องทาง
ได้้แก่่ แจ้้งไปยััง การประชุุมผู้้�บริิหาร
(BDMS MSO) อีีเมล์์ของสำำ�นัักงาน
ด้้านการแพทย์์ แพทย์์-และทัันตแพทย์์
ทุุกท่่าน และแอปพลิิเคชััน BDMS MSO
Training

การสร้้ างส่่ วนร่่ วมกัั บกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีี ยอื่่� น ๆ นอกเหนืื อจากรายละเอีี ยดตามตารางข้้ างต้้ น เช่่ น หน่่ วยงานรัั ฐบาล (Government / Authorities / Regulator) หน่่ วยงานรัั บรองคุุ ณภาพสถานประกอบการ
(Accreditation body) พัั นธมิิ ตรทางธุุ รกิิ จ (Business Partner) เจ้้ าหนี้้� (Funders) และตัั วกลาง (Intermediaries) จะเป็็ นการดำำ �เนิิ นการสร้้ างการส่่ วนร่่ วมที่่� สอดคล้้ องตามข้้ อกำำ�หนด และสื่่� อสารกัั บ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีี ยดัั งกล่่ าวอย่่ างต่่ อเนื่่� องตามช่่ องทางที่่� กำำ�หนด
3
พัั นธมิิ ตรทางธุุ รกิิ จ ครอบคลุุ มสถาบัั นทางการแพทย์์ กลุ่่�มโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัั ฐบาล เป็็ นต้้ น
4
ตัั วกลาง ตัั วอย่่าง เช่่ น บริิ ษััทให้้ บริิ การประกัั นสุุ ขภาพที่่� ร่่วมกัั บ BDMS เป็็ นต้้ น
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กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียสำำ�คััญ

นัักลงทุุนและผู้้�ถืือหุ้้�น
(Investor and
Shareholder)

กระบวนการสร้้าง
ส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคิิดเห็็น / ความคาดหวััง /
ข้้อกัังวล

กระบวนการตอบสนอง
ของ BDMS

• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี
• การจััดประชุุมนัักวิิเคราะห์์
(Analyst Meeting) ทุุกไตรมาส
และนำำ� webcast ขึ้้�นเว็็บไซต์์
Opportunity Day ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทยย
• การรายงานสารสนเทศต่่อ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย อย่่างครบถ้้วน
และเป็็นไปตามเวลาที่่�กำำ�หนด
•	กิิจกรรม Virtual Roadshow
สำำ�หรัับนัักลงทุุนทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ
•	รัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�ถืือหุ้้�น
และนัักลงทุุนเพื่่�อนำำ�มา
กลั่่�นกรอง พิิจารณากำำ�หนด
กลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััท

• ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
COVID-19
• ผลตอบแทนการลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่า
และการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม
• การพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
และตอบสนองการเปลี่่�ยนแปลง
ในอนาคต
• การให้้ความเท่่าเทีียมกััน
ของผู้้�ถืือหุ้้�นและรัักษาผลประโยชน์์
ของผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน
• การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�โปร่่งใส
และทัันต่่อเหตุุการณ์์
• การดำำ�เนิินงานที่่�มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม

•	สื่่�อสารผ่่านแบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี (56-1) รายงานประจำำ�ปีีและ
รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
•	สื่่�อสารผ่่านช่่องทางอื่่�น ๆ เช่่น
- เว็็บไซต์์ของบริิษััท
www.bangkokhospital.com
ภายใต้้หััวข้้อ “นัักลงทุุนสััมพัันธ์์”
-	จดหมายข่่าวและข่่าวสาร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
- โทรศััพท์์ และ Email
-	ประชุุมออนไลน์์ (Virtual Meeting)
•	ดำำ�เนิินงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี
•	กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อป้้องกัันธุุรกรรม
ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
• บริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้บริิษััท
มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต
•	ส่่งเสริิมนวััตกรรมเพื่่�อชุุมชน สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม
•	กำำ�หนดนโยบาย Whistleblower
Policy

• การสื่่�อสารเรื่่�องจรรยาบรรณ
คู่่�ค้้า ผ่่านเวปไซด์์ รวมทั้้�งการ
ประชุุมออนไลน์์
	ช่่องทางการรายงานอุุ
บััติิการณ์์
•

• การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าทุุกราย
อย่่างเสมอภาค เป็็นธรรม
และโปร่่งใส
• การให้้ข้้อมููลถููกต้้องครบถ้้วน
• การสร้้างคุุณค่่าร่่วมในธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

•	กำำ�หนดกระบวนการคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�
โปร่่งใสและเป็็นธรรมตามที่่�ระบุุนโยบาย
การจััดซื้้�อจััดจ้้าง (BDMS
Procurement Policy)
• การจััดทำำ�โครงการเพื่่�อพััฒนาความ
ยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้า
• การสื่่�อสารแนวทางบริิหารจััดการและ
แนวทางการติิดตามการปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณคู่่�ค้้า (Supplier Code
of Conduct)

•	ดำำ�เนิินกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
เพื่่�อพบปะชุุมชน ส่่งเสริิม
สุุขภาพและรัับฟัังความคิิดเห็็น
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
• หมายเลขติิดต่่อ
Call Center 1719

•	สำำ�รวจ ความคิิดเห็็น และรัับฟััง
ข้้อเสนอแนะจากชุุมชน
	พัั
• ฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคน
ในสัังคมให้้ดีีอย่่างยั่่�งยืืน
	ดำำ
• �เนิินกิิจการอย่่างเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

•	จััดโครงการเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี เช่่น โครงการส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health
Literacy) อบรมการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ ให้้
กัับองค์์กร มููลนิิธิิ หน่่วยงาน ชุุมชน และ
สถานศึึกษาต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อ
ช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิต หรืือความ
รุุนแรงของโรคในชุุมชน
	สนัั
• บสนุุนการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพที่่�
ได้้มาตรฐานแก่่สัังคม ชุุมชน และกลุ่่�ม
เปราะบาง
	ดำำ
• �เนิินงานและโครงการต่่างเพื่่�อ
ประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากร และเพื่่�อ
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน
	จัั
• ดโครงการ Care the Bear ร่่วมกัับ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อ
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการจััดกิิจกรรม
ประชุุมและสััมมนาโดยใช้้หลััก Eco
Event เพื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

คู่่�ค้้า
(Supplier)

ชุุมชนและสัังคม
(Community)

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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ประเด็็นสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

5

BDMS กำำ�หนดเนื้้�อหาในรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามบริิบทสัังคมในวงกว้้าง และประเด็็นสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ระบุุได้้จาก
การสร้้างส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยครอบคลุุมรายละเอีียดของประเด็็นในมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และ
ผ่่านกระบวนการทวนสอบความถููกต้้องของเนื้้�อหารายงาน BDMS กำำ�หนดเนื้้�อหาในรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามบริิบทสัังคมในวง
กว้้าง และประเด็็นสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ระบุุได้้จากการสร้้างส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยครอบคลุุมรายละเอีียดของ
ประเด็็นในมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และผ่่านกระบวนการทวนสอบความถููกต้้องของเนื้้�อหารายงาน

สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม

เศรษฐกิิจ

มิิติิ

ประเด็็นสาระสำำ�คััญ

ภายใน
พนัักงาน
แพทย์์ และ
ทัันตแพทย์์

ขอบเขตผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ภายนอก
นัักลงทุุน
และผู้้�ถืือหุ้้�น

ลููกค้้า
และผู้้�ป่่วย

คู่่�ค้้า

ชุุมชนและ
สัังคม

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
ความเป็็นส่่วนตััวและความมั่่�นคงของข้้อมููล
คุุณภาพการให้้บริิการและความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย
ลููกค้้าสััมพัันธ์์
นวััตกรรมและความร่่วมมืือ
การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การจััดการขยะและขยะอัันตราย
การจััดการพลัังงาน
การจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย
ส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและการเข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์
แนวปฏิิบััติิการด้้านการขายและการติิดฉลาก
การจููงใจและรัักษาบุุคลากร
การพััฒนาบุุคลากร
แนวปฏิิบััติิด้้านแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน
สุุขภาพและความปลอดภััยของบุุคลากร

กรอบดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ BDMS

มากกว่่าความเป็็นเลิิศ

วางระบบความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์และ
ข้้อมููลผู้้�ใช้้บริิการ
ให้้สมบููรณ์์เพื่่�อส่่งมอบบริิการ
ดิิจิิทััลแก่่ผู้้�ใช้้บริิการ
และพััฒนาประเมิิน
ความยั่่�งยืืนองค์์กร
ตามประเด็็นสาระสำำ�คััญ
5

ก่่อนเกิิดนวััตกรรมองค์์รวม

สนัับสนุุนวััฒนธรรม
นวััตกรรมองค์์กร
พร้้อมสรรหาพัันธมิิตร
นวััตกรรมสุุขภาพ

สร้้างส่่วนร่่วมอย่่างยั่่�งยืืน

ปรัับแนวปฏิิบััติิและตรวจ
ประเมิินการเก็็บข้้อมููล
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน
สากลเพื่่�อประกอบแผน
การลดผลกระทบภาวะ
โลกร้้อน พร้้อมกำำ�หนด
แนวปฏิิบััติิ
ตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน

ดูู รายละเอีี ยดกระบวนการระบุุ ประเด็็ นสาระสำำ �คัั ญด้้ านความยั่่� งยืื นเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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ส่่งคืืนคุุณค่่าสู่่�สัังคม

ยกระดัับความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพและพื้้�นฐาน
การช่่วยชีีวิิต
ของชุุมชนและสัังคม
เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลดำำ�เนิินงานเด่่นด้้านความยั่่�งยืืนของ BDMS

6,7

ภาพรวมผลดำำ�เนิินงานเด่่นด้้านความยั่่�งยืืนของ BDMS ปีี 2564   
รัับการคััดเลืือกเป็็นสมาชิิกใน
ดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวน์์โจนส์์
โดย S&P Global ในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Market)

รัับการคััดเลืือกเป็็น
“หุ้้�นยั่่�งยืืน”
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

75,718 ล้้านบาท

128,454 ล้้านบาท

40,689  ล้้านบาท

87,765 ล้้านบาท

53

6,391 เตีียง

3,836 ราย
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยใน
เฉลี่่�ยต่่อวััน

26,367  ราย
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยนอก
เฉลี่่�ยต่่อวััน

รายได้้รวม

จำำ�นวนโรงพยาบาล
ที่่�ให้้บริิการ

สิินทรััพย์์รวม

ความสามารถ
ในการรองรัับผู้้�ป่่วย

ร้้อยละ 100
คู่่�ค้้าใหม่่ที่่�ผ่่านเกณฑ์์
การคััดเลืือกด้้านความยั่่�งยืืน

ร้้อยละ 100
สััดส่่วนการทดสอบแผนฉุุกเฉิิน
ร้้อยละ 90 ของผู้้�ใช้้บริิการ
มีีการรัับรู้้�ระดัับคุุณภาพการให้้
บริิการที่่�เป็็นเลิิศ

หนี้้�สิิน

45.98 ล้้านบาท
เงิินลงทุุนด้้านนวััตกรรม
ร่่วมกัับพัันธมิิตรด้้าน
นวััตกรรม

2,980 ราย
แพทย์์

เฉลี่่�ย 28 ชั่่�วโมง
ฝึึกอบรมพนัักงาน

0 กรณีี
การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
(Fatality) ของพนัักงาน9

0 กรณีีละเมิิด
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศและ
ความเป็็นส่่วนตััว

ร้้อยละ 100
ของการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมเป็็นไปตามข้้อ
กำำ�หนด

33,837 ราย
บุุคลากรจ้้างเต็็มเวลาทั้้�งหมด

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

0 กรณีีร้้องเรีียนด้้านสิ่่�ง

แวดล้้อม
ที่่�ได้้รัับการยืืนยัันจากหน่่วย
งานกำำ�กัับดููแล

14,129 ราย
บุุคลากรจ้้างไม่่เต็็มเวลาทั้้�งหมด

30,857 ราย8

8,466 ราย

บุุคลากรอื่่�นๆ

1,406 บาท
ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยในการ
ฝึึกอบรมต่่อคน
ร้้อยละ 100
กรณีีร้้องเรีียนด้้าน
อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยที่่�ได้้รัับการแก้้ ไข

5,663 ราย
บุุคลากรอื่่�นๆ

แพทย์์

ระดัับความผููกพัันของบุุคลากรและแพทย์์
บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด

ร้้อยละ 92
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการที่่�มีีความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
(Health Literacy)

65.63 ล้้านบาท
มููลค่่าส่่วนร่่วมต่่อสัังคมผ่่าน
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

ช่่องทางติิดต่่อสอบถาม
กรณีีมีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�รายงานฉบัับนี้้� สามารถติิดต่่อได้้ที่่�
ฝ่่ายกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) (BDMS)

ที่่�อยู่่�
2 ซอยศููนย์์วิิจััย 7,
ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่,
 ห้้วยขวาง, กรุุงเทพ
10310 ประเทศไทย

หมายเลข
02-310-3133

โทรสาร
02-310-3255

อีีเมล์์
bdms.csd@bdms.co.th

6

GRI 2-7
ไม่่ รวม Hospitel และโรงพยาบาลสนาม
8
บุุ คลากรอื่่� น ๆ หมายถึึ ง บุุ คลากรทั่่� วไปทั้้� งหมดและบุุ คลากรทางการแพทย์์ ที่่�ไม่่ รวมแพทย์์
9
ดูู ขอบเขตการรายงานในบทความปลอดภัั ยและความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีของบุุ คลากร
7

ภาพรวมของ BDMS และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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ความมั่่�นคงของข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
ความมั่่�นคงของข้้อมููล
และความเป็็นส่่วนตััว
บริิการด้้านสุุขภาพจำำ�เป็็นต้้องอาศััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึง
จำำ�เป็็นต้้องบริิหารความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์และข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยเฉพาะผู้้�ใช้้บริิการเพื่่�อ
ความสอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดรวมทั้้�งป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลสารสนเทศและป้้องกัันการละเมิิดข้้อมููลส่่วน
บุุคคล เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวสามารถก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงและการเงิินหากเกิิดการฟ้้องร้้องขึ้้�น BDMS
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญดัังกล่่าวจึึงกำำ�หนดนโยบายและโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบสารสนเทศเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นคง
ปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลทั้้�งของผู้้�ใช้้บริิการและของบุุคลากรภายในองค์์กร

การบริิหารจััดการความปลอดภััยด้้านสารสนเทศ

1,2

BDMS กำำ�หนดโครงสร้้างการกำำ�กับั ดููแลความปลอดภััยด้้านสารสนเทศ รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบาย แนวปฏิิบัติั แิ ละมาตรฐานการทำำ�งานสำำ�หรัับ
บริิษััทในเครืือ เพื่่�อการใช้้งานสารสนเทศและระบบสารสนเทศอย่่างเหมาะสม และช่่วยป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

โครงการสร้้างความตระหนัักรู้้� ให้้กัับบุุคลากรด้้านภััยคุุกคามและอาชญากรรมทางไซเบอร์์   
ในปีี 2564 โรงพยาบาลสมิิติิเวชสุุขุุมวิิทและโรงพยาบาลบีีเอ็็นเอชภายใต้้เครืือ BDMS
ดำำ�เนิินโครงการสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้กัับบุุคลากรเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามและอาชญากรรม
ทางไซเบอร์์ (Cybersecurity Awareness Training) เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักต่่อการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศและชี้้แ� จงความสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินการตามนโยบาย
เรื่่�องความปลอดภััยสารสนเทศและไซเบอร์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
โครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการในรููปแบบการกำำ�หนดนโยบายความปลอดภััยสารสนเทศและ
ไซเบอร์์ การจััดทำำ�สื่่�ออิินโฟกราฟิิกออนไลน์์ การจััดทำำ�สื่่�อแนวทางการป้้องกัันรวมถึึงการ
รัับมืือและช่่องทางการแจ้้งกรณีีเกิิดเหตุุร้้ายแรง รวมถึึงการจััดให้้มีีการอบรมและแบบ
ทดสอบวััดความรู้้�ผ่่านแอปพลิิเคชัันหรืือช่่องทาง E-Learning ที่่�กำำ�หนด โดยมีีผลดำำ�เนิิน
โครงการดัังนี้้�

98
%
บุุคลากรในองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รัับทราบและศึึกษานโยบาย
ความปลอดภััยสารสนเทศ
และไซเบอร์์เทีียบกัับเป้้า
หมายที่่�มากกว่่า 90%

1

98
%
ของบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผ่่าน
แบบทดสอบผ่่าน
แอปพลิิเคชัันหรืือช่่องทาง
E-Learning เทีียบกัับเป้้า
หมายที่่�มากกว่่า 90% ของ
พนัักงานทั้้�งหมด

5
คะแนนเฉลี่่�ย
การทำำ�แบบทดสอบของ

บุุคลากรผ่่านแอปพลิิเคชััน
หรืือช่่องทาง E-Learning

ดูู รายละเอีี ยดนโยบายการบริิ หารจัั ดการความปลอดภัั ยด้้ านสารสนเทศที่่�
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20190717-bdms-ism-policy-th.pdf
2
ดูู รายละเอีี ยดการบริิ หารจัั ดการความปลอดภัั ยสารสนเทศเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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โครงการดัั ง กล่่าวคาดว่่าจะ
สนัับสนุุนให้้บุุคลากรทุุกคนใน
องค์์ ก รมีี ค วามรู้้�และความ
ตระหนัั ก ต่่อแนวปฏิิ บัั ติิ ด้้ า น
ความปลอดภััยสารสนเทศและ
ไซเ บอร์์ สา มา รถใช้้ ง าน
ทรััพยากรสารสนเทศอย่่างถููก
ต้้อง เพื่่�อป้้องกัันและลดความ
เ สี่่� ย ง จา กภัั ย คุุ ก คา มแล ะ
อาชญากรรมทางไซเบอร์์ ที่่�
สามารถส่่งผลกระทบต่่อชื่่� อ
เสีียงและความน่่าเชื่่�อถืือของ
องค์์กร

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการเพื่่�อการติิดตามและตรวจสอบระบบความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

ในปีี 2564 โรงพยาบาลสมิิติิเวชสุุขุุมวิิทและโรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
ภายใต้้เครืือ BDMS ดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อติิดตามและตรวจสอบ
ระบบความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์ ในรููปแบบของระบบ
ป้้องกัันไวรััส เช่่น ระบบ Antivirus TrendMicro และระบบ
Antivirus Kaspersky เพื่่อ� ตอบสนองต่่อนโยบายการบริิหารจััดการ
ความปลอดภััยด้้านสารสนเทศของ BDMS เพื่่�อการรัับมืือ การ
กำำ�กัับดููแล และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงความมั่่�นคงปลอดภััย
ทางไซเบอร์์และของข้้อมููลสารสนเทศในทุุกหน่่วยงานอย่่างเหมาะ
สมและเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน ครอบคลุุมการบริิหารจััดการช่่อง
โหว่่ ตรวจจัับ วิิเคราะห์์ ติิดตามและแจ้้งเตืือนเหตุุการณ์์ผิิดปกติิ
ทางไซเบอร์์ให้้กัับหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบรัับทราบและแก้้ไขได้้
อย่่างทัันการณ์์ และลดผลกระทบจากความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้น� ได้้
ให้้น้้อยที่่�สุุดและใช้้เวลาน้้อยที่่�สุุดเพื่่�อควบคุุมเหตุุการณ์์ โดยมีีผล
ดำำ�เนิินโครงการดัังนี้้�

90%

ของอุุปกรณ์์ได้้รัับการติิดตั้้�ง
โปรแกรมต่่อต้้านไวรััสเทีียบ
กัับเป้้าหมายที่่�มากกว่่า 90%

90%

ของอุุปกรณ์์ได้้รัับการตรวจ
สอบความพร้้อมใช้้งานของ
โปรแกรมต่่อต้้านไวรััส

99%

ของการโจมตีีจากภััยคุุกคาม
ไซเบอร์์ได้้รัับการตรวจจัับและ
ป้้องกััน

โครงการพััฒนาความมั่่�นคงเว็็บไซต์์ของโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ BDMS
ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท กรีีนไลน์์ ซิินเนอร์์จี้้� จำำ�กััด (GLS) ร่่วมกัับ BDMS ดำำ�เนิินโครงการติิดตั้้�ง Web
Application Firewall ให้้กับั เว็็บไซต์์ของโรงพยาบาลและบริิษัทั ในเครืือ BDMS ด้้วยงบประมาณกว่่า 3.6 ล้้านบาทต่่อปีีและการสนัับสนุุน
บุุคลากรจาก GLS เพื่่อ� ปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการป้้องกัันระบบเครืือข่่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลและบริิษัทั ในเครืือ BDMS
ให้้สามารถป้้องกัันการโจมตีีเว็็บไซต์์ที่่�ส่่งผลให้้ไม่่สามารถให้้บริิการได้้ซึ่่�งจะกระทบต่่อภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียงขององค์์กรและเพื่่�อความ
สอดคล้้องตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562
ผลการดำำ�เนิินโครงการพบว่่า Web Application Firewall ที่่�ติิดตั้้�งสามารถป้้องกัันการโจมตีีผ่่านเว็็บไซต์์ของโรงพยาบาลและบริิษััทใน
เครืือ BDMS ได้้ 100% อ้้างอิิงตามรายงานสรุุปการโจมตีีประจำำ�เดืือน และคาดว่่าโครงการดัังกล่่าวจะสามารถป้้องกัันการโจมตีีและลด
ผลกระทบต่่อความต่่อเนื่่�องในการให้้บริิการแก่่ผู้้�ใช้้บริิการผ่่านเว็็บไซต์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

โครงการ Cloud Security Posture Management
ในปีี 2564 ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท กรีีนไลน์์ ซิินเนอร์์จี้้� จำำ�กััด (GLS) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือ BDMS ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
รัับผิิดชอบระบบสารสนเทศ ดำำ�เนิินโครงการ Cloud Security Posture Management ซึ่่�งลงทุุนด้้วยงบประมาณกว่่า 1.3 ล้้านบาท
เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นคงปลอดภััยในการใช้้งานระบบบน Cloud ขององค์์กร และตอบสนองเป้้าหมายองค์์กรในการปรัับปรุุงระบบการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศให้้กัับโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ BDMS รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นการทำำ�ให้้ระบบบน Cloud มีีความมั่่�นคง
ปลอดภััย ลดความเสี่่�ยงและผลกระทบจากการโจมตีีโดยผู้้�ไม่่หวัังดีีจากการตั้้�งค่่าไม่่ปลอดภััย และเพื่่�อป้้องกัันชื่่�อเสีียงองค์์กรให้้ลููกค้้ามีี
ความเชื่่อ� มั่่น� ซึ่่ง� จะเป็็นการประกัันโอกาสทางธุุรกิจิ นอกจากนี้้อ� งค์์กรและผู้้�ใช้้บริิการมีคี วามมั่่�นใจว่่าระบบมีเี สถีียรภาพ มีกี ารบริิหารจััดการ
ที่่�ดีี ครอบคลุุมผลกระทบจาการโจมตีีที่่�จะให้้ระบบหรืือข้้อมููลเสีียหาย หรืืออาจทำำ�ให้้การให้้บริิการหยุุดชะงัักได้้ สอดคล้้องตาม พ.ร.บ.การ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ และ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

มากกว่่าความเป็็นเลิิศ
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

โครงการ BDMS Information Security Awareness E-Learning

09/20

12/20

02/21

03/21

04/21

05/21

Kickoff

Content &
Storyboard

Video

Content &
Storyboard

Video

Close

ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท กรีีนไลน์์ ซิินเนอร์์จี้้� จำำ�กััด (GLS) ร่่วมกัับ BDMS ดำำ�เนิินโครงการ โครงการต่่อเนื่่�อง
การติิดตั้้�ง Firewall ด้้วยงบประมาณกว่่า 5 แสนบาทและการสนัับสนุุนบุุคลากรจาก GLS เพื่่�อสร้้างความรู้้�และความตระหนัักให้้กัับ
พนัักงานในการใช้้งานระบบสารสนเทศและข้้อมููลขององค์์กรให้้มีคี วามมั่่�นคงปลอดภััยทั้้�งหมด 7 หลัักสููตร เพื่่อ� ตอบสนองเป้้าหมายองค์์กร
ในการปรัับปรุุงระบบการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศให้้กัับโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ BDMS โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กับั ผู้้�บริิหารองค์์กรว่่าบุุคลากรมีีความรู้้�และความตระหนัักต่่อการใช้้งานทรััพยากรสารเทศขององค์์กรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
อย่่างมั่่�นคงปลอดภััย สอดคล้้องตาม พ.ร.บ.การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ.2562 โดยมีีหััวข้้อการฝึึกอบรมดัังนี้้�

Corporate Email Usage
& Phishing Email

Bring Your Own Device
(BYOD)

Internet Usage

Software Usage, USB
Usage & Ransomware

Confidential Data
Management

Password Management

Data Sharing

ผลการดำำ�เนิินโครงการพบว่่าบุุคลากรเข้้าร่่วมการอบรมกว่่า 6,000 คน และได้้คะแนนเฉลี่่�ยการทำำ�แบบทดสอบความรู้้�ที่่� 92% เทีียบกัับ
เป้้าหมาย 80% โดยคาดว่่าโครงการดัังกล่่าวจะลดความเสี่่�ยงและผลกระทบด้้านความปลอดภััยสารสนเทศจากบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความ
เข้้าใจและตระหนัักมากขึ้้�นต่่อการใช้้งานทรััพยากรสารสนเทศและข้้อมููลขององค์์กร และทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้บริิการมีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อการบริิหาร
จััดการข้้อมููลสารสนเทศขององค์์กร
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โครงการบริิการทดสอบเจาะระบบเพื่่�อหาช่่องโหว่่ (Penetration Testing Services)
ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท กรีีนไลน์์ ซิินเนอร์์จี้้� จำำ�กััด (GLS) ร่่วมกัับ BDMS ดำำ�เนิินโครงการบริิการทดสอบเจาะ
ระบบเพื่่อ� หาช่่องโหว่่ (Penetration Testing Services) ด้้วยงบประมาณกว่่า 1 ล้้านบาทและการสนัับสนุุนบุคุ ลากรจาก GLS เพื่่อ� ทดสอบ
หาช่่องโหว่่ของระบบและเว็็บไซต์์ที่่ใ� ช้้งานอยู่่แ� ละทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไขระบบการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศของระบบงานสำำ�คัญ
ั
และเว็็บไซต์์ของโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ BDMS ให้้มีีความมั่่�นคงปลอดภััย สอดคล้้องตามมาตรฐานสากลในการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001, NIST-CSF) พ.ร.บ.การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 ซึ่่�งจะเป็็นการลดความเสี่่�ยงและความเสีียหายจากการถููกโจมตีีบนระบบหรืือเว็็บไซต์์ขององค์์กร และยัังเป็็นการ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการของโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ
กระบวนการดำำ�เนิินงานจะครอบคลุุมการวางแผน กำำ�หนดขอบเขต ดำำ�เนิินการทดสอบเจาะระบบ จััดทำำ�รายงานผลการทดสอบ ดำำ�เนิิน
การทดสอบเจาะระบบซ้ำำ�� และจััดทำำ�รายงานสรุุปผลการทดสอบเปรีียบเทีียบ ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานพบว่่าสามารถปิิดช่่องโหว่่ระบบงาน
สำำ�คััญ ได้้แก่่ E-Claim, Phuket Sandbox, My B+, Insurance Management System เป็็นต้้น

โครงการต่่อเนื่่�องการติิดตั้้�ง Firewall ระบบเครืือข่่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ BDMS
ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท กรีีนไลน์์ ซิินเนอร์์จี้้� จำำ�กััด (GLS) ร่่วมกัับ BDMS ดำำ�เนิินโครงการอย่่างต่่อเนื่่�องโดย
การติิดตั้้�ง Firewall ด้้วยงบประมาณกว่่า 8 ล้้านบาทและการสนัับสนุุนบุุคลากรจาก GLS เพื่่�อปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ป้้องกัันระบบเครืือข่่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ BDMS ทั้้�งหมด 17 แห่่ง ให้้มีีความมั่่�นคงปลอดภััย ลดความเสี่่�ยง
และผลกระทบจากการโจมตีีจากผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีีจากภายนอกองค์์กร และเพื่่อ� ตอบสนองต่่อเป้้าหมายองค์์กรในการปรัับปรุุงระบบการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศให้้กับั โรงพยาบาลและบริิษัทั ในเครืือ BDMS รวมทั้้�งเพื่่อ� ความสอดคล้้องตามมาตรฐานสากลในการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001, NIST-CSF) พ.ร.บ.การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ.2562 และ
พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562
ผลการดำำ�เนิินโครงการพบว่่า Firewall ที่่�
ติิดตั้้�งสามารถป้้องกัันการโจมตีีผ่่านทาง
เครืือข่่ายได้้ 100% อ้้างอิิงตามรายงาน
สรุุปการโจมตีีประจำำ�เดืือน และคาดว่่า
โครงการดัังกล่่าวจะสามารถป้้องกัันการ
โจมตีีและลดผลกระทบของการโจมตีีผ่่าน
ทางเครืือข่่ายที่่�จะส่่งผลให้้การบริิการหยุุด
ชะงัั ก และเพื่่� อ ความต่่อเนื่่� อ งของระบบ
เครืือข่่ายสารสนเทศให้้พร้้อมใช้้งานแก่่ผู้้�ใช้้
บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง

Intrusion By Severity

Progess

โรงพยาบาลกรุุงเทพสนามจัันทร์์

100%

โรงพยาบาล รอยััล พนมเปญ

50%

โรงพยาบาลกรุุงเทพเพชรบุุรีี

100%

โรงพยาบาล รอยััล อัังกอร์์ อิินเตอร์์เนชััน

70%

โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน

40%

โรงพยาบาลสมิิติิเวชศรีีนคริินทร์์

100%

โรงพยาบาลสมิิติิเวชศรีีราชา

100%

โรงพยาบาลสมิิติิเวชชลบุุรีี

100%

โรงพยาบาลบีีเอนเอช

100%

โรงพยาบาลศรีีระยอง

100%

โรงพยาบาลจอมเทีียน

30%

โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่

100%

โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงราย

100%

โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

40%

โรงพยาบาลกรุุงเทพสิิริิโรจน์์

100%

5K

โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่

100%

0

โรงพยาบาลกรุุงเทพสุุราษฎร์์

100%

7.62%

3.47% 1.14%

21.89%

65.87%

Critical (149.704)
Info (49,749)
Medium (17,318)
Low (7,894)
Hig (2,602)

Critical High and Medium Intrusion Timeline
Critical
High
Medium

15K

2021-12-31

2021-12-29

2021-12-27

2021-12-25

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-19

2021-12-17

2021-12-15

2021-12-13

2021-12-11

2021-12-09

2021-12-07

2021-12-05

2021-12-01

10K

2021-12-03

Site Name

มากกว่่าความเป็็นเลิิศ
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สถานะการดำำ�เนิินงานด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศของ BDMS
มาตรฐาน ISO 27001 และ
ISO 27799

วิิเคราะห์์จุุดอ่่อน
ระบบสารสนเทศ

3 โรงพยาบาลและ 2 บริิษััทในเครืือ
BDMS* ได้้รัับการตรวจรัับรองระบบการ
จััดการความปลอดภััยของข้้อมููลและการ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลด้้าน
สุุขภาพ (Health Informatics)
ตามมาตรฐานสากล

BDMS ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์หาจุุดอ่่อนใน
ระบบสารสนเทศ (Vulnerability
Analysis) และดำำ�เนิินการทดสอบการ
เจาะระบบ (Penetration Test) ใน
ระบบงานที่่�สำำ�คััญในปััจจุุบััน

การบริิหารจััดการความเป็็นส่่วนตััว

0 กรณีี

ละเมิิดด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศ

BDMS ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนกรณีีละเมิิดด้้าน
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศในปีี
2564

3

BDMS กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิการบริิหารจััดการความเป็็นส่่วนตััวที่่�ครอบคลุุมทุุกรายละเอีียดตามข้้อกำำ�หนดพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act - PDPA) ที่่�จะบัังคัับใช้้ในปีี 2565 เพื่่�อประสิิทธิิภาพการจััดการ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

นโยบายในการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
(Policy on Personal Data Protection Act B.E. 2562 Compliance)
BDMS ประกาศใช้้นโยบายในการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 (Policy on Personal
Data Protection Act B.E. 2562 Compliance) เพื่่อ� เป็็นหลัักการและวิิธีีปฏิิบัติั ใิ นการจััดการข้้อมููลให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของประเทศไทย พ.ศ.2562 ครอบคลุุมคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารสููงสุุด พนัักงาน ผู้้�รัับจ้้าง และผู้้�ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับ
BDMS ซึ่่�งเป็็นการแสดงความรัับผิิดชอบในการดููแลข้้อมููลและระบบสารสนเทศและปกป้้ององค์์กรจากความเสี่่�ยงของการละเมิิดข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล โดยกำำ�หนดให้้หน่่วยงานธุุรกิิจทั้้�งหมดรัับผิิดชอบในการจััดการข้้อมููลและดำำ�เนิินการตามนโยบายที่่�ได้้รัับการทบทวนหากมีี
กฎหมายใหม่่หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนด โดยคณะกรรมการ ISMC มีคี วามรัับผิิดชอบโดยตรงในการกำำ�กับั ดููแลตามนโยบายนี้้� และ
มอบหมายความรัับผิิดชอบแก่่ทุุกหน่่วยงานธุุรกิิจในเครืือ BDMS เพื่่�อการปฏิิบััติิตาม

ความรัับผิิดชอบการดููแลข้้อมููล

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

กำำ�กัั บ ดููแลข้้ อ มููลและรัั บ ผิิ ด ชอบกำำ� หนดผู้้�ดููแลระบบตาม
ประเภทของข้้อมููล อนุุมััติิประเภทความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
และการจััดการที่่�เหมาะสมตามระดัับความอ่่อนไหวของข้้อมููล
จััดหาทรััพยากรสำำ�หรัับการจััดการระบบสารสนเทศ แก้้ไข
ปััญหาที่่�เกี่่ย� วข้้อง จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการคุุณภาพ
ข้้อมููล และสร้้างความตระหนัักผ่่านการฝึึกอบรมการจััดการ
ข้้อมููลแก่่บุุคลากร

หน่่วยงานธุุรกิิจทั้้�งหมด

แต่่งตั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy
Officer - DPO) ของหน่่วยงานธุุรกิิจตััวเองเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ทางกฎหมายในการปกป้้องข้้อมููล และจััดฝึึกอบรมความ
สามารถให้้กับั DPO อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้ได้้รับั ความรู้้�เพีียง
พอต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับองค์์กร

* ครอบคลุุ ม (1)โรงพยาบาลกรุุ งเทพพัั ทยา (2)โรงพยาบาลพญาไท ศรีี ราชา (3)บริิ ษััท เนชัั นแนล เฮลท์์ แคร์์ ซิิ สเท็็ มส์์ จำำ �กััด (N Health) (4)โรงพยาบาลกรุุ งเทพสำำ �นัั กงานใหญ่่
และ (5)บริิ ษััท กรีี นไลน์์ ซิิ นเนอร์์ จีี จำำ �กััด (GLS)
3
ดูู รายละเอีี ยดการบริิ หารจัั ดการความเป็็ นส่่ วนตัั วเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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การจััดประเภทและการจััดการ
ของข้้อมููลอ่่อนไหว

จััดทำำ�รายการเอกสาร

จััดการข้้อมููล

ตรวจสอบการจััดเก็็บ

ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและข้้อมููล
อ่่อนไหวจากระบบหลัั ก
ทั้้�งหมด

สำำ� หรัั บ ทุุ ก กิิ จ กรรมตาม
PDPA

ข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวตาม
ประเภทจากแต่่ละแห่่งใน
พื้้�นที่่�อย่่างเหมาะสม

ทบทวนและปรัับปรุุง

คลัังของข้้อมููล การจำำ�แนก
ประเภทความอ่่อนไหว และ
Data Flow Map

มาตรฐานแนวทางปฏิิบััติิการดููแลข้้อมููลตาม PDPA

การเก็็บและการใช้้ข้้อมููล

ประกาศความเป็็นส่่วนตััวก่่อนเก็็บรวบรวมข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ให้้ น้้ อ ยที่่� สุุ ด เท่่าที่่� จำำ� เป็็ นต ามข้้ อ กำำ� หนดหรืือได้้ รัั บ ความ
ยิินยอมจากเจ้้าของข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส และจััดเก็็บในแหล่่งที่่�
เชื่่�อถืือได้้ แม่่นยำำ�และง่่ายต่่อการดููแล
การจััดเก็็บข้้อมููล

ไม่่จััดเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ละเอีียดอ่่อนและละเอีียดอ่่อนสููง
ในระบบหรืือช่่องทางที่่�ไม่่สามารถควบคุุมดููแลได้้ หรืือจััดเก็็บ
ข้้อมููลให้้น้้อยที่่�สุุดเมื่่�อจำำ�เป็็น
การเข้้าถึึงข้้อมููล

ประเมิินแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อจำำ�กััดการเข้้าถึึงและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�มีีความอ่่อนไหวและอ่่อนไหวมาก ให้้เฉพาะผู้้�ใช้้ที่่�ได้้
รัับอนุุญาตและตรวจสอบให้้บุคุ ลากรที่่�ได้้รับั อนุุญาตเห็็นข้อ้ มููล
ส่่วนบุุคคลที่่�มีีความอ่่อนไหวและอ่่อนไหวมากเมื่่�อพิิมพ์์ ถ่่าย
สำำ�เนา หรืือส่่งแฟกซ์์
การเปิิดเผย/แบ่่งปัันข้้อมููล

พัั ฒ นาขั้้� นต อนที่่� จำำ� เป็็ น และเหมาะสมกัั บ องค์์ ก ร กำำ� หนด
เงื่่�อนไขการยกเลิิกการระบุุตััวตนสำำ�หรัับข้้อมููลที่่�มีีความอ่่อน
ไหวเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� ง รวมทั้้�งห้้ามโพสต์์ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลและ
ข้้อมููลอ่่อนไหวในเว็็บไซต์์สาธารณะเว้้นแต่่กฎหมายจะอนุุญาต

พััฒนาและปรัับแผนที่่�ข้้อมููล (Data Flow Maps)
ให้้เป็็นปััจจุุบััน

เพื่่� อ ทำำ� ความเข้้ า ใจวงจรและการทำำ� งานของข้้ อ มููล เพื่่� อ
ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความเป็็นส่่วนซึ่่�งมีีองค์์ประกอบหลััก
ได้้แก่่ ประเภทข้้อมููล รููปแบบข้้อมููล วิิธีีการถ่่ายโอนข้้อมููล ที่่�
ตั้้�งข้้อมููล และผู้้�ที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ตลอดเวลาและผู้้�รัับ
ผิิดชอบดููแลระบบ
การจััดการคุุณภาพข้้อมููล

จััดการคุุณภาพข้้อมููลเพื่่อ� คุุณภาพและความสมบููรณ์์ของข้้อมููล
ตลอดจนแนวทางการจััดการ รวมถึึงการทำำ�ความสะอาดข้้อมููล
การกำำ�หนดมาตรฐานข้้อมููล การทำำ�โปรไฟล์์ข้อ้ มููล การรายงาน
ข้้อมููล และการซ่่อมแซมข้้อมููลเพื่่�อประสิิทธิิภาพสููงสุุด
นโยบายการเก็็บรัักษาข้้อมููล

จััดทำำ�นโยบายตามมาตรฐานการจััดเก็็บและทำำ�ลายข้้อมููล โดย
เก็็บรัักษาข้้อมููลไว้้ตราบเท่่าที่่�ใช้้ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
สอดคล้้องตามกฎหมาย ซึ่่�งข้้อมููลส่่วนบุุคคลจะไม่่ถููกทำำ�ลาย
ก่่อนกรณีีข้้อกำำ�หนดให้้เก็็บรัักษา หากบุุคคลร้้องขอให้้ทำำ�ลาย
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของตน ต้้องติิดต่่อสำำ�นัักงาน DPO เพื่่�อขอ
คำำ�แนะนำำ�

มากกว่่าความเป็็นเลิิศ

41

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

ประเภทความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล

ข้้อมููลอ่่อนไหวมาก

ข้้อมููลอ่่อนไหว 

ข้้อมููลความลัับที่่�ต้้องใช้้และการส่่งต่่ออย่่างจำำ�กััดที่่�สุุด และ
ต้้องปกป้้องตลอดเวลาตามกฎระเบีียบ อาจละเมิิดกฎหมาย
และข้้อบัังคัับ ก่่อให้้เกิิดอัันตราย หรืือความเสีียหายอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญต่่อบุุคคลหรืือ นิิติิบุุคคลอื่่�น หากเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างไม่่
เหมาะสม
ตััวอย่่างข้้อมููล เช่่น หมายเลขประจำำ�ตัวั ประชาชนที่่�เชื่่อ� มโยง
กัับข้้อมููลด้้านสุุขภาพที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง เวชระเบีียนที่่�ระบุุ
ตััวบุุคคลได้้ ข้้อมููลชีีวมาตร ข้้อมููลทางพัันธุุกรรม ตลอดจนเชื้้อ�
ชาติิ ความเชื่่�อทางศาสนา ฯลฯ

ข้้อมููลปกปิิดที่่�ต้้องได้้รัับการปกป้้องและไม่่ควรคััดลอก เปิิด
เผย หรืือลบออกจากฐานข้้อมููลโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต ต้้องมีกี าร
อนุุ ญ าตการเข้้ า ถึึ ง หรืือตามข้้ อ กำำ� หนด ซึ่่� ง อาจก่่อให้้ เ กิิ ด
อัันตรายหรืือความเสีียหายต่่อบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลอื่่�นหาก
สููญหาย เสีียหาย ถููกเปิิดเผยหรืือเข้้าถึึงโดยบุุคคลที่่�ไม่่ได้้รัับ
อนุุญาต หรืือวิิธีีการที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
ตััวอย่่างข้้อมููล เช่่น ชื่่อ� บุุคคลร่่วมกัับหมายเลขบััตรประจำำ�ตัวั
ประชาชน ที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขบััตรเครดิิต
หมายเลขบััญชีีธนาคาร บัันทึึกทางการเงิิน ฯลฯ ข้้อมููลได้้รัับ
การคุ้้�มครองโดยภาระผููกพัันตามสััญญาและสิิทธิ์์ใ� นทรััพย์์สินิ
ทางปััญญา

ข้้อมููลส่่วนตััว

ข้้อมููลภายในองค์์กรที่่�ไม่่เป็็นข้้อมููลอ่่อนไหวและอ่่อนไหวมาก
ต้้องได้้รับั การอนุุมัติั ก่่ิ อนเผยแพร่่สู่่ภ� ายนอก และมีีความสำำ�คัญ
ั
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตััวอย่่างข้้อมููล เช่่น การสื่่�อสารภายใน รายงานการประชุุม
การกำำ�หนดค่่าระบบ/ไฟล์์บัันทึึก แผนโครงสร้้างพื้้�นฐาน และ
รายงานโครงการภายใน

การประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้� ใช้้บริิการ
BDMS (Patient Privacy Notice)
BDMS จะประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการตามพระราช
บััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และเท่่าที่่�จำำ�เป็็นที่่�
ชอบด้้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) และเมื่่�อได้้รัับ
ความยิินยอมจากผู้้�ใช้้บริิการทุุกคน ในการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ด้้านสุุขภาพแก่่คณะแพทย์์ พยาบาล และ/หรืือ บุุคลากรอื่่�น ๆ ใน
สถานพยาบาลโดยมีีระยะเวลาในการเก็็บรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่เกิิน 10 ปีีนัับจากวัันที่่�รัับการรัักษา
พยาบาลครั้้� ง สุุ ด ท้้ า ย ก่่อนทำำ� ลายข้้ อ มููลทั้้� ง หมดทั้้� ง ในรููปแบบ
กระดาษและรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทิ้้�ง ยกเว้้นกรณีีข้้อพิิพาทที่่�
จำำ�เป็็นต้้องเก็็บข้้อมููลไว้้ตามคำำ�สั่่�งของหน่่วยงานภาครััฐ
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ข้้อมููลสาธารณะ

ข้้อมููลทั่่�วไปที่่�อาจเผยแพร่่โดยได้้รับั อนุุญาตอย่่างเหมาะสมแก่่
สาธารณะ ไม่่เป็็นความลัับหรืือมีีความเป็็นส่่วนตััว และไม่่มีี
ภาระผููกพัันทางกฎหมายในการปกป้้องข้้อมููลนี้้� ไม่่ว่่าในกรณีี
ใดการเปิิดเผยข้้อมููลนี้้�จะต้้องไม่่ละเมิิดกฎหมายลิิขสิิทธิ์์�

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

วััตถุุประสงค์์การประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้� ใช้้บริิการที่่�ต้้องได้้รัับความยิินยอม

เพื่่�อการตรวจรัักษาโรคและให้้บริิการด้้านสุุขภาพ

เพื่่�อการเชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลเวชระเบีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์

ภายในเครืือข่่ายหรืือระหว่่างสถานพยาบาล
เพื่่�อการศึึกษาวิิเคราะห์์พััฒนาคุุณภาพ

ระหว่่างสถานพยาบาลผ่่าน
แอปพลิิเคชัันโทรศััพท์์

ของการรัักษาพยาบาลโดยไม่่บ่่งชี้้�ตััวตน

เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางการตลาด

เพื่่�อการใช้้สิิทธิิเรีียกค่่าสิินไหมทดแทน

จากบริิษััทประกัันภััยหรืือใช้้สิิทธิ์์�เบิิกค่่ารัักษาพยาบาล
เพื่่�อเปิิดเผยข้้อมููลให้้ผู้้�ที่่�ส่่งท่่านมาตรวจ
หรืือเป็็นผู้้�ชำำ�ระเงิิน

(เมื่่�อยิินยอมให้้เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล)

ตามสภาวะสุุขภาพหรืือสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารด้้านการแพทย์์
และข้้อเสนอสิินค้้าและบริิการ (ตามที่่�ได้้ให้้ความยิินยอม)
เพื่่�อปฏิิบััติิตามสััญญา

ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�รับั บริิการกัับบริิษัทั ฯ หรืือดำำ�เนิินตามคำำ�ขอใน
การเข้้าทำำ�สััญญากัับบริิษััทฯ

ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เก็็บรวบรวมจากผู้้� ใช้้บริิการ

ข้้อมููลระบุุตััวตน (Personal Data)

ข้้อมููลจากการเข้้าใช้้เว็็บไซต์์ (Technical data)

เช่่น ชื่่อ� นามสกุุล เลขที่่�บัตรปร
ั ะชาชน รููปถ่่ายใบหน้้า เพศ วััน
เดืือนปีีเกิิด หนัังสืือเดิินทาง หรืือหมายเลขที่่�ระบุุตัวั ตนอื่่น� ๆ

เช่่น หมายเลข IP Address ของคอมพิิวเตอร์์ ชนิิดของ
บราวเซอร์์ ข้้อมููล Cookies การตั้้�งค่่าเรื่่�องเขตเวลา (Time
Zone) ระบบปฏิิบััติิการ แพลตฟอร์์มและเทคโนโลยีีของ
อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้เข้้าเว็็บไซต์์ และระบบการนััดหมายออนไลน์์
(Online Appointment System)

ข้้อมููลสำำ�หรัับการติิดต่่อ (Contact Data)

เช่่น ที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ อีีเมล
ข้้อมููลการเงิิน (Financial Data)

เช่่น ข้้อมููลการเรีียกเก็็บเงิิน ข้้อมููลบััตรเครดิิตหรืือเดบิิต ข้้อมููล
ใบเสร็็จ ข้้อมููลใบราคา
ข้้อมููลการสมััครข่่าวสารและการเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการ
ตลาด (Marketing Data)

เช่่น ข้้อมููลทีีใช้้ในการลงทะเบีียนเพื่่�อรัับข่่าวสารและเข้้าร่่วม
กิิจกรรมทางการตลาด
ข้้อมููลสถิิติิ (Statistical Data)

เช่่น ข้้อมููลที่่�ไม่่ระบุุตััวตน จำำ�นวนผู้้�ป่่วย และจำำ�นวนการเข้้า
ชมเว็็บไซต์์

ข้้อมููลด้้านสุุขภาพ (Health data)

เช่่น ข้้อมููลการรัักษาพยาบาล รายงานที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพกาย
และสุุ ขภาพจิิ ต การดููแลสุุ ข ภาพของผู้้�รัั บบริิ การ ผลการ
ทดสอบจากห้้องทดลอง การวิินิจฉั
ิ ยั ชื่่อ� โรคที่่�ได้้รับั การวิินิจฉั
ิ ยั
ข้้อมููลการใช้้ยาและแพ้้ยา ประวััติแิ พ้้อาหาร ผลเลืือด ผลตรวจ
ทางห้้องปฏิิบััติิการ ผลตรวจชิ้้�นเนื้้�อทางพยาธิิวิิทยา ภาพถ่่าย
ทางรัังสีีวิิทยา และรายงานผลการตรวจทางรัังสีีวิิทยา รายการ
ยาที่่�แพทย์์สั่่�ง ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการให้้บริิการทางการแพทย์์
ข้้อมููล Feedback และผลการรัักษา
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สิิทธิิเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลตาม PDPA (BDMS Data Subject Rights)
เจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลสามารถยื่่นคำ
� ำ�ร้อ้ งขอดำำ�เนิินการข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามสิิทธิขิ องเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 ผ่่านช่่องทางที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โทรศััพท์์ หรืืออีีเมล ซึ่่�งต้้องดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จภายใน 30 วััน
และขอขยายเวลาได้้อีีกไม่่เกิิน 60 วััน ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
สิิทธิิในการเพิิกถอนความยิินยอม
(Right to Withdraw Consent)

สิิทธิิในการระงัับการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Right to Restriction of Processing)

สิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Right of Access)

สิิทธิิในการให้้ โอนย้้ายข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Right to Data Portability)

สิิทธิิในการแก้้ ไขข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ให้้ถููกต้้อง
(Right to Rectification)

สิิทธิิในการคััดค้้านการประมวลผล
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล 
(Right to Object)

สิิทธิิในการลบข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Right to Erasure)

แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการประเมิินผลกระทบด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Data Protection Impact Assessment-DPIA)
4

BDMS กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการประเมิินผลกระทบด้้านการ
คุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่วนบุุ ค คล (Data Protection Impact
Assessment - DPIA) เพื่่�อบริิหารจััดการผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

Documentation
& Planning

8

1

GRI 2-23
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2
Consultation

4
5

อ ธิิ บ า ย ร า ย ล ะ เ อีี ย ด ข อ ง
กระบวนการใช้้ ข้้ อ มููลส่่วน
บุุคคลเพื่่�อกิิจกรรมนั้้�น
3. Consultation

3

Risk
Assessment

4

Description

7
6

Measures to
Mitigation

พิิ จ ารณากิิ จ กรรมที่่� บ ริิ ษัั ท
ดำำ� เนิิ น การหรืือมีี แ ผนการ
ดำำ� เนิิ น งานว่่าต้้ อ งทำำ� DPIA
หรืือไม่่
2. Description

DPIA
Identification
Monitoring
& Review

1. DPIA Identification

Necessity &
Proportionality

หารืือกัั บ DPO และฝ่่ า ยที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งถึึ ง แนวทางการ
ดำำ�เนิินการให้้เกิิดความมั่่�นคง
ปลอดภััยในข้้อมููลส่่วนบุุคค
4. Necessity &
Proportionality

ระบุุความจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิิน
กิิ จ กรรมและแนวทางการ
ดำำ�เนิินการให้้ได้้สััดส่่วน

5. Risk Assessment

ประเมิินความเสี่่ย� งที่่�จะกระทบ
ต่่อเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
6. Measures to
Mitigation

ระบุุ ม าตรการเพื่่� อ ลดความ
เสี่่�ยง
7. Documentation &
Planning

บัั นทึึ ก รายละเอีียดแต่่ละขั้้� น
ตอนเป็็นเอกสารและหารืือกัับ
DPO ว่่าแผนการสอดคล้้องกัับ
PDPA หรืือไม่่
8. Monitoring & Review

ตรวจสอบและทบทวนว่่ามีี
ความเสี่่�ย งเพิ่่� มขึ้้� น หรืือลดลง
และควรปรัับเปลี่่�ยนแนวทาง
การดำำ�เนิินกิิจกรรมอย่่างไร

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการสร้้างความปลอดภััยให้้กัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ในปีี 2564 โรงพยาบาลสมิิติิเวชสุุขุุมวิิทและโรงพยาบาลบีีเอ็็นเอชภายใต้้เครืือ BDMS
ดำำ�เนิินโครงการสร้้างความปลอดภััยให้้กับั ข้้อมููลส่่วนบุุคคล สอดคล้้องตามนโยบายคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึงพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคล พ.ศ.2562 โดยอาศััยหลัักการรัักษาความปลอดภััยทางข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมการรัักษา
ความลัับของข้้อมููล (Confidentiality) การรัักษาความถููกต้้องของข้้อมููล (Integrity) และ
การทำำ�ให้้ระบบมีีเสถีียรภาพในการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง (Availability) หรืือ C.I.A เพื่่�อ
วางแผนรัับมืือและกำำ�หนดมาตรการเมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์ด้า้ นความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล และป้้องกัันความเสีียหายและลดผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น และเพื่่�อสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�รัับบริิการให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นในองค์์กร โดยมีีแนวปฏิิบััติิเพื่่�อความปลอดภััยของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลตาม C.I.A ดัังนี้้�
การรัักษาความลัับของข้้อมููล (Confidentiality)

กำำ�หนดบััญชีีและลำำ�ดับั ขั้้นผู้้�
� ใช้้งานในการเข้้าถึึงข้้อมููล พร้้อมเข้้ารหััสข้อ้ มููล (Encrypt) เมื่่อ� ส่่งข้้อมููล
ออกไปภายนอกผ่่านทางส่่วนต่่อประสานโปรแกรมประยุุกต์์ (API) พร้้อมรัักษาความปลอดภััยให้้กับั
แหล่่งจััดเก็็บข้้อมููล และใช้้เทคโนโลยีีป้้องกัันการคุุกคามผสมผสาน (Deep Security) ในการป้้องกััน
เซิิร์์ฟเวอร์์ สอดคล้้องตามนโยบาย “การบริิหารจััดการบััญชีีผู้้�ใช้้งานข้้อมููลและระบบสารสนเทศ”
บุุคลากร
การรัักษาความถููกต้้องของข้้อมููล (Integrity)

ตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล โดยทดสอบการสำำ�รองและกู้้�คืืนข้้อมููล (Backup & Restore) เพื่่อ�
เช็็คว่่าข้้อมููลถููกต้้องครบถ้้วน
การทำำ�ให้้ระบบมีีเสถีียรภาพ (Availability)

มีีการกระจายการเข้้าใช้้งานระบบและจััดการระบบบริิหารจััดการข้้อมููลสุุขภาพผู้้�ป่่วย (TrakCare)
เพื่่�อการใช้้งานได้้ต่่อเนื่่�องเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน รวมทั้้�งทำำ�ระบบสำำ�รอง (Backup) เพื่่�อสามารถกู้้�คืืน
ข้้อมููลได้้ หากข้้อมููลเสีียหาย และตรวจสอบความพร้้อมในการใช้้งานในด้้านต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจาก C.I.A ยัังมีีการจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการทดสอบการสำำ�รองและกู้้�คืืนข้้อมููลในเซิิร์์ฟเวอร์์ จััดทำำ�แผนการซ้้อม
Code7 (Computer System Down) จััดทำำ�แผนรัับมืือเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ข้้อมููลรั่่�วไหลและแผนรัับมืือเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ร้้ายแรง และ
กำำ�หนดบทลงโทษเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ละเมิิดการเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากบุุคคลที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยมีีผลดำำ�เนิินโครงการดัังนี้้�

0 กรณีี

สำำ�หรัับการร้้องเรีียนเหตุุการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ
ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด

0 กรณีี

สำำ�หรัับการเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
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โครงการสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านการใช้้ข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
ในปีี 2564 โรงพยาบาลสมิิติิเวชสุุขุุมวิิทและโรงพยาบาลบีีเอ็็นเอชภายใต้้เครืือ BDMS
ดำำ�เนิินโครงการสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้กัับพนัักงานในองค์์กรเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููลและ
ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลสอดคล้้องตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ.2562 โดยเฉพาะการจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลและข้้อมููลด้้านการรัักษาพยาบาลของ
ผู้้�รัับบริิการจำำ�นวนมากในระบบ Hospital Information Systems ของแต่่ละโรงพยาบาล
ให้้มีีความพร้้อมรัับมืือด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยต่่อข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตลอดจน
ทราบถึึงผลกระทบหากเกิิดการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�อลดความเสี่่�ยงเรื่่�องการละเมิิด
สิิทธิิข้้อมููลส่่วนบุุคคลและหลีีกเลี่่�ยงการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีโดยเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
โครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการในรููปแบบการประกาศใช้้นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลทั้้�ง
ภายในและภายนอกองค์์กร รวมทั้้�งจััดฝึึกอบรมและทดสอบประเมิินผลเรื่่�องระเบีียบ
นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลและความมั่่�นคงปลอดภััยผ่่านแอปพลิิเคชัันหรืือช่่อง
ทาง E-Learning ที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้สามารถควบคุุมและลดความเสี่่�ยงเรื่่�องการละเมิิด
สิิทธิิของข้้อมููลส่่วนบุุคคล หลีีกเลี่่�ยงการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีโดยเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และลดความเสี่่ย� งการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในองค์์กรให้้แก่่ผู้้�
ใช้้บริิการสููงสุุด โดยมีีผลดำำ�เนิินโครงการดัังนี้้�

87%

บุุคลากรในองค์์กรรัับทราบและศึึกษา
ระเบีียบนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคลและความมั่่�นคงปลอดภััยเทีียบกัับ
เป้้าหมายที่่�มากกว่่า 85%

80%

ของบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับการอบรม
เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�มากกว่่า 80% ของ
พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด

5คะแนนเฉลี่่�ย

การทำำ�แบบทดสอบของบุุคลากรผ่่าน
แอปพลิิเคชัันหรืือช่่องทาง
E-Learning

โครงการดัังกล่่าวคาดว่่าจะสนัับสนุุนให้้บุคุ ลากรทุุกคนในองค์์กรมีคี วามรู้้�และความตระหนัักต่่อแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นความปลอดภััยสารสนเทศ
และไซเบอร์์ สามารถใช้้งานทรััพยากรสารสนเทศอย่่างถููกต้้อง เพื่่อ� ป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามและอาชญากรรมทางไซเบอร์์
ที่่�สามารถส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงและความน่่าเชื่่�อถืือขององค์์กร

โครงการพััฒนาความเป็็นส่่วนตััวเว็็บไซต์์ BDMS - Cookie Consent and Privacy Notices
ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษัทั กรีีนไลน์์ ซิินเนอร์์จี้้� จำำ�กัดั (GLS) ร่่วมกัับ BDMS ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาความเป็็นส่่วน
ตััวของเว็็บไซต์์ BDMS ในรููปแบบการติิดตั้้ง� Cookie consent และ Privacy Notice ให้้กับั เว็็บไซต์์โรงพยาบาลและบริิษัทั ในเครืือ BDMS
ด้้วยงบประมาณกว่่า 1.5 ล้้านบาทและการสนัับสนุุนบุุคลากรจาก GLS เพื่่�อตอบสนองกลยุุทธ์์องค์์กรที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในด้้านการ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ และความสอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 รวม
ทั้้�งเป็็นการป้้องกัันการถููกร้้องเรีียนหรืือเรีียกร้้องค่่าเสีียหายจากผู้้�เข้้ามาใช้้บริิการเว็็บไซต์์กรณีีองค์์กรไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
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โครงการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Data Protection Officer - DPO)
BDMS กำำ�หนดโครงการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Protection
Officer - DPO) ให้้แก่่ผู้้�บริิหารฝ่่ายหรืือเจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสจากฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกว่่า 60 คน
ในปีี 2564 โดยมีีระยะเวลากว่่า 35 ชั่่�วโมง โดยวิิทยากรจากมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ซึ่่ง� ผลดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรมพบว่่าผู้้�เข้้าร่่วมโครงการดัังกล่่าวผ่่านการฝึึกอบรมและผ่่าน
ทดสอบความรู้้�ทั้้�งหมด โครงการดัังกล่่าวจะดำำ�เนิินการอีีกครั้้ง� ให้้แก่่ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในปีี 2565
ทั้้�งนี้้�หััวข้้อการฝึึกอบรมโครงการดัังกล่่าวครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญและกรณีีศึึกษาที่่�
เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�

หลัักการและแนวความคิิดเรื่่�อง
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(PDPA Introductory Concept)

หลัักการสำำ�คััญของพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562
(PDPA Legal Foundation)

หน้้าที่่�ตามกฎหมายขององค์์กร
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(Roles & Responsibilities)

การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Data Protection, Information
Security & Cybersecurity
Foundation)

การจััดการด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลสำำ�หรัับ HR
(PDPA for Human Resources
Management)

กฎหมายการแพทย์์และกฎหมายธุุรกิิจ
ประกัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ PDPA
(PDPA Case Study in Healthcare
& Insurance Sectors)

การจััดการด้้านการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(PDPA Protocols - Data Subject
Rights & Incidents Management)

การบริิการจััดการด้้านธรรมาภิิบาล
ข้้อมููลและ Privacy Program
(Data Governance Foundation
& Risks Management
Foundation)

การวางแผนและกรอบเวลา
การดำำ�เนิินการ
(PDPA Compliance Checklist
and Timeline Management)

สถานะการดำำ�เนิินงานด้้านความเป็็นส่่วนตััวของโรงพยาบาลในเครืือ BDMS ปีี 2564
ไม่่มีีกรณีีร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรั่่�วไหลข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ใช้้บริิการที่่�ได้้รัับการยืืนยัันจากทุุกช่่องทาง

0 กรณีีร้้องเรีียน

จากหน่่วยงานภายนอก

0 กรณีีร้้องเรีียน

จากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

0 กรณีี

5

ที่่�ได้้รัับการยืืนยััน
ด้้านข้้อมููลผู้้�ใช้้บริิการรั่่�วไหล
ถููกโจรกรรม หรืือสููญหาย

5

GRI 418-1

มากกว่่าความเป็็นเลิิศ
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คุุณภาพการให้้บริิการและความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย
คุุณภาพการให้้บริิการและความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย
สถานให้้บริิการด้้านสุุขภาพจำำ�เป็็นต้้องมีีกระบวนการจััดการคุุณภาพการให้้บริิการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่่�ความ
ปลอดภััยของผู้้�ป่่วยต้้องมาเป็็นอัันดัับแรก BDMS จึึงกำำ�หนดนโยบายควบคุุมคุุณภาพการให้้บริิการและแนวทาง
การดำำ�เนิินงานภายในองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง
ที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นต่่อชื่่�อเสีียงองค์์กรหากมีีกรณีีร้้องเรีียนด้้านความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยที่่�มาจากการดำำ�เนิินงานที่่�
ไม่่มีีคุุณภาพ

การบริิหารจััดการคุุณภาพการให้้บริิการ

1

BDMS กำำ�หนดให้้โรงพยาบาลในเครืือต้้องกำำ�หนดนโยบายคุุณภาพและแผนงานเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการทางการแพทย์์ให้้เป็็น
มาตรฐานเดีียวกััน กำำ�กับั ดููแลโดยคณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลมาตรฐานองค์์กรรัับผิิดชอบคำำ�นึงึ ถึึงหลัักการข้้อกำำ�หนดและมาตรฐานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
จััดทำำ�คู่่�มืือและกำำ�หนดโครงการด้้านการพััฒนาคุุณภาพเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานให้้เกิิดความปลอดภััยสููงสุุดแก่่ผู้้�ป่่วย นอกจากนี้้�ยััง
กำำ�หนดให้้โรงพยาบาลเครืือข่่ายรัับรองมาตรฐานการให้้บริิการทางการแพทย์์ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากลเพื่่�อเป็็นกรอบสำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินงานที่่�ครอบคลุุมทุุกมิิติิตั้้�งแต่่การเอาใจใส่่ผู้้�ป่่วยจนถึึงการบริิหารจััดการภายในองค์์กร

1

ดูู รายละเอีี ยดโครงสร้้ างการกำำ �กัับดูู แล นโยบาย และแนวทางการบริิ หารจัั ดการคุุ ณภาพการให้้ บริิ การเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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มาตรฐานองค์์กรของ BDMS ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล    

การรัับรองคุุณภาพสถานพยาบาล
Hospital Accreditation Thailand (HA) และ
Advanced HA

มาตรฐานการดููแล
รัักษาพยาบาล Joint Commission
International (JCI)

มาตรฐานการดููแลรัักษา
พยาบาลรายโรค JCI CCPC (Clinical Care
Program Certificate)

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

คุุณภาพความปลอดภััย
ของกระบวนการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยวิิกฤติิทั้้�งทางบก
ทางอากาศ และทางน้ำำ��
Commission on Accreditation of Medical
Transport Systems Global (CAMTS Global
(US&EU))

การรัับรองคุุณภาพ
ห้้องปฏิิบััติิการของวิิทยาลััย
พยาธิิวิิทยาแห่่งสหรััฐอเมริิกา
College of American Pathologists (CAP)
Laboratory Accreditation Program

มาตรฐานการบริิหารจััดการ
ความปลอดภััยของข้้อมููล
(ความมั่่�นคงสารสนเทศ)

มาตรฐานการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยของข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
(Health Informatics)

มาตรฐานระบบคุุณภาพห้้องปฏิิบััติิการ
ทางการแพทย์์ เพื่่�อความถููกต้้องแม่่นยำำ�
ของผลการทดลองและใช้้สนัับสนุุน
การวิินิิจฉััย รัักษา ควบคุุม
และป้้องกัันโรค

มาตรฐานความปลอดภััยในห้้องปฏิิบััติิการทางการ
แพทย์์ มุ่่�งเน้้นระบบบริิหารจััดการ
สภาพแวดล้้อมทั่่�วไปในการทำำ�งาน มาตรการป้้องกััน
อัันตราย ความมั่่�นคงทางชีีวภาพ (Biosecurity)
และการจััดการของเสีีย

มาตรฐานระบบบริิหารงาน
คุุณภาพตามมาตรฐานสากล
(Quality management system)

ISO 9002
มาตรฐานระบบคุุณภาพ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลการผลิิต
การติิดตั้้�งและการบริิการ

มาตรฐานข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วย
ความสามารถของห้้องปฏิิบััติิการ
ทดสอบและห้้องปฏิิบััติิการสอบเทีียบ (Testing And
Calibration Laboratories)

มาตรฐานการรัักษาโดยการฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไต
เทีียม โดยราชวิิทยาลััยอายุุรแพทย์์แห่่งประเทศไทย

การตรวจประเมิินรัับรองคุุณภาพคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจััยในคน โดย The Strategic
Initiative for Developing Capacity of Ethical
Review (SIDCER)2

มาตรฐาน Society for Simulation
in Healthcare สำำ�หรัับศููนย์์ฝึึกอบรมทัักษะ
ทางคลิินิิก (BDMS Simulation Center)

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
ระดัับพื้้�นฐาน โดยกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานการให้้บริิการ
ด้้านเทคโนโลยีีช่่วยการเจริิญพัันธุ์์�
ทางการแพทย์์ตาม พรบ.คุ้้�มครองเด็็ก
ที่่�เกิิดโดยอาศััยเทคโนโลยีีช่่วยการ
เจริิญพัันธุ์์�ทางการแพทย์์ พ.ศ.2558

2

SIDCER ร่่ วมกัั บ Forum for Ethical Review Committees in Asia and Western Pacific (FERCAP) ซึ่่� งอยู่่�ภายใต้้ องค์์ การอนามัั ยโลก TDR/WHO และมาตรฐานของสำำ �นัั กงานการวิิ จััยแห่่ งชาติิ (National
Ethics Committee Accreditation System of Thailand) หรืื อ NECAST

มากกว่่าความเป็็นเลิิศ
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โครงการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ

3

โครงการ BDMS Award 2021 เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ – Patient Experience     
BDMS มุ่่�งมั่่�นพัฒ
ั นาคุุณภาพการให้้บริิการด้้านสุุขภาพระดัับสากล
อย่่างต่่อเนื่่อ� งโดยบููรณาการนวััตกรรมที่่�เกิิดประโยชน์์และสามารถ
ตอบสนองความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ผู้้�รัับบริิการ โดยมีกี ารจััดเวทีีการ
แลกเปลี่่�ยนและถ่่ายทอดประสบการณ์์ การดููแลผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม
ทั้้�งส่่วนงานความปลอดภััยผู้้�ป่่วย งานวิิจััย จนเกิิดเป็็นวััฒนธรรม
การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง และสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่บริิษััท
ในปีี 2564 BDMS ได้้ดำำ�เนิินงานโครงการ BDMS Award 2021
ออนไลน์์ภายใต้้แนวคิิด Innovation for Sustainable Healthcare
โดยครอบคลุุมหมวด Patient Experience ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
คุุณภาพการให้้บริิการ ซึ่่�งมีีโครงการที่่�สามารถส่่งมอบคุุณค่่าให้้แก่่
ผู้้�รับั บริิการทั้้�งเชิิงคุุณภาพการให้้บริิการและมีีความปลอดภััยสููงสุุด
ตามรายละเอีียดตััวอย่่างโครงการ ดัังนี้้�

ศููนย์์ข้อ้ สะโพกและเข่่าสัังกััดโรงพยาบาลกรุุงเทพอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
ได้้ส่่งโครงการผ่่าตััดเปลี่่�ยนข้้อสะโพกเทีียมด้้วยเทคนิิคใหม่่แบบไม่่
ตััดกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อความประทัับใจใช้้ชีีวิิตได้้ตามต้้องการ ซึ่่�งเป็็น
เทคนิิคใหม่่แบบไม่่ตััดกล้้ามเนื้้�อเป็็นแห่่งแรกในประเทศไทยและ
ภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก แผลผ่่าตััดเล็็กลง ผู้้�ป่่วยฟื้้�นตััวอย่่างรวดเร็็ว
ความเจ็็บปวดน้้อย ไม่่พบภาวะแทรกซ้้อนหลัังผ่่าตััด ผู้้�ป่่วยมีี
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ตที่่� ดีีต ามสุุ ข ภาวะ อีีกทั้้� ง บริิ ก ารรัั ก ษาในรููปแบบ
โปรแกรมที่่�ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายและระยะเวลาน้้อยโรงพยาบาลได้้
ภายใน 5 วััน

3

ดูู รายละเอีี ยดโครงการพัั ฒนาคุุ ณภาพด้้ วยนวัั ตกรรมเพิ่่� มเติิ มในบท นวัั ตกรรมและความร่่ วมมืื อ
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โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่ได้้ส่่งโครงการชีีวิิตปลอดภััย สวน
หััวใจไร้้ Hematoma ซึ่่�งเป็็นการประยุุกต์์ใช้้อุุปกรณ์์ประคองข้้อ
มืือ ‘ล๊๊อกด้้วยรััก’ ที่่�ช่่วยจำำ�กััดการงอข้้อมืือของผู้้�ป่่วยภายหลัังนำำ�
ท่่อสายสวนหััวใจออก เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนเลืือด
ออกชั้้น� ใต้้ผิวิ หนัังชนิิดก้้อน (Hematoma) ในผู้้�ป่่วยหลัังตรวจสวน
หััวใจผ่่านหลอดเลืือดบริิเวณข้้อมืือ โดยพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้อุุปกรณ์์นี้้�
ไม่่พบภาวะแทรกซ้้อนเลืือดออกชั้้�นใต้้ผิิวหนัังชนิิดก้้อนและผู้้�ป่่วย
มีีความพึึงพอใจต่่ออุุปกรณ์์นี้้� ทั้้�งในด้้านความสะอาด ความสบาย
ขณะสวมใส่่ในระดัับสููง
โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้้ส่่งโครงการอุุปกรณ์์วััดอุุณหภููมิิภายใน
เด็็กแบบต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับเด็็กเล็็กที่่�มีีไข้้สููงและอาจเกิิดภาวะชัักได้้
พยาบาลสามารถติิดตามอุุณหภููมิิของผู้้�ป่่วยเด็็กได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งโดย
ใช้้อุปุ กรณ์์ดังั กล่่าวแม้้ขณะหลัับซึ่่ง� จะไม่่รบกวนเด็็ก มีีความสะดวก
ง่่าย ปลอดภััยและใช้้งานได้้ดีี โดยวััดอุุณหภููมิิต่่อเนื่่�องทุุก 6 นาทีี
ซึ่่�งอุุปกรณ์์จะแจ้้งเตืือนเป็็นสีีและเสีียง สามารถส่่งข้้อมููลระยะไกล
ไปยัังจอแสดงผลที่่�โต๊๊ะพยาบาลในทุุกครั้้�งที่่�มีีการวััดไข้้และแจ้้ง
เตืือนเมื่่�ออุุณหภููมิิเกิินค่่าที่่�กำำ�หนด นอกจากนี้้�โครงการดัังกล่่าวจะ
ขยายผลการนำำ�ไปใช้้ในหลายโรงพยาบาล

โครงการบููรณาการนวััตกรรมทางการแพทย์์เพื่่�อการดููแลด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
(Integrated Care for NCDs Patients through Medical Innovation)

โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตดำำ�เนิินโครงการบููรณาการนวััตกรรมทางการแพทย์์เพื่่อ� การดููแล
ด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (Integrated Care for NCDs Patients
through Medical Innovation) เพื่่อ� เชื่่อ� มโยงการดููู�แลสุุุข� ภาพของประชาชนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
แบบครบวงจร ตั้้�งแต่่การจััดตั้้�งทีีมดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�องโดยผสมผสานการใช้้อุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ผ่่านแอปพลิิเคชััน (Internet of Medical Things) และระบบฐานข้้อมููลผู้้�
ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs Registry) โดยนำำ�ข้้อมููลผู้้�ป่่วยแต่่ละรายมาออกแบบการ
ดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวมและอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� สร้้างประโยชน์์และคุุณค่่าแก่่ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
และผู้้�ป่่วย ซึ่่�งสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมข้้อมููู�ลและตอบสนองบริิการเร็็วขึ้้�น ไป
พร้้อมกัับการควบคุุุ�มค่่าใช้้จ่่ายบริิการสุุขภาพ ลดอััตราการนอนในโรงพยาบาลซ้ำำ�� และลด
การเกิิดภาวะแทรกซ้้อนหลอดเลืือดหััวใจขาดเลืือดเฉีียบพลัับและโรคหลอดเลืือดสมองใน
ผู้้�ป่่วยความดัันโลหิิตสููงหลอดเลืือดสมองในผู้้�ป่่วยความดัันโลหิิตสููง
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โครงการ BDMS Network Patients Safety Culture Survey
BDMS กำำ�หนดโครงการสำำ�รวจวััฒนธรรมความปลอดภััยผู้้�ป่่วย (BDMS Network Patients Safety Culture Survey) ในกลุ่่�มบุุคลากร
ทางการแพทย์์ เช่่น แพทย์์ พยาบาล ผู้้�ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย นัักกายภาพบำำ�บัดั และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้าทั้้�งหมด เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�เวรเปล เจ้้าหน้้าที่่�
แผนกลงทะเบีียน เป็็นต้้น แบบสอบถามที่่�ใช้้อ้้างอิิงมาจาก Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา โดยมีีการศึึกษาทั้้�งหมด 10 หมวด ได้้แก่่

การทำำ�งานเป็็นทีีม
(Teamwork)

การรายงานเหตุุการณ์์ด้้านความ
ปลอดภััยผู้้�ป่่วย
(Reporting patient safety
events)

การเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�/พััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง
(Organization LearningContinuous Improvement)

การสื่่�อสารเปิิดกว้้าง
(Communication Openness)

การสื่่�อสารและการรัับรู้้�ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับความผิิดพลาด
(Communication about Error)

การตอบสนองต่่อข้้อผิิดพลาด
(Response to error)

การจััดคนทำำ�งานและสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
(Staffing and Work Place)

การส่่งต่่อและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการดููแลผู้้�ป่่วย
(Handoffs and Information Exchange)

ผู้้�บริิหารสนัับสนุุนการจััดการโรงพยาบาล
เพื่่�อความปลอดภััยผู้้�ป่่วย
(Hospital Management Support for Patient Safety)

ผลการสำำ�รวจจะช่่วยให้้องค์์กรประเมิินสถานะปััจจุุบัันของวััฒนธรรมความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย ระบุุจุุดแข็็งและพื้้�นที่่�ในการปรัับปรุุง
วััฒนธรรมความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย องค์์กรที่่�มีีวััฒนธรรมความปลอดภััยในเชิิงบวก รวมถึึง การสื่่อ� สารที่่�เกิิดจากความไว้้วางใจซึ่ง่� กัันและ
กัันโดยการรัับรู้้�ร่่วมกัันถึึงความสำำ�คััญของความปลอดภััยและด้้วยความมั่่�นใจในประสิิทธิิภาพของมาตรการป้้องกััน โดยผลการสำำ�รวจ
วััฒนธรรมความปลอดภััยผู้้�ป่่วย ปีี 2564 พบว่่า 74% ของบุุคลากรทางการแพทย์์มีีความเห็็นเชิิงบวกต่่อการเสริิมสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมในการ
สร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยขององค์์กร ซึ่่�งมีีค่่าสููงกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ AHRQ คืือ 71%
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ผลการรัับรองมาตรฐานของ BDMS ปีี 2564
BDMS ดำำ�เนิินการตามนโยบายและมาตรฐานการให้้บริิการด้้านสุุขภาพครอบคลุุมการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีผลการรัับรองดัังนี้้�

11 โรงพยาบาลในเครืือ BDMS

เข้้าร่่วมการประเมิินคุุณภาพ JCI และได้้
รัับการรัับรองคุุณภาพทั้้�งหมด

13 โรงพยาบาลในเครืือ BDMS
ที่่�มีีศููนย์์บริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน

ได้้รัับการรัับรอง
CAMTS Global (US&EU)

100

ร้้อยละ
ของโรงพยาบาล
มาตรฐาน JCI และ/ หรืือ 
HA/Advance HA

ผ่่านการประเมิินและพััฒนาการให้้บริิการ
เพื่่�อความปลอดภััยสููงสุุดของผู้้�ป่่วย4

4

GRI 416-1
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ลููกค้้าสััมพัันธ์์
ลููกค้้าสััมพัันธ์์
การจััดการความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ใช้้บริิการโรงพยาบาลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจะเอื้้�อให้้เกิิดความภัักดีีต่่อการใช้้บริิการ
ในโรงพยาบาลและเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่องค์์กรจากการรัักษาและขยายฐานลููกค้้าในระยะยาว และองค์์กรยัังสามารถขยาย
โอกาสทางธุุรกิิจผ่่านการส่่งมอบบริิการที่่�ผ่่านการวิิเคราะห์์ข้้อมููลความเห็็นของลููกค้้าและตรงตามความต้้องการได้้
BDMS เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ใช้้บริิการทางการแพทย์์จึึงกำำ�หนดโครงสร้้างการ
กำำ�กัับดููแลและแนวทางการวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจและความต้้องการเพื่่�อพััฒนาความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการโรง
พยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�อง

การบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์

1

BDMS กำำ�หนดให้้บริิษััทในเครืือต้้องบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ลููกค้้าอย่่างเป็็นระบบโดยแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานปรัับปรุุงบริิการและ
ประสบการณ์์ของผู้้�ป่่วย (Patient Experience Management Working Team) เพื่่�อรัับผิิดชอบในการจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ตามกลยุุทธ์ก์ ารพััฒนาความสััมพันธ์
ั กั์ บั ลููกค้้าที่่�ครบทุุกมิิติขิ องปััจจัยั การให้้บริิการ รายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้แก่่ฝ่่ายคุุณภาพการรัักษา
พยาบาลและนวััตกรรมเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง และติิดตามความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการทั้้�งผู้้�ป่่วยนอกและผู้้�ป่่วย
ในโดยประเมิินระดัับการรัับรู้้�ของผู้้�ป่่วยถึึงพฤติิกรรมการให้้บริิการที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอของบุุคลากรในโรงพยาบาล (Top Box
Score) เป็็นรายเดืือน รายไตรมาส และรายปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อวิิเคราะห์์โอกาสในการพััฒนาและกำำ�หนดโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

โครงการสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วยตามพฤติิกรรมบริิการตามการรัับรู้้�ของผู้้�ป่่วย ปีี 2564

2

BDMS กำำ�หนดให้้โรงพยาบาลในเครืือดำำ�เนิินการสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วยเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน โดยใช้้แบบประเมิินจาก HCAHPS
(Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นโดย The Centers for Medicare &
Medicaid Services (CMS) ร่่วมกัับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และได้้รัับการรัับรองอย่่างเป็็น
ทางการจากองค์์กร National Quality Forum ประเทศสหรััฐอเมริิกา โดยมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่อ� ใช้้ในการประเมิินมุมม
ุ องผู้้�รับั บริิการที่่�มีีต่่อ
กระบวนการดููแลที่่�สำำ�คััญหลััก ๆ ของโรงพยาบาล เป็็นข้้อมููลให้้สามารถใช้้ในการปรัับปรุุงพััฒนาคุุณภาพโรงพยาบาล โดยมีีวิิธีีการคิิด
คะแนนใช้้การคิิดจำำ�นวนร้้อยละของผู้้�รัับบริิการที่่�ประเมิินคะแนนข้้อที่่�สููงที่่�สุุดในแต่่ะ Scale เรีียกว่่า Top Box โดยมาตรวััดมุ่่�งถามความ
เป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอของบริิการในแต่่ละส่่วน เพื่่อ� ส่่งเสริิมวัฒ
ั นธรรมการให้้บริิการที่่�มุ่่ง� ให้้ผู้้�รับั บริิการเกิิดประสบการณ์์ที่่ดีีทุ
� กุ ครั้้ง� ของการ
เข้้ารัับบริิการ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ในระยะเวลา 2 ปีีที่่ผ่่� านมา BDMS มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงและปรัับตััวเข้้าสู่่วิ� ถีีิ ใหม่่ New Normal
โดยปรัับรููปแบบการให้้บริิการด้้านสุุขภาพและรัักษามาตรฐานคุุณภาพบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การให้้บริิการด้้านการแพทย์์แก่่ผู้้�ป่่วย
โดยระบบ Telecare การบริิการด้้านสุุขภาพถึึงบ้้าน รวมถึึงการจััดส่่งยาและเวชภััณฑ์์สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย เพื่่�อลดการแพร่่กระจายเชื้้�อ รวมถึึง
การรัักษามาตรฐานการบริิการ ส่่งเสริิมให้้ผู้้�รัับบริิการเกิิดความเชื่่�อมั่่�น และแนะนำำ�ผู้้�อื่่�น

1

ดูู รายละเอีี ยดกลยุุ ทธ์์การดำำ �เนิิ นงานเพื่่� อความพึึ งพอใจของผู้้� ใช้้ บริิ การ กระบวนการให้้ บริิ การตามจุุ ดสััมผัั สการให้้ บริิ การ และช่่ องทางร้้ องเรีี ยนหรืื อแสดงความคิิ ดเห็็ นต่่ อการให้้ บริิ การ เพิ่่� มเติิ มที่่�
www.bdms.co.th/sustainability
2
ดููู� รายละเอีี ยดผลความพึึ งพอใจของผู้้� ใช้้ บริิ การเพิ่่� มเติิ มในรายงานประจำำ �ปีี ที่่่�� https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการสำำ�รวจคะแนนความพึึงพอใจในภาพรวมปีี 2564 เพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยมีีคะแนนร้้อยละ 90 จากเป้้าหมายร้้อยละ 79 คิิดเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์
ไทล์์ที่่� 95 เทีียบเคีียงกัับโรงพยาบาลในประเทศสหรััฐอเมริิกา จำำ�นวน 4,427 แห่่ง ที่่�รายงาน HCHPS Score ซึ่่ง� BDMS ติิดตามพฤติิกรรม
บริิการตามการรัับรู้้�ของผู้้�ป่่วยในแต่่ละจุุดบริิการ (Customer Touch Points) (1 คะแนน = ไม่่เคยปฏิิบัติั ,ิ 4 คะแนน = ปฏิิบัติั เิ ป็็นประจำำ�
สม่ำำ��เสมอ) ด้้วยเกณฑ์์การประเมิินที่่�ชััดเจนและแสดงรููปแบบร้้อยละเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานสากล โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
นอกจากการประเมิินความพึึงพอใจในภาพ
รวมแล้้ว บริิษัทยั
ั งั มีกี ารประเมิินความจงรััก
ภัักดีีที่่�มีีต่่อสิินค้้าและบริิการ ซึ่่�งหากผู้้�รัับ
บริิการมีีทััศนคติิที่่ดีีต่่
� อสิินค้า้ และบริิการ ไม่่
ว่่าจะเกิิดจากความเชื่่�อมั่่�น การนึึกถึึง หรืือ
ตรงใจ จะทำำ�ให้้เกิิดการซื้้�อหรืือใช้้บริิการซ้ำำ��
และแนะนำำ�ผู้้�อื่่�น โดยจากการประเมิินพบ
ว่่าคะแนนการแนะนำำ�ผู้้�อื่่�นมาใช้้บริิการมีี
คะแนนเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากร้้อยละ 86 เป็็นร้้อย
ละ 90 ซึ่่ง� เมื่่อ� เทีียบเคีียงกัับโรงพยาบาลใน
ประเทศสหรััฐอเมริิกา จำำ�นวน 4,427 แห่่ง
ที่่�รายงาน HCHPS Score คะแนนของโรง
พยาบาลในเครืือ BDMS อยู่่�ในเปอร์์เซ็็นต์์
ไทล์์ที่่� 95 ในปีี 2564

ระดัับการรัับรู้้�ของผู้้�ป่่วยถึึงพฤติิกรรมการให้้บริิการที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอ
ของบุุคลากรในโรงพยาบาล (% Top Box Score) ปีี 2561-2564
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ระดัับการรัับรู้้�ของผู้้�ป่่วยถึึงพฤติิกรรมการให้้บริิการที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอ
เป้้าหมาย (Benchmark 75th percentile HCAHPS, US)

ทั้้�งนี้้�ผลสำำ�รวจในปีี 2564 จะใช้้ประกอบการพิิจารณาโครงการในปีี 2565 และ BDMS จะดำำ�เนิินการสำำ�รวจระดัับการรัับรู้้�ของผู้้�ป่่วยถึึง
พฤติิกรรมการให้้บริิการที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอของบุุคลากรในโรงพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการบริิการเพื่่�อความ
พึึงพอใจสููงสุุดต่่อไป

มากกว่่าความเป็็นเลิิศ
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

นวััตกรรมและความร่่วมมืือ
นวััตกรรมและความร่่วมมืือ
นวััตกรรมและความร่่วมมืือทางธุุรกิิจสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่บริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียขององค์์กร ซึ่่�งเป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ที่่�มุ่่�งพััฒนาบริิการและสร้้างความแตกต่่างไปพร้้อมกัับการสร้้าง
คุุณค่่าต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารจััดการนวััตกรรมของ BDMS

1

BDMS บริิหารจััดการนวััตกรรมโดยกำำ�หนดแนวทางความร่่วมมืือเพื่่อ� พััฒนานวััตกรรมที่่�ตอบสนองต่่อกลยุุทธ์อ์ งค์์กรและกลยุุทธ์ก์ ารพััฒนา
นวััตกรรม โดยอาศััยความร่่วมมืือกัับองค์์กรทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากลเพื่่�อดำำ�เนิินแผนการปรัับตััวเข้้าสู่่�การเป็็นโรงพยาบาล
อััจฉริิยะและมุ่่ง� สู่่ก� ารเป็็นผู้้�นำำ�การให้้บริิการด้้านสุุขภาพนวััตกรรมครบวงจรในปีี 2566 ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ� ส่่งมอบประสบการณ์์การด้้านบริิการสููงสุุด
และพััฒนาประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง

กลยุุทธ์์การพััฒนานวััตกรรม
BDMS Infinite Innovative Healthcare

1

สู่่�ขีด
ี สุุดกระบวนการให้้
บริิการ
ที่่�ไร้้รอยต่่อ
(Seamless Process)

ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
และบริิการนวััตกรรม
(Product & Service
Innovation)

บริิการครบวงจรตอบ
สนองทุุกความต้้องการ
(A Holistic
Approach)

มุ่่�งเน้้นนวััตกรรมเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกใน
การเข้้าถึึงและติิดตามการ
ให้้บริิการทุุกที่่�ผ่่าน
แอปพลิิเคชัันและบริิการ
ทางการแพทย์์ และ
บริิการด้้านสุุขภาพที่่�ส่่ง
มอบให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการได้้
อย่่างทัันท่่วงทีีทุุกครั้้�ง
อย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััด

มุ่่�งเน้้นผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการนวััตกรรมจาก
ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
เพื่่�อรัักษาโรคซัับซ้้อน โรค
อุุบััติิใหม่่ และโรคร้้ายแรง
ไปพร้้อมกัับการพััฒนา
กระบวนการรัักษาที่่�
ครบถ้้วน เพื่่�อสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�เป็็นเลิิศให้้
แก่่ผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม

มุ่่�งเน้้นนวััตกรรมด้้าน
บริิการสุุขภาพแบบ
สหสาขาที่่�ตอบโจทย์์
วิิถีีชีีวิิตสมััยใหม่่ที่่�
รัักสุุขภาพเชิิงป้้องกััน

ดูู รายละเอีี ยดการบริิ หารจัั ดการนวัั ตกรรมเพิ่่� มเติิ มที่่� http://www.bdms.co.th/sustainability
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ปลููกฝัังและปลุุกปั้้�น
วััฒนธรรมนวััตกรรม
(Innovative Mindset)

มุ่่�งเน้้นการกระตุ้้�น
จิิตสำำ�นึึกให้้แก่่บุุคลากรใน
องค์์กร โดยเพิ่่�มทัักษะ
และแนวคิิดที่่�สำำ�คััญ
สำำ�หรัับการสร้้างนวััตกร
เพื่่�อการพััฒนานวััตกรรม
สำำ�หรัับการให้้บริิการและ
สนองตอบความต้้องการ
ของผู้้�รัับบริิการอย่่าง
สร้้างสรรค์์

บรรยากาศแห่่งการ
รัักษา
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม
(Friendly
Atmosphere)

มุ่่�งเน้้นนวััตกรรมสร้้าง
บรรยากาศที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ
อำำ�นวยความสะดวก
เพื่่�อสนัับสนุุนการให้้
บริิการในสถานที่่�จริิง
และในรููปแบบโรง
พยาบาลเสมืือน
(Virtual Hospital)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

BDMS องค์์กรด้้านสุุขภาพรายแรกที่่�ได้้รัับการรัับรองระบบ
บริิหารการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมจาก สวทช.
ในปีี 2564 ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพและ BDMS ได้้รัับใบรัับรอง
ระบบบริิหารการวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม (RDIMS)
จากสำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
เพื่่อ� รัับรองว่่าเป็็นองค์์กรที่่�มีีศัักยภาพและมีีมาตรฐานในการบริิหาร
จััดการองค์์กรเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานวิิจััย พััฒนาและนวััตกรรม
ซึ่่�ง BDMS นัับเป็็นองค์์กรด้้านสุุขภาพรายแรกที่่�ได้้รัับการรัับรองนี้้�
ซึ่ง่� จะสามารถรัับรองโครงการวิิจัยั ที่่�มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท โดย
นำำ�ค่่าใช้้จ่่ายในงานวิิจัยั ไปลดหย่่อนภาษีีได้้ 200% สำำ�หรัับรายจ่่าย
ในการวิิจัยั ได้้ด้ว้ ยตนเอง ในรููปแบบ self-declaration ตั้้ง� แต่่วัันที่่�
31 มีีนาคม 2564 จนถึึง วัันที่่� 30 มีีนาคม 2567 (ระยะเวลา 3 ปีี)
ซึ่ง่� BDMS จะมุ่่�งมั่่�นทำำ�วิจัิ ยั และนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่อ� งและกำำ�หนด
ระบบบริิหารจััดการงานวิิจัยั อย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่อ� สร้้างประโยชน์์
ในแง่่การพััฒนาและลงทุุนกับั งานวิิจัยั ให้้มีีคุุณภาพมากขึ้้น� อย่่างต่่อ
เนื่่�อง

โครงการ BDMS Award ประจำำ�ปีี 2564
BDMS ดำำ�เนิินโครงการประกวด BDMS Award ประจำำ�ปีี 2564
โดยมีีวัั ตถุุ ปร ะสงค์์ เ พื่่� อ กระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด วัั ฒ นธรรมด้้ า นความคิิ ด
สร้้างสรรค์์ และการพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อพััฒนากระบวนการให้้
บริิการด้้านสุุขภาพภายในโรงพยาบาลและเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�รัับบริิการด้้วยมาตรฐานที่่�เป็็นเลิิศ ซึ่่�งโครงการ
ดัังกล่่าวออกแบบโดยครอบคลุุมกระบวนการประกวดควบคู่่ไ� ปกัับ
การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เพื่่�อพััฒนานวััตกรผ่่านการเสริิมทัักษะ
ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และความเข้้าใจในกระบวนการพััฒนา
นวััตกรรมกรรมที่่�เหมาะสมกัับบริิบทการบริิการด้้านสุุขภาพซึ่่�งจะ
สามารถต่่อยอดโอกาสทางธุุรกิิจให้้กับั โรงพยาบาลในเครืือ BDMS
ในปีี 2564 BDMS ร่่วมกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอกจััดโครงการ
ประกวดนวััตกรรมของโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ BDMS ใน
หมวดนวััตกรรม (Novelty Health) หมวดความประทัับใจผู้้�ใช้้
บริิการ (Patient Experience) และหมวดสิ่่�งแวดล้้อม (Earth Healthcare) โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้บุุคลากรได้้แสดง
ศัักยภาพด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และการพััฒนานวััตกรรมที่่�สามารถพััฒนาองค์์กรและสนัับสนุุนโอกาสทางธุุรกิจิ อย่่างเป็็นรููปธรรม ซึ่ง่� ใน
ระหว่่างการประกวด จะเน้้นการจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เพื่่�อเพิ่่�มความเข้้าใจ และทัักษะในการพััฒนานวััตกรรม โดยในปีีที่่�ผ่่านมา มีี
โครงการที่่�ผ่่านการพิิจารณากว่่า 30 โครงการที่่�สามารถตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์การพััฒนานวััตกรรม BDMS Infinite Innovative
Healthcare ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถขยายผลเพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในเชิิงพาณิิชย์์ได้้อย่่างมีีศัักยภาพ ทั้้�งนี้้�โครงการที่่�ได้้รัับ
รางวััลชนะเลิิศจากแต่่ละหมวดจะได้้รัับสิิทธิิคััดเลืือกเพื่่�อรัับรางวััลสููงสุุด President Award พร้้อมเงิินรางวััลกว่่า 100,000 บาท
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ผลดำำ�เนิินโครงการ BDMS Award ปีี 2564

กว่่า

100 โครงการ

ที่่�ส่่งเข้้าประกวด
BDMS Award

30 โครงการ

ได้้รัับการคััดเลืือกเข้้าร่่วมโครงการ
BDMS Award ประจำำ�ปีี 2564

3 โครงการ

ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ

ใน 3 หััวข้้อประกวด และรางวััล
President Award ซึ่่�งถืือเป็็นรางวััล
สุุดยอดของรางวััลชนะเลิิศ ซึ่่�งทั้้�งหมดจะ
นำำ�ไปขยายผล เพื่่�อต่่อยอดการประยุุกต์์
ใช้้ในเครืือโรงพยาบาล BDMS

ขีีดสุุดกระบวนการให้้บริิการที่่�ไร้้รอยต่่อ (Seamless Process)
โทรเวชกรรมเพื่่�อการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ   

ระบบโทรเวชกรรมของโรงพยาบาลในเครืือ
BDMS เป็็ น หนึ่่� ง ในโครงการพัั ฒ นา
นวััตกรรม เพื่่�อสร้้างระบบที่่�เชื่่�อมโยงการ
สื่่อ� สารแพทย์์กับั สหสาขาวิิชาชีีพและผู้้�ป่่วย
ในช่่วงสถานการณ์์โรคระบาดที่่�ครอบคลุุม
ทั่่�วประเทศและเพื่่อ� การดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อ
เนื่่�อง นอกจากนี้้� BDMS ยัังพััฒนาระบบที่่�
เกี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ขยายโอกาสและอำำ�นวยความ
สะดวกให้้ ผู้้�รัั บ บริิ ก ารในการเข้้ า ถึึ ง การ
รัักษาพยาบาลได้้อย่่างรวดเร็็ว ได้้แก่่

e-Register

เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบีียน
และบัันทึึกข้้อมููลในเวชระเบีียนประจำำ�ตััว
ผู้้�ป่่วยได้้ด้้วยตนเองได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
58

e-Appointment

เพื่่�อการนััดหมายแพทย์์สำำ�หรัับการเข้้ารัับ
บริิการในพื้้�นที่่�โรงพยาบาล และการเข้้า
รัั บ คำำ�ปรึึ ก ษาทางการแพทย์์ ผ่่ านระบบ
โทรเวชกรรม

e–Health Passport

เพื่่อ� แจ้้งข้้อมููลผลสุุขภาพผ่่านแอปพลิิเคชััน
และมีีระบบการยืืนยัันตััวตน ซึ่่�ง BDMS
ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการรัักษาข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของผู้้�รัับบริิการ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

สำำ�หรัับระบบโทรเวชกรรมในเครืือ BDMS ได้้พััฒนาให้้มีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละกลุ่่�มโรงพยาบาล ได้้แก่่ แอปพลิิเคชััน My B+ สำำ�หรัับ
เครืือโรงพยาบาลกรุุงเทพ แอปพลิิเคชััน Samitivej plus สำำ�หรัับเครืือโรงพยาบาลสมิิติิเวช และแอปพลิิเคชััน Health up สำำ�หรัับเครืือ
โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล โดยระบบโทรเวชกรรมทั้้�ง 3 รููปแบบดัังกล่่าวมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการรัักษา
พยาบาลให้้แก่่ผู้้�ป่่วย โดยเพิ่่�มโอกาสให้้ผู้้�ป่่วยสามารถเชื่่�อมต่่อไปยัังบุุคลากรทางการแพทย์์และสหสาขาวิิชาด้้านสุุขภาพในทุุกแขนง และ
เพิ่่�มความมั่่�นใจให้้ผู้้�ป่่วยสามารถเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลได้้ทัันท่่วงทีีจากทุุกที่่�ทุุกเวลา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการรัักษาพยาบาลในช่่วง
สถานการณ์์โรคระบาดที่่�มีีข้้อจำำ�กััดด้้านการเดิินทางและการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ ผ่่านการใช้้วิิทยาการสื่่�อสารที่่�ผู้้�ป่่วยสามารถเข้้าถึึง
บริิการรัับคำำ�ปรึึกษา ตรวจวิินิิจฉััย และรัักษาตามข้้อมููลที่่�แพทย์์ได้้รัับจากผู้้�รัับบริิการผ่่านระบบออนไลน์์ รวมถึึงบริิการส่่งยาและบริิการ
ดููแลสุุขภาพที่่�บ้้าน ซึ่่�งจะสามารถช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านการเดิินทางและประหยััดเวลาในการรอคอยของผู้้�ใช้้บริิการ

จากการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ตััวอย่่างผลดำำ�เนิินงานพบว่่าอััตราการเติิบโตของจำำ�นวนผู้้�รัับบริิการรวมถึึงรายได้้ สำำ�หรัับแอปพลิิเคชััน
My B+ พบว่่ามียี อดดาวน์์โหลดมากกว่่า 70,000 ครั้้ง� และได้้เปิิดให้้บริิการนััดหมายคิิวรัับวััคซีีนเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาด COVID-19 มากกว่่า 10,000 ราย สำำ�หรัับแอปพลิิเคชััน Samitivej Plus พบว่่ามีียอดผู้้�ป่่วยเข้้าใช้้บริิการกว่่า 2,000 ราย
ต่่อเดืือน สำำ�หรัับแอปพลิิเคชััน Health Up พบว่่ามีีผู้้�เข้้ารัับบริิการสููงขึ้้�น 300% และยอดรวมรายได้้ก็็สููงขึ้้�น 153% คิิดเป็็นรายได้้กว่่า
188.36 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�แอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวได้้พััฒนาระบบให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ป่่วยสููง
อายุุต่่อไป

Digital ID
โครงการ Digital ID Registration เป็็นโครงการนวััตกรรมสำำ�หรัับ
พััฒนาระบบ Smart Hospital Smart Service ของโรงพยาบาล
พญาไท 2 ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีการยืืนยัันตััวตนผ่่านระบบดิิจิิทััล โดยใช้้
บััตรประชาชนควบคู่่�กัับ Face Recognition เพื่่�อลดระยะเวลาใน
กระบวนการลงทะเบีียนและตรวจสอบสิิทธิ์์ผู้้�รั
� บั บริิการกลุ่่มที่่
� ชำ� ำ�ระ
เงิินเองผ่่านตู้้�ลงทะเบีียนอััตโนมััติิ (Kiosk) โดยเชื่่�อมระบบปฏิิบััติิ
การสารสนเทศกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคลและระบบจดจำำ�ใบหน้้า (Face
Recognition) ที่่�มีีความปลอดภััยสููง และลดข้้อกัังวลใจด้้านความ
เป็็นส่่วนตััวกรณีีต้้องแสดงบััตรประชนกัับเจ้้าหน้้าที่่�
นอกจากนี้้�ตู้้�ลงทะเบีียนอััตโนมััติิดัังกล่่าวยัังสามารถใช้้คััดกรอง
อาการป่่วยเบื้้�องต้้นได้้ด้้วยตนเอง (Self Health Assessment)
และหาข้้อมููลทั่่�วไปที่่�ให้้บริิการในโรงพยาบาล เช่่น รายชื่่�อแผนกที่่�
ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ รายชื่่�อแพทย์์และเวลาออกตรวจ และ
ตำำ�แหน่่งของร้้านค้้าภายในโรงพยาบาล

ก่่อเกิิดนวััตกรรมองค์์รวม
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ผลดำำ�เนิินโครงการ Digital ID

ลดเวลารอคอยจากค่่าเฉลี่่�ย
5 นาทีีเหลืือ 1 นาทีีต่่อคน

เพิ่่�มระดัับความพึึงพอใจ
ของผู้้� ใช้้บริิการ

จากบริิการที่่�รวดเร็็ว

ด้้วยระบบ Face Recognition ควบคู่่�
บััตรประชาชน

เพิ่่�มอััตราการรัับลงทะเบีียน
ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มชำำ�ระเงิินด้้วยตนเอง 25%

ต่่อยอดโครงการ

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การจััดการทรััพยากรบุุคคล

สำำ�หรัับขั้้�นตอนชำำ�ระเงิินด้้วยตนเอง

ผ่่านระบบที่่�จััดเตรีียมไว้้ให้้

ไปยัังโรงพยาบาลในเครืือ

ลดความผิิดพลาด 100%
ในการระบุุตััวตนผู้้�ป่่วย

โดยเฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ลููกค้้าสััมพัันธ์์ในการ
ให้้บริิการกลุ่่�มที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ
มากกว่่า

ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการนวััตกรรม (Product & Service Innovation)
โครงการผ่่าตััดเปลี่่�ยนข้้อสะโพกด้้วยเทคนิิคใหม่่แบบไม่่ตััดกล้้ามเนื้้�อ 
โรงพยาบาลกรุุ ง เทพอิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล
ริิเริ่่�มโครงการผ่่าตััดเปลี่่�ยนข้้อสะโพกเทีียม
ด้้ ว ยเทคนิิ ค ใหม่่แบบไม่่ตัั ด กล้้ า มเนื้้� อ
สอดคล้้องตามสภาวการณ์์ที่่�ประเทศไทย
เข้้าสู่่สั� งั คมผู้้�สููงอายุุและมีีผู้้�ป่ว่ ยที่่�เป็็นโรคข้้อ
สะโพกเสื่่�อมมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เทคนิิค
ใหม่่นี้้�จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ผู้้�ป่่วยฟื้้�นฟูู
สภาพร่่างกายได้้ดีีขึ้้น� แผลผ่่าตััดมีีขนาดเล็็ก
ลดระยะเวลาพัั ก ฟื้้� น ในโรงพยาบาล ลด
อััตราการเกิิดข้้อสะโพกหลุุดหลัังผ่่าตััด ลด
ความเจ็็บปวด สามารถควบคุุมระดัับความ
ยาวของขาได้้แม่่นยำำ�ขึ้้น� และสามารถผ่่าตััด
ข้้อสะโพกได้้ทั้้�งสองข้้างพร้้อมกัันในการ
ผ่่าตััดครั้้�งเดีียว โดยมีีผลการรัักษาผู้้�ป่่วย
ตั้้�งแต่่เริ่่�มใช้้เทคนิิคใหม่่ดัังนี้้�
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100%

สามารถลุุกยืืนและเดิินได้้
ภายใน 24 ชั่่�วโมง

100%

สามารถจำำ�หน่่ายออกจากโรง
พยาบาลได้้ภายใน 5 วััน ตาม
แผนการรัักษาและฟื้้�นฟูู

0%

อััตราการผ่่าตััดเปลี่่�ยนข้้อ
สะโพกซ้ำำ��ภายใน 1 ปีี
(Re-operation)

0%

อััตราการเกิิดภาวะข้้อสะโพก
เทีียมเลื่่�อนหลุุดหลัังผ่่าตััด
(Hip Dislocation)

นอกจากความสำำ�เร็็จของผลการรัักษาผู้้�ป่่วยด้้วยนวััตกรรมแล้้ว
บุุคลากรทางการแพทย์์และสหสาขายัังได้้รัับโอกาสในการแลก
เปลี่่�ยนความรู้้�ควบคู่่กั� บั วิิธีีการดููแลคนไข้้ และสาธิิตเทคนิิคดัังกล่่าว
แก่่โรงพยาบาลพัันธมิตร
ิ โรงเรีียนแพทย์์ และคณะกรรมการแพทย์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับนานาชาติิอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�โครงการดัังกล่่าวได้้รัับ
รางวััลชนะเลิิศหมวด Patient Experience และยัังเป็็นโครงการ
ชนะเลิิศจากทุุกหมวดโดยได้้รางวััล President Award ภายใต้้
โครงการ BDMS Award ประจำำ�ปีี 2564

นวััตกรรมระบบการให้้ยาละลายลิ่่�มเลืือดก่่อนส่่งต่่อผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิิน
(Drip & Ship Innovation for Emergency Referral Process)
โครงการนวััตกรรมระบบการให้้ยาละลายลิ่่�มเลืือดก่่อนส่่งต่่อผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิิน (Drip & Ship
Innovation for Emergency Referral Process) เป็็นระบบ Stroke Fast Track ที่่�
ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ปีี 2560 สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคสมองขาดเลืือดเฉีียบพลััน (Acute Ischemic
Stroke) ให้้ได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือด (TPA) ภายใน 60 นาทีีที่่�ห้้องฉุุกเฉิินของเครืือข่่ายโรง
พยาบาลที่่�เข้้าร่่วมโครงการ (Phyathai Stroke Tele Networks) ทั้้�งในกรุุงเทพและต่่าง
จัังหวััด โดยใช้้นวัตั กรรม Telemedicine เพื่่อ� วิินิจฉั
ิ ยั ประเมิินและสั่่ง� การรัักษาให้้ยาละลาย
ลิ่่�มเลืือดโดยอายุุรแพทย์์ระบบประสาท โรงพยาบาล พญาไท 1 โดยกระบวนการทั้้�งหมด
จะต้้องเสร็็จสิ้้�นภายในเวลา 4 ชั่่�วโมงครึ่่�ง เพื่่�อลดอััตราการเสีียชีีวิิตและภาวะแทรกซ้้อน
ก่่อนส่่งต่่อมารัักษาในโรงพยาบาลพญาไท 1 ต่่อไป ซึ่่�งมีีผลดำำ�เนิินโครงการดัังนี้้�

12 โรงพยาบาลเครืือข่่าย
ใน 7 จัังหวััด ได้้แก่่

(1) รพ.รวมแพทย์์ จ.ชััยนาท
(2) รพ.เมืืองนารายณ์์ จ.ลพบุุรีี
(3) รพ.เบญจรมย์์ จ.ลพบุุรีี
(4) รพ.ศุุภมิิตร จ.สุุพรรณบุุรีี
(5) รพ.เอกชล 1 จ.ชลบุุรีี
(6) รพ.เอกชล 2 จ.ชลบุุรีี
(7) รพ.กรุุงเทพคริิสเตีียน จ.นครปฐม
(8) รพ.ปากน้ำำ��โพ จ.นครสวรรค์์
(9) รพ.เปาโลโชคชััย 4
(10) รพ.เปาโล สมุุทรปราการ
(11) รพ.เปาโล เกษตร
(12) รพ.เปาโล พระประแดง

ผู้้�ป่่วยมากกว่่า

200 ราย ต่่อปีี
ได้้รัับการรัักษาที่่� รพ.เครืือข่่ายและมีีผู้้�

ป่่วยส่่งต่่อมารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล
พญาไท 1 มากกว่่า 150 รายต่่อปีี ส่่งผล
ให้้ผู้้�ป่่วยมีีโอกาสที่่�จะใช้้ชีีวิิตเหมืือนเดิิมได้้
สููงขึ้้�น ลดค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาความ
พิิการและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

100% ผู้้�ป่่วย

โรคสมองขาดเลืือดเฉีียบพลััน

ได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือด (TPA)
ภายใน 60 นาทีี

50

มากกว่่า
%
ที่่�ได้้รัับการรัักษาพ้้นสภาพพิิการ

กลัับไปใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ ลดระยะเวลา
ในการรัักษาและลดค่่าใช้้จ่่ายในการ
นอนโรงพยาบาล
ก่่อเกิิดนวััตกรรมองค์์รวม
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โครงการปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่�อการวิินิิจฉััยด้้วยรัังสีีออนไลน์์ (Artificial Intelligence for Teleradiology)
BDMS คััดเลืือกและประยุุกต์์ใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์สััญชาติิไทยเพื่่�อ
การตรวจสุุขภาพและวิินิิจฉััยโรคทรวงอกเชิิงรุุก เช่่น การเอกซเรย์์
ปอด ด้้วยภาพรัังสีีอย่่างถููกต้้องและรวดเร็็วสำำ�หรัับโรงพยาบาลใน
เครืือ BDMS อย่่างมีีประสิิทธิิภาพไปพร้้อมกัับการลดภาระงานให้้
แก่่รัังสีีแพทย์์ที่่�มีีจำำ�นวนจำำ�กััด และศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการ
สำำ�หรัับการวิินิิจฉััยด้้วยรัังสีีทรวงอกผ่่านการวิิจััยเชิิงปริิมาณ การ
ประเมิินประสิิทธิิภาพ การทดสอบความแม่่นยำำ� และเก็็บข้้อมููล
ความคิิดเห็็นผ่่านการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกในกลุ่่�มบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในโรงพยาบาลกรุุงเทพ สำำ�นัักงานใหญ่่ เพื่่�อพััฒนารููปแบบธุุรกิิจ
อย่่างเหมาะสม
ผลการทดสอบประสิิทธิิภาพเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่�อการ
วิินิิจฉััยโรคทรวงอกดัังกล่่าว พบว่่ามีีความไว (Sensitivity) ในการ
วิินิิจฉััยโดยสามารถตรวจพบผู้้�ป่่วยที่่�ผิิดปกติิได้้ถููกต้้องมากถึึงร้้อย
ละ 99.5 สามารถจำำ�แนกผู้้�ที่่ป� กติิ (Normal) ออกมาจากกลุ่่�มข้อ้ มููล
ได้้อย่่างถููกต้้องร้้อยละ 100 ของกลุ่่มผู้้�ป่
� ว่ ยในการทดลอง และเวลา
ที่่�รัังสีีแพทย์์ใช้้ในการแปลผลน้้อยที่่�สุุดไม่่ถึึง 1 นาทีี และสามารถ
สนัับสนุุนการสร้้างแผนธุุรกิจจ
ิ ากการให้้บริิการวิินิจฉั
ิ ยั โรคทรวงอก
โดยใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ เพื่่อ� เป็็นข้อ้ มููลการวิินิจฉั
ิ ยั แก่่รัังสีีแพทย์์และ
การขยายผลการใช้้ ง านต่่อไปยัั ง โรงพยาบาลทั้้� ง เครืือข่่ายของ
BDMS เพื่่�อสนัับสนุุนการวิินิิจฉััยโรคร่่วมกัับรัังสีีแพทย์์เป็็นจำำ�นวน
กว่่า 60,000 กรณีี

โครงการปััญญาประดิิษฐ์์กัับการพยากรณ์์ความเสี่่�ยงต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ
BDMS ร่่วมกัับศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพ
ดำำ�เนิินโครงการการพยากรณ์์ความเสี่่ย� งต่่อ
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังในประชาชนไทยด้้วย
ปััญญาประดิิษฐ์์ มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อสร้้าง
โมเดลการพยากรณ์์ความเสี่่ย� งของการเกิิด
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้อ� รััง (Non-Communicable
Disease - NCD) สำำ�หรัับคนไทยในระดัับ
บุุคคลที่่�อัพั เดทข้้อมููลให้้เป็็นปัจั จุุบันต
ั ลอด
เวลา โดยใช้้วิิทยาการด้้านวิิทยาศาสตร์์
ข้้อมููลและปััญญาประดิิษฐ์์ ที่่�เบื้้�องต้้นมุ่่�ง
เน้้นไปที่่�โรคหััวใจและหลอดเลืือดสมอง
โครงการดัั ง กล่่าวได้้ รัั บ ทุุ นวิิ จัั ย จาก
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (National
Innovation Agency – NIA) โดยศููนย์์วิจัิ ยั
สุุขภาพกรุุงเทพของ BDMS ได้้ความร่่วม
มืือกัั บ คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สถาบัันเทคโนโลยีีเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
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ในการสร้้างแบบจํําลองการพยากรณ์์ความเสี่่�ยงต่่อโรคหััวใจและหลอดเลืือดสมองในประชาชนไทยด้้วยการเรีียนรู้้�ของแบบจํําลองนั้้�นได้้
พััฒนามาจากข้้อมููลที่่�มีีการเก็็บระยะเวลา 10 ปีีของโรงพยาบาลในเครืือ BDMS โดยมีีทั้้�งหมด 3 องค์์ประกอบหลััก เริ่่�มจากการรวบรวม
ข้้อมููลจาก Health Information System (HIS) จาก 8 โรงพยาบาล ประกอบด้้วย (1) โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ (2) โรง
พยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน (3) โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่ (4) โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงราย (5) โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา (6) โรงพยาบาล
กรุุงเทพสุุขุุมวิิท (7) โรงพยาบาลสมิิติิเวชศรีีนคริินทร์์ และ (8) โรงพยาบาลสมิิติิเวชไชน่่าทาวน์์ ร่่วมกัับการนำำ�ข้้อมููลปััจจััยภายนอกใส่่ใน
Data Lake จากนั้้�นสร้้างโมเดลการพยากรณ์์ความเสี่่�ยงโดยใช้้วิิทยาการด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ และสุุดท้้ายนำำ�โมเดลให้้ประชาชนไทยใช้้
ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ เช่่น แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับใช้้ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง หรืือ NCD (Non-Communicable disease)
และขยายผลจากระดัับบุุคคลไปสู่่ร� ะดัับประชากร (Population Risk Prediction) โดยนำำ�ข้อ้ มููล Internet of Things (IOT) จากประชาชน
มาใช้้ และนำำ�ไปสู่่�การบริิหารข้้อมููลทางการแพทย์์เพื่่�อแนะนำำ�การทำำ�วิิจััย (Medical Data Management for Research)
โดยผลลััพธ์์ที่่�ได้้พบว่่าแบบจำำ�ลองเพื่่�อพยากรณ์์ความเป็็นไปได้้ของการเกิิดโรคหััวใจและหลอดเลืือดสมองของคนไทยใน 1 ถึึง 5 ปีีข้้าง
หน้้า ที่่�ได้้นำำ�เข้้าข้้อมููลค่่าผลตรวจจากห้้องปฏิิบััติิการ ร่่วมกัับข้้อมููล เพศ และอายุุ ได้้ผลลััพธ์์ที่่�มีีความแม่่นยำำ�และมีีประสิิทธิิภาพสููงจาก
นั้้�น โดย BDMS ศููนย์์วิิจััยสุุขภาพกรุุงเทพจะ นำำ�ข้้อมููลไปเชื่่�อมต่่อกัับแอปพลิิเคชัันผ่่าน API และนำำ�แบบจำำ�ลองที่่�พััฒนาขึ้้�นมาไปฝัังที่่�
Instance ในการส่่งข้้อมููลขาเข้้าจากแอปพลิิเคชัันไปยัังโมเดล นอกจากนี้้�ยัังนำำ�การวิิเคราะห์์ความสำำ�คััญของ Calcium Score ใน
แอปพลิิเคชัันซึ่ง่� เป็็นส่่วนหนึ่่�งในแอปพลิิเคชััน BDMS Health Passport เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ประโยชน์์กับั กลุ่่มผู้้�รั
� บั บริิการโดยตรงในการประเมิิน
ความเสี่่ย� งในการเกิิดโรคหััวใจและหลอดเลืือดสมองเฉพาะบุุคคลนำำ�ไปสู่่เ� พื่่อ� ป้้องกัันก่่อนการเกิิดโรคโรคหััวใจและหลอดเลืือดสมองให้้กับั
ผู้้�รัับบริิการในทุุกกลุ่่�มอายุุมีีสุุขภาพดีีอย่่างยั่่�งยืืน

บริิการครบวงจรตอบสนองทุุกความต้้องการ (A Holistic Approach)
คุุณพระช่่วย
คุุณพระช่่วยเป็็นโครงการเพื่่�อสนัับสนุุนระบบด้้าน Customer Experience สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�มพระสงฆ์์ที่่�ต้้องการการดููแลปฏิิบััติิที่่�แตก
ต่่างจากผู้้�ป่่วยทั่่�วไป ซึ่ง่� นำำ�ร่่องที่่�โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน ร่่วมกัับโรงพยาบาลสงฆ์์ เพื่่อ� ฝึึกอบรมแก่่บุุคลากรฝ่่ายลููกค้้าสััมพันธ์
ั ์ แพทย์์
และพยาบาลแผนกผู้้�ป่่วยนอกและผู้้�ป่่วยใน และแม่่บ้้าน ทั้้�งสิ้้�น 49 คน ถึึงหลัักการดููแลพระสงฆ์์ที่่�เข้้ามารัับการรัักษาอย่่างถููกต้้องตั้้�งแต่่
การบำำ�บััดรัักษา ส่่งเสริิม ฟื้้�นฟููสุุขภาพ และการป้้องกัันโรคตามมาตรฐานวิิชาชีีพและหลัักพระธรรมวิินััย เช่่น ดููงานและอบรมการดููแล
พระสงฆ์์อาพาธที่่�โรงพยาบาลสงฆ์์ การจััดเตรีียมสถานที่่�และเครื่่อ� งอััฐบริิขาลที่่�จำำ�เป็็นเฉพาะสำำ�หรัับพระสงฆ์์ กล่่าวคำำ�ปวารนาตััวก่่อนทำำ�
หััตถการและการดููแลทุุกครั้้�ง จััดห้้องฉัันภััตตาหารพร้้อมอุุปกรณ์์ที่่�ห้้องเฉพาะ เป็็นต้้น
ตััวอย่่างนวััตกรรมเฉพาะเพื่่�อการให้้บริิการในโครงการคุุณพระช่่วย

จััดทำำ� “สบงปลอดภััย”
โดยตััดเย็็บผ้้าจีีวรในรููป
แบบกางเกง ปิิด- เปิิด
เฉพาะที่่� ข องร่่างกาย
กรณีีมีีหััตถการ

จััดทำำ�ผ้า้ ประเคน “Over
Bed” เพื่่� อ การรัั บ ของ
ป้้องกัันผ้า้ รัับประเคนลื่่น�
ไหล

จัั ด ทำำ�ชุุ ด ค ลุุ ม แ บ บ
กิิโมโน สีีราชนิิยม ผ้้า
หนาพิิ เ ศษ เพื่่� อ ใช้้ ใ น
แผนก X-ray แยกจาก
ฆราวาสทั่่�วไป

โครงการนวััตกรรมให้้บริิการดัังกล่่าวได้้รับั การรัับรองคุุณภาพมาตรฐานการดููแลพระสงฆ์์อาพาธตามหลัักพระธรรมวิินัยั จาก โรงพยาบาล
สงฆ์์ นัับเป็็นโรงพยาบาลแห่่งแรกของประเทศไทยที่่�ได้้รับั การรัับรองดัังกล่่าวรวมทั้้�งเป็็นตัวั อย่่างสำำ�หรัับการขยายผลไปยัังกลุ่่มลูู
� กค้้าเฉพาะ
กลุ่่�มอื่่�นได้้ และมีีผลดำำ�เนิินโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องในปีี 2564 ดัังนี้้�

ผู้้�ป่่วยใหม่่
กลุ่่�มพระสงฆ์์เข้้ารัับการรัักษา
เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 10%

คะแนนความพึึงพอใจ
จากพระสงฆ์์ในการ
เข้้ารัับบริิการ ≥90%

รายได้้จากกลุ่่�มพระสงฆ์์
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

บุุคลากรมีีความมั่่�นใจในการให้้
บริิการ และกลุ่่�มพระสงฆ์์มีี
ความสบายใจจากการเข้้ารัับ
บริิการมากขึ้้�น
ก่่อเกิิดนวััตกรรมองค์์รวม
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โครงการอิ่่�ม by BDMS เพื่่�อตอบสนองต่่อประเด็็นคุุณค่่าทางสารอาหารสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเฉพาะโรค
โดยความร่่วมมืือกัับนัักโภชนาการ  
อิ่่�ม by BDMS เป็็นโครงการเพื่่�อตอบสนองต่่อประเด็็นคุุณค่่าทางสารอาหารสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
เฉพาะโรค โดยอาศััยความร่่วมมืือกัับนัักโภชนาการที่่�มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการอาหารสุุขภาพ
ที่่�มีีคุุณภาพและตรงกัับความต้้องการเฉพาะในแต่่ละกลุ่่�ม เช่่น กลุ่่�มผู้้�ที่่�รัักสุุขภาพ กลุ่่�มที่่�
ต้้องการเพิ่่�มสมรรถนะและรัักษาสมดุุลของร่่างกาย รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีความต้้องการ
โภชนาการที่่�แตกต่่างกััน เช่่น ผู้้�ป่่วยเบาหวาน ผู้้�ป่่วยหััวใจ ผู้้�ป่่วยโรคไต เป็็นต้้น จากการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาในปีี 2564 พบว่่ามีีเครืือข่่ายลููกค้้าที่่�สนใจในชุุดอาหารอิ่่�มมากกว่่า
2,000 ราย โดยชุุดอาหารสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเบาหวานได้้รับั ความนิิยมสููงสุุด ในอนาคตโครงการ
ดัังกล่่าวมีีแผนการขยายช่่องทางการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อขยายโอกาสทางการตลาดต่่อไป

ปลููกฝัังและปลุุกปั้้�นวััฒนธรรมนวััตกรรม (Innovative Mindset)
BDMS Innovation Acceleration  
ปััจจุุบัันนวััตกรรมมีีบทบาทสำำ�คััญในทุุกภาคส่่วนโดยเฉพาะการทำำ�งานและการพััฒนาโรงพยาบาล เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการเติิบโตและสร้้าง
ความยั่่�งยืืนให้้กับั องค์์กร สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของโลกและตอบสนองความต้้องการของผู้้�ป่่วย อย่่างไรก็็ตามการพััฒนานวััตกรรม
ในธุุรกิิจให้้บริิการด้้านสุุขภาพมีีความซัับซ้้อนและต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�รัับบริิการและความพร้้อมของบุุคลากรเป็็นสำำ�คััญ
BDMS จึึงจััดตั้้�งโครงการ BDMS Innovation Acceleration เพื่่�อสนัับสนุุนความรู้้�และเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพััฒนานวััตกรรมด้้าน
สุุขภาพและพััฒนากระบวนการทำำ�งานในองค์์กร พร้้อมผลัักดัันให้้บุคุ ลากรสามารถพััฒนานวััตกรรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ลดความเสี่่ย� ง
จากความผิิดพลาด และเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการสร้้างโครงการนวััตกรรมในเครืือ BDMS จนประสบความสำำ�เร็็จ
กิิจกรรมการพััฒนานวััตกรรมของ BDMS Innovation Acceleration

กำำ�หนดเป้้าหมาย
และตััวชี้้�วััดการสร้้าง
นวััตกรรม

กำำ�หนดกรอบ
และขอบข่่ายการพััฒนา
นวััตกรรม

ออกแบบแผน
การดำำ�เนิินการเพื่่�อพััฒนา
นวััตกรรม

จััดอบรมหลัักสููตร
บ่่มเพาะนวััตกรรม
ภายในเครืือ BDMS

วิิเคราะห์์และประเมิินผลลััพธ์์
การพััฒนารููปแบบ
การสร้้างนวััตกรรม

พััฒนาและปรัับปรุุง
กระบวนการสร้้างนวััตกรรม
อย่่างต่่อเนื่่�อง

ขยายผลอย่่างครอบคลุุม
ทั้้�ง BDMS

สร้้างกระบวนการจััดการ
ความรู้้� เพื่่�อการต่่อยอด
พััฒนานวััตกรรม

ซึ่่�งผลสำำ�เร็็จจากโครงการดัังกล่่าวพบว่่าบุุคลากรที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมในระยะแรกสามารถอธิิบายและแสดงปััญหาในกระบวนการทำำ�งาน
ได้้อย่่างครบถ้้วน และสามารถเลืือกเครื่่�องมืือในการพััฒนานวััตกรรมไปใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับปััญหาที่่�เกิิดระหว่่าง
การทำำ�งาน เช่่น Service Blueprint, Pugh Matrix, Fish Bone เป็็นต้้น ซึ่่�งตอบสนองต่่อความท้้าทายด้้านบุุคลากรขาดองค์์ความรู้้�ด้้าน
การพััฒนาและการใช้้เครื่่อ� งมืือพััฒนานวััตกรรม และประเด็็นบุคุ ลากรไม่่กล้้าแสดงความคิิดเห็็นหรืือปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� โดยโครงการดัังกล่่าว
จะเปิิดโอกาสให้้บุุคลากรได้้แสดงความเห็็น มุุมมอง และทััศนคติิต่่อกระบวนการทำำ�งานเพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหาอย่่างเปิิด
กว้้าง
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โครงการประกวดนวััตกรรมเครืือพญาไท – เปาโล The PPiTCH Awards    

ในปีี 2564 หน่่วยงาน Phyathai-Paolo Innovation Lab (PIL) ของเครืือโรงพยาบาล พญาไท-เปาโล ภายใต้้ BDMS ดำำ�เนิินโครงการ
รููปแบบออนไลน์์ The PPiTCH Awards ประจำำ�ปีี 2564 บาท เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 เพื่่อ� พััฒนานวััตกร สรรหา
โอกาสทางธุุรกิิจจากนวััตกรรมที่่�มีีศัักยภาพ และตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์ระยะยาวด้้านนวััตกรรมขององค์์กร ผ่่านการสร้้างระบบนิิเวศ
นวััตกรรมภายใน (Internal Ecosystem) ทั้้�งการประชาสััมพันธ์
ั แ์ ละฝึึกอบรม Incubation Course เพื่่อ� คััดเลืือกโครงการสู่่� The PPiTCH
Awards นอกจากนี้้�บุุคลากรจะยัังได้้เรีียนรู้้�แนวคิิดและกระบวนการสร้้างประโยชน์์จากนวััตกรรรมในระยะยาว ที่่�เอื้้�อให้้การทำำ�งานมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น สามารถส่่งมอบวิิธีีการใหม่่ในการดููแลรัักษาสุุขภาพของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผลดำำ�เนิินโครงการ The PPiTCH Awards ปีี 2564

121 โครงการ

ที่่�ส่่งเข้้าประกวด
The PPiTCH Awards

13 โครงการ

ได้้รัับการคััดเลืือกเข้้าร่่วมโครงการ
BDMS Award ประจำำ�ปีี 2564

มีีโครงการที่่�ได้้ขยายผลต่่อ 
โครงการ

2

ได้้แก่่
Continuous Temperature
Monitoring และ Paolo Happy Crib

บรรยากาศแห่่งการรัักษาและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม (Friendly Atmosphere)
โครงการ Resiliency of Wastewater Treatment โดยโรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต 
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปีี 2563 ส่่งผลกระ
ทบต่่อจำำ�นวนคนไข้้และผู้้�ใช้้บริิการของโรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต
ลดลงถึึง 60% ซึ่ง่� ทำำ�ให้้ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปาและปริิมาณน้ำำ��เสีีย
ที่่�เข้้าระบบบำำ�บััดแบบ Activated Sludge (AS) ชนิิดไหลล้้นต่่อ
เนื่่อ� งลดลงและไม่่สามารถควบคุุมคุณ
ุ ภาพน้ำำ��ทิ้้ง� ที่่�ปล่่อยออกได้้ ซึ่่ง�
อาจมีีความเสี่่ย� งต่่อการร้้องเรีียนของประชาชนในบริิเวณใกล้้เคีียง
และข้้อกำำ�หนด และยัังสามารถส่่งผลต่่อค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการเดิิน
ระบบ

ก่่อเกิิดนวััตกรรมองค์์รวม
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โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตจึึงดำำ�เนิินโครงการ Resiliency of Wastewater Treatment
ซึ่ง่� เป็็นการปรัับการเดิินระบบบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียเป็็นระบบ SBR (Sequencing Batch Reactor)
โดยดััดแปลงโดยวิิธีีการเดิินระบบและการเพาะเชื้้อ� ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ เหมาะสมกัับปริิมาณ
น้ำำ��เสีียที่่�ลดลงสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ของโรงพยาบาล ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานพบว่่า
คุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนดทุุกตััวชี้้�วััด เช่่น ค่่ามวลสารรวมละลายในน้ำำ��
(TSD) ค่่าปริิมาณตะกอน (SV30) เฉลี่่�ยต่่อวััน และตััวชี้้�วััดอื่่�น ๆ ก่่อนปล่่อยออกสู่่�คลอง
สาธารณะ ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ 100% นอกจากนี้้ยั� งั ได้้ลงพื้้�นที่่เ� พื่่อ� สอบถามชาวบ้้าน
ใกล้้เคีียงพบว่่าไม่่มีีประเด็็นร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับน้ำำ��ทิ้้�งที่่�ปล่่อยลงลำำ�คลอง และจุุดปล่่อยน้ำำ��มีี
ออกซิิเจนเพีียงต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยในน้ำำ��คลอง ยัังคงระบบนิิเวศทางน้ำำ��ที่่�สมบููรณ์์และชาว
บ้้านสามารถตกปลาได้้ อย่่างไรก็็ตามเมื่่อ� ปริิมาณน้ำำ��เสีียมากกว่่า 150 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบ AS จะสามารถใช้้งานได้้ดีีกว่่าระบบบำำ�บััดแบบ SBR
โครงการนวััตกรรมดัังกล่่าวสามารถส่่งผลกระทบเชิิงบวกต่่อค่่าใช้้จ่่ายในสภาวะวิิกฤตได้้
มููลค่่าทั้้� ง สิ้้� น 120,000 บาท จากการลดค่่าใช้้จ่่ายสิ้้�นเปลืืองในการเดิิ นร ะบบที่่� ไ ม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ ลดค่่าใช้้จ่่ายในการเติิมตะกอนเชื้้�อใหม่่ลงได้้ 120,000 บาทต่่อครั้้�ง ลดการ
เติิ มปููน ขาวและปริิ ม าณการใช้้ ค ลอรีีน และสามารถลดการใช้้ ก ระแสไฟฟ้้ า จากเดิิ ม
3,367.38 กิิโลวััตต์ต่่์ อเดืือน เหลืือ 2,157.63 กิิโลวััตต์ต่่์ อเดืือน ทั้้�งนี้้โ� ครงการนี้้ไ� ด้้รับั รางวััล
ชนะเลิิศหมวด Earth Healthcare ภายใต้้โครงการ BDMS Award ประจำำ�ปีี 2564

โครงการกัังหัันผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานลมเหลืือทิ้้�งในระบบระบายอากาศ
โรงพยาบาลพญาไท 3 ออกแบบและวิิเคราะห์์โครงการนวััตกรรมระบบผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานลมเหลืือทิ้้�งในระบบระบายอากาศ โดยทำำ�การสร้้างกัังหัันลมผลิิตไฟฟ้้ากระแสตรง
12 โวลต์์ จากลมระบายอากาศทิ้้�งที่่�มีคี วามเร็็วลมเฉลี่่ย� 8.33 เมตรต่่อวิินาทีี มีีส่่วนประกอบ
หลัักคืือ ใบพััดรัับลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine, HAWT) เครื่่�องกำำ�เนิิด
ไฟฟ้้า และการประจุุแบตเตอรี่่� ซึ่่ง� ระบบสามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้ 800 วััตต์์ คิิดเป็็นผลประหยััด
ทางพลัังงาน ได้้ 2,920 กิิโลวััตต์ชั่่์ ว� โมงต่่อปีี เทีียบเท่่าค่่าใช้้จ่่ายที่่�ประหยััดได้้ 10,658 บาท
ต่่อปีี และยัั ง สามารถลดการปล่่อยก๊๊ า ซเรืือนกระจกได้้ ก ว่่า 1,748 กิิ โ ลกรัั มก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี หรืือคิิดเป็็นต้้นไม้้ใหญ่่ 121 ต้้นอีีกด้้วย

โครงการ Invisible Medical Record
สหสาขาของโรงพยาบาลบีีเอ็็ น เอชดำำ� เนิิ น โครงการระบบเวช
ระเบีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Invisible Medical Record หรืือ Quippe
Electronic Medical Record สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยนอกทั้้�งหมด 85%
และผู้้�ป่่วยในทั้้�งหมด 100% โดยยกเลิิกการใช้้เวชระเบีียนแบบแฟ้้ม
กระดาษ นอกจากนี้้� ยัั ง ใช้้ ร ะบบการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููล (Data
Analytics) ในการประเมิินและออกแบบระบบ Early Warning
Signs เพื่่อ� พยากรณ์์และป้้องกัันความเสี่่ย� งการเกิิดโรคที่่�รุนุ แรงต่่อ
ผู้้�ป่่วยได้้ เช่่น การแจ้้งเตืือนเมื่่อ� สััญญานชีีพผิิดปกติิและช่่วยแนะนำำ�
แผนการรัักษาอย่่างวางแผนการรัักษาโดยเน้้นผู้้�ป่ว่ ยเป็็นศููนย์ก์ ลาง
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โครงการดัังกล่่าวส่่งผลให้้ระยะเวลารอคอยลดลงจากเดิิม 60 นาทีี
เหลืือ 10 นาทีี ลดเวลาของแพทย์์ในการเข้้าถึึงข้้อมููลผู้้�ป่่วยจากเดิิม
15 นาทีี เหลืือ 5 นาทีี ไม่่มีีกระบวนการรอแฟ้้มเวชระเบีียน ไม่่มีี
การสููญหายแฟ้้มเวชระเบีียน นอกจากนี้้�ยัังสามารถปรัับหน้้าที่่�
บุุคลากรจากการบริิหารจััดการแฟ้้มเวชระเบีียนไปสู่่ก� ารดููแลผู้้�ป่่วย
ในฐานะ Nurse Angel เพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยและญาติิผู้้�ป่่วยแบบครบ
วงจรตั้้�งแต่่การเข้้ารัับบริิการจนถึึงเสร็็จสิ้้�นกระบวนการรัักษา
สามารถประเมิินแผนการรัักษาตั้้�งแต่่คนไข้้ยัังไม่่เจ็็บป่่วยและช่่วย
พยากรณ์์โรคเพื่่�อคำำ�แนะนำำ�ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดโรค
ในอนาคต นอกจากนี้้ยั� งั สามารถลดค่่าเช่่าพื้้�นที่่ใ� นการจััดเก็็บระบบ
เวชระเบีียนได้้กว่่าเดืือนละ 5-7 หมื่่น� บาท ลดอััตราค่่าจ้้างพนัักงาน
ดููแลระบบเวชระเบีียนมููลค่่ากว่่า 5 แสนบาทต่่อเดืือน และ Nurse
Angel สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้กัับโรงพยาบาลโดยเฉลี่่�ยเดืือน
ละ 1-1.5 ล้้านบาท นอกจากนี้้�ยัังสามารถพััฒนาพื้้�นที่่�เก็็บแฟ้้ม
เวชระเบีียนเก่่าเพื่่อ� ทำำ�ประโยชน์์ทางธุุรกิจิ โดยสามารถสร้้างรายได้้
ต่่อเดืือนโดยเฉลี่่�ยกว่่า 7 แสนบาทต่่อเดืือนอีีกด้้วย

Plug & Play และ BDMS
BDMS ร่่วมเป็็นพัันธมิิตรกัับบริิษััท Plug and Play2 ซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายองค์์กรนวััตกรรม
และ Startup ในระดัับนานาชาติิ โดยเป็็นตัวั กลางในการสรรหาเทคโนโลยีี และนวััตกรรม
ที่่�เหมาะสมกัับองค์์กร รวมถึึงเป็็นสื่่�อกลางในการสร้้างเครืือข่่ายพัันธมิิตร เพื่่�อร่่วมแบ่่งปััน
ประสบการณ์์ในการพััมนานวััตกรรมขององค์์กร และการแบ่่งปัันความรู้้�และแนวโน้้ม
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย สอดคล้้องต่่อเหตุุการณ์์ในปััจจุุบััน
โดยในปีี 2564 BDMS ได้้กลั่่�นกรอง Startup ทั้้�งสิ้้�น 43 บริิษััท และได้้ร่่วมเข้้าการอบรม
เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ สำำ�หรัับการรัับมืือสภาวะโรคระบาด มากกว่่า 30 ครั้้�งที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ BDMS

นวััตกรรมเพื่่�อสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 (Innovation for COVID-19 Situation)
โครงการตู้้�อบความร้้อนฆ่่าเชื้้�อชุุดอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล COVID-19
(Dry Heat Cabinet for COVID-19 Personal Protective Equipment)  
เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การระบาด COVID-19 ส่่งผลทำำ�ให้้บุคุ ลากรทางการแพทย์์ขาดแคลน
อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคลและหน้้ากาก N-95 ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� โรงพยาบาลเปาโล รัังสิิต
และห้้องปฏิิบัติั กิ ารจุุลชีีววิิทยา คณะสหเวชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา จึึงริิเริ่่มสร้
� า้ งเครื่่อ� ง
อบความร้้อนแห้้ง (Dry Heat Cabinet) เพื่่�อการนำำ�ชุุด PPE และหน้้ากาก N95 กลัับมา
ใช้้ใหม่่ในสถานการณ์์ดัังกล่่าว และดำำ�เนิินการทดสอบประสิิทธิิภาพของตู้้�อบฆ่่าเชื้้�อ โดย
เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพในการฆ่่าเชื้้�อก่่อโรค Staphylococcus aureus และ เชื้้�อ
Bacteriophage จากหน้้ากาก N95 ก่่อนและหลัังใช้้ตู้้�อบฆ่่าเชื้้�อ ผลการดำำ�เนิินโครงการ
พบว่่าอุุณหภููมิิของตู้้�อบความร้้อนฆ่่าเชื้้อ� ที่่�เหมาะสมควรจะต้้องอยู่่ใ� นช่่วง 74 องศาเซลเซีียส
ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้อย่่างปลอดภััยในการรัักษาผู้้�ป่่วยต่่อไปในอนาคตภายภาคหน้้า
2

ดูู รายละเอีี ยด Plug And Play เพิ่่� มเติิ มที่่� https://www.plugandplaytechcenter.com/

ก่่อเกิิดนวััตกรรมองค์์รวม
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โครงการเต๊๊นท์์ความดัันลบสำำ�หรัับการผ่่าตััดในสถานการณ์์ COVID-19  
โรงพยาบาลพญาไท ศรีีราชา ดำำ�เนิินโครงการนวััตกรรมเต๊๊นท์ค์ วาม
ดัั น ลบสำำ� หรัั บ การผ่่าตัั ด ในสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของ
COVID-19 เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานของบุุคลากรทางการแพทย์์
ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�ทำำ�งานในโรงงานอุุตสาหกรรม จัังหวััดชลบุุรีี
ที่่�มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องรัับ
การผ่่าตัั ด ซึ่่� ง ไม่่สามารถรอผลการตรวจคัั ด กรองการติิ ด เชื้้� อ
COVID-19 ก่่อนผ่่าตัั ด ได้้ เนื่่� อ งจากห้้ อ งผ่่าตัั ด และวิิ สัั ญ ญีี
ในปััจจุุบัันเป็็นห้้องความดัันบวกทั้้�งหมดซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงต่่อการ
ติิดเชื้้อ� สููง การสร้้างเต๊๊นท์ค์ วามดัันลบขึ้้�นเพื่่�อสำำ�หรัับใช้้ผ่่าตััดผู้้�ป่่วย
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อจึึงเป็็นทางเลืือกที่่�ใช้้งบประมาณ
และระยะเวลาในการสร้้างน้้อยกว่่า เหมาะสมกัับสถานการณ์์
เร่่งด่่วนดัังกล่่าว
บุุคลากรจากสหสาขาของโรงพยาบาลพญาไท ศรีีราชา จึึงร่่วมกััน
ออกแบบเต๊๊นท์ค์ วามดัันลบโดยประยุุกต์์จากการใช้้ Box Negative
Pressure ในการครอบศีีรษะผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องดมยาสลบเพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่กระจายเชื้้� อ และร่่วมมืือกัั บ คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา ในการร่่วมออกแบบและสร้้างอุุปกรณ์์เครื่่�อง
ความดัันลบที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการผ่่าตััด
ผลดำำ�เนิินโครงการคาดว่่าจะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการป้้องกััน
การแพร่่กระจายเชื้้�อสู่่�ห้้องผ่่าตััดและวิิสััญญีี และยัังสามารถช่่วย
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการสร้้างห้้องผ่่าตััดความดัันลบ ที่่�ต้้องใช้้งบ
ประมาณประมาณกว่่า 1-2 ล้้านบาท โดยเต๊๊นท์์ความดัันลบใช้้งบ
ประมาณ 35,000 บาท ในการสร้้างเต๊๊นท์์พลาสติิกและอุุปกรณ์์ที่่�
ช่่วยทำำ� ให้้ เ กิิ ด เป็็ น ความดัั บ ลบได้้ รัั บ ความร่่วมมืือในการช่่วย
ออกแบบและอนุุเคราะห์์จากคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ม.บููรพา รวม
ทั้้�งช่่วยลดอััตราการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อที่่�ต้้องได้้รัับการผ่่าตััด คิิด
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�ประหยััดได้้ถึงึ 80,000-200,000 บาทต่่อกรณีี ทั้้�งนี้้�
โครงการนี้้�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศหมวด Novelty Health ภายใต้้
โครงการ BDMS Award ประจำำ�ปีี 2564
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ปััญญาประดิิษฐ์์กัับการตรวจคััดกรองวิิเคราะห์์ภาพเอกซเรย์์ทรวงอกโรคปอดอัักเสบติิดเชื้้�อ COVID-19
(Artificial Intelligence for Chest X-ray Image Analysis COVID-19 Screening)  
โรงพยาบาลพญาไท 2 ดำำ�เนิินโครงการนวััตกรรมต่่อยอดด้้าน
ปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่�อการตรวจคััดกรองและวิิเคราะห์์ภาพเอ็็กซ์์เรย์์
ทรวงอกโรคปอดอัักเสบ COVID-19 โดยใช้้เทคโนโลยีีจากเกาหลีีใต้้
เพื่่อ� การตรวจคััดกรองที่่�มีีประสิิทธิภิ าพและต้้นทุนุ การผลิิตต่ำำ�� เพื่่อ�
ลดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อให้้กัับบุุคลากรทั่่�วไปและบุุคลากร
ทางการแพทย์์ในโรงพยาบาลที่่�ขาดแคลนอุุปกรณ์์
โครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการโดยใช้้ชุุดอุุปกรณ์์กล้้องเอกซ์์เรย์์แบบ
พกพา (Portable X-ray Camera) และระบบ AI Chest X-ray ที่่�
มีีระบบการเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง (Machine Learning) และการเรีียน
รู้้�ด้้วยสมองเหมืือนโครงข่่ายประสาทของมนุุษย์์ (Convolutional
Neural Networks) สอดคล้้องตามการเรีียนรู้้�แบบลึึกซึ้้�ง (Deep
Learning) ซึ่่�งผลการทดสอบเปรีียบเทีียบวิิเคราะห์์ผลการวิินิิจฉััย
Chest X-rayโดยใช้้ AI กัับผลการวิินิิจฉััยของรัังสีีแพทย์์ได้้แม่่นยำำ�
และรวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ 94% สามารถมั่่�นใจในประสิิทธิิภาพ
การวิินิจฉั
ิ ยั ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั การรัักษาที่่�ทันท่่
ั วงทีีและรวดเร็็ว
ขึ้้�น
โครงการดัังกล่่าวจะเป็็นอีีกเครื่่อ� งมืือหนึ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้สามารถระบุุและนำำ�ส่่งตััวผู้้�ป่่วยที่่�แสดงหรืือยัังไม่่แสดงอาการที่่�เกิิดจากการติิดเชื้้อ� และ
มีีภาวะปอดอัักเสบเพื่่อ� รัักษาและจำำ�กัดั การระบาดอย่่างทัันท่่วงทีีผ่่านการตรวจคััดกรองวิิเคราะห์์ภาพเอ็็กซ์์เรย์์ทรวงอกได้้คราวละมาก ๆ
ในเวลาอัันสั้้น� และเป็็นการสนัับสนุุนความร่่วมมืือกัับพัันธมิตร
ิ ธุุรกิจร่่
ิ วมวิิจัยั ระหว่่างศููนย์์เร่่งรััดวิิจัยั และนวััตกรรมเอกชนเครืือโรงพยาบาล
พญาไท–เปาโล, ศููนย์์จีีโนมทางการแพทย์์คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล, โรงพยาบาลราชวิิถีี, บริิษััท แอด
วานซ์์อิินโฟร์์เซอร์์วิิส จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท เมลโลว์์อิินโนเวชััน จำำ�กััด และบริิษััท JLK Inspection Korea จำำ�กััด มหาชน เพื่่�อพััฒนา
ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญในการใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ในวงการสาธารณสุุข นอกจากนี้้�ยัังมีีความคุ้้�มค่่าการลงทุุนในระยะ
ยาวสำำ�หรัับการขยายผลตรวจวิินิจฉั
ิ ยั โรคหรืือภาวะอื่่น� ๆ ในทรวงอก เนื่่อ� งจากการวิิเคราะห์์และแปลผลอย่่างรวดเร็็วซึ่ง่� ส่่งผลด้้านการลด
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการอีีกด้้วย
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานนวััตกรรม BDMS

45.98 ล้้านบาท

เงิินลงทุุนด้้านนวััตกรรม
ร่่วมกัับพัันธมิิตรด้้านนวััตกรรม

1.94 ล้้านบาท

งบประมาณเพื่่�อการวิิจััย
และพััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่

ก่่อเกิิดนวััตกรรมองค์์รวม
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

นโยบายและการจััดการด้้านสิ่่�งเเวดล้้อม
นโยบายและการจััดการด้้านสิ่่�งเเวดล้้อม
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องได้้รัับการบริิหารจััดการ เพื่่�อควบคุุมผลกระทบทางด้้าน
การเงิิน ด้้านสัังคม และความเสี่่�ยงทางด้้านชื่่�อเสีียง นอกเหนืือไปจากผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม BDMS จึึงกำำ�หนด
นโยบายและระบบการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้ทิิศทางการจััดการทรััพยากรและการจััดเก็็บข้้อมููลด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมเป็็นไปอย่่างเป็็นระบบ สามารถใช้้ข้้อมููลในการพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง
และเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�นและความโปร่่งใสต่่อการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

นโยบายและการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม BDMS

1

BDMS กำำ�หนดนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม BDMS Earth Healthcare เพื่่อ� แสดงความมุ่่�งมั่่น� และเป็็นแนวทางสำำ�หรัับการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและมาตรฐานสากล เช่่น ระบบการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 มาตรฐาน
The Institute of Hospital Quality Improvement and Association (HA ประเทศไทย) และมาตรฐาน Joint Commission
International (JCI) ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งด้้านความปลอดภััย การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และการจััดการขยะ และกำำ�หนดให้้คณะกรรมการสิ่่�ง
แวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย (ECC) ฝ่่ายสนัับสนุุนทั่่�วไป สายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลกลาง และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กำำ�หนด
แผนการสื่่�อสารและแนวปฏิิบััติิตามนโยบายแก่่บุุคลากรทุุกคนเพื่่�อความเข้้าใจตรงกัันและมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

คณะทำำ�งานเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย
(Sustainability Development Environment & Safety Member)
ในปีี 2564 BDMS แต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย ประกอบไปด้้วยตััวแทนผู้้�รัับผิิดชอบ
จากแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือ BDMS เพื่่�อรัับทราบแผนนโยบายและเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อดำำ�เนิินงานและประสานงานรวมถึึง
ติิดตามโรงพยาบาลและบริิษััทเครืือข่่ายและสื่่�อสารข่่าวการฝึึกอบรมและประชาสััมพัันธ์์ และรายงานต่่อคณะกรรมการเพื่่�อดำำ�เนิินงาน
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน BDMS

การดำำ�เนิินงานตามแผนนโยบาย
ติิดตามงานและประเมิินผลตามเป้้าหมาย
รายงานผลสรุุปข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม

BDMS
Sustainability
Developement
Committee

1

Sustainability Developement
Environment & Safety Member
ผู้้�รัับผิิดชอบกำำ�หนดโดย CEO
ในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ

ประสานงานและติิดตาม
เพื่่�อให้้งานสำำ�เร็็จตามแผน
แจ้้งข่่าวอบรม ประชาสมััพัันธ์์
วางแผนนโยบาย
และเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

เครืือข่่ายกลุ่่�มโรงพยาบาล
และกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ดูู รายละเอีี ยดนโยบาย BDMS Earth Healthcare เพิ่่�มเติิ มที่่� https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20200103-bdms-earth-healthcare-policy-th.pdf
และคลิิ ปรายละเอีี ยดนโยบาย BDMS Earth Healthcare ที่่� https://www.youtube.com/watch?v=9BBLQQ5f9Zk และรายละเอีี ยดการบริิ หารจัั ดการสิ่่� งเวดล้้ อมเพิ่่� มเติิ มที่่� http://www.bdms.co.th/sustainability
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการฝึึกอบรม “BDMS Earth Healthcare” ปีี 2564
สายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลกลางของ BDMS ดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรม BDMS Earth Healthcare เพื่่อ� ให้้บุคุ ลากรทุุกระดัับในองค์์กร
และเครืือข่่ายมีีความเข้้าใจ สามารถกำำ�หนดแนวทางการจััดกิิจกรรมตามนโยบายดัังกล่่าว ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดจนถึึงการติิดตามผลเกี่่�ยวกัับ
นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการสร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมในนโยบายสิ่่�งแวดล้้อมกัับส่่วนรวมภายนอกเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนของ
นโยบายดัังกล่่าว
ในปีี 2564 BDMS ร่่วมกัับจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จััดฝึึกอบรมออนไลน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยว
กัับสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับบุุคลากรและสอดคล้้องตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม BDMS Earth Healthcare เพื่่�อกระตุ้้�นให้้บุุคลากรมีีหลัักติิดด้้าน
การอนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมภายในหน่่วยงานและองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีรายละเอีียดหััวข้้อการฝึึกอบรม
ดัังนี้้�
BDMS EHC - Brush up

สำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับในเครืือ BDMS
เพื่่อ� ทบทวนเนื้้�อหาของนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม
BDMS Earth Healthcare และความรู้้�พื้้�น
ฐานเกี่่�ยวกัับ Carbon Footprint เพื่่�อให้้
เกิิดความเข้้าใจถึึงหลัักการลดการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกและลดผลกระทบต่่อ
ภาวะโลกร้้ อ น รวมถึึ ง สนัั บ สนุุ น ให้้ เ กิิ ด
กิิจกรรมต่่อเนื่่�องจากนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
BDMS EHC SROI

BDMS EHC - Carbon Footprint
Workshop

สำำ�หรัับบุุคลากรทุุกคน โดยมุ่่ง� เน้้นหลัักการ
และการจััดการเพื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถ
ปรัับปรุุงระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของ
องค์์กรให้้มีีประสิิทธิภิ าพและเกิิดประโยชน์์
ต่่อสัังคม

สำำ�หรัับผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบแรกของโครงการ BDMS Award
2021 และบุุคลากรของ BDMS ที่่�สนใจ โดยมุ่่�งเน้้นความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
การคำำ�นวณการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและผลตอบแทนจาก
การลงทุุนด้้านสัังคม (SROI: Social Return on Investment)
เพื่่อ� สนัับสนุุนการปรัับปรุุงระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร
และเกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคม

BDMS EHC Booth Camp

สำำ�หรัับผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบแรกภายใต้้
โครงการ BDMS Award 2021 เพื่่�อเพิ่่�ม
ศัักยภาพการจััดทำำ�โครงการด้้านสัังคมและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ นโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม BDMS Earth Healthcare
และเตรีียมบุุคลากรกลุ่่�มดัังกล่่าวให้้พร้้อม
สำำ� หรัั บ การประกวดในรอบชิิ ง ชนะเลิิ ศ
ต่่อไป

BDMS EHC Innovative CSR

สำำ�หรัับผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบแรกของโครงการ BDMS Award
2021 และบุุคลากรของ BDMS ที่่�สนใจ โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์
เผยแพร่่ ร่่วมเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมกัับทุุกภาคส่่วนในสัังคม เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความตระหนััก
ความรู้้�และความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง ทััศนคติิที่่�ดีีในการดููแลรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อส่่วนร่่วม และความเป็็นเจ้้าของต่่อสภาพแวดล้้อม
อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม (Pro-environmental Behavior)

ผลการดำำ�เนิินงานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของ BDMS

2

ร้้อยละ

100

ของการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนด

0 กรณีีร้้องเรีียน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ที่่�ได้้รัับการยืืนยัันจากหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแล

ร้้อยละ

76

ของโรงพยาบาลได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานห้้องปฏิิบััติิการทางการแพทย์์
ตามมาตรฐาน
ISO 15190:2003 ที่่�ครอบคลุุมประเด็็น
การจััดการของเสีีย สารเคมีี ที่่�เป็็น
อัันตรายและไม่่อัันตราย

2

การตรวจวัั ดสิ่่� งแวดล้้ อมเป็็ นประจำำ �ตามข้้ อกำำ�หนด เช่่ น การตรวจวัั ดคุุณภาพเสีี ยงที่่� อาจรบกวนชุุ มชนเนื่่� องมาจากการเดิิ นเครื่่� องปั๊๊� มน้ำำ��หรืื อเครื่่� องกำำ �เนิิ ดไฟฟ้้ า ระบบทำำ �ความเย็็ น การตรวจวัั ดระดัั บเสีี ยงใน
พื้้� นที่่� เสีี ยงดัั ง การตรวจปริิ มาณฝุ่่� น ตรวจสภาพอากาศ การตรวจแสงสว่่ าง การตรวจความร้้ อน การตรวจปริิ มาณสารเคมีี อัันตรายในพื้้� นที่่� ทำำ�งาน รวมถึึ งการตรวจสอบความปลอดภัั ยด้้ านอัั คคีี ภััยของ
อาคาร และการดำำ �เนิิ นงานอื่่� นที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน
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การใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�ค่่า
BDMS ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�ค่่า โดยเฉพาะ
การจััดการขยะและของเสีียอัันตรายที่่�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด เพื่่�อลดผล
กระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสัังคมภายนอก นอกจากนี้้� BDMS
ยัังเข้้าใจถึึงบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��ที่่�มีี
อยู่่�อย่่างจำำ�กััดและได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ จึึง
กำำ�หนดให้้โรงพยาบาลในเครืือติิดตามผลดำำ�เนิินงานการใช้้ทรััพยากรอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนด

ขยะและของเสีียอัันตราย

1

BDMS กำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการขยะและของเสีียอัันตรายเพื่่อ� ความสอดคล้้องตามนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม ข้้อกำำ�หนด และมาตรฐาน
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของบุุคลากรทุุกคนใน BDMS และบริิษัทผู้้�รั
ั บั เหมา รวมถึึงร้้านค้้าและร้้านอาหาร ในการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นใน
ทิิศทางเดีียวกััน

โครงการ Go Green Together
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน ดำำ�เนิินโครงการ Go Green
Together เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานตามนโยบายพััฒนาความ
ยั่่ง� ยืืนและการอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมในวงกว้้าง เพื่่อ� ให้้เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�รับั
บริิการ และชุุมชนรอบข้้างตระหนัักและรัับรู้้�ถึงึ เรื่่อ� งทรััพยากรด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม โดยรณรงค์์ให้้ทุุกหน่่วยงานในองค์์กรงดใช้้กล่่องโฟม
ใช้้ภาชนะที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��ได้้ งดใช้้ถุุงพลาสติิก ใช้้ถุุงผ้้า เพื่่�อลด
ขยะที่่�ย่่อยสลายยาก พร้้อมขอการสนัับสนุุนนจากร้้านค้้าและห้้อง
อาหารภายในโรงพยาบาล รวมถึึงหน่่วยงานรัักษาความสะอาดที่่�
ร่่วมมืือกัันคััดแยกขยะและจััดวางถัังขยะในจุุดต่่าง ๆ พร้้อมป้้าย
สัั ญ ลัั ก ษณ์์ ปร ะเภทขยะอย่่างชัั ด เจน และห้้ อ งอาหารของโรง
พยาบาลได้้รณรงค์์คััดแยกกากอาหารก่่อนนำำ�เศษอาหารทิ้้�งลงใน
ถัังขยะทั่่�วไปเพื่่�อความสะดวกในกระบวนการกำำ�จััดขยะ
ผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวในปีี 2564 พบว่่าโรงพยาบาลกรุุงเทพ
หััวหิินสามารถลดขยะไม่่อัันตรายได้้เฉลี่่�ยกว่่า 10% เทีียบกัับ
ปริิมาณขยะในปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นผลมาจากความร่่วมมืือของร้้านค้้า
และห้้องอาหารภายในโรงพยาบาล ทั้้�งนี้้�โอกาสในการพััฒนา
โครงการดัังกล่่าวสามารถต่่อยอดต่่อไปยัังบุุคลากรที่่�ซื้้�ออาหาร
กัันเองจากภายนอกให้้ตระหนัักมากขึ้้น� ถึึงการลดการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
อาหารแบบใช้้แล้้วทิ้้�งต่่อไป

1

ดูู รายละเอีี ยดโครงสร้้ างและแนวทางการบริิ หารจัั ดการของเสีี ยและของเสีี ยอัั นตรายเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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โครงการ Samitivej Go Green
โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิทและโรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์ ดำำ�เนิิน
โครงการ Samitivej Go Green ซึ่ง่� เป็็นโครงการระยะยาวที่่�ทุกุ หน่่วยงานใน
องค์์กรมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อตอบสนองต่่อวิิสััยทััศน์์ของสมิิติิเวชที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน
องค์์กรสีีเขีียว สามารถลดหรืือประหยััดทรััพยากรในองค์์กรและช่่วยรัักษาสิ่่ง�
แวดล้้อมนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน โดยรณรงค์์ให้้พนัักงานในองค์์กร ร้้านค้้า
จวบจนผู้้�รัับบริิการ มีีส่่วนร่่วมในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ดัังนี้้�

เปลี่่�ยนถ้้วยพลาสติิกน้ำำ��ดื่่�มจาก
พอลิิโพรไพลีีน (PP) เป็็นขวด
น้ำำ��พลาสติิกซึ่่�งผลิิตจากพอลิิ
เอทิิลีีนเทเรฟทาเลต (ขวด
PET) ที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิล
ต่่อเป็็นใยเสื้้�อผ้้าและพลาสติิก
เกรดบีีที่่�ไม่่ใช้้บริิโภค

งดแจกหลอดพลาสติิกดููดน้ำำ��
เปลี่่�ยนเป็็นหลอดกระดาษแทน

ติิดตั้้�งจุุดบริิการน้ำำ��ดื่่�มที่่�ได้้
มาตรฐาน เพื่่�อรณรงค์์ให้้ผู้้�รัับ
บริิการนำำ�แก้้วน้ำำ��ดื่่�มมาใช้้เอง
และเป็็นการลดปริิมาณขยะ

รณรงค์์ให้้ผู้้�รัับบริิการให้้ความ
สำำ�คััญในเรื่่�องการแยกขยะตาม
ประเภท เพื่่�อง่่ายต่่อการนำำ�ไป
กำำ�จััดและรีีไซเคิิล

รณรงค์์งดรัับถุุงกระดาษเพื่่�อ
ลดภาวะโลกร้้อน หรืือการใช้้ถุุง
ยาแบบกระดาษและใช้้หมึึก Soy
Ink ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และสามารถย่่อยสลายภายใน
2-5 เดืือน

ขอความร่่วมมืือจากผู้้�รัับบริิการ
ในการเลืือกที่่�จะรัับหรืือไม่่รัับ
อุุปกรณ์์ภายในห้้องน้ำำ��เพื่่�อ
เป็็นการลดขยะร่่วมกััน

ลดการใช้้พลาสติิกห่่อหุ้้�ม
ภาชนะใส่่อาหารในห้้องพััก
ด้้วยการนำำ�ไปใส่่ในกล่่องที่่�ผ่่าน
การทำำ�ความสะอาด ปลอดภััย

รณรงค์์ให้้รัับผลตรวจสุุขภาพ
ผ่่านแอปพลิิเคชััน สมิิติิเวช
พลััส เพื่่�อลดการใช้้กระดาษและ
สามารถดููผลได้้ตลอดเวลา

เปลี่่�ยนแบบสอบถามความพึึง
พอใจของผู้้�รัับบริิการจาก
เอกสารเป็็น QR Code เพื่่�อลด
การใช้้กระดาษ

ขอความร่่วมมืือร้้านค้้าใน
โรงพยาบาลเพื่่�อรณรงค์์
ลดการแจกถุุงพลาสติิกและ
หลอดพลาสติิก หรืือสนัับสนุุน
ให้้นำำ�แก้้วมาใส่่เครื่่�องดื่่�มเอง

เปลี่่�ยนมาใช้้งานเครื่่�อง MRI
รุ่่�น 1.5 Tesla ที่่�ลดการใช้้ก๊๊าซ
ฮีีเลีียมในการทำำ�งานของเครื่่�อง
เหลืือเพีียง 7 ลิิตร ช่่วยลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจาก
การใช้้แก๊๊สฮีีเลีียม

จััดกิิจกรรมปลููกจิิตสำำ�นึึก
ให้้กัับพนัักงานโดยร่่วมกัับ
โครงการปัันกััน ตั้้�งกล่่อง
บริิจาคเพื่่�อปัันสิินค้้าที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว
เป็็นทุุนการศึึกษาให้้เด็็กด้้อย
โอกาสพร้้อมกัับ
การลดขยะ

โดยในปีี 2564 สามารถประหยััดทรััพยากรในด้้านต่่าง ๆ รวมทั้้�งหมดคิิดเป็็นมููลค่่า 1,709,369 บาท และคาดว่่าโครงการดัังกล่่าวจะ
สนัับสนุุนให้้บุุคลากรในองค์์กรมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ลดปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นได้้จากการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตประจำำ�
วัันที่่ง่่� ายดาย สร้้างวิิสัยั ทััศน์์ในการประหยััดทรััพยากรและอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมให้้แก่่พนัักงาน ได้้รับั ทััศนคติิในเชิิงบวกจากผู้้�รับั บริิการ ช่่วย
ให้้องค์์กรประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อสิินค้้าสิ้้�นเปลืือง อีีกทั้้�งสามารถสร้้างรายรัับให้้องค์์กรจากการขายสิินค้้าเพื่่�อนำำ�ไปรีีไซเคิิล
สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน
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โครงการเก็็บถัังเก็็บถุุง  
โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยากำำ�หนดโครงการบริิหารจััดการขยะ “เก็็บถัังเก็็บถุุง” โดยกำำ�หนด
ให้้แผนกแม่่บ้้านร่่วมกัับสำำ�นัักงานต่่าง ๆ ยกเลิิกการจััดตั้้�งถัังขยะตามโต๊๊ะทำำ�งานเพื่่�อใช้้ที่่�
ทิ้้�งขยะรวมสำำ�หรัับส่่วนกลางที่่�แบ่่งตามประเภทของขยะ ได้้แก่่ ขยะทั่่�วไป ขยะรีีไซเคิิล
กระดาษ และขยะรีีไซเคิิลขวดน้ำำ�� เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อถัังขยะและถุุงขยะที่่�ต้้องจััด
ตั้้�งตามโต๊๊ะตามจำำ�นวนของพนัักงาน ลดปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�น ลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านค่่าแรง
พนัักงานแม่่บ้้าน ลดภาระการทำำ�งานของแม่่บ้้านให้้สามารถไปปฏิิบััติิงานบริิเวณพื้้�นที่่�อื่่�น
ได้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� และเพื่่อ� บริิการลููกค้้าได้้อย่่างทั่่�วถึึงมากขึ้้น� ซึ่่ง� ผลดำำ�เนิินโครงการ
ดัังกล่่าวสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายไปได้้กว่่า 316,785 บาทต่่อปีี

โครงการจััดการของเสีียอัันตราย – การจััดการแบตเตอรี่่�ของโรง
พยาบาลในเครืือ  
โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน โรงพยาบาลกรุุงเทพ
หาดใหญ่่ และโรงพยาบาลพญาไท 2 ดำำ�เนิินโครงการขายคืืนแบตเตอรี่่�ของเครื่่�องสำำ�รอง
ไฟฟ้้าฉุุกเฉิินที่่�หมดอายุุให้้แก่่ผู้้�ผลิิต เพื่่�อลดปริิมาณขยะอัันตรายที่่�จะต้้องถููกส่่งไปกำำ�จััด
ในปีี 2564 มีีปริิมาณแบตเตอรี่่ที่่� คืืน
� ให้้ผู้้�ผลิิตเพื่่อ� นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) ได้้เป็็นจำำ�นวน
รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 25.76 ตััน
ผลดำำ�เนิินการจััดการขยะและของเสีียอัันตรายของ BDMS ปีี 2564
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ปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด (ตััน)
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ความเข้้มข้้นขยะ (กิิโลกรรมต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วย)

ปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นปีี 2561-2564

ปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด
ความเข้้มข้้นขยะ (กิิโลกรััมต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม)

9,047.98

4.52

1,463.10

7,577.48

ปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด

ต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม
ความเข้้มข้้นปริิมาณขยะที่่�
เกิิดขึ้้�น4

ปริิมาณขยะไม่่อัันตรายที่่�ใช้้
ประโยชน์์ต่่อได้้5

ปริิมาณขยะที่่�ส่่งกำำ�จััด

ตัันต่่อปีี

2

กิิโลกรััม

ตัันต่่อปีี

รายละเอีี ยดเฉพาะขอบเขตการรายงานที่่� กำำ�หนด (ดูู รายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มที่่� สถิิติิการจัั ดการขยะและของเสีี ยอัั นตราย)
ปริิ มาณขยะและของเสีี ยอัั นตรายที่่� ลดลงในปีี 2563 เนื่่� องจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาด COVID-19 ส่่่�งผลให้้ การใช้้ ทรััพยากรในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จมีี ปริิ มาณลดลง
จำำ �นวนวัั นนอนผู้้�ป่่วยรวมทั้้� งปีี จะรวมถึึ งผู้้�ป่่วยนอกซึ่่� งได้้ รัับการแปลงค่่ าเพื่่� อให้้ ออกมาเป็็ นฐานเดีี ยวกัั บผู้้�ป่่วยใน
5
ไม่่ ครอบคลุุ มปริิ มาณขยะที่่� จััดการโดยการเผากำำ �จััดและการฝัั งกลบ
3
4
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ตัันต่่อปีี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

สถิิติิการจััดการขยะและของเสีียอัันตราย
ผลการดำำ�เนิินงาน*

ปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�น (Waste Generated)
ปริิมาณขยะอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด
ปริิมาณขยะติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด
ปริิมาณขยะไม่่อัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด
ความเข้้มข้้นปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�น (Waste
Generated Intensity)6

ปริิมาณขยะที่่�ใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้
(Waste Diverted from Disposal)
ปริิมาณขยะอัันตรายที่่�ใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้
		นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
ปริิมาณขยะติิดเชื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้
ปริิมาณขยะไม่่อัันตรายที่่�ใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้
		นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� (Reuse)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
		นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
		ทำำ�เป็็นปุ๋๋�ย (Composting)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
		วิิธีีการบริิหารจััดการอื่่�น ๆ
		 (Other Management Method)7
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร

หน่่วย

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
กิิโลกรััมต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วย
รวม
(kg / Adjusted Patient
Day)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2562

2563

2564

9,630.39
186.61
2,229.87
7,213.91
4.97

9,602.64
196.22
2,430.91
6,975.51
4.85

7,863.68
144.20
2,115.90
5,603.57
5.16

9,047.98
120.84
3,006.22
5,920.92
4.52

กรััมต่่อบาทรายได้้
(g/ Baht Revenue)
เมตริิกตััน (t)

0.1566

0.1484

0.1529

0.1654

1,307.67

1,373.58

1,119.98

1,470.50

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)

52.05
52.05
0
52.05
0
1,255.62
1.13
1.13
0
707.81
0
707.81
294.44
0.16
294.12
252.25

43.23
43.23
0
43.23
0
1,330.35
1.54
1.54
0
738.78
0
738.78
321.55
0.16
321.23
268.47

19.78
19.78
0
19.78
0
1,100.20
1.19
1.19
0
620.83
0
620.83
255.73
0.16
255.41
222.45

7.40
7.40
0
7.40
0
1,463.10
1.30
1.30
0
638.90
0
638.90
232.01
0
232.01
590.89

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)

0
252.25

0
268.47

0
222.45

0
590.89

6

จำำ �นวนวัั นนอนผู้้�ป่่วยรวมทั้้� งปีี จะรวมถึึ งผู้้�ป่่วยนอกซึ่่� งได้้ รัับการแปลงค่่ าเพื่่� อให้้ ออกมาเป็็ นฐานเดีี ยวกัั บผู้้�ป่่วยใน
การจัั ดการขยะไม่่ อัันตรายด้้ วยวิิ ธีีอื่่� น ๆ เช่่ น ขายให้้ แก่่ ผู้้�รัับซื้้� อของเก่่ า เป็็ นต้้ น

7

สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

ผลการดำำ�เนิินงาน*

หน่่วย

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2562

2563

2564

ปริิมาณขยะที่่�ส่่งกำำ�จััดทั้้�งหมด
(Waste Directed to Disposal)

เมตริิกตััน (t)

8,323.04

8,229.38

6,744.01

7,577.48

ปริิมาณขยะอัันตรายที่่�ส่่งกำำ�จััดทั้้�งหมด
		 เผากำำ�จััด
		 (Incineration without Energy Recovery)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
		ฝัังกลบ (Landfill)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
ปริิมาณขยะติิดเชื้้�อที่่�ส่่งกำำ�จััดทั้้�งหมด
		 เผากำำ�จััด
		 (Incineration without Energy Recovery)
		ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
		ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
ปริิมาณขยะไม่่อัันตรายที่่�ส่่งกำำ�จััดทั้้�งหมด
		 เผากำำ�จััดเพื่่�อเป็็นพลัังงาน
		 (Incineration with Energy Recovery)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
		 เผากำำ�จััด
		 (Incineration without Energy Recovery)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร
		ฝัังกลบ (Landfill)
			ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขององค์์กร
			ดำำ�เนิินการนอกพื้้�นที่่�ขององค์์กร

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)

134.57
126.07

152.99
144.46

124.42
118.94

113.44
108.14

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)

0
126.07
8.50
0
8.50
2,229.87
2,229.87

0
144.46
8.53
0
8.53
2,430.91
2,430.91

0
118.94
5.49
0
5.49
2,115.90
2,115.90

0
108.14
5.30
0
5.30
3,006.22
3,006.22

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)

0
2,229.87
5,958.60
528.04

0
2,430.91
5,645.49
396.81

0
2,115.90
4,503.69
345.78

0
3,006.22
4,457.82
398.80

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)

0
528.04
879.93

0
396.81
863.58

0
345.78
748.33

0
398.80
717.82

เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)
เมตริิกตััน (t)

0
879.93
4,550.64
0
4,550.64

0
863.58
4,385.10
0
4,385.10

0
748.33
3,409.58
0
3,409.58

0
717.82
3,341.20
0
3,341.20

หมายเหตุุ
*		

ขยายขอบเขตการรายงานข้้อมููลด้้านการจััดการขยะและของเสีียอัันตรายในปีี 2564 เทีียบกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในปีี 2563 ดัังนี้้�
ขอบเขตการรายงานเพิ่่�มเติิม ปีี 2564

ขอบเขตการรายงานปีี 2563
•
•
•
•
•
•
•
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โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน
โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา
โรงพยาบาลกรุุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพราชสีีมา
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพสิิริิโรจน์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท 2

•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุุรีี
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีีราชา
โรงพยาบาลพญาไท นวมิินทร์์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

การจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย

1

BDMS บริิหารจััดการน้ำำ��ใช้้ในโรงพยาบาลและการปล่่อยน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดแล้้ว โดยกำำ�หนดให้้มีีการตรวจติิดตามปริิมาณน้ำำ��ใช้้ และระบุุ
มาตรการเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าน้ำำ��ที่่�ปล่่อยจากระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียขององค์์กรได้้คุุณภาพตามข้้อกำำ�หนด รวมทั้้�งกำำ�หนดโครงการเพื่่�อการใช้้น้ำำ��ให้้
ได้้ประสิิทธิิภาพสููงสุุด

โครงการประหยััดน้ำำ�� – นำำ�น้ำำ�� RO จากระบบไตเทีียมกลัับมาใช้้ใหม่่
ในปีี 2564 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลพญาไท 3 ดำำ�เนิินโครงการเพื่่อ� ประหยััด
ทรััพยากรน้ำำ�� โดยนำำ�น้ำำ��หลืือทิ้้�งจากระบบ Reverse Osmosis (RO) ที่่�ใช้้ผสมกัับน้ำำ��ยาล้้าง
ไต มาใช้้กัับระบบสุุขาภิิบาล เช่่น การใช้้ในส่่วนสุุขภััณฑ์์ประเภทชัักโครกและโถปััสสาวะ
ของห้้องน้ำำ�� การใช้้ในการขััดทำำ�ความสะอาดพื้้�นรวมถึึงการรดน้ำำ��สวนผัักบริิเวณแปลงที่่�
ดาดฟ้้าอาคารสำำ�นัักงาน โดยสามารถสามารถลดการใช้้น้ำำ��ไปได้้กว่่า 8,664.87 ลููกบาศก์์
เมตรต่่อปีี หรืือคิิดเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�ประหยััดมากกว่่า 148,000 บาทต่่อปีี

ผลดำำ�เนิินการใช้้น้ำำ��ของ BDMS ปีี 2564

2,3

ปริิมาณการบริิโภคน้ำำ��
(x1000 ลููกบาศก์์เมตร)

550.00

530.11

0.330

0.311

530.00

0.310
500.47

510.00

0.290

490.00
470.00

0.259

450.00

ปีี 2561

ปีี 2562

0.270

472.43

0.268
473.05

0.236

ปีี 2563

ปีี 2564

0.250
0.230

ความเข้้มข้้นการบริิโภคน้ำำ��
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม)

ปริิมาณการบริิโภคน้ำำ��ปีี 2561-2564

ปริิมาณการบริิโภคน้ำำ�� (x1000 ลููกบาศก์์เมตร)
ความเข้้มข้้นการบริิโภคน้ำำ�� (ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม)

2,406,969.42

1,934,541.93

472,427.48

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ดึึงมาใช้้ทั้้�งหมด

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ปล่่อยออก4

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�บริิโภคทั้้�งหมด

ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

0.236

ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

8.64

ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม5

ลููกบาศก์์เมตรต่่อ 1 ล้้านบาทรายได้้

ความเข้้มข้้นการบริิโภคน้ำำ��ทั้้�งหมด

ความเข้้มข้้นการบริิโภคน้ำำ��

1

ดูู รายละเอีี ยดการบริิ หารจัั ดการน้ำำ��เพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
รายละเอีี ยดเฉพาะขอบเขตการรายงานที่่� กำำ�หนด (ดูู รายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มที่่� สถิิติิการจัั ดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีี ย)
3
ปริิ มาณการดึึ งน้ำำ��มาใช้้ ที่่�ลดลงในปีี 2563 เนื่่� องจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาด COVID-19 ส่่ งผลให้้ การใช้้ ทรััพยากรในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จมีี ปริิ มาณลดลง
4
น้ำำ��ใช้้ ที่่�บำำ�บััดแล้้ วมีีคุุณภาพสอดคล้้ องตามข้้ อกำำ�หนดและปล่่ อยออกมีี สััดส่่ วนประมาณร้้ อยละ 80 ของปริิ มาณการดึึ งน้ำำ��มาใช้้
5
จำำ �นวนวัั นนอนผู้้�ป่่วยรวมทั้้� งปีี จะรวมถึึ งผู้้�ป่่วยนอกซึ่่� งได้้ รัับการแปลงค่่ าเพื่่� อให้้ ออกมาเป็็ นฐานเดีี ยวกัั บผู้้�ป่่วยใน
2
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สถิิติิการจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย
ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน*

2561

หน่่วย
ทุุกพื้้�นที่่�

2562

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��6

ทุุกพื้้�นที่่�

2563

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��

ทุุกพื้้�นที่่�

2564

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��

ทุุกพื้้�นที่่�

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�บริิโภคทั้้�งหมด
(Total Water
Consumption)

ลููกบาศก์์เมตร (m3)
เมกะลิิตร (ML)

500.4

9.91

530.11

11.58

473.05

11.12

472.43

11.11

ความเข้้มข้้นการบริิโภคน้ำำ��
(Water Consumption
Intensity)

ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม7
(m3/Adjusted
Patient Days)

0.259

0.005

0.268

0.006

0.311

0.007

0.236

0.006

ลููกบาศก์์เมตรต่่อ
1 ล้้านบาทรายได้้8
(m3/ Million Baht
Revenue)

8.14

9.77

8.19

9.49

9.20

9.83

8.64

8.62

500,472.61

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ดึึงมาทั้้�งหมด
(Total Water Withdrawal)

ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,566,914.92

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�องค์์กรดึึงมาเอง
ทั้้�งหมด
(Total Water Withdrawal
by Company)

ลููกบาศก์์เมตร (m3)

ปริิมาณน้ำำ��จืืดที่่�ดึึงมา
ลููกบาศก์์เมตร (m3)
(Freshwater Withdrawal)

9,905.40 530,108.87

11,108.80 473,052.04

11,115.80 472,427.48

11,108.80

49,527.00 2,719,759.95

57,891.00 2,438,759.96

55,579.00 2,406,969.42

55,544.00

230,298.63

0 195,510.25

0 179,531.20

0 194,295.90

0

230,298.63

0 195,510.25

0 179,531.20

0 194,295.90

0

		 แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน
		 (Surface Water 		
		 Source)

ลููกบาศก์์เมตร (m3)

0

0

0

0

0

0

0

0

			 ปริิมาณน้ำำ��จืืดที่่�ดึึงมา

ลููกบาศก์์เมตร (m3)

0

0

0

0

0

0

0

0

			 ปริิมาณน้ำำ��อื่่�น ๆ ที่่�ดึึงมา ลููกบาศก์์เมตร

(m3)

0

0

0

0

0

0

0

0

		 แหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิิน
ลููกบาศก์์เมตร
		 (Groundwater Source)

(m3)

230,298.63

0 195,510.25

0 179,531.20

0 194,295.90

0

ลููกบาศก์์เมตร (m3)

230,298.63

0

195,510.25

0

179,531.20

0

194,295.90

0

(m3)

0

0

0

0

0

0

0

0

			ปริิมาณน้ำำ��จืืดที่่�ดึึงมา
			ปริิมาณน้ำำ��อื่่�น ๆ ที่่�ดึึงมา

ลููกบาศก์์เมตร

แหล่่งน้ำำ��ที่่�มาจาก
ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,336,616.29
หน่่วยงานอื่่�น ๆ (เช่่น
หน่่วยงานราชการ)
(Third-party Water
Source) (e.g. municipal
water suppliers)

49,527.00 1,775,471.70

57,891.00 1,549,911.73

57,891.00 2,212,673.52

55,544.00

			 Freshwater
			 withdrawal
			ปริิมาณน้ำำ��จืืดที่่�ดึึงมา

ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,336,616.29

49,527.00 1,775,471.70

57,891.00 1,549,911.73

55,579.00 2,212,673.52

55,544.00

		น้ำำ��จากการผลิิต
		 (Produced Water)

ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,287,089.29

49,527.00 1,775,471.70

57,891.00 1,549,911.73

55,579.00 2,157,129.52

55,544.00

			ปริิมาณน้ำำ��จืืดที่่�ดึึงมา

ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,287,089.29

49,527.00 1,775,471.70

57,891.00 1,549,911.73

55,579.00 2,157,129.52

55,544.00

			ปริิมาณน้ำำ��อื่่�น ๆ ที่่�ดึึงมา

ลููกบาศก์์เมตร (m3)

		
		
		
		
		
		

6

0

0

0

0

0

0

ในปีี 2564 เฉพาะโรงพยาบาลกรุุ งเทพเชีี ยงใหม่่ ที่่�อยู่่� ในพื้้� นที่่� ขาดแคลนน้ำำ�� (Water Stress Area) อ้้ างอิิ งฐานข้้ อมููลตามสถาบัั น World Resources Institute (https://www.wri.org)
จำำ �นวนวัั นนอนผู้้�ป่่วยรวมทั้้� งปีี จะรวมถึึ งผู้้�ป่่วยนอกซึ่่� งได้้ รัับการแปลงค่่ าเพื่่� อให้้ ออกมาเป็็ นฐานเดีี ยวกัั บผู้้�ป่่วยใน
ในพื้้� นที่่� ขาดแคลนน้ำำ�� จะคำำ �นวณจากปริิ มาณการบริิ โภคน้ำำ��ในพื้้� นที่่� ขาดแคลนน้ำำ��และรายได้้ รวมตามขอบเขตการรายงานข้้ อมููลด้้ านการจัั ดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีี ยในปีี 2564

7
8

78

0

0

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน*

2561

หน่่วย
ทุุกพื้้�นที่่�

2562

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ
ขาดแคลนน้ำำ����6

ทุุกพื้้�นที่่�

2563

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��

ทุุกพื้้�นที่่�

2564

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��

ทุุกพื้้�นที่่�

พื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��

ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งรองรัับ9
(Total Water Discharge)

ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,066,442.31

39,621.60 1,583,033.49

46,312.80 1,965,707.92

44,463.20 1,934,541.93

44,435.20

	ปริิมาณน้ำำ��จืืดที่่�ปล่่อยออก
Freshwater withdrawal

ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,066,442.31

39,621.60 1,583,033.49

46,312.80 1,965,707.92

44,463.20 1,934,541.93

44,435.20

น้ำำ��ทิ้้�งที่่�ปล่่อยสู่่�หน่่วยงานอื่่�น ๆ ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,066,442.31
(เช่่น โรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียชุุมชน)
(Third-party Water
Source)
(e.g. municipal wastewater
treatment plant)

39,621.60 2,189,651.09

46,312.80 1,965,707.92

44,463.20 1,934,541.93

44,435.20

	ปริิมาณน้ำำ��จืืดที่่�ปล่่อยทิ้้�ง

ลููกบาศก์์เมตร (m3) 2,066,442.31

39,621.60 2,189,651.09

46,312.80 1,965,707.92

44,463.20 1,934,541.93

44,435.20

	ปริิมาณน้ำำ�อื่
� น่� ๆ ที่่�ปล่่อยทิ้้�ง

ลููกบาศก์์เมตร (m3)

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุุ
*		
ขยายขอบเขตการรายงานข้้อมููลด้้านการจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีียในปีี 2564 เทีียบกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในปีี 2563 ดัังนี้้�
ขอบเขตการรายงานเพิ่่�มเติิม ปีี 2564

ขอบเขตการรายงานปีี 2563
•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน
โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา
โรงพยาบาลกรุุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพราชสีีมา
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพสิิริิโรจน์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท 2

•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุุรีี
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีีราชา
โรงพยาบาลพญาไท นวมิินทร์์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน

9

น้ำ�ำ �ใช้้ ที่่�บำำ�บััดแล้้ วมีีคุุณภาพสอดคล้้ องตามข้้ อกำำ�หนดและปล่่ อยออกสู่่� แหล่่ งธรรมชาติิ ประมาณร้้ อยละ 80 ของปริิ มาณการใช้้ น้ำำ��ในโรงพยาบาล
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พลัังงานและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
อุุตสาหกรรมการให้้บริิการทางการแพทย์์เป็็นหนึ่่�งในภาคอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้พลัังงานเป็็นองค์์ประกอบหลัักของการ
ให้้บริิการ ซึ่่�งปััจจุุบัันก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าการใช้้พลัังงานเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ BDMS ตระหนัักถึึงผลกระทบดัังกล่่าวจึึงกำำ�หนดให้้ติิดตามการใช้้พลัังงานในองค์์กรและกำำ�หนดโครงการ
เพื่่�อใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสทธิิภาพสููงสุุดไปพร้้อมกัับการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

การจััดการพลัังงาน

1

BDMS กำำ�หนดให้้คณะทำำ�งานด้้านการจััดการพลัังงานดำำ�เนิินงานตามนโยบายการจััดการพลัังงาน เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่าย ลดภาระการนำำ�เข้้า
พลัังงาน และลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนด รวมทั้้�งกำำ�หนดโครงการเพื่่อ� รณรงค์์การประหยััดพลัังงานและปรัับ
แนวทางเพื่่�อประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสููงสุุด

โครงการติิดตั้้�งโซลาร์์เพื่่�อการประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานจากแหล่่งหมุุนเวีียน
BDMS มุ่่�งเน้้นการปรัับแนวทางการใช้้พลัังงานให้้ประสิิทธิิภาพโดยปรัับสััดส่่วนการใช้้
พลัังงานจากแหล่่งหมุุนเวีียนให้้มากกขึ้้�น สอดคล้้องตามนโยบายพััฒนาความยั่่�งยืืนและ
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้าง เช่่น โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุุรีี ที่่�ดำำ�เนิินโครงการติิด
ตั้้�งแผงโซลาร์์เพื่่�อทดแทนการซื้้�อไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ขนาด 335 วััตต์์ต่่อแผง
พลัังงานไฟฟ้้า จำำ�นวน 1,440 แผง ส่่งผลให้้สามารถประหยััดค่่าไฟฟ้้าขององค์์กรได้้กว่่า
792,342 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี เทีียบเท่่าค่่าใช้้จ่่ายที่่�ประหยััดได้้กว่่า 398,152 บาทต่่อปีี
อีีกตััวอย่่าง เช่่น โรงพยาบาลสมิิติเิ วช สุุขุมวิ
ุ ทิ ดำำ�เนิินโครงการติิดตั้้ง� Solar Rooftop เพื่่อ�
เพิ่่�มอััตราการผลิิตไฟฟ้้าจากแหล่่งหมุุนเวีียนนพื้้�นที่่�จำำ�นวน 3 อาคาร และลดการซื้้�อไฟฟ้้า
จากภายนอก ผลการดำำ�เนิินโครงการตั้้�งแต่่เริ่่มดำ
� ำ�เนิินโครงการจนถึึงปีี 2564 สามารถผลิิต
ไฟฟ้้าได้้ 1,657,140 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง เทีียบเท่่าค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานที่่�ประหยััดได้้กว่่า
6,224,372 บาท โดยคาดว่่าจะสามารถคืืนทุุนภายในเวลา 6.48 ปีี
นอกจากนี้้โ� ครงการดัังกล่่าวยัังดำำ�เนิินการที่่�โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิินที่่อ� ยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิิน
การติิดตั้้ง� แผงโซล่่าร์์เพื่่อ� จ่่ายกระแสไฟให้้ระบบน้ำำ��ร้อ้ นของโรงพยาบาลให้้ใช้้งานได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น�
รวมถึึงโรงพยาบาลและบริิษััทเครืือข่่ายอื่่�น ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนแนวทางการใช้้พลัังงานจาก
แหล่่งหมุุนเวีียนมากขึ้้�น

1

ดูู รายละเอีี ยดนโยบายการจัั ดการพลัั งงานเพิ่่� มเติิ มที่่� http://www.bdms.co.th/sustainability
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โครงการล้้างระบบปรัับอากาศตามรอบที่่�กำำ�หนดเพื่่�อการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตดำำ�เนิินโครงประหยััดไฟฟ้้าโดยกำำ�หนดให้้มีีการล้้างระบบปรัับ
อากาศตามรอบที่่�กำำ�หนด โดยปรัับแผนและดำำ�เนิินการล้้างคอยล์์เย็็นของระบบปรัับอากาศ
ในพื้้�นที่่โ� ถงสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยนอกและห้้องพัักผู้้�ป่่วยใน รวมทั้้�งจััดให้้มีีผู้้�รับั ผิิดชอบในการติิดตาม
การดำำ�เนิินงานตามแผนที่่�กำำ�หนด เนื่่�องจากการให้้บริิการต้้องใช้้งานเครื่่�องปรัับอากาศ
ตลอดเวลา และฝุ่่�นที่่�เกิิดขึ้้นด้
� า้ นในเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ระบบปรัับอากาศทำำ�งานได้้อย่่าง
ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้ประหยััดค่่าไฟฟ้้าจากการทำำ�งานของ
ระบบปรัับอากาศที่่�ดีีขึ้้น� และยัังส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�ใช้้งานด้้วย ผลการดำำ�เนิินโครงการ
พบว่่าสามารถลดค่่าไฟฟ้้าลงได้้กว่่า 1,609,855 บาทต่่อปีี ด้้วยงบลงทุุนกว่่า 302,800 บาท
โดยมีีระยะเวลาคืืนทุุนภายใน 0.19 ปีี

โครงการเปลี่่�ยนตััวกรองและวาล์์วหลัักของหอทำำ�เย็็น
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต ดำำ�เนิินโครงการเปลี่่�ยนแผ่่นตััวกรอง (Filter) และ
วาล์์วหลััก (Main Valve) ของหอทำำ�เย็็น (Cooling Tower) เนื่่�องแผ่่นตััวกรองภายในหอ
ทำำ�เย็็นมีีสภาพชำำ�รุุดส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพการกระจายฝอยน้ำำ��และการทำำ�ความเย็็นของ
ระบบลดลงและสููญเสีียพลัังงานไฟฟ้้าโดยเปล่่าประโยชน์์ ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวได้้ดำำ�เนิิน
การแนวทางการอนุุรัักษ์์พลัังงานในเครื่่�องทำำ�น้ำำ��เย็็นของกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและ
อนุุ รัั ก ษ์์ พ ลัั ง งาน (พพ.) ที่่� แ นะนำำ�ว่่ า หากลดอุุ ณ หภููมิิ ค อยล์์ ร้้ อ นหรืือคอนเดนเซอร์์
(Condenser) ได้้ทุุก 1 องศา จะประหยััดพลัังงานที่่�คอมเพรสเซอร์์ได้้ 0.83% และดำำ�เนิิน
การเปลี่่�ยนแผ่่นตััวกรอง พบว่่าสามารถประหยััดค่่าไฟฟ้้าได้้ 534,392 บาทต่่อปีี ด้้วยเงิิน
ลงทุุน 250,000 บาท โดยมีีระยะเวลาคืืนทุุน 0.47 ปีี
นอกจากนี้้�ยัังมีีการเปลี่่�ยนวาล์์วหลัักของหอทำำ�เย็็นที่่�ชำำ�รุุดในลัักษณะที่่�ไม่่มีีใบวาล์์ว ส่่งผล
ให้้ต้อ้ งเดิินหอทำำ�เย็็นทั้้ง� 2 ตััวตลอดเวลา 24 ชั่่ว� โมง การซ่่อมแซมและเปลี่่�ยนวาล์์วหลัักดััง
กล่่าวสามารถลดการเดิินหอทำำ�เย็็นลงได้้ 1 ตััว ในเวลากลางคืืน ในกรณีีที่่�หอทำำ�เย็็นไม่่ได้้
ทำำ�งานมากเกิินไป ส่่งผลให้้สามารถประหยััดค่่าไฟฟ้้าขององค์์กรลงได้้ 494,294 บาทต่่อปีี
ด้้วยเงิินลงทุุน 200,000 บาท โดยมีีระยะเวลาคืืนทุุน 0.40 ปีี

โครงการเปลี่่�ยนหอทำำ�เย็็น (Cooling Tower)
ในปีี 2564 โรงพยาบาลพญาไท 3 ดำำ�เนิินโครงการเปลี่่�ยนหอทำำ�เย็็น (Cooling Tower)
เพื่่�อลดอุุณหภููมิิของการไหลเวีียนของน้ำำ��ร้้อนเพื่่�อใช้้ซ้ำำ��ในหม้้อไอน้ำำ�� พร้้อมปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการระบายความร้้อนให้้ดีีขึ้้�นทดแทนอุุปกรณ์์เดิิมที่่�มีีอายุุการใช้้งานมากกว่่า
25 ปีี โดยดำำ�เนิินการรื้้�อถอนและติิดตั้้�งหอทำำ�เย็็นพร้้อมวััดประสิิทธิิภาพการระบายความ
ร้้อน ผลการดำำ�เนิินโครงการสามารถลดการใช้้พลัังงานไปได้้กว่่า 262,800 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง
ต่่อปีี เทีียบเท่่าค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานที่่�ประหยััดมากกว่่า 946,960 บาทต่่อปีี ด้้วยเงิินลงทุุน
กว่่า 4.13 ล้้านบาท ซึ่่�งคาดว่่าจะสามารถคืืนทุุนได้้ภายในเวลา 4.4 ปีี

สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน
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โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงานด้้านไฟฟ้้า – การใช้้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดตะเกีียบ  
BDMS กำำ�หนดมาตรการอนุุรักั ษ์์พลัังงานด้้านไฟฟ้้า โดยเฉพาะการใช้้หลอดไฟที่่�ต้อ้ งใช้้งาน
ตลอดเวลา พบว่่ามีกี ารใช้้หลอดตะเกีียบรุ่่น� เก่่าจำำ�นวนมากและมีีพิิกัดั การใช้้กระแสไฟที่่�สููง
จึึงดำำ�เนิินโครงการเปลี่่�ยนใช้้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดตะเกีียบในพื้้�นที่่ข� องโรงพยาบาล
ในเครืือ อาทิิ โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา และโรงพยาบาล
กรุุงเทพภููเก็็ต ซึ่่�งหลอด LED มีีค่่าเทีียบเคีียงค่่าการส่่องสว่่างอยู่่�ใกล้้กัับแบบเดิิมมากที่่�สุุด
และเป็็นไปตามกฎหมายกำำ�หนด ไม่่มีีประเด็็นเรื่่อ� งความร้้อนเนื่่อ� งจากไม่่มีีการเผาไส้้หลอด
มีีอายุุการใช้้งานนานกว่่า ใช้้วััตต์์น้้อยแต่่ให้้แสงสว่่างมากกว่่า ถนอมสายตา ไม่่มีีสาร UV
และไม่่มีีการใช้้สารปรอท
ตััวอย่่างผลดำำ�เนิินโครงการใช้้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดตะเกีียบ
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ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
(กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี)

ลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงาน
(บาท/ปีี)

ระยะเวลาคืืนทุุน
คาดการณ์์ (ปีี)

โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน

36,855.51

47,422.04

1.31

โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา

19,797

71,271

0.68

โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

57,202.8

209,934.27

0.95

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการปรัับการทำำ�งานระบบทำำ�น้ำำ��เย็็น (Chiller Plant)  
ในปีี 2564 โรงพยาบาลพญาไท 3 ดำำ�เนิินโครงการปรัับการทำำ�งานระบบทำำ�น้ำำ��เย็็น (Chiller
Plant) ให้้เหมาะสม โดยทำำ�การปรัับปรุุงการทำำ�งานเครื่่�องทำำ�น้ำำ��เย็็นให้้มีีความเหมาะตาม
สภาพอากาศ เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร การดำำ�เนิิน
โครงการสามารถลดการใช้้พลัังงานไปได้้กว่่า 51,224.40 กิิโลวััตต์ชั่่์ ว� โมงต่่อปีี เทีียบเท่่าค่่า
ใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานที่่�ประหยััดมากกว่่า 187,481.30 บาทต่่อปีี

ผลดำำ�เนิินการใช้้พลัังงานของ BDMS ปีี 2564

2,3

250,000.00

165.00

162.01
157.97

200,000.00

201,618.42

160.00

194,453.31

195,000.00
194,932.62

190,000.00

155.00

151.91

145.00

194,885.15
145.21

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

150.00

140.00

ความเข้้มข้้นการใช้้พลัังงานต่่อพื้้�นที่่�ใช้้สอย
(กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง/ตารางเมตร)

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน (เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง)

ปริิมาณการใช้้พลัังงานปีี 2561-2564

ปีี 2564

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน (เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง)
ความเข้้มข้้นการใช้้พลัังงานต่่อพื้้�นที่่�ใช้้สอย (กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง/ตารางเมตร)

194,453.31
เมกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี

1,886.77

145.21

0.0036

ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าทั้้�งหมด

ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าจากแหล่่ง
หมุุนเวีียน

ความเข้้มข้้นการใช้้ไฟฟ้้า

ความเข้้มข้้นการใช้้ไฟฟ้้า

กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง

กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง
ต่่อตารางเมตร

กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง
ต่่อบาทรายได้้

2

รายละเอีี ยดเฉพาะขอบเขตการรายงานที่่� กำำ�หนด (ดูู รายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มที่่� สถิิติิการจัั ดการพลัั งงาน)
ปริิ มาณการใช้้ พลัังงานที่่� ลดลงในปีี 2564 เนื่่� องจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาด COVID-19 ส่่ งผลให้้ การใช้้ ทรััพยากรในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จมีี ปริิ มาณลดลง

3

สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน

83

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

สถิิติิการจััดการพลัังงาน
ผลการดำำ�เนิินงาน*
ปริิมาณพลัังงาน
ที่่�ใช้้ทั้้�งหมดภายในองค์์กร
(Total Energy Consumption
within Organization)
ความเข้้มข้้นการใช้้พลัังงาน
ในองค์์กร
(Energy Consumption
Intensity within Organization)

หน่่วย
กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2562

2563

2564

194,932,618.00 201,618,424.33 194,885,145.74 194,453,313.10

เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมง (MWh)

194,932.62

201,618.42

194,885.15

194,453.31

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง
ต่่อตารางเมตร (kWh/m2)

162.01

157.97

151.91

145.21

กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อบาทรายได้้
(kWh/Baht Revenue)

0.0032

0.0031

0.0038

0.0036

	การใช้้เชื้้�อเพลิิง
	จากแหล่่งไม่่สามารถทดแทนได้้
(Total fuel consumption
from non-renewable sources)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

1,366,901.00 0

1,260,064.00

1,214,915.00

656,054.10

		ถ่่านหิิน (Coal)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		ก๊๊าซธรรมชาติิ (Natural Gas)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		ดีีเซล (Diesel)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		น้ำำ��มัันเตา (Fuel Oil)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

1,366,901.00 0

1,260,064.00

1,214,915.00

656,054.10 0

	การใช้้เชื้้�อเพลิิงจากแหล่่งหมุุนเวีียน
(Total fuel consumption
from renewable sources)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

15,084.00

137,416.22

764,936.74

1,886,773.00

		 ไบโอดีีเซล (Biodiesel)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		ชีีวมวล (Biomass)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		ก๊๊าซชีีวภาพ (Biogas)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 พลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

15,084.00

137,416.22

764,936.74

1,886,773.00

		 พลัังงานลม (Wind)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

	การซื้้�อพลัังงาน
(Total Energy Purchased for
Consumption)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

193,550,633.00 200,220,944.11 192,905,294.00 191,910,486.00

		 ไฟฟ้้า (Electricity Consumption)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

193,550,633.00 200,220,944.11 192,905,294.00 191,910,486.00

		 ไอน้ำำ�� (Steam Consumption)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ความร้้อน (Heating Consumption)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ความเย็็น (Cooling Consumption)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0
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ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล

ผลการดำำ�เนิินงาน*

หน่่วย

	การผลิิตพลัังงาน
ภายในองค์์กรแต่่ไม่่ได้้เพื่่�อใช้้
(Total Energy Self-generated
but not for Consumption)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ไฟฟ้้า (Electricity Generated)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ไอน้ำำ�� (Steam Generated)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ความร้้อน (Heating Generated)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ความเย็็น (Cooling Generated)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

ปริิมาณพลัังงานที่่�ขายได้้ทั้้�งหมด
(Total Energy Sold)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ไฟฟ้้า (Electricity Sold)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ไอน้ำำ�� (Steam Sold)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ความร้้อน (Heating Sold)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

		 ความเย็็น (Cooling Sold)

กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง (kWh)

0

0

0

0

ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับพลัังงานทั้้�งหมด
(Total Costs of Energy 		
Consumption)

2561

บาท

2562

2563

2564

704,737,350.84 739,644,219.33 703,950,285.63 701,696,574.60

หมายเหตุุ
*		
ขยายขอบเขตการรายงานข้้อมููลด้้านการจััดการพลัังงานในปีี 2564 เทีียบกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในปีี 2563 ดัังนี้้�
ขอบเขตการรายงานเพิ่่�มเติิม ปีี 2564

ขอบเขตการรายงานปีี 2563
•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน
โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา
โรงพยาบาลกรุุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพราชสีีมา
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพสิิริิโรจน์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท 2

•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุุรีี
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีีราชา
โรงพยาบาลพญาไท นวมิินทร์์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน

สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน

85

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

1

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศสามารถส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของทุุกภาคอุุตสาหกรรมรวมถึึงการให้้บริิการทางการแพทย์์
ซึ่ง่� ธุุรกิจิ ให้้บริิการทางการแพทย์์จำำ�เป็็นต้้องตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งและโอกาสทางธุุรกิจที่่
ิ อ� าจเกิิดขึ้้นจ
� ากสภาพอากาศที่่�มีคี วามรุุนแรงมาก
ขึ้้�นหรืือเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมีีนััยยะ BDMS จึึงกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณาถึึงความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ รวมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

แนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อติิดตามและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
BDMS มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการใช้้ทรัพั ยากรให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพสููงสุุดและมุ่่ง� ลดผลกระทบต่่อภาวะโลกร้้อน โดยกำำ�หนด
นโยบายและแนวทางปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้แก่่บุุคลากรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของ BDMS รวมถึึงบริิษัทั ในเครืือให้้ปฎิิบัติั ิ
ตาม และแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย ในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมตามนโยบายส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�

เก็็บข้้อมููล

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ
องค์์กรจากแต่่ละกิิจกรรม

•
•
•
•
•

ใช้้แนวทางปฎิิบััติิ (5R) ได้้แก่่
Reduce – ลดการใช้้ตั้้�งแต่่ต้้นทาง
Reuse – การใช้้ซ้ำำ��อย่่างคุ้้�มค่่า
Recycle – การหมุุนเวีียนมาใช้้ใหม่่
Repair – การซ่่อมแซมของที่่�ยัังใช้้ได้้
Reject – การปฎิิเสธไม่่ใช้้วััสดุุที่่�ก่่อให้้เกิิด
มลพิิษและสิ้้�นเปลืือง

ตั้้�งเป้้าหมาย

จััดทำำ�รายงาน

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตาม
ความเหมาะสมและบริิบทของแต่่ละ
หน่่วยธุุรกิิจ

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร
ทุุกปีีตามมาตรฐานสากล

คััดเลืือกคู่่�ค้้า

ติิดตามผล

โดยพิิจารณารายงานการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกขององค์์กรหรืือผลิิตภััณฑ์์ของคู่่�ค้้า
โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้างสููง

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
โดยเทีียบสััดส่่วนการเปลี่่�ยนแปลงกัับปีี
ฐาน ทั้้�งการใช้้ไฟฟ้้า การใช้้น้ำำ�� การใช้้
เชื้้�อเพลิิง การจััดการขยะและการนำำ�
ขยะกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) รวมถึึง
การใช้้บรรจุุภััณฑ์์แบบสิ้้�นเปลืือง

โครงการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างความตระหนัักด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
บริิษััทในเครืือ BDMS เข้้าร่่วมโครงการ Care the Bear ที่่�จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในปีี 2563 ซึ่่�ง
เป็็นโครงการที่่�สนัับสนุุนการลดผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจด้้วยหลััก 6
care เช่่น การประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�ร่่วมงานประชุุมเดิินทางโดยรถสาธารณะ การลดการใช้้กระดาษและพลาสติิก งด
การใช้้โฟม ลดการใช้้พลัังงานจากอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า การใช้้วััสดุุตกแต่่งที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ และการลดการเกิิดขยะ
อาหารจากการตัักอาหารเกิินพอดีี ในกิิจกรรมต่่าง ๆ ขององค์์กร
ในปีี 2564 BDMS ขยายแนวคิิดการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกไปยัังโรงพยาบาลและบริิษััทในเครืือ ซึ่่�งได้้รัับ
ความสนใจสมััครร่่วมโครงการเพิ่่�มขึ้้�น เป็็น จำำ�นวน 25 แห่่งจาก 2 แห่่ง ในปีี 2563 และจะขยายขอบเขตโครงการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ไปพร้้อมกัับกำำ�หนดดำำ�เนิินโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น BDMS Green Hospital ทั้้�งนี้้� ผลการดำำ�เนิิน
โครงการดัั ง กล่่าวในปีี 2564 พบว่่าสามารถลดการปล่่อยก๊๊ า ซเรืือนกระจกได้้ ถึึ ง 802,007.04 กิิ โ ลกรัั ม
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า หรืือเทีียบเท่่าการดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีีของต้้นไม้้กว่่า 89,119 ต้้น เทีียบ
กัับการลดก๊๊าซเรืือนกระจก 5,039.30 กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า หรืือเทีียบเท่่าการดููดซัับก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีีของต้้นไม้้กว่่า 560 ต้้น ในปีี 2563 ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่� 1,000 กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าที่่� BDMS กำำ�หนด
1

ดูู รายละเอีี ยดตัั วอย่่างผลกระทบด้้ านสุุ ขภาพจากการเปลี่่� ยนแปลงสภาพภูู มิิอากาศเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
และ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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โครงการตรวจประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามมาตรฐานสากล
BDMS นำำ�ร่่องโครงการตรวจประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2564 จากทุุกกิิจกรรม
ทางธุุรกิจิ ของโรงพยาบาลกรุุงเทพ สำำ�นักั งานใหญ่่2 ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 โดยบริิษัทั
บููโร เวอริิทััส ประเทศไทย (Bureau Veritas, Thailand) และพบว่่าแหล่่งการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกหลัักมาจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยอ้้อม (ขอบเขตที่่� 2 – การใช้้พลัังงาน
ไฟฟ้้าจากภายนอก) ที่่� 20,513.7 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า หรืือ 93.4% ของการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมดที่่� 21,962 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า โดย BDMS ได้้
กำำ�หนดแผนงานขยายขอบเขตการเก็็บข้้อมููลและตรวจประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ให้้ครอบคลุุมทุุกโรงพยาบาลในอนาคต รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายแผนการลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก เช่่น กำำ�หนดให้้เปิิดเผยข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นส่่วนของเกณฑ์์
การคััดเลืือกและประเมิินคู่่�ค้้า การปรัับแนวทางการซื้้�อสิินค้้าและอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า จััดอบรม
และสื่่�อสารแนวทางการเก็็บข้้อมููลแก่่บุุคลากรในองค์์กร เป็็นต้้น

โครงการยกเลิิกใช้้งานหม้้อไอน้ำำ��ในกระบวนการซัักรีีด อบ รีีด 
โรงพยาบาลพญาไท ศรีีราชา มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม จึึง
ดำำ�เนิินการทบทวนแนวทางดำำ�เนิินงานและการใช้้ทรััพยากรในกระบวนการ ซััก อบ รีีด
ภายในโรงพยาบาล ซึ่่�งพบว่่ามีีการใช้้น้ำำ��มัันเตา (เกรด A) ก๊๊าซ LPG พลัังงานไฟฟ้้า น้ำำ��
ประปา และสารเคมีีจำำ�นวนมาก ในปีี 2564 โรงพยาบาลพญาไท ศรีีราชา จึึงพิิจารณาถ่่าย
โอนกระบวนการทํํางานดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�รัับจ้้างภายนอก (Outsource) ที่่�มีคี วามเชี่่ย� วชาญ
ในการดำำ�เนิินงานและสามารถจััดการการใช้้ทรััพยากรได้้เชี่่�ยวชาญกว่่า ส่่งผลให้้สามารถ
ยกเลิิกการใช้้งานหม้้อไอน้ำำ�� (Boiler) เครื่่�องซัักผ้้า เครื่่�องอบผ้้า เครื่่�องรีีดผ้้า และยกเลิิก
กระบวนการซัักรีีด อบ รีีด ภายในโรงพยาบาล และมีีรายละเอีียดผลดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

130,916

22,853

125,824

พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ลดได้้

ปริิมาณน้ำำ��ประปาที่่�ลดได้้

ปริิมาณน้ำำ��มัันเตาที่่�ลดได้้

กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี

40 กิิโลกรััมต่่อปีี

ลิิตรต่่อปีี

ปริิมาณก๊๊าซ LPG ที่่�ลดได้้

ลิิตรต่่อปีี

5.2 ล้้านบาทต่่อปีี

มููลค่่าที่่�สามารถประหยััดได้้จากการลด
การใช้้สารเคมีีและค่่าใช้้จ่่ายการจััดการ
เครื่่�องจัักรและตรวจวััดคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม

โครงการดัังกล่่าวจะสามารถลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมดัังกว่่าได้้กว่่า
125,527.22 กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อปีี และคาดว่่าจะลดการปล่่อย
มลพิิษทางอากาศและทางน้ำำ��ที่่�ออกไปสู่่�
ชุุ มชนร อบข้้ า ง เพื่่� อ ส่่งเสริิ ม ความเป็็ น
ชุุ มชนน่่ าอยู่่� แ ละมีี ค วามยั่่� ง ยืืนด้้ า นสิ่่� ง
แวดล้้ อ ม และเกิิ ด ภาพลัั ก ษณ์์ ด้้ า นการ
จััดการทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีแก่่องค์์กร

2

คำำ �นวณจากฐานข้้ อมููลของ โรงพยาบาลกรุุ งเทพ สำำ �นัั กงานใหญ่่ ปีี 2563

สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน

87

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

โครงการ CILA Sustainability & Carbon Emissions
ในปีี 2564 เครืือโรงพยาบาลพญาไทและเครืือโรงพยาบาลเปาโล ภายใต้้ BDMS ดำำ�เนิิน
โครงการ CILA Sustainability & Carbon Emissions (CILA : Center of Interactive
Learning Academy) ซึ่่�งเป็็นโครงการฝึึกอบรมออนไลน์์ผ่่านแอปพลิิเคชัันที่่�ตอบโจทย์์
ยุุทธศาสตร์์องค์์กรและครอบคลุุมความรู้้�สำำ�หรัับทุุกหน่่วยงาน โดยพนัักงานเข้้าร่่วม
โครงการฝึึกอบรมดัังกล่่าวทั้้�งสิ้้�น 6,676 คน คิิดเป็็น 81% เมื่่�อเทีียบกัับพนัักงานทั้้�งหมด
9,401 คนในเครืือโรงพยาบาลพญาไทและเครืือโรงพยาบาลเปาโล
โครงการดัังกล่่าวสามารถสนัับสนุุนให้้บุุคลากรเข้้าถึึงแหล่่งเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและลดการใช้้ทรััพยากรให้้น้้อยลง
เช่่น ลดการเดิินทางเพื่่�อมาอบรม ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ลดการพิิมพ์์เอกสารอบรม และการทิ้้�งเศษขยะระหว่่างฝึึกอบรม ที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
ใช้้ในการอบรมในแต่่ละครั้้�ง โดยมีีผลดำำ�เนิินงานด้้านการใช้้ทรััพยากรดัังนี้้�

10.59 ตััน

1,645.25

คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

513.09 ตััน

คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ทั้้�งหมด 
 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ที่่�ลดได้้จากการประหยััดไฟฟ้้า

ที่่�ลดได้้จากการลดการใช้้กระดาษ

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทั้้�งหมดที่่�ลดได้้

343.90 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ที่่�ลดได้้จากการใช้้เชื้้�อเพลิิงในการเดิินทาง

777.67 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ที่่�ลดได้้จากปริิมาณเศษอาหารที่่�ลดลง

ผลดำำ�เนิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ BDMS ปีี 2564

3

109,173.75

110,000.00

70.00

68.39

65.00
105,000.00

104,610.25

103,507.94
104,150.45

100,000.00

53.46

ปีี 2561

52.23

55.13

60.00
55.00
50.00

ปีี 2562

ปีี 2563

ความเข้้มข้้นการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(กิิโลกรััมคาร์์บอกไดออกไซด์์เทีียบเท่่่�า
ต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม)

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (tCO2eq)

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกปีี 2561-2564

ปีี 2564

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (tCO2eq)
ความเข้้มข้้นการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (กิิโลกรััมคาร์์บอกไดออกไซด์์เทีียบเท่่่�าต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม)

104,610.25
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อปีี

ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมด
3

91.71%

สััดส่่วนการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกจากการซื้้�อพลัังงานเพื่่�อ
ใช้้ในองค์์กร

52.23

กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม
4

ความเข้้มข้้นการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

รายละเอีี ยดเฉพาะขอบเขตการรายงานที่่� กำำ�หนด (ดูู รายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มที่่� สถิิติิการจัั ดการการปล่่ อยก๊๊ าซเรืื อนกระจก)
จำำ �นวนวัั นนอนผู้้�ป่่วยรวมทั้้� งปีี จะรวมถึึ งผู้้�ป่่วยนอกซึ่่� งได้้ รัับการแปลงค่่ าเพื่่� อให้้ ออกมาเป็็ นฐานเดีี ยวกัั บผู้้�ป่่วยใน

4
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0.0019

 กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ต่่อบาทรายได้้
ความเข้้มข้้นการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

สถิิติิการจััดการการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมด
Total Greenhouse Gas
Emissions

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

ความเข้้มข้้นการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก (Greenhouse Gas
Emissions Intensity)

5,6

ก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง ขอบเขต 1
Total direct GHG emissions
(Scope1)

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (tCO2eq)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2562

2563

2564

103,507,939.89 109,173,753.71 104,150,445.78 104,610,254.77
103,507.94

109,173.75

104,150.45

104,610.25

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อวัันนอนผู้้�ป่่วยรวม
(kgCO2eq / Adjusted Patient
Days)

53.46

55.13

68.39

52.23

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบ
เท่่าต่่อบาทรายได้้
(kgCO2eq / Baht Revenue)

0.0017

0.0017

0.0020

0.0019

6,751,978.46

9,083,303.74

7,717,089.31

8,674,202.82

6,751.98

9,083.30

7,717.09

8,674.20

6.52%

8.32%

7.41%

8.29%

1192476.385

948,738.35

1,034,171.52

849,526.47

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (tCO2eq)
ร้้อยละต่่อก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมด
(% per Total GHG Emission)

การเผาไหม้้แบบอยู่่�กัับที่่�
(Stationary Combustion)

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

ก๊๊าซธรรมชาติิ (Natural Gas)

เมกะจููล (MJ)

0

0

0

0

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

0

0

0

0

113,280.00

78,240.00

51,327.00

44,010.00

190,446.3360

131,537.0880

86,290.9524

73,989.6120

18,846.92

13,633.82

27,284.50

16,561.49

51,029.9206

36,914.9310

73,875.5122

44,841.8903

ลิิตร (Litre)

0

0

0

0

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

0

0

0

0

ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG)

ลิิตร (Litre)
กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

ดีีเซล (Diesel)

ลิิตร (Litre)
กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

น้ำำ��มัันเบนซิิน (Motor Gasoline)

5

แนวทางการคำำ �นวณปริิ มาณการปล่่ อยก๊๊ าซเรืื อนกระจกและ Emission factor อ้้ างอิิ งตามองค์์ การบริิ หารจัั ดการก๊๊ าซเรืื อนกระจก (องค์์ การมหาชน)
(http://www.tgo.or.th/) (http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf)
6
จำำ �นวนวัั นนอนผู้้�ป่่วยรวมทั้้� งปีี จะรวมถึึ งผู้้�ป่่วยนอกซึ่่� งได้้ รัับการแปลงค่่ าเพื่่� อให้้ ออกมาเป็็ นฐานเดีี ยวกัั บผู้้�ป่่วยใน
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ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2561

25623

2564

ลิิตร (Litre)

295,360.00

242,340.00

271,447.00

226,938.00

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบ
เท่่า (kgCO2eq)

951,000.13

780,286.33

874,005.05

730,694.97

การเผาไหม้้แบบเคลื่่�อนที่่�
(Mobile Combustion)

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบ
เท่่า (kgCO2eq)

2,861,460.87

2,945,454.39

2,452,319.39

2,672,833.14

ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG)

ลิิตร (Litre)

0

0

0

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบ
เท่่า (kgCO2eq)

0

0

0

ลิิตร (Litre)

848,886.79

870,962.59

703,259.66

802,043.75

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบ
เท่่า (kgCO2eq)

2,326,204.48

2,386,698.79

1,927,142.46

2,197,840.48

ลิิตร (Litre)

239,242.12

249,745.50

234,736.93

212,306.20

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

535,256.40

558,755.61

525,176.93

474,992.66

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

2,698,041.20

5,189,111.00

4,230,598.40

5,151,843.20

713.20

1,770.40

806.20

1,510.20

1,255,232.00

3,115,904.00

1,418,912.00

2,657,952.00

91.60

95.00

215.20

189.60

62,013.20

64,315.00

145,690.40

128,359.20

40.80

81.60

278.30

314.60

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

45,696.00

91,392.00

311,696.00

352,352.00

กิิโลกรััม (kg)

1,027.00

1,475.00

1,811.00

1,548.60

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

1,335,100.00

1,917,500.00

2,354,300.00

2,013,180.00

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

0

0

0

0

น้ำำ��มัันเตา (Fuel Oil)

ดีีเซล (Diesel)

น้ำำ��มัันเบนซิิน (Motor Gasoline)

ปริิมาณสารทำำ�ความเย็็น
(Refrigerant)
R-22 (HCFC-22)

กิิโลกรััม (kg)
กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

R-32

กิิโลกรััม (kg)
กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (kgCO2eq)

R-134

R-134a

ปริิมาณการปล่่อยคาร์์บอนชีีวภาพ
(Biogenic Emissions)
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ผลการดำำ�เนิินงาน

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล

หน่่วย

2561

2562

2563

2564

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบ 96,755,961.44 100,090,449.96 96,433,356.47 95,936,051.95
จากการซื้้�อและใช้้พลัังงาน
เท่่า (kgCO2eq)
ขอบเขต 2
Total Indirect GHGs
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
96,755.96
100,090.45
96,433.36
95,936.05
Emissions from Energy
(tCO2eq)
Purchased & Consumed
(Scope2)
ร้้อยละต่่อก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมด
93.48%
91.68%
92.59%
91.71%
(% per Total GHG Emission)

หมายเหตุุ
*		
ขยายขอบเขตการรายงานข้้อมููลด้้านการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2564 เทีียบกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในปีี 2563 ดัังนี้้�
ขอบเขตการรายงานเพิ่่�มเติิม ปีี 2564

ขอบเขตการรายงานปีี 2563
•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน
โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา
โรงพยาบาลกรุุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพราชสีีมา
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพสิิริิโรจน์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท 2

•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุุรีี
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีีราชา
โรงพยาบาลพญาไท นวมิินทร์์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน

สร้้างส่่วนร่่วมต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน
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แนวปฏิิบััติิด้้านแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน
แนวปฏิิบััติิด้้านแรงงาน
BDMS ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับพนัักงานเพื่่�อความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
บริิการด้้านสุุขภาพ ซึ่่�งต้้องอาศััยความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญของบุุคลากรเป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�น BDMS จึึงกำำ�หนดแนว
ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและผู้้�รัับเหมาให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรมและสอดคล้้องตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน

แนวปฏิิบััติิการจ้้างและเลิิกจ้้างบุุคลากร

1

BDMS กำำ�หนดแนวทางการจ้้างและเลิิกจ้้างงานสำำ�หรัับบุุคลากรสนัับสนุุนและบุุคลากรทางการแพทย์์โดยการเคารพในหลัักสิิทธิิมนุุษย
ชนสากลและความเท่่าเทีียมกััน ตลอดจนสิิทธิิในสถานที่่�ทำำ�งานในองค์์กร ไม่่เลืือกปฏิิบััติิและให้้โอกาสอย่่างเท่่าเทีียมกััน ครอบคลุุมถึึง
สตรีี ผู้้�พิิการ หรืือกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส

การป้้องกัันและการบริิหารจััดการด้้านเอดส์์ ในสถานประกอบกิิจการ
BDMS ดำำ�เนิินการจ้้างงานและดููแลบุุคลากรอย่่างไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และปฏิิบััติิตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่่�อง การป้้องกัันและการ
บริิหารจััดการด้้านเอดส์์ในสถานประกอบกิิจการ (ประกาศวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2563) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีและผู้้�ป่่วยเอดส์์
สามารถเข้้าถึึงการจ้้างงานและอยู่่�ร่่วมกัันในสถานประกอบการ โดยดำำ�เนิินการแนวทางดัังนี้้�

ไม่่ตรวจหรืือต้้องแสดงหลัักฐาน
ว่่าไม่่ติิ ด เชื้้� อ เอชไอวีีในการจ้้ า ง
งาน

สนัับสนุุนความก้้าวหน้้าในการ
ทำำ�งานโดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

ส่่งเสริิมสิทธิ
ิ ใิ นการรัักษาความลัับ
ส่่วนบุุคคลและรัักษาข้้อมููลส่่วน
บุุ ค คลของลููกจ้้ า งที่่� ติิ ด เชื้้� อ และ
เป็็นผู้้�ป่่วยเอดส์์

จััดผู้้�รัับผิิดชอบงานด้้านโรคเอดส์์
ในสถานประกอบกิิจการ

ส่่งเสริิมให้้นายจ้้าง ผู้้�บริิหาร และ
ลููกจ้้างมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อผู้้�ติิดเชื้้�อ
และผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

สนัั บ สนุุ น ความรู้้�และข่่าวสาร
เกี่่� ย วกัั บ เอดส์์ แ ละการป้้ อ งกัั น
การติิดเชื้้�อ

ส่่งเสริิ ม การตรวจเลืือดเพื่่� อ หา
การติิดเชื้้อ� ด้้วยความสมััครใจและ
เป็็นความลัับพร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษา

ส่่งเสริิมการป้้องกัันและจััดหาถุุง
ยางอนามััยหรืืออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันที่่�
ได้้มาตรฐานและเข้้าถึึงง่่าย

ให้้ ค วามคุ้้�มครองผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ให้้
สามารถทำำ� งานตามกฎหมาย
คุ้้�มครอง

ให้้ ค วามเสมอภาคด้้ า นสิิ ทธิิ
ประโยชน์์และสวััสดิิการ

ให้้ความสนัับสนุุนผู้้�ติิดเชื้้�อให้้ได้้
รัับสิิทธิิการรัักษาตามมาตรฐาน
กองทุุ นปร ะกัั นสัั ง คมและหลัั ก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ

ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้อ� เอชไอวีี
และผู้้�ป่่ ว ยเอดส์์ ที่่� ไ ม่่สามารถ
ทำำ�งานได้้ให้้ดำำ�เนิินชีีวิิตต่่อไปได้้

1

ดูู รายละเอีี ยดนโยบายเกี่่� ยวกัั บการจ้้ างงานที่่� ไม่่ เลืื อกปฏิิ บััติิและนโยบายการจ้้ างและเลิิ กจ้้างแพทย์์ เพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
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2

แพทย์์เต็็มเวลาทั้้�งเครืือ BDMS

พนัักงานเต็็มเวลาทั้้�งเครืือ BDMS
(ไม่่รวมแพทย์์)

เพศหญิิง

สััดส่่วนบุุคลากรเต็็มเวลาทั้้�งเครืือ BDMS

เพศหญิิง

82.63%

แพทย์์

48.02%

8.81%

บุุคลากรทาง
การแพทย์์
(ไม่่รวมแพทย์์)
%

56.50

เพศชาย

17.37%

51.98%

สััดส่่วนพนัักงานระดัับผู้้�จััดการ
ในสายการรัักษาทั้้�งหมด
(ไม่่รวมแพทย์์และผู้้�บริิหารระดัับสููง)
ทั้้�งเครืือ BDMS

34.70

สััดส่่วนพนัักงานตามระดัับตำำ�แหน่่งงาน

100%

11.11%

12.50%

75%

เพศหญิิง

บุุคลากร
สายงาน
สนัับสนุุนทั่่�วไป
%

เพศชาย

53.91%
74.83%

92.07%

50%

88.89%

87.50%

25%

83.85%

83.16%

16.15%

16.84%

46.09%
25.17%

0%

ทั
บริิษั

าร

มก
กรร

เพศชาย

7.93%

ิหา
ผู้้�บริ

รร

สูงู
ะดัับ

าวุุโส

ดัับก

ารอ

ผู้้�จััดก

เพศหญิิง

ลาง

รระ
ั า
ดก

ผู้้�จั

ผู้้�จั

ั า
ดก

ับต้้น
รระดั

าร

ิบััติิก

ปฏฺิ
ะดัับ

นร

ักงา
พนั

เพศชาย

คณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ
BDMS กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการตามข้้อกำำ�หนด ซึ่่�งประกอบไปด้้วยลููกจ้้างระดัับบัังคัับบััญชาและ
ระดัับปฏิิบััติิการ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน เพื่่�อเป็็นตััวแทนของพนัักงานทุุกคนจากทุุกระดัับ (ร้้อยละ 100) โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการ
ดัังกล่่าวดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี โดยจััดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยรายไตรมาสหรืือเมื่่�อกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งร้้องขอ เพื่่�อรัับฟััง
และปรัับการดำำ�เนิินงานตามข้้อคิิดเห็็นของพนัักงานและบริิบทของบริิษััท โดยมีีเป้้าประสงค์์สููงสุุดเพื่่�อให้้บุุคลากรได้้ดำำ�เนิินงานในสภาพ
แวดล้้อมที่่�ปลอดภััยและส่่งเสริิมสุุขภาพ

2

GRI 2-7

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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ความรัับผิิดชอบคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ BDMS

ร่่วมหารืือกัับนายจ้้างเพื่่�อจััด
สวััสดิิการแก่่ลููกจ้้าง

ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาหารืือและเสนอแนะ
ความเห็็นแก่่นายจ้้างในการจััด
สวััสดิิการสำำ�หรัับลููกจ้้าง

ตรวจตรา ควบคุุม และดููแล
การจััดสวััสดิิการที่่�นายจ้้างจััด
ให้้แก่่ลููกจ้้าง

เสนอข้้อคิิดเห็็นและแนวทาง
ในการจัั ด สวัั สดิิ ก ารที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ สำำ� หรัั บ ลููกจ้้ า งต่่อ
คณะกรรมการสวััสดิกิ ารแรงงาน

การตอบสนองด้้านสวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงานในปีี 2564
คณะกรรมการสวััสดิิการได้้ร่่วมกำำ�หนดตััวอย่่างโครงการเพื่่�อสนัับสนุุนและรัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปีี
2564 ดัังนี้้�

การจััดหาวััคซีีนให้้แก่่บุุคลากร
อย่่างทัันท่่วงทีี (Vaccines)

แนวปฏิิบััติิสิิทธิิมนุุษยชน

การกำำ� หนดแนวปฏิิ บัั ติิ ด้้ า น
ประกัันสุุขภาพพิิเศษสำำ�หรัับ
บุุคลากร (Special Medicare)

การสื่่� อ สารและการเผยแพร่่
ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์
โรคระบาดและแนวทางปฏิิบััติิ
ตัั ว (Communications &
News Alert)

ก า รกำำ� ห น ด ใ ห้้ บุุ ค ล า ก ร
สนัับสนุุนสามารถทำำ�งานจากที่่�
บ้้ า นได้้ (WFH for Back
O f fi c e S t a f f d u r i n g
Pandemic)

3

BDMS กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวสิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�อแสดงความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนสากล
และมุ่่�งหวัังให้้บุุคลากรทุุกคนดำำ�เนิินการตามนโยบายดัังกล่่าว

โครงการฝึึกอบรมการรายงานด้้านความยั่่�งยืืนในประเด็็นด้้านสิิทธิิเด็็ก
BDMS ได้้ ส่่ งบุุ ค ลากรเข้้ า อบรมหลัั ก สููตรด้้ า นสิิ ทธิิ มนุุ ษ ยชนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การรายงานด้้ า นความยั่่� ง ยืืนในประเด็็ นด้้ า นสิิ ทธิิ เ ด็็ ก
(Sustainability Reporting on Children’s Rights) เพื่่�อรัับทราบถึึงหลัักการชี้้�แนะแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน
(The UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ที่่�มีีรายละเอีียดความรัับผิิดชอบของภาคธุุรกิิจ ได้้แก่่ เคารพ
(Respect) และเยีียวยา (Remedy) โดยธุุรกิิจที่่�เคารพสิิทธิิต้้องดำำ�เนิินการกิิจการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบตั้้�งแต่่การผููกพัันในนโยบาย
(Policy Commitment) การเฝ้้าระวัังด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence) และการประเมิินผลกระทบ
ด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน (Human Rights Impact Assessment) ในทุุกขั้้นต
� อนของการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และต้้องมีกี ระบวนการเยีียวยา (Remedy)
เมื่่อ� เกิิดผลกระทบหรืือเกิิดการละเมิิดสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนเนื่่อ� งจากการประกอบธุุรกิจิ จากหลัักการดัังกล่่าวพบว่่า สิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
เด็็กจึึงหมายถึึงสิิทธิิอื่่�น ๆ ที่่�เด็็กควรได้้รัับนอกเหนืือไปจากสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน โดยมีีรายะเอีียดหลัักการที่่� BDMS สามารถนำำ�ไปบููรณาการ
ต่่อยอดได้้ดัังนี้้�
3

ดูู รายละเอีี ยดนโยบายและแนวปฏิิ บััติิเกี่่� ยวกัั บสิิ ทธิิ มนุุ ษยชนเพิ่่� มเติิ มที่่� https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20160216-bdms-hr-th.pdf
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สิิทธิิเด็็กและหลัักปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ (Children’s Rights and Business Principles)

หลัักการที่่� 1
Child Rights Integration

หลัักการที่่� 2
Child Labour

รัับผิิดชอบในการเคารพสิิทธิิเด็็ก และยึึด
มั่่�นในการสนัับสนุุนสิิทธิิมนุุษยชนของเด็็ก

สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการขจััดปััญหา
แรงงานเด็็กทั้้�งในกิิจกรรมทางธุุรกิิจและ
ในความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ

จััดหางานที่่�มีีคุุณค่่าให้้กัับคนงานที่่�เป็็น
เยาวชน พ่่อแม่่ และผู้้�ให้้การดููแล

หลัักการที่่� 4
Child Protection & Safety

หลัักการที่่� 5
Products & Services

หลัักการที่่� 6
Marketing & Advertising

ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าเด็็กได้้รัับการปกป้้อง
คุ้้�มครองและมีีความปลอดภััยในกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจและในสถานประกอบการ

ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าสิินค้้าและบริิการมีีความ
ปลอดภััยและหาทางสนัับสนุุนสิิทธิิเด็็ก
ผ่่านสิินค้้าและบริิการ

ใช้้การตลาดและโฆษณาที่่�เคารพและ
สนัับสนุุนสิิทธิิเด็็ก

หลัักการที่่� 7
Environment & Land

เคารพและส่่งเสริิมสิิทธิิเด็็กใน
การดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม การ
ถืือครองและการใช้้ประโยชน์์
จากที่่�ดิิน

หลัักการที่่� 8
Security

เคารพและส่่งเสริิมสิิทธิิเด็็กใน
ด้้านการจััดการรัักษาความ
ปลอดภััย

หลัักการที่่� 3
Young workers Parents &
Caregiver

หลัักการที่่� 9
Security

ช่่วยคุ้้�มครองเด็็กที่่�ได้้รัับผลก
ระทบจากสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน

หลัักการที่่� 10
Community &
Government Efforts

หนุุนเสริิมบทบาทของรััฐและ
ชุุมชนในการคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก
และทำำ�ให้้เกิิดผลในทางปฏิิบััติิ

ผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน ปีี 2564

0 กรณีี

ร้้องเรีียนด้้านการเลืือกปฏิิบััติิ
และละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน4

100

ร้้อยละ
ของพนัักงานทั้้�งหมด
ได้้รัับการฝึึกอบรมด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ5

285 คน

การจ้้างงานคนพิิการ
ภายในเครืือ BDMS6

พนัักงานใหม่่ : ผ่่านการปฐมนิิเทศ
พนัักงานปััจจุุบััน : ผ่่าน Clip ที่่�ต้้องเข้้า
อบรมก่่อนการทำำ�แบบสำำ�รวจความผููกพััน
ของพนัักงานประจำำ�ปีี

4

GRI 406-1
GRI 412-2
ครอบคลุุ มการจ้้ างงานตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ตาม พรบ.ส่่ งเสริิ มและพัั ฒนาคุุ ณภาพชีี วิิตคนพิิ การ พ.ศ. 2550

5
6

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน

95

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

สถิิติิผลดำำ�เนิินงานด้้านบุุคลากรและแรงงาน

7

บุุคลากรสนัับสนุุนและบุุคลากรทางการแพทย์์ (ไม่่รวมแพทย์์)
ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

เพศหญิิง

2562
เพศชาย

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

พนัักงานแบ่่งตามประเภทสััญญาการจ้้างงาน

จำำ�นวนพนัักงานเต็็มเวลาทั้้�งหมด

คน

		ประเทศไทย

%
คน

		กััมพููชา

คน

จำำ�นวนพนัักงานไม่่เต็็มเวลาทั้้�งหมด

คน
%

		ประเทศไทย

คน

		กััมพููชา

คน

32,293
5,670
26,623
17.56
82.44
31,965
5,566
26,399
328
104
224
7,287
1,439
5,848
19.75
80.25

33,306
5,790
27,516
17.38
82.62
32,977
5,687
27,290
329
103
226
6,896
1,403
5,493
20.35
79.65

31,107
5,424
25,683
17.44
82.56
30,801
5,327
25,474
306
97
209
5,237
1,262
3,975
24.10
75.90

30,857
5,306
25,497
17.37
82.63
30,489
5,226
25,623
368
134
234
5,663
1,266
4,397
22.36
77.64

7,238
1,419
5,819
49
20
29

6,857
1,385
5,472
39
18
21

5,167
1,236
3,931
70
26
44

5592
1,237
4,355
71
29
42

14

14

16

18

ความหลากหลายของกรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท

		 อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

		 อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

		 อายุุมากกว่่า 50 ปีี

7

GRI 2-7
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คน

13
1
ร้้อยละเทีียบกัับ 92.86
7.14
กรรมการทั้้�งหมด
คน
0
0
0
ร้้อยละเทีียบกัับ
0.00
กรรมการทั้้�งหมด 0.00
0.00
คน
2
1
1
ร้้อยละเทีียบกัับ
15.38
กรรมการทั้้�งหมด 7.14
7.14
คน
12
12
0
ร้้อยละเทีียบกัับ
92.31
กรรมการทั้้�งหมด 85.71
0.00

13
92.86

1
7.14

14
87.50

0
0

0

0.00
1

0.00

0

6.25

13

1

92.86
85.71
7.14

13

0
5.56

0.00

5.56

15
1

0.00
1

6.25
0.00

0
0.00

0.00

1

7.14

12

0

1
0

7.14

0

0.00

2
11.11
0

0.00
0.00

1

16
88.89

0
0

0.00

2
12.50

0.00
17

2

93.75
81.25
12.50

15

2

94.44
83.33
11.11

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

2562

เพศหญิิง

เพศชาย

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

ความหลากหลายของพนัักงาน (ตามระดัับตำำ�แหน่่ง)
(ไม่่รวมกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่และที่่�ปรึึกษาซึ่่�งไม่่มีีระดัับตำำ�แหน่่ง)
พนัักงานเต็็มเวลาทั้้�งหมด
จำำ�แนกตามระดัับตำำ�แหน่่ง

พนัักงานระดัับผู้้�จััดการทั้้�งหมด

ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(ระดัับห่่างจากกรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ไม่่เกิิน
2 ตำำ�แหน่่ง)
		 อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน

32,280
5,660
26,620
17.53
82.47

33,298
5,782
27,516
17.36
82.64

31,096
5,415
25,681
17.41
82.59

30,845
5,339
25,506
17.31
82.69

1,189

1,255

1,270

1,121

401
33.73

788
66.27
18

14
77.78

		 อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

		 อายุุมากกว่่า 50 ปีี

พนัักงานระดัับ
ผู้้�จััดการอาวุุโสขึ้้�นไป

1

11.11

0.00

6.25

16

ร้้อยละเทีียบกัับ
88.89
พนัักงานในระดัับ 72.22
16.67
เดีียวกััน
คน
247
133
114
ร้้อยละเทีียบกัับ 53.85
46.15
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน

12

0

7.14

87.50
12.50

12

121
51.05

2
87.50

14.29

78.00

237
118
48.16

0.00
14

2

78.57

0

12.50

92.86

245
127
51.84

2
12.50

0.00

11

0.00
2

13
2

75.00

0.00

7.14
6.25

0
0.00

0.00

1

14
3

0

1
1

2
12.50
0

0

12.50
5.56

14
87.50

0.00
0.00

787
70.21
16

2
14.29

0

2
1

334
29.79

0
0

0.00

2

13

12
85.71

0.00
0.00

872
68.66
14

3
18.75

0

0.00

5.56

398
31.34

0
0

1
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน

13
81.25

0

0.00

856
68.21
16

4
22.22

0
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน

399
31.79

12.50
256

116
48.95

121
46.09

116
53.91

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

		 อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

คน

เพศหญิิง

		 อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

พนัักงานระดัับผู้้�จััดการระดัับกลาง

		 อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

		 อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

		 อายุุมากกว่่า 50 ปีี

พนัักงานระดัับผู้้�จััดการระดัับต้้น

98

0

0.00

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

0
0

0.00
0.00

0

0.00

ร้้อยละเทีียบกัับ
48.18
พนัักงานในระดัับ 25.51
22.67
เดีียวกััน
คน
128
70
58
ร้้อยละเทีียบกัับ
51.82
พนัักงานในระดัับ 28.34
23.48
เดีียวกััน
คน
789
233
556
ร้้อยละเทีียบกัับ 29.53
70.47
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน
10
3
7
ร้้อยละเทีียบกัับ
1.27
พนัักงานในระดัับ 0.38
0.89
เดีียวกััน
คน
615
184
431
ร้้อยละเทีียบกัับ
77.95
พนัักงานในระดัับ 23.32
54.63
เดีียวกััน
คน
164
46
118
ร้้อยละเทีียบกัับ
20.79
พนัักงานในระดัับ 5.83
14.96
เดีียวกััน
คน
135
21
114
ร้้อยละเทีียบกัับ 15.56
84.44
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน

144

16.55

160

5.29

147

59

25
16.78

193
35.05

18.39

8.21

149
123
83.67

47.71
252

23.68
17.47

343
64.26

53.45

46

22.79

24
16.33

119

206
148

0.28
462

465

21.61

193

5.31

0.42

75.06
54.07

2
0.70

0.57

188

76.03

45

3

653
458

538
74.83
5

5

0.69

644

21.96

181
25.17

1.26
0.71

33.59
719

630
72.41

6

1.18

186

32.20

11
6

86
66.80

29.96

240
27.59

10

0.47

85

870
612
72.26

20.31
171

71

32.07

847

4

12.89

62.03
28.98

52
33.20

18.99

76

58.78

235
27.74

33

147
71

0.00
85

45

18.99

0

0.00

37.97
19.18

29.80

0
0.00

0.00

45

41.22

73

0

0.00

เพศหญิิง

0

90
47

22.04

เพศชาย

0.00
0.00

54

เพศหญิิง

0

101
56

2564

0

0.00

119
63

		 อายุุมากกว่่า 50 ปีี

เพศชาย

0
0

ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน

2562

26.84
130

124
83.22

21
16.15

109
83.85

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

คน

เพศหญิิง

อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการทั้้�งหมด

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

0

0.00

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

0
0

0.00
0.00

0

0.00

ร้้อยละเทีียบกัับ
78.52
พนัักงานในระดัับ 11.11
67.41
เดีียวกััน
คน
29
6
23
ร้้อยละเทีียบกัับ
43.94
พนัักงานในระดัับ 4.44
17.04
เดีียวกััน
คน
31,091
25,832
5,383
ร้้อยละเทีียบกัับ 83.09
16.80
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน
12,811
1,785
11,026
ร้้อยละเทีียบกัับ
41.20
พนัักงานในระดัับ 5.74
35.46
เดีียวกััน
คน
16,511
13,464
3,110
ร้้อยละเทีียบกัับ
53.11
พนัักงานในระดัับ 43.31
9.71
เดีียวกััน
คน
1,769
427
1,342
ร้้อยละเทีียบกัับ
5.69
พนัักงานในระดัับ 1.37
4.32
เดีียวกััน

1

0.00

76.87
34

12.31

31

2.68

52.31
46

4

23.49
19.73

68
64.62

61.74

4

23.13
3.40

16

35
29

0.00
84

92

14.09

0

0.00

75.84
63.95

5

0
0

0.67

21

เพศหญิิง

0

113
94

12.93

เพศชาย

0.67
0.00

19

เพศหญิิง

0

113
91

2564

1

0.00

106
15

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

เพศชาย

0
0

ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน

2562

41
35.38

20.81

3.85

31.54

32,043
26,660
5,017
83.20
16.82

29,826
24,809 25,832
83.18
83.09

29,724
5,005
24,719
16.84
83.16

12,983
1,815
11,168
40.52
5.66
34.85

10,426
1,432
8,994
34.96
4.80
30.15

9,671

17,143
14,033
3,150
53.50
43.79
10.56

17,461
14,311 13,464
58.54
47.98
43.31

17,576
3,159
14,417
59.13
10.63
48.50

1,917

1,939

2,477

458

1,459

435

5.98
1.43

1,504

1,302
32.54
4.38

1.46

28.16

544

6.50
4.55

8,369

1,933
8.33

5.04

1.83

6.50

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

2562

เพศหญิิง

เพศชาย

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

ความหลากหลายของพนัักงาน (ตามประเภทงาน)
พนัักงานระดัับผู้้�จััดการ
ในสายการรัักษาทั้้�งหมด
(ไม่่รวมแพทย์์และผู้้�บริิหารระดัับสููง)

พนัักงานเต็็มเวลาทั้้�งหมด
จำำ�แนกตามประเภทงาน

บุุคลากรทางการแพทย์์
(ไม่่รวมแพทย์์)
(เช่่น พยาบาล เภสััชกร
นัักกายภาพบำำ�บััด นัักรัังสีีเทคนิิค
นัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ เป็็นต้้น)
		 อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานในระดัับ
เดีียวกััน
คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน
คน

279
19
6.81

260
93.19

		 อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

		 อายุุมากกว่่า 50 ปีี

100

24
7.95

278
92.05

23
7.93

267
92.07

31,107
5,424
25,683
17.44
82.56

30,857
5,360
25,497
17.37
82.63

17,436
1,204
16,232
6.91
93.09

18,051
1,226
16,825
6.79
93.21

16,780
1,138
15,642
6.78
93.22

19,117
1,554
17,563
8.13
91.87

8,209

8,259

6,625

6,928

7,629

577

47.08
3.33

3.20

8,499

2.73

,8382

3.22

728
4.18

3.68

761

0.37

51.63

62
0.37

33.36

10,760
881
9,879
56.28
4.61
51.68
1,429

812

123

5.21
4.22

6,378

2.88

874

4.59
3.86

8,663
55.31

46.44

67

36.75

618

828
673

550
36.24

9,281

49.66
45.48

6,167
39.48

42.56

582

48.74

0.32

458

8,964
7,930

3.26

7,682
45.75

43.75

55
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน

274
92.26

290

33,306
5,790
27,516
17.38
82.62

569
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน
คน

23
7.74

302

32,293
5,670
26,623
17.56
82.44

580
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน
คน

297

1,306
7.48

4.84

0.64

6.83

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

บุุคลากรสายงานสนัับสนุุนทั่่�วไป

		 อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน
คน

2562

เพศหญิิง

		 อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

		 อายุุมากกว่่า 50 ปีี

พนัักงานที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิ
(ไม่่รวมแพทย์์)

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

14,327
4,286
10,041
29.92
70.08

11,740
3,806
7,934
32.42
67.58

4,612

4,734

3,813

2,750

3,404

1,242

31.04
8.13

22.91

8.14

980

2,833
26.61

22.89

8,856

6.84

19.77

9,039
6,113

2,788

50.79
18.46

3,492
31.03

41.15

6,251

18.28

1,389

2,787

40.98

534

7.97
5.88

2,462

43.62

20.97

519

42.50
1,538

958

588

8.80
6.21

4,990
63.48

1,477
948

3.50

706
2.19

7,452
6,250

19.45

8.21

3.47

1,994
2 3.42
6.44
16.98

53.86

1,482
874

756

9,037

50.07

515
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน
คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด

เพศชาย

15,255
4,564
10,691
29.92
70.08

2,743
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน
คน

เพศหญิิง

2564

14,857
4,466
10,391
30.06
69.94

1,208
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใน
ประเภทงาน
เดีียวกััน
คน

เพศชาย

2563

950
13.10

3.62

6.69

5.01

8.09

331
0.99

316
1.02

197
0.64

14,430

12,172

13,779

ความหลากหลายของพนัักงานตามปััจจััยความหลากหลายอื่่�น ๆ
พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี วิิศวกรรม และ
คณิิตศาสตร์์ (STEM) (ไม่่รวมแพทย์์)

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงาน STEM
ทั้้�งหมด

13,922
2,556

11,366

2,575

11,855

1,500

10,672

2,443

11,336

18.36

81.64

17.84

82.16

12.32

87.68

17.73

82.27

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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102

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

บุุคลากรทางการแพทย์์ (เฉพาะแพทย์์)
ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

2562

เพศหญิิง

เพศชาย

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

จำำ�นวนแพทย์์ตามประเภทสััญญาการจ้้างงาน

จำำ�นวนแพทย์์เต็็มเวลาทั้้�งหมด

	ประเทศไทย

คน
ร้้อยละ
คน

2,861
1,542
53.90

อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

	กััมพููชา

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

1,319
46.10

1,596
52.97

2,818
1,511

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

3,013

2,980
1,417
47.03

1,565
52.52

2,974
1,307

ร้้อยละเทีียบกัับ
98.50
จำำ�นวนแพทย์์เต็็ม 52.81
45.68
เวลาทั้้�งหมด
คน
65
24
41
ร้้อยละเทีียบกัับ
2.27
จำำ�นวนแพทย์์เต็็ม 0.84
1.43
เวลาทั้้�งหมด
คน
1,953
935
1,018
ร้้อยละเทีียบกัับ
68.26
จำำ�นวนแพทย์์เต็็ม 32.68
35.58
เวลาทั้้�งหมด
คน
800
552
248
ร้้อยละเทีียบกัับ
27.96
จำำ�นวนแพทย์์เต็็ม 19.29
8.67
เวลาทั้้�งหมด
คน
43
31
12
ร้้อยละเทีียบกัับ
1.50
จำำ�นวนแพทย์์เต็็ม 1.08
0.42
เวลาทั้้�งหมด
คน
1
0
1
ร้้อยละเทีียบกัับ
0.03
จำำ�นวนแพทย์์เต็็ม 0.00
0.03
เวลาทั้้�งหมด

1,573

1,535

98.71

18

0.47

0

0.03

0.60

0.00

0.27
1

0

1

0.00
0.03

8
0.87

0
1

10.20
26

14

1.01

1

0.00

21.38

1.48
0.53

304
31.58

9.43

30

1.29

0

637

44
16

36.78
941

281

20.50

39

0.76

29.63

29.93
8.80

1,096
66.41

36.34

611

28.64

23

883

892
265

0.77
1,979

1,083

30.27

863

19.85

0.37

66.61
36.08

23
1.14

1.24

902

67.08

598

11

1,985
1,087

47.75
34

37

0.74

2,021

31.00

51.38

1.98
1.63

1,423
99.13

47.01

22

2.72

934

1,531

59
49

1,431
48.02
2,954

1,401

51.51

82

1.10

1,549
52.52

98.52
46.50

33

1,415
47.48
2,936

1,401

52.21

2,980

0
0.03

0.00

0.03

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

คน

28
0.98

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

0.10

จำำ�นวนแพทย์์ไม่่เต็็มเวลาทั้้�งหมด

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

	ประเทศไทย

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

	กััมพููชา

104

ร้้อยละ
คน

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

3

5,264
54.94
5,204
54.32
337
3.52
3,682
38.43
1,185
12.37
60

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

อายุุระหว่่าง 30 - 50 ปีี

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน

0.56

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
จำำ�นวนแพทย์์ไม่่
เต็็มเวลาทั้้�งหมด

0.05

0.63
1
0.01
54

5

2562

เพศหญิิง

เพศชาย

9

28

0.31

0.93

2

3

0.07

0.10

4,317
45.06

5,450
54.38

4,300

5,401

44.88

53.89

447

377

4.67

3.76

37
1.29
5
0.17
9,581
9,504
99.20
784
8.18
7,085
73.95
1,635
17.07
77
0.80
2
0.02
69
0.72
6
0.06

3,403

3,826

35.52

38.18

450

1,198

4.70

11.95

17

49

0.18

0.49

1

1

0.01

0.01

15

41

0.16

0.41

1

7

0.01

0.07

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

12

27

0.40

0.91

3

3

0.10

0.10

4,572
45.62

5,168
54.12

4,562

5,132

45.52

53.74

464

325

4.63

3.40

40
1.33
6
0.20
10,022
9,963
99.41
841
8.39
7,444
74.28
1,678
16.74
59
0.59
1
0.01
49
0.49
9
0.09

3,618

3,607

36.10

37.77

480

1,200

4.79

12.57

10

36

0.10

0.38

0

1

0.00

0.01

8

30

0.08

0.31

2

5

0.02

0.05

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

11

16

0.37

0.54

3

1

0.10

0.03

4,382
45.88

4,621
48.39

4,371

4,581

45.77

54.11

378

175

3.96

2.07

38
1.28
6
0.20
9,550
9,503
99.51
703
7.36
7,096
74.30
1,704
17.84
47
0.49
1
0.01
40
0.42
6
0.06

3,489

3,202

36.53

37.82

504

1,204

5.28

14.22

11

40

0.12

0.47

0

1

0.00

0.01

10

34

0.10

0.40

1

5

0.01

0.06

เพศหญิิง

21
0.70
4
0.13
8,466
8,419
99.44
371
4.38
6,324
74.70
1,724
20.36
47
0.56
1
0.01
40
0.47
6
0.07

5
0.17
3
0.10
3,845
40.26
3,838
45.33
196
2.32
3,122
36.88
520
6.14
7
0.08
0
0.00
6
0.07
1
0.01

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

การพััฒนาบุุคลากร
การพััฒนาบุุคลากร
พนัักงานที่่�มีีศัักยภาพเป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อการขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์ของ BDMS โดยเฉพาะการส่่งมอบบริิการด้้าน
สุุขภาพที่่�เหนืือระดัับและความสามารถในการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม ซึ่่�ง BDMS เข้้าใจถึึงความสำำ�คััญดัังกล่่าว และ
ตระหนัักดีีว่่าการพััฒนาบุุคลากรยัังสามารถเป็็นการจููงใจให้้คนอยากร่่วมงานและมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา BDMS
ไปพร้้อม ๆ กััน

แนวทางการฝึึกอบรมพนัักงาน

1

BDMS กำำ�หนดให้้คณะกรรมการการศึึกษาและฝึึกอบรม (Education and Training Committee) ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล และเจ้้าหน้้าที่่�
ฝึึกอบรม ดำำ�เนิินการตามนโยบายการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงานทั้้�งสายการรัักษา (Clinical) และสายงานสนัับสนุุน (Non Clinical)
ในโรงพยาบาลรวมถึึงพนัักงานใหม่่ พนัักงานคู่่�สััญญา พนัักงานชั่่�วคราว ให้้ได้้รัับการฝึึกอบรมเพื่่�อความเข้้าใจต่่อทิิศทางขององค์์กรและ
ความรู้้�ความสามารถต่่องานที่่�รับั ผิิดชอบรวมถึึงระบบคุุณภาพของโรงพยาบาล เพื่่อ� พััฒนาองค์์ความรู้้�และความสามารถให้้เกิิดทัักษะและ
ความชำำ�นาญทั้้�งบุุคลากรทั่่�วไปและบุุคลากรทางการแพทย์์

โครงการฝึึกอบรมบุุคลากร

2

BDMS จััดการฝึึกอบรมบุุคลากรในปีี 2564 โดยมุ่่�งอบรมเรื่่�องด้้านการให้้บริิการและนวััตกรรมซึ่่�งสอดคล้้องตามเป้้าหมายและกลยุุทธ์์
องค์์กร ไปพร้้อมกัับการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งาน และเพิ่่�มระดัับความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรผ่่านการจ้้างงานภายในตาม
ระดัับความสามารถในการทำำ�งานอย่่างเหมาะสม

การฝึึกอบรมออนไลน์์เพื่่�อการเข้้าถึึงข้้อมููลการเรีียนรู้้� ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
ในปีี 2564 BDMS ดำำ�เนิินการพััฒนาบุุคลากรในรููปแบบออนไลน์์ภายใต้้ระบบความปลอดภััยของการเข้้าถึึงข้้อมููลของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ตามแผนและนโยบายการพััฒนาบุุคลากรภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการแพร่่ระบาดและเพื่่�อ
ความปลอดภััยของบุุคลากร ซึ่ง่� ยัังคงมุ่่�งเน้้นไปที่่�การเพิ่่�มทักั ษะใหม่่ (Upskill) พััฒนาทัักษะเดิิม (Reskill) และพััฒนาทัักษะเกี่่ย� วข้้องตาม
บริิบทโลกและเหตุุการณ์์ เพื่่�อการปรัับตััวได้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงในยุุค New Normal ไปพร้้อมกัับการให้้บุุคลากรสามารถปฏิิบััติิงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดความเครีียด และมีีความสุุขในการทำำ�งาน
โครงการฝึึกอบรมออนไลน์์ในปีี 2564 มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้น� 8,796 คน ซึ่ง่� ครอบคุุลมหลายประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมถึึงการพััฒนาผู้้�บริิหารและ
ผู้้�นำำ�ภายใต้้โครงการ Executive Sharing Talk ผ่่านระบบ Live Streaming ที่่�มุ่่�งเน้้นการเรีียนรู้้�จากกรณีีศึึกษาและแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์จากผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�งจากภาครััฐและภาคเอกชน ตามรายละเอีียดหััวข้้อดัังนี้้�
การรัับมืือภาวะวิิกฤต
ในโซเชีียลมีีเดีีย

People Strategies
during COVID-19

การ launch Digital
Platform ด้้วย Agile

Next normal your
money

Power of Innovation
and Sustainability

นานาสาระเกี่่�ยวกัับ
อนาคตประเทศไทย

ระบบการเงิินไทย

Digital MKT Insight
and strategies

Executives Sharing

Management
Trends 2022

Economy Analysis
for the year 2022
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ดูู รายละเอีี ยดการฝึึ กอบรม เป้้ าหมายการฝึึ กอบรม และแนวทางการฝึึ กอบรมออนไลน์์ เพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
GRI 404-2

2

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน

105

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

โครงการพััฒนาความรู้้�เพื่่�อความปลอดภััยผู้้�ป่่วย
BDMS มุ่่ง� เน้้นความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยเป็็นสำำ�คัญ
ั จึึงกำำ�หนดให้้โรงพยาบาลในเครืือจััดให้้
มีีการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาความรู้้�ความสามารถและกำำ�หนดตััวชี้้�วััดในการดำำ�เนิินงานด้้าน
ความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย โดยในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยาในฐานะศููนย์์แห่่งความ
เป็็นเลิิศ (Center of Excellence) ด้้านศููนย์์อุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิิน ศููนย์์หััวใจ และศููนย์์สมอง
รวมถึึงการพััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ดำำ�เนิินการจััดโครงการสััปดาห์์ความปลอดภััยของ
ผู้้�ป่่วย “Patient Safety week” อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในเป้้า
หมายความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยและสร้้างความตระหนัักในการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยตามมาตรฐานสากล JCI ประกอบไปด้้วยการ
ให้้ความรู้้�ด้้านเป้้าหมายความปลอดภััยผู้้�ป่่วย (Patient Safety Goals) และการจััดการอาคารสถานที่่�และแผนความปลอดภััย (Facility
Management and Safety Plan) ของโรงพยาบาล รวมทั้้�งแนวคิิดวััฒนธรรมความปลอดภััย (Safety Culture) ซึ่่�งพนัักงานสามารถ
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่านสื่่�อและกิิจกรรมความรู้้�ที่่�จััดให้้ โครงการดัังกล่่าวประกอบไปด้้วยการจััดประชาสััมพัันธ์์และให้้พนัักงานทำำ�แบบ
ทดสอบเพื่่�อวััดความรู้้�ความเข้้าใจ
ในปีี 2564 โครงการดัังกล่่าวของโรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา จััดการอบรมผ่่านระบบ E-Leaning โดยใช้้เวลา 2 ชั่่�วโมง และมีีพนัักงานเข้้า
ร่่วมนิิทรรศการให้้ความรู้้� Patient Safety Week 1,384 คน ส่่งผลให้้พนัักงานสามารถส่่งมอบบริิการ ที่่�มีีคุุณภาพ และความปลอดภััย
ได้้มาตรฐานตามความคาดหวัังของสถาบััน JCI และพบว่่าร้้อยละ 92.13 ของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการเห็็นด้้วยว่่าความรู้้�ความเข้้าใจในเนื้้�อหามีี
ประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงานจริิง

โครงการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาวััฒนธรรมและการเรีียนรู้้�นวััตกรรม
โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นักั งานใหญ่่ดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรมเพื่่อ� พััฒนาวััฒนธรรมและการเรีียนรู้้�นวััตกรรม Innovation Culture Journey
ประจำำ�ปีี 2564 ให้้แก่่พนัักงานประจำำ�ทุกุ ตำำ�แหน่่งสอดคล้้องตามนโยบายและวิิสัยั ทััศน์์ว่่าองค์์กรจะแข็็งแกร่่งขึ้้นจ
� ากวััฒนธรรมการทำำ�งาน
และการพััฒนาตนเองเพื่่อ� สร้้างสรรค์์สิ่่ง� ใหม่่ สร้้างประโยชน์์และสามารถนำำ�มาใช้้ได้้จริิง ในรููปแบบการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และ
วััฒนธรรมนวััตกรรมที่่�ผนวกกัับการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดที่่�ชััดเจน โดยมีีกิิจกรรมดัังนี้้�
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Always Be Curious
หนููคิิวเรีียส ‘นัักเรีียนรู้้�’
Dare to Learn & Ask Questions

เป็็นโครงการสำำ�หรัับบุุคลากรทุุกคน โดย
ประเมิิ นจ ากจำำ�น วนความรู้้�ใหม่่ของ
พนัักงานเพื่่�อการ Re-skill และ Up-skill
เช่่น แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต
ของโลกหรืืออุุตสาหกรรมสุุขภาพ หรืือด้้าน
วิิ ท ยาการข้้ อ มููล (Data Science) ที่่�
พนัั ก งานสรุุ ป และส่่งผ่่านแอปพลิิ เ คชัั น
อย่่างน้้อย 1 เรื่่�องรายไตรมาส โดยมีีเป้้า
หมายที่่�อัตร
ั าการส่่งความรู้้�ใหม่่ที่่�เกิิน 95%
ของพนัักงานทั้้�งหมด โดยผลดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 พบว่่าอััตราการส่่งเสริิมความรู้้�
ใหม่่เฉลี่่�ยที่่� 98% เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�เกิิน
95% ของพนัักงานทั้้�งหมด

Always Be Sharing
น้้องแชรี่่� ‘ผู้้�กล้้านำำ�เสนอ’
Dare to Share & Exchange
Knowledge

เป็็นโครงการสำำ�หรัับระดัับผู้้�จััดการ และ
ระดัั บ ผู้้�บริิ ห าร สนัั บ สนุุ น และจัั ด ส่่ง
พนัักงานเป็็นทีีมอย่่างน้้อย 3 คนในหน่่วย
งาน เพื่่อ� นำำ�เสนอโครงการที่่�สร้า้ งประโยชน์์
ให้้องค์์กร และนำำ�มาใช้้ได้้จริิง ในกิิจกรรม
“Ideas Sharing Day” โดยมีีอย่่างน้้อย 5
ทีีมที่่�สามารถนำำ�แนวคิิดไปทำำ�ให้้เกิิดขึ้้นจ
� ริิง
ในองค์์กร และสามารถจััดกิิจกรรมให้้เป็็น
ไปตามแผนที่่�วางไว้้ โดยผลดำำ�เนิินงานในปีี
2564 พบว่่ามีี 18 ทีีมที่่�ได้้รัับคััดเลืือกจาก
ทั้้�งหมด 80 ทีีม เพื่่�อติิดตาม ส่่งเสริิมและ
ต่่อยอดให้้ เ กิิ ด ขึ้้� นจ ริิ ง ในปีี 2565 เช่่น
โครงการ Electronic Drug Allergy Card
ที่่�ผู้้�ป่ว่ ยสามารถแสดงข้้อมููลการแพ้้ยาผ่่าน
แอปพลิิเคชััน หรืือโครงการ E-Mental
Health Service ที่่� ผู้้�รัั บ บริิ ก ารแผนก
จิิตเวชสามารถรัั บบริิ ก ารครบวงจรผ่่าน
ระบบออนไลน์์

Always Be Agile
พี่่�อไจล์์ ‘ปรัับเปลี่่�ยนรอบด้้าน’
Dare to Change & Move Quickly

เป็็ น โครงการสำำ� หรัั บ แผนกเภสัั ช กรรม
(Pharmacy) แผนกอุุ ป กรณ์์ เ สริิ ม
(Ancillary) และแผนกการพยาบาล
(Nursing) เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ บุุ ค ลากร
หมุุนเวีียนการทำำ�งานในแผนกอย่่างน้้อย
20% และสามารถทำำ�งานได้้มากกว่่า 1
ตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งเป็็นการสนัับสนุุนให้้สามารถ
ปรัั บ เ ปลี่่� ย นตน เ อ ง ไ ด้้ ง่่ า ย ภ า ย ใ ต้้
สถานการณ์์ที่่ไ� ม่่แน่่นอน โดยผลดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 พบว่่าบุุคลากร 511 คนจากเป้้า
หมายที่่�กำำ�หนด 355 คนแต่่ละแผนก มีี
ความรู้้�ความสามารถในการทำำ� งานได้้
มากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่ง (Multi-skill) และ
สามารถหมุุนเวีียนการทำำ�งาน (Rotation)
ได้้ (คิิดเป็็น 144% เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�ไม่่
ต่ำำ��กว่่า 20%)

สำำ�หรัับโครงการเรีียนรู้้�ด้้านนวััตกรรม โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ดำำ�เนิินโครงการ Innovation Learning Journey ในรููปแบบ
หลัักสููตรอบรมทางเลืือกออนไลน์์ “Innovative Behavior” ที่่�สนับั สนุุนเนื้้�อหาการสร้้างพฤติิกรรมและวััฒนธรรมการทำำ�งานเชิิงนวััตกรรม
ซึ่่�งในปีี 2564 มีีพนัักงานเข้้าอบรมโครงการดัังกล่่าวถึึง 2,671 คนจาก 2,907 คน (ครอบคลุุม 92%)
นอกจากนี้้ยั� งั สนัับสนุุนแหล่่งรวมสื่่อ� การเรีียนแบบ Self- Learning ในชื่่อ� “Learning Buffet” เพื่่อ� ให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึงความรู้้�ใหม่่
ผ่่านแอปพลิิเคชััน ซึ่่�งในปีี 2564 มีีพนัักงานเข้้าอบรมดัังกล่่าวถึึง 1,817 คน จาก 2,907 คน (ครอบคลุุม 63%)
2021 Innovation Culture Learning Journey

โครงการ Innovation Culture Journey และโครงการ Innovation Learning Journey จะส่่งเสริิมให้้ทุกุ คนในองค์์กรมีีวััฒนธรรมและ
พฤติิกรรมการทำำ�งานที่่�ต้้องการสร้้างสิ่่�งใหม่่ที่่�ดีีขึ้้�นและพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ ที่่�เป็็นประโยชน์์ และนำำ�มาใช้้ได้้
จริิง รวมทั้้�งปรัับเปลี่่�ยนตนเองได้้ง่่ายภายใต้้สถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน รวมทั้้�งช่่วยให้้เกิิดการกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่อยู่่�เสมอ
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โครงการ Talent for Innovation Champion
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตดำำ�เนิินโครงการ Talent Innovation
Program Boot camp เพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�อนาคตที่่�ทัันต่่อยุุค
สมััยไปพร้้อมกัับการส่่งเสริิมบุคุ ลากรในระดัับปฏิิบัติั กิ ารให้้มีคี วาม
รู้้�และทัักษะ และผลัักดัันโครงการพััฒนาคุุณภาพเชิิงนวััตกรรมจาก
ระดัับหน่่วยงาน รวมทั้้�งกระตุ้้�นความตระหนัักต่่อการพััฒนางาน
คุุณภาพด้้วยนวััตกรรมผ่่านพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการที่่�เป็็นผู้้�ให้้
บริิการโดยตรง โครงการจะมุ่่�งพััฒนา Innovation Champion
โดยบููรณาการทฤษฎีีกระบวนการคิิ ด เชิิ ง ออกแบบ (Design
Thinking) องค์์ประกอบของธุุรกิิจ (Business Model Canvas)
และการบริิหารโครงการ (Project Management) โดยจะมีี
โครงการที่่�แต่่งตั้้�งเป็็น Innovation Facilitator ระดัับแผนกเพื่่�อ
ผลัักดัันงานคุุณภาพด้้านนวััตกรรมของแผนกให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็น
รููปธรรม และมีีมุุมมองความคิิดและทัักษะใหม่่ที่่�สามารถผลัักดััน
โครงการคุุ ณ ภาพด้้ า นนวัั ต กรรมในหน่่วยงานของตนเองและ
สอดคล้้องกัับพร้้อมกัับทิิศทางธุุรกิิจและการพััฒนาองค์์กรต่่อไป
ทั้้�งนี้้�โครงการมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
มากกว่่า

80%

เป้้าหมายอััตราความพึึงพอใจ
ของพนัักงานต่่อประโยชน์์ที่่�
ได้้รัับจากการเข้้าร่่วมโครงการ
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อย่่างน้้อย

1 โครงการ

ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็น Innovation
Facilitator ระดัับแผนกเพื่่�อ
ผลัักดัันงานคุุณภาพด้้าน
นวััตกรรม

มากกว่่า

70%

เป้้าหมายร้้อยละความสำำ�เร็็จ
ของการปรัับปรุุงหรืือพััฒนา
โครงการคุุณภาพ

ค่่าเฉลี่่�ยรวมของการประเมิิน

83.17%

สััดส่่วนของการพััฒนา
ศัักยภาพด้้านนััวตกรรมหลััง
จากผ่่านโครงการ เทีียบกัับ
เป้้าหมายที่่�มากกว่่า 70%
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โครงการฝึึกอบรมบุุคลากรภาคบัังคัับหลัักสููตร B5F : SERVICE SCRIPT
ในปีี 2564 โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
ดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรมหลัักสููตรบัังคัับ
B5F : SERVICE SCRIPT ในรููปแบบ
ออนไลน์์ ผ่่ าน Google Classroom
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
COVID-19 สำำ�หรัับพนัักงานทุุกคนในหััวข้้อ
การให้้บริิการผู้้�รัับบริิการ ที่่�มีี 5 รููปแบบ
หรืือ B5F ตามกลยุุทธ์ห์ ลัักขององค์์กรและ
เพื่่อ� สนัับสนุุนงานบริิการทั้้�งโรงพยาบาลให้้
เป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีียวกัั น ซึ่่� ง พนัั ก งาน
สามารถเข้้าเรีียนได้้ตลอดเวลาตามตาราง
เวลาของแต่่ละหน่่วยงาน โดย B5F มีีราย
ละเอีียดดัังนี้้�

หลัักสููตร B5F
Be Focus

Be Fast

Be Flexible

ทำำ�งานที่่�ใช่่
เน้้นผู้้�รัับบริิการ
(โวย, Want, Wow)

ตอบสนองไว
ทำำ�งานเร็็วแบบมีีสติิ
Feedback เป็็นระยะ

“yes” ไว้้ก่่อนพ่่อสอนไว้้
Feedback เป็็นระยะ

Be Fore Grab

Be Forecast

สัังเกตสีีหน้้าแล้้วฉวย ตอบสนองให้้ทััน
ถามเพื่่�อแก้้ไข

สัังเกตสีีหน้้าแล้้วเดาความต้้องการ
ล่่วงหน้้าถามเพื่่�อก่่อไอเดีีย

สััดส่่วนการเข้้าอบรมโครงการหลัักสููตร B5F : SERVICE SCRIPT ในหััวข้้อต่่าง ๆ

98.6
%
หััวข้้อ ยิินดีีต้้อนรัับ

98.5
%
หััวข้้อ OUTPATIENT

98
%
หััวข้้อ OPD PEDIATRICS

98.6
%
หััวข้้อ ขอบคุุณที่่�ใช้้บริิการ

98.6
%
หััวข้้อ INPATIENT

98.2
%
หััวข้้อ การเรีียกสรรพนามผู้้�รัับบริิการ

โครงการดัังกล่่าวสนัับสนุุนให้้ให้้บุุคลากร
กว่่า 98.4% เทีียบกัั บ บุุ ค ลากรที่่� มีี
คุุณสมบััติใิ นการเข้้าร่่วมโครงการในองค์์กร
ได้้ รัั บ ความรู้้�เรื่่� อ งหลัั ก การปฏิิ บัั ติิ ง าน
สำำ� หรัั บ งานด้้ า นบริิ ก าร สามารถนำำ� ไป
ปฏิิบััติิจริิง สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ตััว
บุุคลากรและองค์์กร ทำำ�ให้้ผู้้�รัับบริิการเกิิด
ความประทัั บ ใจที่่�ได้้รัับ บริิก ารที่่�มีีความ
ใส่่ใจ และมีีความสุุภาพอ่่อนน้้อม จนเลืือก
ที่่� จ ะกลัั บ มาใช้้ บ ริิ ก ารของโรงพยาบาล
สมิิติิเวช ศรีีราชา ต่่อไป

“เคสคนไข้้มาตรวจ MAMMOGRAM ด้้วย
อาการคลำำ�เจอก้้อนที่่�เต้้านม เราได้้ใช้้ B5F
โดยเน้้นการดููแลคนไข้้เป็็นหลััก ตอบสนอง
และดููแลคนไข้้อย่่างรวดเร็็ว เมื่่�อรู้้�ว่่าคนไข้้มีี
ความกัังวลจึึงไม่่เร่่งรีีบตรวจ สัังเกตความ
กัั ง วลของคนไข้้ และรีี บ สอบถามพร้้ อ ม
อธิิบายเป็็นระยะจนคนไข้้คลายกัังวลเพื่่�อ
ให้้การตรวจสำำ�เร็็จ จวบจนคนไข้้แนะนำำ�ให้้
ญาติิเข้้ารัับการตรวจด้้วยเช่่นกััน สร้้างความ
ดีีใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�หญิิงหัันมา
ตรวจมะเร็็งเต้้านม”
นัักรัังสีี โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
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โครงการฝึึกอบรมแพทย์์และทัันตแพทย์์

3

โครงการฝึึกอบรมภาคบัังคัับสำำ�หรัับแพทย์์และทัันตแพทย์์
BDMS ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการเป็็นแพทย์์ที่่�ดีีและเก่่ง (Good Doctor) ที่่�สามารถ
ให้้การรัักษาตามมาตรฐานหลัักวิิชาการแพทย์์-ทัันตแพทย์์ และการให้้บริิการด้้วยความ
จริิงใจ สุุภาพอ่่อนน้้อม ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยและญาติิ เกิิดความไว้้วางใจทั้้�งต่่อแพทย์์ พยาบาล
บุุคลากรทางการแพทย์์ โรงพยาบาล และองค์์กร โดยองค์์กรแพทย์์ของ BDMS ได้้กำำ�หนด
โครงการฝึึกอบรมแพทย์์และทัันตแพทย์์ผ่่านแอปพลิิเคชััน BDMS MSO Training ที่่�
สามารถเข้้าใช้้งานได้้ง่่ายสะดวกทุุกที่่�ทุุกเวลา ซึ่่�งเหมาะสำำ�หรัับแพทย์์และทัันตแพทย์์ที่่�มีี
ข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องของเวลาโดยมีีหลัักสููตรอบรมภาคบัังคัับรายปีี 3 หลัักสููตร ได้้แก่่
หลัักสููตร BDMS
Bylaws

ที่่�มุ่่�งเน้้นเรื่่�อง ข้้อกำำ�หนดในธรรมนููญ
แพทย์์ ที่่�แพทย์์ต้้องปฏิิบััติิตาม โดยมีีผล
ดำำ�เนิินงานในปีี 2564 พบว่่าแพทย์์และ
ทัันตแพทย์์เข้้ารัับการอบรมคิิดเป็็น
60.00% โดยเป้้าหมายการฝึึกอรมใน
หลัักสููตรดัังกล่่าว อยู่่�ที่่� 75%

หลัักสููตร Code of Behavior

หลัักสููตร Doctor Communication

ที่่�มุ่่�งเน้้นเรื่่�อง พฤติิกรรมที่่�ดีีของแพทย์์
โดยมีีผลดำำ�เนิินงาน ในปีี 2564 พบว่่า
แพทย์์และทัันตแพทย์์เข้้ารัับการอบรมคิิด
เป็็น 60.22% โดยเป้้าหมายการฝึึกอบรม
หลัักสููตรดัังกล่่าว อยู่่�ที่่� 75%

ที่่�มุ่่�งเน้้นเรื่่�อง การสื่่�อสารที่่�ถููกต้้อง เหมาะ
สม ทั้้�งต่่อผู้้�ป่่วย ญาติิผู้้�ป่่วย และเพื่่�อน
ร่่วมงาน โดยในปีี 2564 พบแพทย์์และ
ทัันตแพทย์์เข้้าอบรมเฉลี่่�ยที่่� 49.02% โดย
เป้้าหมายการฝึึกอบรม หลัักสููตรดัังกล่่าว
อยู่่�ที่่� 75%

โครงการดัังกล่่าวจะสนัับสนุุนให้้โรงพยาบาลทุุกแห่่งในเครืือ BDMS มีีแพทย์์และทัันตแพทย์์ที่่�ดีีและเก่่ง ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับการ
รัักษาที่่�ได้้มาตรฐาน นำำ�ไปสู่่�ความปลอดภััยของชีีวิิตอย่่างสููงสุุด รวมไปถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างเหมาะสม

โครงการพััฒนาความรู้้�ด้้านการแพทย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง แบบ New Normal
BDMS กำำ�หนดให้้หน่่วยงานวิิชาการแพทย์์ของแต่่ละโรงพยาบาลในเครืือ ได้้ดำำ�เนิินโครงการ
พััฒนาความรู้้�ด้้านการแพทย์์ผ่่านการจััดบรรยายวิิชาการอย่่างต่่อเนื่่�องโดยในปีี 2564 โรง
พยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ (BHQ) และโรงพยาบาลภายในเครืือ BDMS มีีการจััด
บรรยายวิิชาการออนไลน์์ในรููปแบบ New Normal ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น เว็็บไซต์์ของ
ฝ่่ายแพทย์์ (www.bdmscmeonline.com) ควบคู่่�กัับแอปพลิิเคชัันต่่างๆ ภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการรัับและแพร่่
กระจายเชื้้�อภายในโรงพยาบาลรวมทั้้�งพััฒนาความรู้้�ด้้านการแพทย์์อย่่างต่่อเนื่่�องตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ในธรรมนููญแพทย์์ ซึ่่�งจะประเมิินแพทย์์และทัันตแพทย์์ที่่�เข้้าร่่วมฟััง
การบรรยายจากความครบถ้้วนของจำำ�นวนหััวข้้อที่่�จัดั บรรยายในแต่่ละเดืือน เพื่่อ� ให้้แพทย์์
และทัันตแพทย์์บรรลุุเป้้าหมายการศึึกษาต่่อเนื่่�องเฉลี่่�ยเท่่ากัับหรืือมากกว่่า 20 หน่่วยกิิต
ต่่อปีี รวมทั้้�งพััฒนาความรู้้�ด้้านการแพทย์์อย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกสถานการณ์์เพื่่�อสร้้างความ
มั่่�นใจให้้กับั แพทย์์และทัันตแพทย์์เกี่่ย� วกัับความปลอดภััย และสร้้างความเชื่่อ� มั่่นต่่
� อองค์์กร
ว่่ามีีมาตรฐานด้้านความรู้้�ทางการแพทย์์ในระดัับที่่�เชื่่อ� ถืือได้้และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
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ตััวอย่่าง เช่่น โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นักั งานใหญ่่กำำ�หนดนโยบายตามธรรมนููญแพทย์์ (BHQ
Bylaws) ให้้ต้้องจััดบรรยายวิิชาการเพื่่�อพััฒนาความรู้้�ด้้านการแพทย์์อย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับ
แพทย์์และทัันตแพทย์์ โดยในปีี 2564 ได้้ดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวในรููปแบบออนไลน์์ โดย
จััดสรรตารางการบรรยายออนไลน์์ประจำำ�เดืือน แจ้้งแผนการประชุุมวิิชาการแพทย์์ผ่่าน
กลุ่่ม� ไลน์์ และประชาสััมพันธ์
ั ไ์ ปยัังแพทย์์และทัันตแพทย์์ให้้เข้้าร่่วมรัับฟัังผ่่านแอปพลิิเคชััน
ที่่�กำำ�หนด พร้้อมรณรงค์์ให้้แพทย์์และทัันตแพทย์์เข้้าดููวีีดีีโอการบรรยายย้้อนหลัังผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ BDMS CME Online หรืือแอปพลิิเคชััน BDMS MSO Training ซึ่่�งมีีระบบเตืือน
การมีีส่่วนร่่วมพร้้อมติิดตามรายงานการมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�และความก้้าวหน้้าในด้้าน
การประชุุมอบรมของแพทย์์ ซึ่่�งมีีอััตราการเข้้าร่่วมอบรมของแพทย์์โรงพยาบาลกรุุงเทพ
สำำ�นักั งานใหญ่่ ที่่� 73.33% เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดที่่� 80% โดยมีีตััวอย่่างหััวข้้อประชุุม
วิิชาการแพทย์์ในปีี 2564 ดัังนี้้�
COVD-19 : Hematological Events
and the Safety of Vaccine

Early Cancer Detection Present
& Future

Pain Management in COVID-19
Situation & Work from home
syndrome

โครงการนี้้จ� ะสนัับสนุุนให้้แพทย์์และทัันตแพทย์์ได้้รับั การพััฒนาความรู้้�ด้้านการแพทย์์อย่่างต่่อเนื่่อ� งแม้้จะอยู่่ใ� นสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง
ไปจนไม่่สามารถใกล้้ชิดิ หรืือพบปะกัันได้้ ผ่่านเกณฑ์์ตัวั ชี้้วั� ดั ของแพทย์์และทัันตแพทย์์ตามกำำ�หนด และสามารถลดจำำ�นวนอุุบัติั กิ ารณ์์ทาง
คลิินิิกของแพทย์์ได้้ ซึ่่�งสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับแพทย์์และทัันตแพทย์์เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยจากความเสี่่�ยงในการแพร่่กระจายของเชื้้�อ
COVID-19 ก่่อให้้เกิิดการนำำ�ทรััพยากรทางเทคโนโลยีีที่่�มีี เช่่น ห้้องสตููดิิโอในการบัันทึึกการบรรยาย เว็็บไซต์์ หรืือแอปพลิิเคชััน มาใช้้งาน
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด รวมถึึงสนัับสนุุนให้้โรงพยาบาลมีีมาตรฐานด้้านความรู้้�ทางการแพทย์์ในระดัับที่่�เชื่่�อถืือได้้ว่่าผู้้�ป่่วยจะได้้รัับความ
ปลอดภััยสููงสุุดจากการรัักษา ด้้วยความรู้้�ความสามารถของแพทย์์ที่่�ได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผลการพััฒนาบุุคลากรของ BDMS
สรุุปผลการพััฒนาบุุคลากรของ BDMS ปีี 2564

28 ชั่่�วโมง

4

ฝึึกอบรมเฉลี่่�ยต่่อคนต่่อปีี
สำำ�หรัับบุุคลากรที่่�ไม่่ใช่่แพทย์์

เฉลี่่�ย

33 หน่่วยกิิต

การศึึกษาต่่อเนื่่�องของแพทย์์
(CME)5 ต่่อคนต่่อปีี
(เป้้าหมายที่่� 20
หน่่วยกิิตต่่อคนต่่อปีี6)

1,406

บาท

ร้้อยละ

7

ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยต่่อคนในการ
ฝึึกอบรม
(ไม่่รวมแพทย์์)

100

อััตราการจ้้างงานบุุคลากร
ภายในองค์์กรที่่�มีีศัักยภาพ
เพื่่�อความก้้าวหน้้าในอาชีีพ

4
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สถิิติิผลดำำ�เนิินงานการพััฒนาบุุคลากร
ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

2562

เพศหญิิง

เพศชาย

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

การฝึึกอบรมบุุคลากร
การฝึึกอบรมพนัักงาน (ไม่่รวมแพทย์์)
ชั่่�วโมงฝึึกอบรมพนัักงาน
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
พยาบาล

ชั่่�วโมงฝึึกอบรม
เฉลี่่�ยต่่อคน
ชั่่�วโมงฝึึกอบรม
เฉลี่่�ยต่่อคน

บุุคลากรทางการแพทย์์อื่่�น ๆ
ชั่่�วโมงฝึึกอบรม
(เช่่น เภสััชกร นัักกายภาพบำำ�บัดั
เฉลี่่�ยต่่อคน
นัักเทคนิิคอุุปกรณ์์การแพทย์์
เป็็นต้้น)
บุุคลากรสายงานสนัับสนุุนทั่่�วไป ชั่่�วโมงฝึึกอบรม
เฉลี่่�ยต่่อคน
ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยในการฝึึกอบรม
ต่่อคน8

45
38

43
47

36

81
91

72

52

30

68

52

34

25

40

44

50

41

30

38
36

36

30
31

29
39

43
59

31

32

47

31
33

28

43

55
50

34

45
70

70

54

31

36
23

30

22

23

บาท

7,625

6,379

2,134

1,406

จำำ�นวนหน่่วยกิิต
เฉลี่่�ยต่่อคน
ต่่อปีี

30

32

29

33

การฝึึกอบรมแพทย์์
จำำ�นวนหน่่วยกิิตการศึึกษา
ต่่อเนื่่�องของแพทย์์ (CME)9

เป้้าหมาย
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
เฉลี่่�ยต่่อคน
ต่่อปีี

8

30

30
20

31

33
20

29

29
20

32

34
20
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การจููงใจและรัักษาบุุคลากร
การจููงใจและรัักษาบุุคลากร
การจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสามารถสนัับสนุุนความสามารถในการแข่่งขัันและเพิ่่�มโอกาสประสบความ
สำำ�เร็็จตามกลยุุทธ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด BDMS กำำ�หนดแนวทางการจููงใจและรัักษาบุุคลากรโดยกำำ�หนดแนวทางการ
ประเมิินผลงานของพนัักงานที่่�มีีหลัักเกณฑ์์ชััดเจน รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการติิดตามระดัับความผููกพัันของพนัักงาน
ต่่อองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการทบทวนและพิิจารณาค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของบุุคลากร
ที่่�สอดคล้้องตามผลดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร

การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบุุคลากรเพื่่�อพััฒนางานทรััพยากรบุุคคล
BDMS กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการวิิเคราะห์์บุุคลากร (People Analytics) โดยเครืือข่่ายฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของ BDMS ดำำ�เนิินการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลบุุคลากรในปััจจุุบัันและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความต้้องการหรืือทัักษะที่่�ต้้องการ เพื่่�อพััฒนางานด้้านการจััดการทรััพยากร
บุุคคลอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและสอดคล้้องทิิศทางการพััฒนาองค์์กรในปััจจุุบันั และในอนาคต และเพื่่อ� เป็็นข้อ้ มููลกำำ�หนดแนวทางการสรรหา
บุุคลากรใหม่่และจููงใจบุุคลากรปััจจุุบัันบนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�เป็็นรููปธรรม

แนวปฏิิบััติิในการวิิเคราะห์์บุุคลากรของ BDMS (BDMS People Analytics)

การระบุุทัักษะที่่�ต้้องการของบุุคลากรปััจจุุบััน
(Current Workforce Skills Gaps Identification)

การวางแผนบุุคลากรเชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic Workforce Planning)

จััดประชุุมเครืือข่่ายฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลรายเดืือน เพื่่�อรายงาน
ข้้อมููลบุุคลากรในปััจจุุบันั และสถานะบุุคลากรที่่�มีีทัักษะที่่�ยังั เป็็นที่่�
ต้้องการ เทีียบกัับผลดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ เพื่่�อดำำ�เนิินการจััดสรร
กำำ�ลัังคนที่่�มีีทัักษะที่่�ต้้องการจากโรงพยาบาลหรืือบริิษััทเครืือข่่าย
หรืือจากภายนอก ไปเติิมเต็็มโรงพยาบาลหรืือบริิษััทลููกที่่�ยัังขาด
บุุคลการที่่�มีีทัักษะดัังกล่่าวอยู่่�

เครืือข่่ายฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลร่่วมวางแผนบุุคลากรเชิิงกลยุุทธ์โ์ ดย
เฉพาะความพร้้อมของกำำ�ลัังคนที่่�มีีทัักษะที่่�ต้้องการภายใน 3-5 ปีี
ข้้างหน้้า โดยใช้้โมเดลทางคณิิตศาสตร์์ อ้้างอิิงตามผลวิิเคราะห์์การ
คาดการณ์์จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ ความซัับซ้้อนของโรค และแนวโน้้ม
ด้้านสุุขภาพในอนาคต หรืือการวิิเคราะห์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การสรรหาและการจ้้างงานบุุคลากร
(Recruiting & Hiring)

การวััดผลดำำ�เนิินงานของบุุคลากร
(Employee Performance Measurement)

เครืือข่่ายฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลวิิเคราะห์์คุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมของ
ผู้้�สมััครเป็็นบุุคลากร โดยพิิจารณาจากระดัับทัักษะด้้านภาษาและ
ความถนััด เช่่น การทดสอบภาษาอัังกฤษออนไลน์์ที่่ม� าตรฐานเทีียบ
เท่่าสากล TOEIC ซึ่่�งเนื้้�อหาการสอบครอบคลุุมด้้านการให้้บริิการ
สุุ ข ภาพ และการทดสอบบุุ ค ลิิ ก ภาพ Edwards Personal
Preference Schedule (EPPS) เพื่่อ� วิิเคราะห์์จุดุ แข็็งและจุุดอ่่อน
ของผู้้�สมััคร สอดคล้้องตามคุุณค่่า (Core Value) และวััฒนธรรม
ของ BDMS

เครืือข่่ายฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลประเมิินผลดำำ�เนิินงานของบุุคลากร
ผ่่านระบบออนไลน์์ PeopleSoft เป็็นรายครึ่่�งปีีและรายปีี เพื่่�อ
วิิเคราะห์์แนวทางการพััฒนาความรู้้�ความสามารถ โอกาสในการ
เติิบโตทางหน้้าที่่�การงาน และการปรัับขึ้้�นค่่าตอบแทนเป็็นราย
บุุคคล
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การระบุุความเสี่่�ยงเพื่่�อลดอััตรา
การออกจากงาน
(Flight Risks Identification to Improve Retention)

การวิิเคราะห์์ข้้อมููลระดัับเครืือข่่ายองค์์กร
(Organizational Network Analysis)

เครืือข่่ายฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลวิิเคราะห์์ข้้อมููลบุุคลากรและข้้อมููล
เกี่่� ย วข้้ อ งบนฐานข้้ อ มููลระบบการจัั ด การทรัั พ ยากรบุุ ค คล
Peoplesoft ที่่�รวบรวมข้้อมููลจากทั้้�งเครืือ BDMS เพื่่อ� ระบุุประเด็็น
สำำ�คััญที่่�ควรสื่่�อสารและแนวทางจััดการเพื่่�อพััฒนาบุุคลากร โดย
ระบบดัังกล่่าวจะสามารถช่่วยวิิเคราะห์์และระบุุแนวทางสำำ�หรัับ
โครงการเพื่่� อ เตรีียมความพร้้ อ มพนัั ก งานใหม่่ (Onboarding
Program) การฝึึกอบรม แรงจููงใจ ผลดำำ�เนิินงาน รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถกำำ�หนด
แนวทางด้้านทรััพยากรบุุคคลและความพร้้อมของบุุคลากรให้้รับั มืือ
พลวััตการเปลี่่�ยนแปลงและปััจจัยั ภายนอกอย่่างเท่่าทัันและพััฒนา
ผลดำำ�เนิินงานขององค์์กรสููงสุุด

เครืือข่่ายฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลประเมิินและติิดตามระดัับความ
ผููกพัันของบุุคลากรทุุกคนอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นรายปีี เพื่่อ� ระบุุประเด็็น
ที่่�ส่่งผลต่่อระดัับความผููกพัันของบุุคลากร โดยเฉพาะประเด็็นที่่�
ระดัับความผููกพัันน้้อยเพื่่�อสื่่�อสารแก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงและหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการกำำ�หนดมาตรการและแผนการติิดตามที่่�
ชััดเจน

ตััวอย่่างการวางแผนบุุคลากรเชิิงกลยุุทธ์์ของ BDMS  
BDMS ระบุุโอกาสทางธุุรกิิจและการยกระดัับการจััดการทรััพยากรบุุคคลโดยใช้้เครื่่�องมืือวิิเคราะห์์บุุคลากรต่่าง ๆ ในการวางแผนอย่่าง
เป็็นกลยุุทธ์์ ตััวอย่่าง เช่่น การยกระดัับความสำำ�เร็็จในการสรรหาผู้้�สมััครที่่�คุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นบุุคลากรและสามารถสนัับสนุุนความ
สำำ�เร็็จทางธุุรกิิจและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยการใช้้การทดสอบภาษาอัังกฤษออนไลน์์ที่่�เนื้้�อหาครอบคลุุมการให้้บริิการ
สุุขภาพสอดคล้้องตามมาตรฐานสากล การทดสอบบุุคลิิกภาพเพื่่�อวิิเคราะห์์ความสอดคล้้องตามคุุณค่่า (Core Value) และวััฒนธรรม
ของ BDMS รวมถึึงการกำำ�หนดโครงการฝึึกอบรมที่่�สอดคล้้องทิิศทางการพััฒนาองค์์กรและความประสงค์์ของบุุคลากรในสายอาชีีพ ซึ่่�ง
ผลการใช้้เครื่่�องมืือดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้ BDMS สามารถบรรลุุเป้้าประสงค์์ทางธุุรกิิจด้้วยบุุคลากรที่่�มีีความเหมาะสมและสามารถร่่วมกัับ
องค์์กรในการดำำ�เนิินงานอย่่างสอดคล้้องตามกลยุุทธ์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

ระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานด้้านทรััพยากรบุุคคล

1

BDMS กำำ�หนดระบบการบริิหารผลการปฏิิบัติั งิ าน (Performance Management System) สำำ�หรัับการประเมิินผลปฏิิบัติั งิ าน การปรัับ
ตำำ�แหน่่ง และพิิจารณาผลตอบแทนของพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งการประเมิินผลจะพิิจารณาจากขีีดความสามารถหลััก (Core
Competencies) ขีีดความสามารถในการบริิหารงาน (Leadership Competencies) และหน้้าที่่�ตามตำำ�แหน่่งงาน โดยผลการประเมิิน
จะใช้้กำำ�หนดแนวทางพััฒนาความสามารถของพนัักงาน ซึ่่�ง BDMS กำำ�หนดให้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของบุุคลากร ปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อ
ร่่วมหาแนวทางพััฒนาปรัับปรุุงผลการปฏิิบััติิงานเพื่่�อพิิจารณาผลตอบแทนและวางแผนการพััฒนาพนัักงานในปีีถััดไป ทั้้�งนี้้� BDMS เชื่่�อ
ว่่าการประเมิินพนัักงานด้้วยหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนและเป็็นธรรม จะชี้้�ให้้เห็็นโอกาสในการพััฒนาทางอาชีีพการงานจะเป็็นปััจจััยที่่�สามารถ
จููงใจให้้พนัักงานผููกพัันกัับองค์์กรได้้
ผลการประเมิินบุุคลากรในกลุ่่�ม BDMS ปีี 25642
ร้้อยละ 100

ของพนัักงานทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับการทบทวน
ผลการดำำ�เนิินงานและความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
โดยวิิธีีประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััด
และการจััดลำำ�ดัับความสามารถในแผนกเดีียวกััน
1

ดูู รายละเอีี ยดขั้้� นตอนระบบการบริิ หารผลการปฏิิ บััติิงานเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
GRI 404-3

2
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ร้้อยละ 100

ของพนัักงานที่่�ผ่่านเกณฑ์์การประเมิิน
ได้้รัับการปรัับตำำ�แหน่่ง และ/หรืือ ปรัับผลตอบแทน
ตามความเหมาะสม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ความผููกพัันของบุุคลากร   
3

แผนกทรััพยากรบุุคคล BDMS กำำ�หนดแนวทางการสร้้างความผููกพัันกับั บุุคลากรเพื่่อ� ทราบถึึงความต้้องการและโอกาสในการพััฒนาความ
ผููกพัันของพนัักงาน และกำำ�หนดให้้ติดิ ตามผลการดำำ�เนิินงานเป็็นรายปีีผ่่านการทำำ�แบบสำำ�รวจและดำำ�เนิินโครงการเพื่่อ� พััฒนาความผููกพััน
อย่่างต่่อเนื่่�อง

สวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงานประจำำ�ในเครืือ BDMS

4,5

BDMS กำำ�หนดสวััสดิิการรููปแบบต่่าง ๆ สำำ�หรัับพนัักงานประจำำ�โดยมีีตััวอย่่างดัังนี้้�

สวััสดิิการรัักษา
พยาบาล

สวััสดิิการรัักษาฟััน

การคลอดบุุตร

การตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีี

วััคซีีน
และการสร้้างเสริิม
ภููมิิคุ้้�มกัันโรค

สถานที่่�ออกกำำ�ลัังกาย

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

เบี้้�ยขยััน

สิิทธิิการลา

เงิินช่่วยเหลืือเครื่่�อง
แบบพนัักงาน

เงิินช่่วยเหลืืองานศพ

หอพัักพนัักงาน

ศููนย์์บริิบาลบุุตร
พนัักงาน

เงิินช่่วยเหลืือการติิด
เชื้้�อไวรััสเอชไอวีีจาก
การทำำ�งาน

ห้้องอาหารพนัักงาน
และส่่วนลดภายในโรง
พยาบาล

โครงการรัักษาและสร้้างความผููกพัันของพนัักงานกลุ่่�มวิิชาชีีพ
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการรัักษาและสร้้างความผููกพัันกัับ
พนัักงานกลุ่่�มวิิชาชีีพ (Professional) โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีช่่วงอายุุงาน 2-5 ปีี ซึ่่�งปััจจุุบััน
พบการเพิ่่�มขึ้้�นของสถานบริิการสุุขภาพภาคเอกชนที่่�มีีการแข่่งขัันด้้านผลตอบแทนเป็็น
ปััจจััยให้้บุุคลากรกลุ่่�มวิิชาชีีพดัังกล่่าวมีีทางเลืือกในการทำำ�งานมากขึ้้�น ประกอบกัับอััตรา
การลาออกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตจึงึ กำำ�หนดโครงการเพื่่อ� มุ่่�งสร้้างบรรยากาศองค์์กรที่่�น่่าอยู่่� พร้้อม
กำำ�หนดตััวชี้้�วััดในการรัักษาบุุคลากรให้้คงอยู่่�และเพิ่่�มระดัับความผููกพัันของพนัักงานกลุ่่�ม
ดัังกล่่าวให้้มีคี วามภาคภููมิิใจและผููกพัันกับั องค์์กรมากขึ้้น� โดยจััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ�
รัับทราบปััญหา กำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขที่่�ตรงจุุด และจััดกิิจกรรมพััฒนาความผููกพััน
พร้้อมแผนดำำ�เนิินการ โดยพิิจารณาลัักษณะงานที่่�ปฏิิบััติิ สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ความก้้าวหน้้าและโอกาสการเรีียนรู้้� และความขััดแย้้งจากการทำำ�งาน โดยมีีตััวอย่่าง
กิิจกรรมย่่อยดัังนี้้�
3

ดูู รายละเอีี ยดรูู ปแบบโครงการเพื่่� อสร้้างความผูู กพัันกัั บพนัั กงาน BDMS เพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
GRI 401-2
5
ดูู รายละเอีี ยดโครงการสวัั สดิิการและโครการเพื่่� อความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีของพนัั กงานเพิ่่� มเติิ มได้้ ที่่�บทความปลอดภัั ยและความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีของบุุ คลากร
4

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

ตััวอย่่างกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาการคงอยู่่�และความผููกพัันของพนัักงานในกลุ่่�มวิิชาชีีพ อายุุงาน 2-5 ปีี

กิิจกรรม Plearn Space

กำำ�หนดพื้้�นที่่สำ� ำ�หรัับคนหลากหลายกลุ่่ม� ในองค์์กร ในการร่่วมกัันสร้า้ งชุุมชนนักั ปฏิิบัติั ิ (Community
of Practice - CoP) ที่่�หลากหลายตามความถนััด ประกอบด้้วยแพทย์์ พนัักงาน พนัักงานคู่่�สััญญา
มารวมกััน แบ่่งปัันประโยชน์์ในเรื่่�องที่่�สนใจกัันและกััน
กิิจกรรมอภิิปรายกลุ่่�ม iMed Issues

นำำ�ข้อ้ มููลประสบการณ์์จากการใช้้งานในระบบ iMed ของพนัักงานมาทบทวนกระบวนการทำำ�งานและ
วิิเคราะห์์เพื่่�อปรัับปรุุงขั้้�นตอนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
กิิจกรรมเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในสื่่�อสารจากภายใน

ใช้้แอปพลิิเคชััน B Plus ในการสื่่อ� สารประเด็็นสำำ�คัญ
ั ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารคุุณภาพ (QMC)
และหััวหน้้าแผนก (HOD) เพื่่�อให้้พนัักงานรัับทราบและเข้้าใจตรงกััน ถึึงนโยบายขององค์์กร การ
สื่่�อสารความคืืบหน้้าในการพััฒนาในประเด็็นที่่�ต้้องติิดตาม
กิิจกรรมเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารหอพัักของพนัักงาน

ตรวจสอบความพร้้อมและความเรีียบร้้อยของหอพัักโดยรวมเพื่่อ� ตรวจสอบความปลอดภััยและสามารถ
ให้้บริิการพนัักงานได้้อย่่างดีี
กิิจกรรมสบายใจคลิินิิก

จััดทำำ�แบบประเมิินทางจิิตใจเบื้้�องต้้นและเพิ่่�มช่่องทางให้้พนัักงานสามารถขอรัับคำำ�ปรึึกษาทางจิิตใจ
จากนัักจิิตวิิทยาเพื่่�อดููแลจิิตใจพนัักงานโดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาด COVID-19
ผลดำำ�เนิินโครงการพััฒนาการคงอยู่่� และความผููกพัันของพนัักงานในกลุ่่�มวิิชาชีีพ อายุุงาน 2-5 ปีี

99%

อััตราการคงอยู่่�ของบุุคลากรวิิชาชีีพ อายุุงาน 2-5 ปีี
เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�มากกว่่า 99%

60%

คะแนนความผููกพัันของบุุคลากร วิิชาชีีพอายุุงาน 2-5 ปีี
เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�มากกว่่า 60%

โครงการดัังกล่่าวนอกจากจะสนัับสนุุนให้้บุคุ ลากรเกิิดความผููกพัันและรู้้�สึึกเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กรแล้้ว ยัังสนัับสนุุนการสร้้างผลลััพธ์์ใน
การปฏิิบัติั งิ านที่่�ดีี ลดอััตราการลาออกหรืือโอนย้้ายของบุุคลากร และยกระดัับประสิิทธิภิ าพการให้้บริิการแก่่ผู้้�รัับบริิการของโรงพยาบาล
โดยบุุคลากรวิิชาชีีพที่่�เชี่่�ยวชาญและมีีประสบการณ์์
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โครงการ SSH Market Online ตลาดนััดออนไลน์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา ดำำ�เนิินโครงการ SSH Market Online ผ่่านช่่องทางเพจ
เฟสบุ๊๊�คตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการสร้้างรายได้้เสริิมและช่่วยเหลืือสมาชิิก
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ซึ่ง่� เป็็นบุคุ ลากรจากทุุกหน่่วยงานทั้้�งแพทย์์
พยาบาล พนัักงาน และผู้้�รัับเหมาบริิการ ให้้สามารถจำำ�หน่่ายสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ผลไม้้ น้ำำ�� ผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตร และผลิิตภััณฑ์์ OTOP โดยมีีการประสานงานร่่วมกัับ
สิินค้า้ จากโรงงานภาคเอกชนในราคาถููกกว่่าท้้องตลาด และมีีคณะกรรมการสวััสดิกิ ารเป็็น
ผู้้�ดููแลร่่วมกัับแผนกทรััพยากรบุุคคลในการบริิหารจััดการ ประเมิินความพึึงพอใจ และรัับ
ข้้อร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่อ� รัับความคิิดเห็็นจากทั้้�งผู้้�ขายและผู้้�ซื้้อ� ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
จากโครงการดัังกล่่าว
ในปีี 2564 พบว่่าบุุคลากรกว่่า 95% ของโรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา เข้้าร่่วมโครงการ
ดัังกล่่าว ซึ่่�งคาดว่่าจะสนัับสนุุนให้้บุุคลากรทุุกคนมีีช่่องทางทำำ�อาชีีพเสริิมและสร้้างรายได้้
นอกเหนืือจากงานประจำำ� โดยมีีการอำำ�นวยความสะดวกจากองค์์กรในการหาซื้้�อสิินค้้า
เพื่่�ออุุปโภคบริิโภค ซึ่่�งคาดว่่าจะสามารถสร้้างความรู้้�สึึกที่่�ดีีและผููกพัันต่่อองค์์กร และลด
ความเสี่่�ยงในการพบปะผู้้�คนจำำ�นวนมากภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19

ผลสำำ�รวจระดัับความผููกพัันของพนัักงาน ปีี 2564

6

BDMS ดำำ�เนิินการสำำ�รวจระดัับความผููกพัันของบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในปีี 2564 BDMS ยัังคงดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าว
อย่่างต่่อเนื่่�องและได้้ปรัับแนวทางการประเมิินให้้มีีความเหมาะสมและทััดเทีียมแนวทางการเก็็บข้้อมููลตามหน่่วยงานระดัับสากล โดยมีี
รายละเอีียดวิิธีีการประเมิินและผลสำำ�รวจระดัับความผููกพัันในปีี 2564 ดัังนี้้�
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบุุคลากรที่่�ร่่วมตอบแบบประเมิิน
เพศ

ช่่วงวััยตามยุุค

ระดัับตำำ�แหน่่งงาน

ประเภทงาน

ระยะเวลาที่่�ทำำ�งาน

ประเด็็นที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ

ภาวะผู้้�นำำ�
ของผู้้�นำำ�องค์์กร

ความสััมพัันธ์์
เชิิงบวกในองค์์กร

เงิินเดืือน สวััสดิิการ
และสิิทธิิประโยชน์์

การยอมรัับเป้้าหมาย
และค่่านิิยมองค์์กร

ความรู้้�สึึกที่่�ดีี
ต่่อองค์์กร

ความภููมิิใจ
ต่่อที่่�ทำำ�งาน

ความมั่่�นคง
และภาวะเศรษฐกิิจ

สุุขภาพกายและใจ

โอกาสและความก้้าวหน้้า

ผลการปฏิิบััติิงาน
ของตััวพนัักงาน

ความโปร่่งใสในองค์์กร

6

ไม่่ รวมแพทย์์ และทัั นตแพทย์์ ในเครืื อ BDMS

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

ผลสำำ�รวจความผููกพัันของบุุคลากร

7

82
%
ระดัับความผููกพัันของบุุคลากรในเครืือ BDMS

85
%
ระดัับการตอบสนองแบบสำำ�รวจความผููกพััน

ความภาคภููมิิใจต่่อที่่�ทำำ�งาน

เป็็นประเด็็นที่่�มีีโอกาสในการพััฒนาระดัับความผููกพัันสููงสุุด ประเด็็น
รองลงมา คืือ สุุขภาพกายและใจ และโอกาส
และความก้้าวหน้้า ซึ่่�ง BDMS จะกำำ�หนดแนวทางพััฒนา
ระดัับความผููกพัันในประเด็็นดัังกล่่าวต่่อไป

(ไม่่รวมแพทย์์) เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดที่่�
75%

เป็็นประเด็็นที่่�ระดัับความผููกพัันสููงสุุด
ประเด็็นรองลงมา คืือ ผลการปฏิิบััติิงานของตััวพนัักงาน
และการยอมรัับเป้้าหมายและค่่านิิยมองค์์กร

ของบุุคลากร

เงิินเดืือน สวััสดิิการ และสิิทธิิประโยชน์์

ความผููกพัันของแพทย์์  
BDMS กำำ�หนดโครงการเพื่่�อพััฒนาความผููกพัันของแพทย์์ และดำำ�เนิินการการสำำ�รวจความผููกพัันของแพทย์์ที่่�มีีต่่อองค์์กร (Physician
Engagement) อย่่างต่่อเนื่่�องในประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น ทััศนคติิต่่อองค์์กรในเชิิงบวก บทบาทการทำำ�งานในองค์์กร ผลการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้
บรรลุุเป้้าหมายองค์์กร เป็็นต้้น ซึ่่�งส่่งผลให้้แพทย์์ทำำ�งานด้้วยความสมััครใจ ใช้้ความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิงานอย่่างทุ่่�มเท และอยู่่�
ร่่วมงานกัับองค์์กรเป็็นเวลานาน

โครงการจููงใจและรัักษาแพทย์์ – รางวััล BDMS Good Doctor
BDMS กำำ�หนดโครงการรางวััล Good Doctor ซึ่่�งมอบให้้แก่่แพทย์์และทัันตแพทย์์ผ่่าน
คุุณสมบััติิแพทย์์ที่่�ดีีและเก่่ง สามารถให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วยได้้อย่่างครอบคลุุมและมีีคุุณภาพ
สููงสุุด โดยประชาสััมพัันธ์์โครงการดัังกล่่าวให้้กัับแพทย์์และทัันตแพทย์์ของโรงพยาบาล
เครืือข่่าย ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ซึ่่�ง BDMS และองค์์กรแพทย์์จะประเมิินและคััดเลืือกแพทย์์
ที่่�ดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนดเป็็น Good Doctor และได้้รัับโล่่เกีียรติิคุุณ พร้้อมรางวััลและ
การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านแอปพลิิเคชััน BDMS MSO Training โดยแพทย์์และทัันตแพทย์์
ต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�

เป็็ น แพทย์์ ห รืือทัั นต แพทย์์ ที่่�
ปฏิิ บัั ติิ ง านอยู่่� กัั บ รพ.ในเครืือ
BDMS

ผ่่านการอบรมหลัั ก สููตรภาค
บัั ง คัั บ ทั้้� ง หมด ได้้ แ ก่่ BDMS
Bylaws / Code of Behavior /
Doctor Communication

ผ่่านการอบรมหลัักสููตรช่่วยฟื้้�น
คืืนชีีพตามที่่�กำำ�หนด

คะแนนหน่่วยกิิ ต การศึึ ก ษาต่่อ
เนื่่�องของแพทย์์ และทัันตแพทย์์
มากกว่่า 50 หน่่วยกิิตขึ้้�นไป

ไม่่มีีอุุบัติั กิ ารณ์์ที่่ร� ะดัับความเสี่่ย� ง
4 ขึ้้�นไป

ทำำ�ประกัันวิิชาชีีพวงเงิินคุ้้�มครอง
ไม่่น้้อยกว่่ามููลค่่าความเสีียหาย
เบื้้�องต้้นของรพ.ที่่�สัังกััดอยู่่� และ
ประกัันวิิชาชีีพยัังไม่่หมดอายุุ

ผลการประเมิินแพทย์์ประจำำ�ปีใี น
ส่่วนผลการรัั ก ษา (Clinical
outcome) มากกว่่า 80%

ผ่่านการพิิ จ ารณาโดยผู้้�อำำ�น วย
การ รพ.ให้้ แ พทย์์ ท่่ านนั้้� น เป็็ น
Good Doctor

นอกจากการมอบรางวััลและการประชาสััมพัันธ์์แล้้ว โครงการนี้้�จะยัังสามารถช่่วยให้้แพทย์์ของทุุกโรงพยาบาลในเครืือได้้รัับการยอมรัับ
จากผู้้�ป่่วย ญาติิ และเพื่่�อนร่่วมงาน จนก่่อให้้เกิิดความภาคภููมิิใจในการทำำ�งานและเกิิดความผููกพัันธ์์กัับองค์์กร รวมไปถึึงช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยได้้
รัับการรัักษาที่่�ได้้มาตรฐานและมีีความปลอดภััยอย่่างสููงสุุด
7

ในปีี 2564 BDMS ปรัั บแนวทางการสำำ �รวจระดัั บความผูู กพัันของพนัั กงาน เพื่่� อศึึกษาปัั จจัั ยที่่� มีีผลต่่ อระดัั บความผูู กพัันต่่ อองค์์ กรของพนัั กงาน ตามกรอบแนวคิิ ด 4 ด้้ าน
ได้้ แก่่ ปัั จจัั ยภายในองค์์ กร ความวิิ ตกกัังวลในการทำำ �งาน ทัั ศนคติิ ต่่อองค์์ กร และความโปร่่ งใสในองค์์ กร
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โครงการสร้้างแรงจููงใจและรัักษาแพทย์์ ให้้คงอยู่่�
โรงพยาบาลกรุุงเทพอุุดร มีีโครงการสร้้างแรงจููงใจและรัักษาแพทย์์ให้้คงอยู่่� ที่่�ดำำ�เนิินการคู่่�ขนานกัันไปกัับทุุกโครงการ โดยองค์์กรแพทย์์
ของโรงพยาบาลรวบรวมข้้อมููลการจััดรัับแพทย์์ และการดููแลแพทย์์อย่่างต่่อเนื่่�องจนสิ้้�นสุุดการทำำ�งานในโรงพยาบาลกรุุงเทพอุุดร ซึ่่�ง
ดำำ�เนิินการจััดสรรสวััสดิกิ ารด้้านการรัักษาพยาบาล การเยี่่ย� มไข้้แพทย์์และครอบครััว จััดการชดเชยค่่าตอบแทนแพทย์์ในกรณีีที่่�มีกี ารเข้้า
ร่่วมประชุุมทางคุุณภาพ เช่่น PCT, PTT, RM, IC จััดสรรสวััสดิิการด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพแพทย์์ การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การรัับ
วััคซีีนต่่าง ๆ ตามฤดููกาล รวมทั้้�งจััดให้้มีีการประชุุมประจำำ�เดืือน ภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล
โครงการดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้แพทย์์-หรืือทัันตแพทย์์เกิิดความผููกพัันและความรู้้�สึึกที่่�ดีีต่่อองค์์กร สร้้างโอกาสการเกิิดแพทย์์ที่่�ดีี (Good
Doctor) รวมถึึงสามารถลดอััตราการโอนย้้ายหรืือลาออกของแพทย์์ และคาดว่่าจะเกิิดการแนะนำำ�หรืือบอกต่่อในการสรรหาแพทย์์มา
ร่่วมเป็็นแพทย์์ที่่ดีี� ขององค์์กร ซึ่ง่� จะส่่งผลด้้านบวกต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ในการใช้้บริิการของผู้้�รับั บริิการ จวบจนก่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน และการ
เติิบโตขององค์์กร

การสำำ�รวจความผููกพัันของแพทย์์ ปีี 2564
BDMS ดำำ�เนิินการสำำ�รวจความผููกพัันของแพทย์์ที่่มี� ีต่่อองค์์กรโดยอ้้างอิิงแนวทางการประเมิินจากทฤษฏีีที่่�เกี่่ย� วข้้อง และขอความคิิดเห็็น
จากผู้้�บริิหารทางการแพทย์์ก่่อนนำำ�ร่่องสำำ�รวจเพื่่�อรัับรองความสมบููรณ์์ของแบบประเมิินที่่�ประกอบด้้วย 38 หััวข้้อในรููปแบบ 5 Likert
scale ซึ่่�ง BDMS จะดำำ�เนิินการทบทวนข้้อคำำ�ถามทุุก ๆ 3 ปีี และกำำ�หนดค่่าเป้้าหมายทุุก ๆ 1 ปีี
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบุุคลากรที่่�ร่่วมตอบแบบประเมิิน
เพศ

ช่่วงวััยตามยุุค

ระดัับตำำ�แหน่่งงาน

ประเภทงาน

ระยะเวลาที่่�ทำำ�งาน

ตััวอย่่างประเด็็นที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ

การทำำ�การตลาด
(Marketing)

การสื่่�อสาร
(Communication)

ความรู้้�ความสามารถของบุุคลากร
(Knowledge & Competency of Staff)

ค่่าวิิชาชีีพแพทย์์
(Doctor Fee)

ที่่�จอดรถ
(Car Park)

การบริิหารจััดการ
(Management)

ราคา
(Price)

ห้้องพัักแพทย์์
(Doctor Accommodation
& Lounge)

ผลดำำ�เนิินโครงการพััฒนาการคงอยู่่� และความผููกพัันของพนัักงานในกลุ่่�มวิิชาชีีพ อายุุงาน 2-5 ปีี

83.76%

ระดัับความผููกพัันของแพทย์์
เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดที่่� 83%8

73.73%

โอกาสในการแสดงความคิิดเห็็นในการทำำ�งานที่่� รพ.
(Opportunity for giving opinions in hospital works)
เป็็นประเด็็นที่่�มีีโอกาสในการพััฒนาระดัับความผููกพัันของแพทย์์สููงสุุด
ประเด็็นรองลงมา คืือ ความยากในการแยกตััวเองจากงาน
(It is difficult to detach myself from my work)
ที่่�พัักสำำ�หรัับแพทย์์เวร (On call doctor accommodation)
โอกาสในการทบทวนผลความพึึงพอใจของคนไข้้ต่่อ รพ.
(I have the opportunity to review this hospital’s patient
satisfaction data) และบริิการด้้านการตลาด (Marketing Service)
ซึ่่�งองค์์กรแพทย์์ของ BDMS จะกำำ�หนดแนวทางพััฒนาระดัับความ
ผููกพัันในประเด็็นดัังกล่่าวต่่อไป

ระดัับการตอบสนองแบบสำำ�รวจ
ความผููกพัันของแพทย์์

โรงพยาบาลปฏิิบััติิต่่อแพทย์์ด้้วยความเคารพ
(Hospital treats me with respect)
เป็็นประเด็็นที่่�ระดัับความผููกพัันของแพทย์์สููงสุุด
ประเด็็นรองลงมา คืือ บริิการด้้านเภสััชกรรม (Pharmacy services) ความ
ภููมิิใจต่่อการทำำ�งานในโรงพยาบาลและเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร (I am
proud to work with hospital and I am a part of this organization)
บริิการด้้านรัังสีีวิิทยา (Radiology Services) และความสะอาดของสิ่่�ง
อำำ�นวยความสะดวก (Cleanliness of Facilities)
8

อ้้ างอิิ งตาม DSS Health Care Engagement Index (HCEI)
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สรุุปผลการบริิหารจััดการเพื่่�อจููงใจและรัักษาบุุคลากร
สรุุปภาพรวมผลการจููงใจและรัักษาบุุคลากร

9,10,11

อััตราการจ้้างงานบุุคลากร
(% เทีียบกัับบุุคลากรเต็็มเวลาทั้้�งหมดของแต่่ละประเภท)
30

23.25

21.73
16.18

20
10
0

9.51
12.44

ปีี 2561

12.38

ปีี 2562

8.46

7.95

ปีี 2563

ปีี 2564

อััตราการจ้้างงานพนัักงานประจำำ�ใหม่่
อััตราการจ้้างงานแพทย์์เต็็มเวลา

อััตราการออกจากงานของบุุคลากร
(% เทีียบกัับบุุคลากรเต็็มเวลาทั้้�งหมดของแต่่ละประเภท)
20
15
10
5

19.25

18.77

14.09

13.59

16.66

13.22

11.77
8.63

8.26

8.53

8.2

8.46

7.58

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

อััตราการออกจากงานของพนัักงานประจำำ�
อััตราการออกจากงานโดยสมััครใจของพนัักงานประจำำ�

9

16.1

8.93

7.75

อััตราการออกจากงานของแพทย์์เต็็มเวลา
อััตราการออกจากงานโดยสมััครใจของแพทย์์เต็็มเวลา

ในปีี 2563 เนื่่� องจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของ COVID-19 ส่่ งผลให้้ BDMS มีี ความจำำ �เป็็ นต้้ องใช้้ มาตรการควบคุุ มค่่ าใช้้ จ่่ายซึ่่� งรวมถึึ งการจัั ดจ้้างบุุ คลากรด้้ วย
อย่่ างไรก็็ ตาม BDMS จะยัั งคงมุ่่�งส่่ งมอบบริิ การตามมาตรฐานสากลด้้ วยบุุ คลากรเปี่่� ยมคุุ ณภาพอย่่ างต่่ อเนื่่� อง
10
GRI 401-1
11
อัั ตราการออกจากงานทั้้� งหมดจะครอบคลุุ มการออกจากงานแบบสมัั ครใจ (สมัั ครใจออกจากงานเอง) และการออกจากงานแบบไม่่ สมััครใจ เช่่ น เกษีี ยณตามข้้ อกำำ�หนด ถูู กเชิิ ญออก หรืื อเสีี ยชิิ วิิตจากการทำำ �งาน
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สถิิติิผลดำำ�เนิินงานการจููงใจและรัักษาบุุคลากร
บุุคลากรสนัับสนุุนและบุุคลากรทางการแพทย์์ (ไม่่รวมแพทย์์)12
ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

2562

เพศหญิิง

เพศชาย

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

การจ้้างงาน

การจ้้างงานพนัักงาน
ประจำำ�ใหม่่

คน
1,288
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานประจำำ�ทั้้�งหมด

ประเทศไทย

7,507
6,219

3.99

6,177

ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด
อายุุระหว่่าง
30 - 50 ปีี

474
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

1,917
25.54
6.31

คน

100

กััมพููชา

1.33

คน

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

59
42

0.23

0.28

51
17

0.68
0.20

0.23

13

1.12

7

0.26

22

0.24

0.70
37

10

0.98
0.50

35
0.96

29
36

0.98
48

33

0.34

0.73
0.48

0.90

1.46
0.59

49
1.88

1.66

10

53
36

45

43
43

21.05
94

49

1.01

0.87
0.56

15

12

20

6.71

2.67
0.77

1,051
27.76

26.54

30

63

0.79

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

0.68

335

79
56

58.28
1,386

785

8.25

1.45
0.73

17
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

49

11.12

34.79
20.80

2,910
69.40

50.51

244

105
55

0.60

1,505

6.56

555

1,029

27.36
19.22

45
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

475

80.31
3,465

1,494

10.58

1,980
1,443

18.73

61.09
59.48

4,010
99.04

78.70

313

13.11

935

1,807
4,304

10.83

3.07
4,945

2,328

19.84

4,045
16.18

7.59

587

70.32
62.33

948

98.55
81.05

784

72.35

คน

1.92

5,088
4,679

2,361

2,915
5,865

18.08

5,431

10.02

17.74

1,308

4,993

9.51

99.13
82.28

752

597

7,173

99.21

คน

5,908

3.99

7,448

16.93

2,958

21.73
19.26

1,271

อายุุน้้อยกว่่า 30ปีี

1,328

23.25

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

7,236

27
0.74

0.74

0.20

0.54

GRI 401-1
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ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

อายุุระหว่่าง
30 - 50 ปีี

คน

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

เพศหญิิง

6

0.03

อััตราการออกจากงาน
ของพนัักงานประจำำ�
ทั้้�งหมด13

ประเทศไทย

6,215
5,132

3.48
6,146

5,084

17.09
3,500

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

3,025

7.64
2,367

581

38.09
8.17

คน

9.30

279
99

4.49
1.27

1.58

330

33.08

125

6.64

2.41

20.87
93

312

44

8.43
3.86

1,037
27.52

437
241

59.04
1,367

1,714

7.70

5.44
3.22

10.61

40.78
30.99

2,933
69.65

41.09

399

340
200

527

2,113
1,937

80.90
3,460

2,129

8.42

40.29
29.91

18.14

49.51
44.74

4,019
99.03

80.20

436

2,518
1,859

79

13

8.48

901

2,565
2,796

13.14
4,920

4,155

18.53

53.22
48.67

508

ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

530

2.96

98.73
79.58

4,054
16.10

13.50

960

3,326

56.32

คน
ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

19.36

914

5,115
4,974

0.00
4,968

4,205

3.13

98.94
81.80

475

อายุุระหว่่าง
30 - 50 ปีี

1,210

0.02

16.66
16.11

0
0.02

0.03

976

6,184

98.89

คน
ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

3.96

1

5,181
5,017

0.16
1

1

0.00

18.77
16.48

1,062

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

1,233

0.04

0.03
0.00

8
0.20

0.34

0

6,250

19.25

คน
ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

0.03

2

1
0

เพศหญิิง

10
10

0.10

0.03
0.00

เพศชาย

0.44
0.10

2

เพศหญิิง

3

2
0

1,083

เพศชาย

2564

13
7

0.01

0.00

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานประจำำ�ทั้้�งหมด

1

0

0.00

เพศหญิิง

0.11
0.08

0

2563

8

0.11

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

เพศชาย

8
2

ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

2562

49
1.87

6.02

0.89

0.99

อัั ตราการออกจากงานทั้้� งหมดจะครอบคลุุ มการออกจากงานแบบสมัั ครใจ (สมัั ครใจออกจากงานเอง) และการออกจากงานแบบไม่่ สมััครใจ เช่่ น เกษีี ยณตามข้้ อกำำ�หนด ถูู กเชิิ ญออก หรืื อเสีี ยชิิ วิิตจากการทำำ �งาน
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ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

กััมพููชา

คน

เพศหญิิง

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

48

0.34

อายุุระหว่่าง
30 - 50 ปีี

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

29
20

0.14

ประเทศไทย

0.03

คน

14.09

คน

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

98.81

คน

อายุุระหว่่าง
30 - 50 ปีี

2,762
2,404

370

7.87

8.17

1,671
320

375

36.73
7.03

8.29

356

47.51

235

8.73

6.42

46.14
1,750

1,227

316

39.95
32.46

1,882
54.87

1,462
1,469

82.45
2,238

1,739

9.23

40.74
29.69

16.74

56.75
48.56

3,363
99.19

82.40

338

1,844
1,351

683

2,077
2,198

10.98
4,046

3,016

16.01

56.74
52.84

2.24

98.42
82.30

3,387
13.22

9.84

586

2,568

60.70

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

16.77

692

3,602
3,725

0.00
4,079

3,061

1.93

99.07
83.56

358
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

759

0.02

11.77
11.26

0
0.02

0.04

599

4,484
3,802

1

3,660
3,751

2.33

4,496

15.25

0.00

0.16
1

2

13.59
11.88

694
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

775

0.04

0.04
0.00

8
0.20

0.50

0

4,526
3,836

2

2
0

0.02

4,550

2.21

0.17

0.54
10

26

0.02
0.03

714
ร้้อยละทีียบกัับ
พนัักงานประจำำ�ทั้้�งหมด

1

0.20

0.68
0.27

27
0.74

0.42

9

1
2

10

35
17

0.19

2

0.00

0.14

0.70
37

22

0.46
0.32

0

อััตราการ
ออกจากงาน
โดยสมััครใจ
ของพนัักงานประจำำ�
ทั้้�งหมด

12

0.26

0.56
0.42

35
0.97

0.97

7

29

0.47

คน
ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

0.16

13

29
26

เพศหญิิง

48
50

0.31

0.58
0.42

เพศชาย

1.27
0.69

10

เพศหญิิง

16

36
26

9

เพศชาย

2564

66
43

0.37

0.61

คน
ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

23

38

0.19

เพศหญิิง

1.06
0.77

12

2563

66

1.11

คน
ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

เพศชาย

69
21

ร้้อยละเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

2562

1,434
42.90

33.52

7.75

35.16

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

คน

เพศหญิิง

กััมพููชา

47

0.35

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

อายุุระหว่่าง
30 - 50 ปีี

33
21

0.26
21

13

8

0.18

0.18

0
0

0

0.00
0.00

0.00

2

0.60

0

0.05

2

0.00

0.27
2

1

0.05
0.00

11
0.32

2
0

0.29
13

22

0.19

0.00
0.00

0.15

0.79
0.22

12
0.44

0.57

7

0
0

6

29
10

1.59
18

21

0.16

0.40
0.29

0.22

0.74
0.35

24
0.81

1.23

6

18

0.46

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

0.18

9

27
16

1.15
33

45

0.36

0.53
0.46

8

อายุุมากกว่่า 50 ปีี

8

0.27

1.58
0.57

47
1.42

1.37

13

24

0.73

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

0.35

11

58
26

เพศหญิิง

58
50

0.36

0.93
0.75

เพศชาย

1.72
1.28

16

เพศหญิิง

13

42
34

12

เพศชาย

2564

63
58

0.31

1.19

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

14

54

0.44

เพศหญิิง

1.59
1.03

20

2563

72

1.38

คน
ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

เพศชาย

63
16

ร้้อยละเทีียบกัับ
พนัักงานที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

2562

1
0.05

0.05

0.02

0.02

ระดัับความผููกพัันของบุุคลากร

ระดัับความผููกพััน
ของบุุคลากร

ร้้อยละระดัับความผููกพััน
ของบุุคลากร
ร้้อยละเป้้าหมาย

14

74
74

75
74

7514

75
75

75
75

อ้้ างอิิ งผลสำำ �รวจจากปีี 2562 เนื่่� องจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาด COVID-19 ในปีี 2563 ทั้้� งนี้้� ดููรายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มที่่�
https://www.bdms.co.th/newsroom/building-a-sustainable-organization-with-an-employee-engagement-program

124

75

82
75

75

82

82
82

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

บุุคลากรทางการแพทย์์ (เฉพาะแพทย์์)

15

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

2562

เพศหญิิง

เพศชาย

2563

เพศหญิิง

เพศชาย

2564

เพศหญิิง

เพศชาย

เพศหญิิง

การจ้้างงานแพทย์์

อััตราการจ้้างงาน
แพทย์์เต็็มเวลา

คน

356
177

ร้้อยละเทีียบกัับแพทย์์
เต็็มเวลาทั้้�งหมด
ประเทศไทย

179

6.19

177

ร้้อยละเทีียบกัับการจ้้าง
แพทย์์เต็็มเวลาทั้้�งหมด

3.89

2.25
0.00

48.84

2

1.59

51.48
4

4

2.38
0.80

122
98.31

53.17

4

0.80
0.56

111

6
3

4.09
233

134

44.44

122

3.86

97.62
49.87

0

115
7.95

4.56

112

3
2

136

246
186

49.33

8

1.69

6.27

184

237

8.46

99.20
49.72

6

116

370

97.75

คน

189

6.11

348

48.03

252

12.38
6.26

171

กััมพููชา

184

12.44

คน
ร้้อยละเทีียบกัับการจ้้าง
แพทย์์เต็็มเวลาทั้้�งหมด

373

2
1.69

0.79

1.69

0.00

การออกจากงานของแพทย์์

อััตราการออกจากงาน
ของแพทย์์เต็็มเวลา
ทั้้�งหมด

ประเทศไทย

คน

247
125

ร้้อยละเทีียบกัับแพทย์์
เต็็มเวลาทั้้�งหมด

122

4.37

120

ร้้อยละเทีียบกัับแพทย์์
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด
อััตราการออกจากงาน
โดยสมััครใจของแพทย์์
เต็็มเวลาทั้้�งหมด

15

250
127

ร้้อยละเทีียบกัับแพทย์์
เต็็มเวลาทั้้�งหมด

156

8.74
4.44

5.18

1.73

5.23

0.00
226

124

123

9.40
3.29

0
1.73

3.01

156

8.46
4.30

4

280
99

45.89
4

8

4.14

255
123

52.38

7.14
0.00

106
98.27

40.98

11

3.56

121

19
0

3.21

4.19
227

109

51.88

106
7.75

3.93

138

3.21
0.81

125

92.86
40.16

8

2.43

คน

5.00

8
2

117

247
100

56.63

6

1.62

3.32

141

231

8.93

96.79
48.58

4

149

241

97.57

คน

100

4.95

241

48.99

266

8.26
4.26

121

กััมพููชา

149

8.63

คน
ร้้อยละเทีียบกัับแพทย์์
ที่่�ออกจากงานทั้้�งหมด

249

103
7.58

4.16

4.13

3.46

GRI 401-1

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2561
เพศชาย

ประเทศไทย

คน

เพศหญิิง

กััมพููชา

121

49.80

148

เพศชาย

2.43
3.21

119

103
96.10

43.61

51.52

19
0

11

8

4.14

44.59
4

4

0

7.14
0.00

เพศหญิิง

222
116

54.51

3.21
0.81

เพศชาย

98.12
39.76

8

เพศหญิิง

145

8
2

2564

261
99

59.44

6

1.62

เพศหญิิง

99.20
48.99

4

2563

247

98.79

คน
ร้้อยละเทีียบกัับแพทย์์
ที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

เพศชาย

244
123

ร้้อยละเทีียบกัับแพทย์์
ที่่�ออกจากงาน
โดยสมััครใจทั้้�งหมด

2562

1.73
3.01

1.73

0.00

ระดัับความผููกพัันของแพทย์์

ระดัับความผููกพััน
ของแพทย์์

ร้้อยละระดัับความผููกพััน
ของแพทย์์
ร้้อยละเป้้าหมาย

16

อ้้ างอิิ งตาม DSS Health Care Engagement Index (HCEI)

126

80.19
80.61

81.2
79.73

81.00

81.71

82.36
80.66

81.00

83.06

83.76
81.66

82.00

84.27

83.25

83.0016

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

ความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของบุุคลากร
ความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของบุุคลากร
สุุขภาพและความปลอดภััยของบุุคลากรในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�เหมาะสมเป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องควบคุุม
และจััดการ เนื่่�องจากการจััดการที่่�ไม่่ดีีจะก่่อให้้เกิิดการขาดงานของบุุคลากรที่่�เจ็็บป่่วยหรืืออุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
จากสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่ปลอดภััย และส่่งผลกระทบทางลบด้้านการเงิินและด้้านชื่่�อเสีียงต่่อธุุรกิิจ
BDMS ตระหนัักถึึงผลกระทบดัังกล่่าว จึึงกำำ�หนดแนวทางบริิหารจััดการเพื่่�อส่่งเสริิมความปลอดภััยในการทำำ�งาน
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงานและผู้้�ที่่�ทำำ�งานให้้แก่่องค์์กร ให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีความ
ผููกพัันกัับองค์์กรที่่�มีีความปลอดภััย

นโยบายและแนวทางการบริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

1,2

BDMS กำำ�หนดระบบและแนวทางการบริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยสำำ�หรัับบุุคลากรทุุกคนที่่�สอดคล้้องตามผลประเมิิน
ความเสี่่ย� งด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย มาตรฐานของสถานให้้บริิการด้้านสุุขภาพ Hospital Accreditation และ JCI รวมถึึงข้้อ
กำำ�หนดกฎหมายด้้านอาชีีวอนามััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมทางธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ในทุุกสถานประกอบที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงและกำำ�หนดมาตรการในการ
ดำำ� เนิิ นงานด้้ านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยทุุ กกิิ จกรรมทางธุุ รกิิจที่่�เกี่่� ยวข้้ องและไม่่เกี่่� ยวข้้ องกัั บการให้้ บริิ ก ารด้้านสุุขภาพ
ตลอดจนติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

1

ดูู รายละเอีี ยดนโยบายสิ่่� งแวดล้้ อม อาชีี วอนามัั ย และความปลอดภัั ยของโรงพยาบาลในเครืื อ BDMS และรายละเอีี ยดคณะกรรมการความปลอดภัั ย อาชีี วอนามัั ยและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ �งาน เพิ่่� มเติิ ม
ที่่� www.bdms.co.th/sustainability
2
GRI 403-1

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

3

BDMS กำำ�หนดแนวทางการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยรวมถึึงสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานตามข้้อกำำ�หนด
กฎหมายเพื่่�อกำำ�หนดมาตรการจััดการและแนวทางการเฝ้้าระวัังทางด้้านสุุขภาพแก่่พนัักงาน โดยแผนกอาชีีวอนามััย (Occupational
Health Center Center) ร่่วมกัับแผนกอาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อม (Safety Occupational Health & Environment)
ดำำ�เนิินการทบทวนข้้อมููล ส่่งแบบสำำ�รวจข้้อมููลเบื้้�องต้้น สำำ�รวจพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงาน และดำำ�เนิินการสรุุปผล เพื่่�อระบุุสิ่่�งคุุกคามด้้านสุุขภาพ
ค้้นหาและประเมิินความเสี่่�ยงจากการทำำ�งานในแผนกต่่าง ๆ โดยพิิจารณาจากโอกาสของการเกิิดอัันตรายหรืือโอกาสการรัับสััมผััสและ
ระดัับความเป็็นอัันตราย เพื่่�อเสนอแนะแนวทางการจััดการ ป้้องกััน ควบคุุมหรืือแก้้ไขต่่อไป
สิ่่�งคุุกคามสุุขภาพ

กายภาพ

เคมีี

ชีีวภาพ

การยศาสตร์์

เช่่น แสงสว่่าง เลเซอร์์ รัังสีี
อััลตราไวโอเลต รัังสีีเอกซ์์
เสีียง ความร้้อน เป็็นต้้น

เช่่น ฝุ่่�นขนาดเล็็ก
(Respirable Dust) อะมััลกััม
ทางทัันตกรรม ไนโตรเจน
เหลว ไนตรััสออกไซด์์ เมทา
นอล แอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น

เช่่น การสััมผััสเชื้้�อโรคจาก
ผู้้�รัับบริิการหรืือจากการ
ทำำ�งาน

เช่่น นั่่�งหรืือยืืนทำำ�งานเป็็น
เวลานาน ท่่าทางหรืือการ
เคลื่่�อนไหวที่่�ฝืืนธรรมชาติิ
ออกแรงยกสิ่่�งของที่่�มีีน้ำำ��หนััก
มาก หรืือการทำำ�งานซ้ำำ�� ๆ

จิิตวิิทยาสัังคม

ด้้านความปลอดภััย

อััคคีีภััย

ด้้านคุุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร

เช่่น ความเครีียดจากการ
ทำำ�งาน ความรุุนแรงจากคนไข้้
หรืือญาติิ

เช่่น อุุบััติิเหตุุเข็็มทิ่่�มตำำ�
สารคััดหลั่่�งกระเด็็นเข้้าตา
ปลั๊๊�กไฟ น้ำำ��รั่่�ว เพดานชำำ�รุุด
กลิ่่�นเหม็็น แมลง หลอดไฟ
เสีีย เป็็นต้้น

เช่่น ตำำ�แหน่่งและการเข้้าถึึง
ถัังดัับเพลิิง ทางหนีีไฟ ป้้าย
บอกทางหนีีไฟ การเก็็บสาร
ไวไฟ เป็็นต้้น

เช่่น เชื้้�อรา อุุณหภููมิิอากาศไม่่
เหมาะสม ระบบระบาย
อากาศไม่่เพีียงพอ คุุณภาพ
อากาศภายในอาคาร

วิิธีีการป้้องกััน ควบคุุมหรืือแก้้ไข

ควบคุุมทางด้้าน
วิิศวกรรม

3
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การควบคุุมด้้าน
การบริิหารจััดการ

การตรวจวััดสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งาน

การเฝ้้าระวััง
สุุขภาพพนัักงาน
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สารเคมีีที่่�ใช้้ในโรงพยาบาล
BDMS ดำำ�เนิินการสำำ�รวจสภาพแวดล้้อมครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะการทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้สารเคมีีในโรงพยาบาล เช่่น
แผนกที่่�ให้้บริิการตรวจรัักษาและฝ่่ายสนัับสนุุนที่่�สารเคมีีเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยมีีตััวอย่่างรายละเอีียดกลุ่่�มสารเคมีีที่่�ใช้้ในโรงพยาบาล ดัังนี้้�

สารเคมีีสำำ�หรัับทำำ�ลายเชื้้�อโรค

เช่่น กลุ่่�มแอลกอฮอล์์ กลุ่่�มกรด
แอมโมเนีีย กลุ่่�มไอโอดีีน กลุ่่�มแอลดีีไฮด์์
กลุ่่�มอะซิิโตน เป็็นต้้น

สารเคมีีสำำ�หรัับรัักษาสภาพเนื้้�อเยื่่�อเพื่่�อส่่ง
ตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการและฉีีดศพ

ก๊๊าซทางการแพทย์์ใน
ภาชนะใต้้แรงดััน

เช่่น สารกลุ่่�มฟอร์์มาลิิน สารกลุ่่�ม
ฟอร์์มััลดีีไฮด์์ เมทานอล เป็็นต้้น

เช่่น ออกซิิเจน ไนตรััสออกไซด์์
คาร์์บอนไดออกไซด์์ และไนโตรเจน
เป็็นต้้น

ตััวอย่่างการจััดการความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยที่่�สำำ�รวจพบของโรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและประเมิินความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยในพื้้�นที่่�โรงพยาบาล 50 แผนก
ประกอบด้้วยแผนกผู้้�ป่่วยนอก 29 แผนก แผนกผู้้�ป่่วยใน 13 แผนก และฝ่่ายสนัับสนุุน 5 แผนก เพื่่อ� ระบุุสิ่่ง� คุุกคามด้้านสุุขภาพและกำำ�หนด
แนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งให้้สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานของบุุคลากรมีีความปลอดภััย โดยทบทวนเอกสารข้้อมููลความปลอดภััย
สารเคมีี (Safety Data Sheet Sheet) การเดิินสำำ�รวจพื้้�นที่่� และประเมิินระดัับความเสี่่ย� งของปััจจัยั ที่่�อาจเป็็นอันตร
ั ายต่่อสุุขภาพในระดัับ
นััยสำำ�คััญ โดยมีีตััวอย่่างประเด็็นและแนวทางบริิหารจััดการดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงจากการทำำ�งานในพื้้�นที่่�ความเข้้มแสงต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน

ดำำ�เนิินการโดยตรวจสอบความเข้้มแสง ทำำ�ความสะอาดหลอดไฟ
ติิดตั้้ง� หลอดไฟเฉพาะจุุด พิิจารณาปิิดไฟบางจุุด และสอบถามความ
เหมาะสมจากพนัักงานพร้้อมดำำ�เนิินการตรวจวััดความเข้้มแสงสว่่าง
แบบเฉพาะจุุด (Spot measurement) และแบบพื้้�นที่่� (Area
measurement) ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน

ความเสี่่�ยงด้้านคุุณภาพอากาศภายในอาคารจาก
เชื้้�อรา อุุณหภููมิิอากาศที่่�ร้้อนหรืือเย็็นเกิินไป และระบบระบาย
อากาศไม่่เพีียงพอ

ดำำ�เนิินการโดยค้้นหาและกำำ�จััดแหล่่งความชื้้�นเพื่่�อควบคุุมและ
ป้้องกัันในพื้้�นที่่�ที่่�พบเชื้้�อรา และตรวจสอบระบบปรัับอากาศเพื่่�อ
แก้้ไขให้้สามารถปรัับระดัับอุุณหภููมิิได้้และมีีการถ่่ายเทอากาศได้้ดีี
และมีกี ารตรวจวััดการไหลเวีียนอากาศและคุุณภาพอากาศภายใน
พื้้�นที่่�

ความเสี่่�ยงด้้านการยศาสตร์์จากการยกของจากที่่�สููงหรืือมีีน้ำำ��หนััก

ดำำ�เนิินการโดยให้้ใช้้ที่่�หนุุนเท้้าช่่วยกรณีีต้้องเอื้้�อมหยิิบยาและ
เวชภััณฑ์์ที่่�อยู่่�สููงพร้้อมจััดสิ่่�งของที่่�ใช้้บ่่อยให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ยก
เคลื่่อ� นย้้ายได้้สะดวกโดยไม่่ต้้องเอื้้อ� ม และกรณีียกและเคลื่่อ� นย้้าย
ผู้้�ป่่วยให้้มีีพนัักงานอย่่างน้้อย 2 คนในการช่่วยกัันยก

ความเสี่่�ยงด้้านอััคคีีภััยจากทางหนีีไฟชำำ�รุุดหรืือการจััดเก็็บสาร
ไวไฟที่่�ไม่่เหมาะสม

ดำำ�เนิินการโดยแก้้ไขทางด้้านวิิศวกรรมในพื้้�นที่่�ทำำ�งานที่่�ชำำ�รุุดเสีีย
หาย ตามลัักษณะปััญหาที่่�พบในเรื่่�องของความปลอดภััยและอััคคีี
ภััย และตรวจสอบการจััดเก็็บวััตถุุไวไฟให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย  
BDMS กำำ�หนดให้้โรงพยาบาลในความรัับผิิดชอบต้้องกำำ�หนดโครงการเพื่่�อความสอดคล้้องตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และ
ความปลอดภััย รวมถึึงนโยบายเพื่่�ออาชีีวอนามััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีรายละเอีียดโครงการที่่�จััดทำำ�ในโรงพยาบาลในเครืือ BDMS ดัังนี้้�

โครงการเปลี่่�ยนเครื่่�องวััดความดัันไร้้สารปรอท
โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นักั งานใหญ่่เล็็งเห็็นความเสี่่ย� งด้้านสุุขภาพของบุุคลากรทางการแพทย์์จากการใช้้อุปุ กรณ์์ที่่มี� ีปรอทเป็็นส่่วนประกอบ
เช่่น อุุปกรณ์์วััดความดัันโลหิิตของผู้้�ป่่วย จึึงกำำ�หนดโครงการเปลี่่�ยนเครื่่�องวััดความดัันโลหิิตจากประเภทที่่�ใช้้ปรอทเป็็นประเภทที่่�ใช้้เข็็ม
เป็็นตััวชี้้�ความดัันแทน ซึ่่�งในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ได้้ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนมาใช้้เครื่่�องวััดความดัันที่่�ใช้้เข็็มครบทั่่�วทั้้�ง
โรงพยาบาลแล้้ว รวมทั้้�งสิ้้�น 323 เครื่่�อง ทั้้�งชนิิดติิดผนััง ชนิิดตั้้�งพื้้�นล้้อเลื่่�อน และชนิิดตั้้�งโต๊๊ะ และกำำ�หนดให้้เรีียกคืืนอุุปกรณ์์วััดความดััน
ประเภทปรอทเพื่่�อทำำ�การแยกส่่วนและกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง โดยสารปรอทจะถููกส่่งกำำ�จััดประเภทขยะมีีพิิษและตััวเครื่่�องจะจำำ�หน่่ายต่่อไป
สำำ� หรัั บ แผนดำำ� เนิิ น งานในอนาคต โรง
พยาบาลกรุุงเทพสำำ�นักั งานใหญ่่จะงดสั่่ง� ซื้้อ�
เครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์ที่่�มีีสารปรอทมาใช้้
งาน และคาดว่่าจะขยายโครงการดัังกล่่าว
ต่่อไปในโรงพยาบาลในเครืือของ BDMS

โครงการอบรมเพื่่�อสุุขภาวะและความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน
โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ จััดโครงการฝึึกอบรมหลัักสููตรบัังคัับเพื่่�อสุุขภาวะและ
ความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานผ่่านแอปพลิิเคชััน สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ทั้้�งหมดและ
สำำ�หรัับพนัักงานปััจจุุบัันให้้สามารถเข้้าศึึกษาด้้วยตนเองได้้ตลอดเวลา เช่่น การฝึึกอบรม
Facility Management System และการทดสอบแนวทางการปฏิิบััติิเมื่่�อเกิิดเหตุุเพลิิง
ไหม้้ (Code 5) โดยในปีี 2564 ได้้ทำำ�การลงพื้้�นที่่�ให้้ความรู้้� และสร้้างความเข้้าใจในเรื่่�อง
สุุขภาวะและความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน ให้้แก่่พนัักงาน รวมถึึงบริิษััทคู่่�สััญญา
และร้้านค้้า ร้้านอาหารที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�โรงพยาบาลทั้้�งหมด

โครงการปรัับเปลี่่�ยนถัังขยะอัันตรายสำำ�หรัับทิ้้�งของมีีคมเพื่่�อความปลอดภััย
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตดำำ�เนิินโครงการเปลี่่�ยนถัังขยะสำำ�หรัับทิ้้�งของมีีคม
อัั นตร ายเพื่่� อ ความปลอดภัั ย ของผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง าน เนื่่� อ งจากพบว่่ามีี พ นัั ก งานของแผนก
เภสััชกรรมได้้รัับอุุบััติิเหตุุของมีีคมทิ่่�มตำำ�จากการทิ้้�งขวดยามีีคม จึึงดำำ�เนิินการเปลี่่�ยน
ภาชนะรองรัับการทิ้้�งขยะอัันตรายมีีคมในแผนก จากการใช้้ถัังขยะสำำ�หรัับทิ้้�งเข็็มและขวด
ยาปนกััน เป็็นถังั พลาสติิกเพื่่อ� ป้้องกัันการทิ่่�มทะลุุและถัังล้้ม และแยกการทิ้้�งเข็็มกับั การทิ้้�ง
หลอดแก้้วหรืือพลาสติิก (Ampule) และขวดแก้้วเล็็ก (Vial)
ผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวสามารถลดความถี่่�ในการส่่งกำำ�จัดั ถัังขยะอัันตรายมีีคมของแผนก
ห้้องยาจาก 24 ครั้้�งเหลืือ 12 ครั้้�งต่่อปีีเนื่่�องจากการลดการทิ้้�งขยะปะปนของเข็็มและขวด
ยา สามารถลดค่่ากำำ�จััดขยะได้้ปีีละ 17,780 บาทต่่อปีี และลดค่่าถัังขยะลงได้้ 6,230 บาท
ต่่อปีี นอกจากนี้้ผ� ลการติิดตามและเฝ้้าระวัังการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุของมีคี มทิ่่�มตำำ�จากการทิ้้�งขวด
ยามีีคมหลัังปรัับกระบวนการพบว่่าไม่่มีีอุุบััติิเหตุุเกิิดขึ้้�นซ้ำำ��อีีก
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โครงการเพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของบุุคลากร   
4,5

BDMS เข้้าใจและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาและส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่ที่่� ดีี� ของพนัักงานที่่�
นอกเหนืือไปจากด้้านอาชีีวอนามััยในการทำำ�งาน จึึงกำำ�หนดโครงการเพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�
ของบุุ ค ลากรรวมถึึ ง ครอบครัั ว ของบุุ ค ลากร โครงการด้้ า นการส่่งเสริิ ม สุุ ข ภาพและ
โภชนาการ โครงการสนัับสนุุนการออกกำำ�ลััง และโครงการบริิหารจััดการความเครีียด
เป็็นต้้น โดยมีีตััวอย่่างผลดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ดัังนี้้�

โครงการสนัับสนุุนพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููกต้้องให้้กัับพนัักงาน - Office Syndrome
BDMS ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดต่่อสุุขภาพของบุุคลากรโดยเฉพาะประเด็็นด้้าน
การยศาสตร์์ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในประเด็็นด้้านสุุขภาพหลััก ๆ ของบุุคลากรในโรงพยาบาล จึึง
กำำ� หนดให้้ ดำำ� เนิิ น โครงการเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ความรู้้�และแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ถูู กต้้ อ งตามหลัั ก
การยศาสตร์์ โดยในปีี 2564 มีีตััวอย่่างรายละเอีียดโครงการดัังนี้้�
กลุ่่ม� เครืือโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลดำำ�เนิินโครงการสร้้างพฤติิกรรมสุุขภาพ
ที่่�ถููกต้้องให้้กัับพนัักงาน เพื่่�อคััดกรองและวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการยศาสตร์์ของ
บุุคลากรในกลุ่่�มเสี่่�ยง เพื่่�อปรัับปรุุงพฤติิกรรมการทำำ�งานและสภาพแวดล้้อมในสถานที่่�
ทำำ�งานให้้เหมาะสม รวมทั้้�งดููแลและป้้องกัันปัญ
ั หาหรืือความเจ็็บป่่วยของพนัักงานเนื่่อ� งจาก
สภาวะการทำำ�งานที่่�เร่่งรีีบ เคร่่งเครีียด ต้้องทำำ�งานในพื้้�นที่่จำ� ำ�กัดั หรืือทำำ�งานด้้วยท่่าทางซ้ำำ��
ๆ ต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานาน ส่่งผลให้้เกิิดโรคออฟฟิิศซิินโดรมหรืือกลุ่่�มอาการปวดกล้้ามเนื้้�อ
และเยื่่อ� พัังผืืด กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ และปวดเมื่่อ� ยตามอวััยวะ ส่่งผลต่่อการทำำ�งานและคุุณภาพ
ชีีวิิต
โรงพยาบาลพญาไท 1 ดำำ�เนิินโครงการ “Office Syndrome” โรงพยาบาลพญาไท 2
ดำำ�เนิินโครงการ “Ergonomic Risk Assessment (Back office)” โรงพยาบาลพญาไท
3 ดำำ�เนิินโครงการ “Office Syndrome ภััยร้้ายที่่�ไม่่ควรมองข้้าม” และโรงพยาบาลเปาโล
พหลโยธิิน ดำำ�เนิินโครงการ “PLP ห่่างไกล OFFICE SYNDROME” ซึ่่�งทั้้�งหมดจััดในรููป
แบบการบรรยายเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโรคออฟฟิิศซิินโดรมโดยแผนก
กายภาพบำำ�บัดั เพื่่อ� ให้้พนัักงานทราบถึึงสาเหตุุ การป้้องกััน การรัักษา และสอนการบริิหาร
ร่่างกาย พร้้อมออกสำำ�รวจสภาพแวดล้้อมและโต๊๊ะทำำ�งานของพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
รวมถึึงการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันและถ่่ายภาพหรืือวีีดีีโอขณะทำำ�กิิจกรรมส่่งเข้้ากลุ่่�มไลน์์ของ
โครงการเพื่่�อร่่วมลุ้้�นรัับของรางวััลสำำ�หรัับคนที่่�ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการทำำ�งานได้้อย่่าง
ถููกต้้อง นอกจากนี้้�ยัังมีีการประเมิินและรายงานผลการดำำ�เนิินโครงการต่่อคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและคณะทำำ�งาน และออกแบบกิิจกรรมและการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของ
พนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ พร้้อมต่่อยอดโครงการสำำ�หรัับพนัักงานทุุกกลุ่่�มต่่อไป
ผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวพบว่่าพนัักงานที่่�มีีอาการปวดคอ ไหล่่ หลััง และต้้องพบแพทย์์
มากกว่่า 1 ครั้้�ง ด้้วยอาการเดิิม และพนัักงานที่่�ต้้องทำำ�กายภาพบำำ�บััด มีีจำำ�นวนลดลง
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 80% และสามารถลดอััตราค่่ารัักษาพยาบาลสวััสดิิการพนัักงาน ปีี
2564 ในกลุ่่�มโรคออฟฟิิศซิินโดรมได้้กว่่า 20% ทั้้�งนี้้�บุุคลากรที่่�ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมจะ
สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น� ซึ่ง่� จะส่่งผลให้้พนัักงาน
เหล่่านี้้�สามารถเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการและเพื่่�อนร่่วมงานอีีกด้้วย
4

ดูู รายละเอีี ยดโครงการเพื่่� อความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีของบุุ คลากรเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
GRI 403-6

5

สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการสนัับสนุุนความรู้้�ด้้านการดููแลสุุขภาพและโภชนาการที่่�ดีี 
BDMS กำำ�หนดโครงการเพื่่�อสนัับสนุุนความรู้้�ด้้านการดููแลสุุขภาพและโภชนาการที่่�ดีีของ
บุุคลากร เพื่่�อให้้สุุขภาพแข็็งแรง และเป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานการตรวจสุุขภาพประจำำ�
ปีี ซึ่่�งในปีี 2564 โรงพยาบาลในเครืือ BDMS ได้้จััดโครงการดัังกล่่าว เช่่น คลิินิิกพนัักงาน
(Staff Clinic) ที่่�ให้้ความรู้้�เรื่่�องการดููแลสุุขภาพ โดยแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ตรวจวิินิิจฉััยเบื้้�องต้้น หากพบปััญหาสุุขภาพและจำำ�เป็็นต้้องรัับการรัักษาก็็จะส่่งต่่อให้้แก่่
แพทย์์เฉพาะทางเพื่่�อทำำ�การรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีตััวอย่่างโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตััวอย่่างโรงพยาบาลพญาไท 3 ดำำ�เนิินโครงการ “เบาหวานรู้้�ไว้้ก่่อนจะสาย” เพื่่อ� ตอบสนอง
ยุุทธศาสตร์์ขององค์์กรด้้านการเป็็นองค์์กรแห่่งสุุขภาพและความสุุข โดยวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การตรวจสุุขภาพร่่างกายประจำำ�ปีีโดยเฉพาะพนัักงานที่่�อยู่่�ในภาวะเสี่่�ยงต่่อโรคเบาหวาน
คืือ ค่่าน้ำำ��ตาลในเลืือดมากกว่่า 100 มิิลลิิกรััมต่่อเดซิิลิิตรและมีีค่่าน้ำำ��ตาลเฉลี่่�ยสะสม
มากกว่่า 5.7% ให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมรัับฟัังความรู้้�เรื่่�องโรคเบาหวาน อาหาร การออกกำำ�ลััง
กายที่่�เหมาะสมกัับโรค และการใช้้ยา โดยแพทย์์ นัักกายภาพบำำ�บััด นัักกำำ�หนดอาหาร
วิิชาชีีพ และเภสััชกร พร้้อมดำำ�เนิินการติิดตามพฤติิกรรมและติิดตามผลน้ำำ��ตาลเฉลี่่ย� สะสม
เป็็นรายบุุคคล
ผลการดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวพบว่่าพนัักงานกลุ่่�มเสี่่�ยงเป็็นโรคเบาหวานมีีค่่าน้ำำ��ตาลสะสมน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 7% และพนัักงานกลุ่่�ม
เป็็นโรคเบาหวานที่่�ไม่่เปลี่่�ยนเป็็นกลุ่่มที่่
� ร้� า้ ยแรงขึ้้น� มีีค่่าน้ำำ��ตาลสะสมน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 8% นอกจากนี้้ยั� งั คาดว่่าจะช่่วยให้้พนัักงานกลุ่่ม�
ที่่�มีีระดัับค่่าน้ำำ��ตาลในเลืือดเกิินเกณฑ์์ มีีความรู้้�และแนวทางในการดููแลสุุขภาพร่่างกายไม่่ให้้อาการร้้ายแรงขึ้้�นกว่่าเดิิมและสามารถรัักษา
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดในอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิได้้ ซึ่่�งจะเป็็นตััวอย่่างพฤติิกรรมการดููแลสุุขภาพด้้านโภชนาการที่่�ดีีให้้แก่่เพื่่�อนร่่วมงานและลด
ภาระค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาอาการที่่�เกี่่�ยวกัับโรคเบาหวานได้้

โครงการสนัับสนุุนการออกกำำ�ลัังกาย  
BDMS ให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการออกกำำ�ลัังเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของบุุคลากรทุุกคน จึึง
กำำ�หนดให้้โรงพยาบาลในเครืือจััดโครงการสนัับสนุุนการออกกำำ�ลัังกาย เช่่น รณรงค์์การ
เดิินออกกำำ�ลังั กาย การจััดศููนย์์ออกกำำ�ลังั กาย หรืือการจััดชมรมและกิิจกรรมเต้้นออกกำำ�ลังั
ให้้แก่่บุุคลากร เป็็นต้้น โดยตััวอย่่างรายละเอีียดการดำำ�เนิินโครงการในปีี 2564 ดัังนี้้�
โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่ จััดโครงการ BHH Healthy Me เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ดีี
แก่่พนัักงาน โดยสนัับสนุุนให้้พนัักงานที่่�เจ็็บป่่วยด้้วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) และ
พนัักงานที่่�มีีภาวะเสี่่�ยงเป็็นโรคอ้้วนให้้มีีสุุขภาวะแข็็งแรงและผลตรวจสุุขภาพเป็็นไปตาม
เป้้าหมาย โดยกิิจกรรมดัังกล่่าวจะมีพี ยาบาลติิดตามการออกกำำ�ลังั กายและการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรม มีีตััวแทน Health Coach คอยกระตุ้้�นการออกกำำ�ลัังกาย และมีีฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคลติิดตามผลลััพธ์์รายเดืือน ผ่่านแอปพลิิเคชัันและกลุ่่ม� ไลน์์ และประเมิินภาวะสุุขภาพ
ร่่างกายจากผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
ผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวพบว่่า 29.92% ของสมาชิิกโครงการมีีผลตรวจสุุขภาพผ่่านเป้้า
หมายที่่�ตั้้�งไว้้ และสมาชิิกโครงการทั้้�งหมดสามารถคุุมความดัันโลหิิตได้้ในช่่วงมาตรฐาน
และไม่่มีกี ารปรัับเพิ่่�มยารัักษาโรคความดัันโลหิิต นอกจากนี้้ยั� งั สามารถลดยารัักษาโรคความ
ดัันโลหิิตได้้ 1 ราย และสามารถหยุุดยารัักษาโรคความดัันโลหิิตได้้ 2 ราย
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โครงการดัังกล่่าวจะสนัับสนุุนให้้พนัักงานเกิิดพฤติิกรรมในการออกกำำ�ลัังกายและหัันมา
ดููแลสุุขภาพของตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดผลประโยชน์์ ผ่่อนคลาย
ความเครีียดจากการทำำ�งาน เกิิดความสััมพันธ์
ั ที่่์ ดีีจ
� ากการทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกััน ในกลุ่่ม� เพื่่อ� น
ร่่วมงาน รวมทั้้�งสามารถใช้้โอกาสนี้้�ชวนคนในครอบครััวร่่วมออกกำำ�ลัังกายไปด้้วยกััน เกิิด
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในครอบครััวได้้เช่่นกััน และโครงการดัังกล่่าวยัังสามารถทำำ�ให้้การใช้้
สวััสดิิการการรัักษาพยาบาลจากโรคที่่�ป้้องกัันได้้ลดลง

โครงการด้้านการจััดการความเครีียด 
BDMS ตระหนัักดีีว่่างานบริิการด้้านสุุขภาพมีคี วามกดดัันและสามารถส่่งผลให้้เกิิดความเครีียด
ต่่อพนัักงานโดยตรงทั้้�งทางกายและสุุขภาพจิิต จึึงจััดโครงการเพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านการจััดการ
ความเครีียดแก่่บุุคลากร เช่่น การจััดสถานที่่�ทำำ�งานเพื่่�อสนัับสนุุนความคิิดสร้้างสรรค์์ หรืือการ
ประเมิินสุุขภาพจิิตของบุุคลากร เพื่่�อกำำ�หนดโครงการลดความวิิตกกัังวลและเอื้้�อให้้เกิิดความ
สบายใจมากขึ้้�นระหว่่างการทำำ�งาน ซึ่่�งจะส่่งผลดีีต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน โดยมีีตััวอย่่าง
โครงการเพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารจััดการความเครีียดในปีี 2564 ดัังนี้้�
โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่จััดโครงการฝึึกอบรม “สร้้างสุุขด้้วยสติิในองค์์กร” เพื่่อ� ตอบสนอง
กลยุุทธ์์ด้้านการดููแลสุุขภาพจิิตใจของพนัักงาน และสอดคล้้องตามมาตรฐาน Hospital
Accreditation หััวข้้อสุุขภาพจิิตและการทำำ�สมาธิิเนื่่�องจากความเครีียดสามารถส่่งผลให้้เกิิด
อุุบััติิเหตุุและเป็็นอัันตรายต่่อตััวพนัักงานและเกิิดความผิิดพลาดในการบริิการ รวมทั้้�งอาจส่่ง
ผลกระทบทางอารมณ์์ด้้านลบถึึงครอบครััวพนัักงานด้้วยเช่่นกััน โครงการดัังกล่่าวจััดอบรมให้้
แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานทั้้�งหมด ซึ่่�งได้้จััดอบรมในรููปแบบสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการออนไลน์์
(Online Workshop) ระยะ 1 วััน เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 โดยมีี
หััวข้้อหลััก ได้้แก่่ สติิกัับการพััฒนาตน สติิในการทำำ�งานร่่วมกััน และสติิกัับการพััฒนาองค์์กร
ซึ่่�งมีีผู้้�ผ่่านการอบรมแล้้ว 95% ของพนัักงานทั้้�งหมด ผู้้�ที่่�ผ่่านการอบรมจะได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรม
BHH กล้้าดีี Happy Soul โดยให้้ส่่งภาพกิิจกรรมการนั่่�งสมาธิิก่่อนและหลัังเลิิกงานเพื่่�อแลก
เป็็นคะแนนสะสม รวมถึึงมีีการส่่ง สติิสตอรี่่�แชร์์ เพื่่�อแบ่่งปัันเรื่่�องราวดีีๆที่่�ได้้จากการนำำ�สมาธิิ
และสติิไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ซึ่่�งพนัักงานนำำ�ไปใช้้จริิงในด้้านการทำำ�งาน การปฏิิบััติิกิิจวััตร
ประจำำ�วััน การใช้้จ่่ายเงิิน และการออกกำำ�ลัังกาย รวมถึึงการติิดตามให้้เป็็นวิิถีีขององค์์กร และ
ตััวอย่่างผลดำำ�เนิินโครงการในการการปฏิิบััติิงาน เช่่น ลดอััตราการจััดยาคลาดเคลื่่�อนในห้้อง
ยาได้้หลัังจากร่่วมโครงการฝึึกอบรมดัังกล่่าว
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน ดำำ�เนิินโครงการ Stop Staff Stress เพื่่�อตอบสนองกลยุุทธ์์ด้้าน
ความปลอดภััยของคนไข้้และบุุคลากร โดยดููแลรัักษาสภาพจิิตใจของบุุคลากรที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 และได้้รัับผลกระทบต่่อสภาพจิิตใจด้้าน
ความเครีียดและอาการซึึมเศร้้า เนื่่�องจากกดดัันจากผู้้�ป่่วย ญาติิ หรืือการที่่�ต้้องอยู่่�ห่่างจาก
ครอบครััวเนื่่อ� งจากเป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามเสี่่ย� งในการที่่�จะติิดเชื้้อ� ได้้ โครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
และประเมิินเพื่่�อคััดแยกบุุคลากรตามระดัับความเครีียดเพื่่�อออกแบบกิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับ
แต่่ละกลุ่่�มโดยผู้้�จััดการแผนกศููนย์์จิิตเวช และทีีมสหสาขา โดยมีีรายละเอีียดกลุ่่�มความเครีียด
ดัังนี้้�
กลุ่่�มความเครีียดสููง

นััดพบจิิตแพทย์์เพื่่�อประเมิินและให้้ความ
ช่่วยเหลืือด้้านจิิตใจ เพื่่�อระบายความไม่่
สบายใจ ทำำ�จิิตบำำ�บััด หรืือให้้ยาคลายกัังวล
ในรายที่่�มีีความเครีียดสููงและติิดตามอาการ

กลุ่่�มความเครีียดปานกลาง

ผู้้�เชี่่�ยวชาญจััดกิิจกรรมดนตรีีบำำ�บััด
(Music Therapy) และศิิลปะบำำ�บััด
(Art Therapy) 2 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์

กลุ่่�มความเครีียดต่ำำ��

ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพจิิต
นััดสััมภาษณ์์พนัักงานเพื่่�อรัับฟัังปััญหาและ
ให้้คำำ�แนะนำำ� พร้้อมจััดกิิจกรรม
ให้้กำำ�ลัังใจซึ่่�งกัันและกััน
เช่่น เขีียนข้้อความให้้กำำ�ลัังใจ
สร้้างส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้บุคุ ลากรมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการบริิหารจััดการความเครีียดจากการทำำ�งานและสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ก่่อให้้เกิิดความสุุขและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น อีีกทั้้�งองค์์กรสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลบุุคลากรกลุ่่�มภาวะ
เครีียดลง และให้้บุุคลากรเหล่่านี้้�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีและสามารถแนะนำำ�ผู้้�รัับบริิการต่่อไปได้้
นอกจากนี้้� โรงพยาบาลพญาไท 3 ดำำ�เนิินโครงการจััดทำำ�แบบประเมิินสุุขภาพจิิตให้้พนัักงาน เพื่่อ� คััดกรองผู้้�ที่่มี� สุี ขุ ภาพจิิตต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ ให้้
ได้้เข้้ารัับฟัังการบรรยายความรู้้�ด้้านสุุขภาพจิิตจากผู้้�เชี่่ย� วชาญ และทำำ�แบบประเมิินหลัังจบการบรรยาย เพื่่อ� วิิเคราะห์์และคััดกรองพนัักงาน
กลุ่่�มสุุขภาพจิิตต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์จนมีีภาวะเป็็นโรคซึึมเศร้้าให้้เข้้ารัับคำำ�ปรึึกษากัับผู้้�เชี่่�ยวชาญเป็็นรายบุุคคล ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวจะช่่วยให้้
พนัักงานลดความเครีียด ความวิิตกกัังวล สามารถปรัับทััศนคติิในการทำำ�งานและในชีีวิิตประจำำ�วันั สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และมีคี วามสุุข และองค์์กรสามารถทราบถึึงปััญหาสุุขภาพจิิตของพนัักงานและแก้้ไขได้้ตรงจุุด เพื่่อ� ลดอััตราการเข้้ารัับการรัักษาด้้วยภาวะ
สุุขภาพจิิตของพนัักงาน

โครงการสนัับสนุุนสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19  
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ตและโรงพยาบาลดีีบุุกดำำ�เนิินโครงการเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
COVID-19 ให้้กัับบุุคลากร เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการแพร่่กระจายหรืือรัับเชื้้�อและลดความ
เสี่่ย� งของความรุุนแรงจากการติิดเชื้้อ� ควบคู่่ไ� ปกัับการรณรงค์์ให้้สวมใส่่อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันเพื่่อ�
ให้้มีีความพร้้อมที่่�ปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวส่่งผลให้้
98.7%6 บุุคลากรทางการแพทย์์และบุุคลากรทั่่�วไปได้้รัับวััคซีีนและดำำ�เนิินการฉีีดกระตุ้้�น
เข็็ม 3 (Booster) ให้้แก่่ผู้้�ที่่�สมััครใจ
โรงพยาบาลสมิิติเิ วช ศรีีราชา ดำำ�เนิินโครงการสวััสดิกิ าร SSH Happy Rice ในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาด COVID-19 ซึ่่�งต่่อยอดจากผลสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานปีี 2563
ในประเด็็นต้้องการให้้ช่่วยสนัับสนุุนเรื่่�องอาหารกลางวััน เพื่่�อช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่าย
โครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการสวััสดิกิ ารร่่วมกัับแผนกทรััพยากรบุุคคลใน
การจััดสรรอาหารและผลไม้้ให้้แก่่พนัักงานทุุกวัันพุธุ ของสััปดาห์์และติิดตามระดัับความพึึง
พอใจตลอดระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ

โครงการสุุขภาพดีี ชีีวีีมีีสุุข – 3อ. อาหาร อารมณ์์ ออกกำำ�ลัังกาย
ในปีี 2564 โรงพยาบาลพญาไท 1 ดำำ�เนิินโครงการ “สุุขภาพดีี ชีีวีีมีีสุุข” สอดคล้้องตาม
กลยุุทธ์์การดููแลพนัักงานและกระตุ้้�นให้้พนัักงานตระหนัักเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการดููแล
และปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพรวมทั้้�งส่่งเสริิมการดููแลสุุขภาพเชิิงป้้องกััน ซึ่ง่� ดำำ�เนิินการ
ในรููปแบบโครงการ Let’s Get Healthy ที่่� บููร ณาการศาสตร์์ Total Lifestyle
Modification (TLM) สำำ�หรัับพนัักงานที่่�มีีดััชนีีมวลกาย (BMI) มากกว่่า 25 ให้้ลดลงอย่่าง
น้้อย 10% ของค่่า BMI เดิิม โดยวิิเคราะห์์ผลการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีแล้้วแบ่่งกลุ่่�มตาม
สภาวะสุุขภาพ ก่่อนจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ 3อ. ได้้แก่่ อาหาร อารมณ์์ และออกกำำ�ลังั กาย
ให้้เหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�ม
โครงการดัังกล่่าวจะสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีสุุขภาพกายสุุขภาพใจที่่�แข็็งแรง เกิิดความ
กระฉัับกระเฉง คล่่องแคล่่ว สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างเต็็มที่่� และเป็็นต้้นแบบในการสร้้าง
สุุขภาพที่่�ดีีพร้้อมส่่งต่่อวิิธีีการดููแลสุุขภาพให้้กัับเพื่่�อนร่่วมงาน ครอบครััวและคนใกล้้ชิิด
อีีกทั้้�งสามารถลดการใช้้วงเงิินสิิทธิ์์�สวััสดิิการรัักษาพยาบาลต่่อปีีลงได้้ และส่่งเสริิมภาพ
ลัักษณ์์การเป็็นองค์์กรบริิการด้้านสุุขภาพให้้เป็็นมืืออาชีีพ ซึ่่�งจะสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ให้้
ผู้้�รัับบริิการและเชื่่�อมั่่�นต่่อโรงพยาบาลต่่อไป
6

บุุ คลากรที่่� ไม่่ ได้้ รัับวัั คซีี น เนื่่� องจากสภาพร่่ างกายหรืื อลาศึึ กษาต่่ อ เป็็ นต้้ น
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โครงการพััฒนาความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของแพทย์์ ในองค์์กร

7

โรงพยาบาลกรุุงเทพอุุดร ดำำ�เนิินโครงการเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความเป็็นอยู่่ใ� นชีีวิิตประจำำ�วันั และส่่งเสริิมสุุขภาพของ
แพทย์์ เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจทางบวกว่่าแพทย์์ที่่�มีีความสุุขกัับการปฏิิบััติิงานจะสามารถส่่งผลบวกต่่อความพึึงพอใจของผู้้�เข้้ารัับบริิการ จึึง
ดำำ�เนิินโครงการอำำ�นวยความสะดวกแพทย์์ให้้พร้้อมปฏิิบััติิงานตามตารางออกตรวจ เช่่น จััดสรรเสื้้�อกาวน์์พร้้อมใช้้ให้้แพทย์์ทุุกท่่าน
สวััสดิกิ ารอาหารแพทย์์ตามตารางการออกตรวจ บริิการรัับส่่งแพทย์์ระหว่่างที่่�พักั กัับที่่�ทำำ�งาน สวััสดิกิ ารด้้านการรัักษาพยาบาล การเยี่่ย� ม
ไข้้แพทย์์และครอบครััว สวััสดิิการด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพแพทย์์ ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี วััคซีีนตามฤดููกาล บริิการห้้องพัักผ่่อนขณะ
รอตรวจ รวมถึึงดำำ�เนิินการทางธุุรการให้้แพทย์์ โครงการดัังกล่่าวจะสนัับสนุุนความสะดวกให้้แพทย์์พร้้อมเข้้าดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยอย่่างมืือ
อาชีีพได้้ตลอดเวลาและทัันท่่วงทีี และช่่วยให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในโรงพยาบาลของแพทย์์เป็็นไปอย่่างสะดวกสบายและปลอดภััย ส่่งผลให้้
การรัักษาเกิิดประสิิทธิิภาพที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่ผู้้�รัับบริิการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน ดำำ�เนิินโครงการดููแลความเป็็นอยู่่ที่่� ดีี� ของแพทย์์เพื่่อ� จููงใจและรัักษาแพทย์์ให้้ทำำ�งานอยู่่กั� บั โรงพยาบาลอย่่าง
ยั่่�งยืืน มีีความสุุขในการทำำ�งานร่่วมกัับเพื่่�อนร่่วมงานและกลุ่่�มแพทย์์ในโรงพยาบาล ส่่งผลถึึงการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดย
จััดสรรอาหารสำำ�หรัับแพทย์์เวร ดููแลความเป็็นอยู่่�ในห้้องพัักแพทย์์ (Doctor Lounge) เช่่น มุุมของว่่าง มุุมอาหาร มุุมพัักผ่่อน และมุุม
บัันเทิิง มีีการเปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของแพทย์์และทัันตแพทย์์ผ่่านการจััดประชุุมระหว่่างผู้้�บริิหาร (ผู้้�อำำ�นวยการโรง
พยาบาลและผู้้�อำำ�นวยการแพทย์์) เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน และดำำ�เนิินการประเมิินความพึึงพอใจของแพทย์์ทุุกฝ่่ายจากการสำำ�รวจประจำำ�ปีี
(BDMS-Physician Engagement) รวมทั้้�งดููแลแพทย์์และทัันตแพทย์์กรณีีมีีการจััดเลี้้ย� งภายใน หรืืองานเลี้้ย� งขอบคุุณแพทย์์ ซึ่ง่� ผลดำำ�เนิิน
โครงการพบว่่าอััตราการคงอยู่่ข� องแพทย์์สููงขึ้้น� ลดอััตราการลาออกของแพทย์์ และผลดำำ�เนิินงานของแพทย์์อยู่่เ� กณฑ์์ดีีเทีียบกัับโรงพยาบาล
ในเครืือทั้้�งหมด

7

GRI 401-2
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สถิิติิผลดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ผลการดำำ�เนิินงาน*

หน่่วย

8,9

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2562

2563

2564

ชั่่�วโมง

54,828,850

55,015,253

49,402,046

49,136,115

ชั่่�วโมง

12,736,913

13,759,384

12,872,439

12,518,483

จำำ�นวนชั่่�วโมงในการปฎิิบััติิงาน (Number of Hours Worked)

พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์
ผู้้�รัับเหมา
การบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน (Work-related

Injury)10

การเสีียชีีวิิตอัันเนื่่�องมาจากการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน (Number of High-consequence work-related injuries)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีี

0

0

0

0

ผู้้�รัับเหมา

กรณีี

0

0

0

0

อััตราการเสีียชีีวิิตอัันเนื่่�องมาจากการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน (Rate of Fatalities as a result of work-related injury)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0

0

0

0

ผู้้�รัับเหมา

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0

0

0

0

การบาดเจ็็บขั้้�นรุุนแรงอัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งาน (Number of High-consequence work-related injuries)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีี

0

0

0

0

ผู้้�รัับเหมา

กรณีี

0

0

0

0

อััตราการบาดเจ็็บขั้้�นรุุนแรงอัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งาน (Rate of High-consequence work-related injuries)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0

0

0

0

ผู้้�รัับเหมา

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0

0

0

0

การบาดเจ็็บอัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งานที่่�บัันทึึกได้้ (Number of recordable work-related injuries )
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีี

477

478

345

296

ผู้้�รัับเหมา

กรณีี

30

54

34

43

อััตราการบาดเจ็็บอัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งานที่่�บัันทึึกได้้ (Rate of recordable work-related injuries)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

8.70

8.69

6.98

6.02

ผู้้�รัับเหมา

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

2.36

3.92

2.64

3.43

8

GRI 403-9
GRI 403-10
10
นัั บเฉพาะกรณีี เข็็ มทิ่่� มตำำ � มีี ดบาด สัั มผัั สสารคัั ดหลั่่� ง และกรณีี บาดเจ็็ บจากการทำำ �งานที่่� ต้้องรัั บการรัั กษามากกว่่ าการปฐมพยาบาลเบื้้� องต้้ น
9
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ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน (Work-related Ill Health)

ระยะเวลาการเก็็บข้้อมููล
2561

2562

2563

2564

11

การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน (Number of injuries that led to loss time)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีี

2

5

3

1

ผู้้�รัับเหมา

กรณีี

2

15

6

5

สถิิติิอััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน (Loss Time Injury Frequncy Rate (LTIFR))
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0.036

0.091

0.061

0.020

ผู้้�รัับเหมา

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0.157

1.090

0.466

0.399

การเสีียชีีวิิตอัันเนื่่�องมาจากการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน (Number of Fatalities as a result of work-related ill health)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีี

0

0

0

0

ผู้้�รัับเหมา

กรณีี

0

0

0

0

การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานที่่�บัันทึึกได้้ (Number of recordable work-related ill health)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีี

7

2

0

4

ผู้้�รัับเหมา

กรณีี

5

10

3

1

อััตราการเจ็็บป่่วยอัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งานที่่�บัันทึึกได้้ - OIFR (Rate of recordable work-related ill health)
พนัักงานและบุุคลากรทางการแพทย์์

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0.128

0.036

0.000

0.081

ผู้้�รัับเหมา

กรณีีต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน

0.393

0.727

0.233

0.080

หมายเหตุุ
*ขยายขอบเขตการรายงานข้้อมููลด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในปีี 2564 เทีียบกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในปีี 2563 ดัังนี้้�
ขอบเขตการรายงานเพิ่่�มเติิมปีี 2564

ขอบเขตการรายงานปีี 2563
•
•
•
•
•
•
•

11

โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน
โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา
โรงพยาบาลกรุุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพราชสีีมา
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพสิิริิโรจน์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท 2

•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุุรีี
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีีราชา
โรงพยาบาลพญาไท นวมิินทร์์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน

นัั บเฉพาะกรณีี ที่่� ได้้ รัับการยืื นยัั นจากแพทย์์ อาชีี วเวชศาสตร์์
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ส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและการเข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์
ส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและการเข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์
การดำำ�เนิินของธุุรกิิจในปััจจุุบัันสามารถส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและสัังคมซึ่่�งมีีความตื่่�นตััวถึึงผลกระทบจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจมากขึ้้�น และข้้อมููลของผลกระทบดัังกล่่าวยัังสามารถเข้้าถึึงหรืือเผยแพร่่ได้้อย่่างรวดเร็็ว BDMS จึึง
กำำ�หนดแนวทางดำำ�เนิินงานเพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�นต่่อการดููแลชุุมชนและสัังคม รวมทั้้�งป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�สามารถ
ส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงองค์์กร รวมทั้้�งสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์และความรู้้�ด้้านความปลอดภััยเพื่่�อให้้การ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นไปอย่่างราบรื่่�นจากการได้้รัับความร่่วมมืือที่่�ดีีจากชุุมชนท้้องถิ่่�นหรืือ
ภาครััฐ

การสร้้างส่่วนร่่วมและแนวทางการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
BDMS ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อชุุมชนรอบโรงพยาบาลจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จึึงกำำ�หนดให้้ฝ่่ายกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนและฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมดำำ�เนิินการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนผ่่านการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อเก็็บข้้อมููลและรัับทราบถึึงประเด็็นความ
คาดหวัังต่่อการดำำ�เนิินงานของ BDMS เพื่่�อกำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อแก้้ปััญหาและพััฒนาความสััมพัันธ์์สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการและผลการสร้้างส่่วนร่่วมกัับชุุมชน

ตััวอย่่างการสร้้างส่่วนร่่วมกัับชุุมชน ปีี 2564 – โครงการ “ชุุมชนสััมพัันธ์์” (Neighborhood Club)
โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่ดำำ�เนิินโครงการ “ชุุมชนสััมพัันธ์์” (Neighborhood
Club) เพื่่อ� จััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับชุุมชนในซอยศููนย์์วิจัิ ยั
รอบโรงพยาบาล เช่่น การจััดกิิจกรรมตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้น การให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพโดย
แพทย์์ กิิจกรรมสัันทนาการ การร่่วมพบปะพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นของคนในชุุมชน
ที่่�มีีต่่อองค์์กร และรัับประทานอาหารร่่วมกััน
ในปีี 2564 โครงการดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมสุุขภาพให้้มีีภููมิิคุ้้�มกันั โรคภายใต้้สถานการณ์์
การระบาดของ COVID-19 โดยการรณรงค์์เชิิญชวนให้้สมาชิิกชุุมชนสััมพัันธ์์ และเพื่่�อน
บ้้านที่่�อาศััยในซอยศููนย์์วิจัิ ยั รวมไปถึึงร้้านค้้า และจัักรยานยนต์์รับั จ้้าง ให้้รับั การฉีีดวััคซีีน
และมีีการติิดตามการเข้้ารัับวััคซีีนให้้ได้้ครบถ้้วนเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพในระยะยาว
ผลดำำ�เนิินโครงการในปีี 2564 มีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมกว่่า 470 ราย และมีีข้้อเสนอแนะ ให้้จัดั
ทำำ�โครงการที่่�เอื้้อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ชุุมชน เพื่่อ� นบ้้านรอบข้้างของโรงพยาบาลอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ให้้มีีสุุขภาพที่่�ดีีเสริิมภููมิิคุ้้�มกััน เพื่่�อป้้องกััน COVID-19 ที่่�กำำ�ลัังระบาด นอกจาก
นี้้�ยัังเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับองค์์กร ซึ่่�งเป็็นการ
ส่่งเสริิมโอกาสทางธุุรกิิจจากการเพิ่่�มโอกาสที่่�กลุ่่�มสมาชิิกโครงการจะกลัับมาใช้้บริิการที่่�
โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นักั งานใหญ่่ และยัังเป็็นการสร้้างคุุณค่่าทางสัังคมต่่อชุุมชนและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยรอบโรงพยาบาล ให้้มีคี วามตระหนัักต่่อการดููแลสุุขภาพของตััวเองมาก
ขึ้้�น เจ็็บป่่วยน้้อยลง มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี และส่่งผลให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งในแง่่สุุขภาพและสภาพ
แวดล้้อมที่่�ช่่วยกัันดููแลให้้ไม่่เกิิดการบาดเจ็็บหรืือเสีียชีีวิิตก่่อนเวลาอัันควร
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แนวทางการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม BDMS

Sharing Hands

มุ่่�งเน้้นการบริิจาคเพื่่�อสนัับสนุุนการ
เข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพแก่่ผู้้�ด้้อย
โอกาสในชุุมชนและสัังคม

Collaborating Health

Caring Heart

มุ่่�งเน้้นความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพของชุุมชนและ
สัังคมผ่่านการใช้้ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ของบริิษััท

มุ่่�งเน้้นการให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพเชิิง
ป้้องกัันตามประเด็็นด้้านสุุขภาพของ
ชุุมชนและสัังคม รวมถึึงสนัับสนุุน
โครงสร้้างพื้้�นฐานหรืือวััคซีีนเพื่่�อ
สนัับสนุุนสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตของ
ชุุมชน

Sharing Hands – การบริิจาคและสนัับสนุุนการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ

1

BDMS ดำำ�เนิินโครงการกิิจกรรมบริิจาคและสนัับสนุุนการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพแก่่ผู้้�ด้้อยโอกาสในชุุมชนและสัังคม ในรููปแบบการ
สนัับสนุุนอุุปกรณ์์การแพทย์์และการตรวจสุุขภาพ เพื่่�อสนัับสนุุนความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชนในสัังคมรวมถึึงกลุ่่�ม
เปราะบางและผู้้�ด้้อยโอกาส โดยมีีตััวอย่่างรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ดัังนี้้�

โครงการรัับบริิจาคโลหิิต
โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุรีีร่่
ุ วมกัับเหล่่ากาชาดจัันทบุรีีุ และธนาคารเลืือดโรงพยาบาลพระ
ปกเกล้้าจัันทบุรีีุ ดำำ�เนิินโครงการรัับบริิจาคโลหิิตตั้้ง� แต่่ปีี 2559 และต่่อเนื่่อ� งจนถึึงปีี 2564
เป็็นปีีที่่� 6 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนในจัังหวััดจัันทบุุรีีและพนัักงานโรงพยาบาลกรุุงเทพ
จัันทบุุรีี เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือเพื่่�อนมนุุษย์์ผ่่านการบริิจาคโลหิิตเพื่่�อใช้้ในการช่่วย
ชีีวิิตผู้้�ป่่วย และเพื่่�อบรรเทาสถานการณ์์ธนาคารเลืือดมีีเลืือดสำำ�รองไม่่เพีียงพอต่่อความ
ต้้องการของผู้้�ป่่วยที่่�รับั รัักษาตััวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการรัักษากลุ่่มผู้้�ที่่
� ไ� ด้้รับั บาดเจ็็บ
จากอุุบัติั เิ หตุุและผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััด เป็็นต้้น โดยโครงการดัังกล่่าวประชาสััมพันธ์
ั ผ่่์ าน
ช่่องทางออนไลน์์และโปสเตอร์์ประชาสััมพันธ์
ั ภ์ ายในโรงพยาบาล ซึ่ง่� ผู้้�ที่่จ� ะเข้้าบริิจาคต้้อง
ผ่่านเกณฑ์์การตรวจสุุขภาพอย่่างเคร่่งครััดก่่อนทำำ�การบริิจาค ส่่งผลให้้ผู้้�ร่่วมโครงการมีี
ความตระหนัักต่่อสุุขภาพของตััวเองมากขึ้้�นผ่่านผลการตรวจเลืือด
ผลการดำำ�เนิินโครงการในปีี 2564 มีีการจััดกิิจกรรม 4 ครั้้�ง สามารถรัับบริิจาคเลืือดได้้กว่่า 180,000 ซีีซีี เพีียงพอต่่อความต้้องการของ
โรงพยาบาลและธนาคารเลืือด ซึ่่ง� โครงการดัังกล่่าวจะดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� สร้้างความพร้้อมและสำำ�รองเลืือดในปริิมาณที่่�เพีียงพอ
ต่่อความต้้องการใช้้ในพื้้�นที่่�จัังหวััดจัันทบุุรีีต่่อไป

สุุขผู้้� ให้้ สู่่�ใจผู้้�รัับ
โรงพยาบาลกรุุงเทพระยองดำำ�เนิินโครงการ สุุขผู้้�ให้้ สู่่ใ� จผู้้�รัับ ซึ่่ง� เป็็นโครงการจััดหาและรัับ
บริิจาคหนัังสืือเรีียนอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน อุุปกรณ์์กีีฬา ตลอดจนสิ่่�งของที่่�ไม่่ได้้ใช้้และ
ยัังอยู่่�ในสภาพดีี เพื่่�อส่่งมอบให้้แก่่โรงเรีียนและชุุมชนที่่�ห่่างไกลในจัังหวััดระยองที่่�ประสบ
ปััญหาในเรื่่อ� งของการขาดแคลนอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน เช่่น หนัังสืือเรีียน อุุปกรณ์์กีีฬา
เสื้้�อผ้้า ฯลฯ รวมถึึงการบริิจาคชุุดหนููน้้อยสู้้�โควิิค ที่่�ประกอบด้้วยหน้้ากากผ้้า และ
แอลกอฮอล์์แบบขวดปั๊๊�ม ที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนจากผู้้�รัับบริิการและผู้้�ที่่สน
� ใจ เพื่่อ� สนัับสนุุน
การรัักษาสุุขภาพภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 อีีกด้้วย
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพระยองสามารถส่่งมอบอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันเชื้้อ� โรคและสิ่่ง� ที่่�ของที่่�ได้้รับั บริิจาคส่่งตรงกลุ่่ม� เป้้าหมาย ได้้แก่่ บ้้าน
พัักผู้้�สููงอายุุ คามิิลเลีียน โซเชีียล เซนเตอร์์ โรงเรีียนวััดเขาสำำ�รอง โรงเรีียนบ้้านมาบช้้างนอน และสถานคุ้้�มครองสวััสดิภิ าพเด็็กระยอง และ
สามารถสื่่�อสารความรู้้�แก่่นัักเรีียนให้้ได้้รัับความรู้้�ด้้านการล้้างมืือที่่�ถููกต้้องอีีกด้้วย
1
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

โครงการเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพระยองร่่วมกัับวิิสาหกิิจชุมชนตำ
ุ
ำ�บลเนิินพระดำำ�เนิินโครงการ
เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน เพื่่�อให้้แต่่ละชุุมชนนำำ�สิินค้้าหนึ่่�งตำำ�บลหนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ (OTOP) มาขายใน
พื้้�นที่่โ� รงพยาบาลกรุุงเทพระยอง ประจำำ�ทุกุ วัันเสาร์์และอาทิิตย์ต์ ลอดทั้้�งปีีโดยไม่่เก็็บค่่าใช้้
จ่่าย เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับชุุมชนและสนัับสนุุนการจ้้างงานในชุุมชน
ภายใต้้สถานการณ์์โรคระบาด COVID-19 ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีีวิิตของคนในจัังหวััด
ระยองรวมถึึงประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในตำำ�บลเนิินพระ
ผลการดำำ�เนิินโครงการในปีี 2564 พบว่่าก่่อให้้เกิิดรายได้้ให้้กัับชุุมชน คิิดเป็็นมููลค่่ากว่่า
346,148 บาท และยัังเป็็นการสร้้างความสััมพันธ์
ั ที่่์ ดีีร
� ะหว่่างโรงพยาบาลและชุุมชนตำำ�บล
เนิินพระ รวมถึึงสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของโรงพยาบาลต่่อผู้้�มาใช้้บริิการอีีกด้้วย

โครงการบริิจาคเพื่่�อผู้้�ป่่วย COVID-19 วััดพระบาทน้ำำ��พุุ
โรงพยาบาลพญาไท 3 ดำำ�เนิินโครงการบริิจาคเพื่่อ� ผู้้�ป่่วย COVID-19 วััดพระบาทน้ำำ��พุุ เพื่่อ�
ร่่วมบริิจาคสมทบทุุนช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย COVID-19 และผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อ HIV สอดคล้้องตาม
นโยบายในการเป็็นองค์์กรแห่่งความสุุข โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากบุุคลากรและผู้้�รัับ
บริิการในการมีีส่่วนร่่วมต่่อสัังคมและเด็็กด้้อยโอกาสและผู้้�ป่่วยที่่�ขาดแคลนอุุปกรณ์์ที่่�มีี
ความจำำ�เป็็น เช่่น ชุุดอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (PPE) หน้้ากาก N95 อุุปกรณ์์การแพทย์์
และอุุปโภคอุุปโภคบริิโภค
ผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวในปีี 2564 สามารถรวบรวมเงิินบริิจาคสมทบทุุนให้้กัับวััด
พระบาทน้ำำ��พุุได้้กว่่า 65,000 บาท และส่่งมอบอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ที่่�คิิดเป็็นมููลค่่าได้้มากกว่่า
10,000 บาท ซึ่่�งโครงการนี้้�จะสามารถสนัับสนุุนให้้บุุคลากรมีีความสุุขและอิ่่�มใจจากการ
ร่่วมโครงการดัังกล่่าว ไปพร้้อมกัับการสร้้างประโยชน์์แก่่สัังคม

โครงการสานสััมพัันธ์์ระหว่่างโรงพยาบาลรััฐและเอกชน
ในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพพิิษณุุโลกดำำ�เนิินโครงการสานสััมพัันธ์์โรงพยาบาลรััฐและ
โรงพยาบาลเอกชนในกลุ่่มจั
� งั หวััดภาคเหนืือตอนล่่างอย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้ง� แต่่ปีี 2561 ในรููปแบบ
การบริิจาคครุุภััณฑ์์ที่่�ได้้มาตรฐานและมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลรััฐ เพื่่�อ
เป็็นสาธารณะประโยชน์์และเพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลของผู้้�ป่่วยอย่่างทััน
ท่่วงทีีและมีีความมั่่�นคงด้้านสุุขภาพ
ผลดำำ�เนิินงานโครงการในปีี 2564 โรงพยาบาลกรุุงเทพพิิษณุุโลกสามารถส่่งมอบเตีียง
ผู้้�ป่่วยแบบไฟฟ้้าที่่�ผ่่านการใช้้งานมาแล้้วและยัังคงใช้้งานได้้ตามปกติิ จำำ�นวน 12 เตีียง
ให้้แก่่ โรงพยาบาลวัังทองและโรงพยาบาลนครไทยในจัังหวััดพิิษณุุโลก และโรงพยาบาลวิิเชีียรบุุรีีและโรงพยาบาลหล่่มสัักในจัังหวััด
เพชรบููรณ์์ มููลค่่ารวมกว่่า 840,000 บาท ซึ่่�งเป็็นการต่่อยอดการบริิจาคที่่�ผ่่านมา เช่่น บริิจาคเครื่่�องวััดความดัันโลหิิตดิิจิิทััล จำำ�นวน
1 เครื่่อ� ง มููลค่่ากว่่า 12,000 บาท ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยงานอุุบัติั เิ หตุุฉุกุ เฉิินโรงพยาบาลเพชรบููรณ์์ และบริิจาคเครื่่อ� งปรัับอากาศ จำำ�นวน 10 เครื่่อ� ง
มููลค่่ากว่่า 124,000 บาท ให้้แก่่โรงพยาบาลค่่ายพิิชััยดาบหััก ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวจะสนัับสนุุนให้้แพทย์์ พยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่�
ให้้เกิิดความภาคภููมิิใจในการได้้มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยเหลืือสัังคม
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการร่่วมสมทบทุุนโรงพยาบาลสนามจัังหวััดชลบุุรีี
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา และโรงพยาบาลสมิิติิเวช ชลบุุรีี ร่่วมสมทบทุุนดำำ�เนิินการ
สนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น งานโรงพยาบาลสนามจัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี ของภาครัั ฐ เพื่่� อ ดููแลผู้้�ป่่ ว ย
COVID-19 โดยการสมทบทุุ น แก่่โรงพยาบาลสนามจัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี ในการดููแลผู้้�ป่่ ว ย
COVID-19 กลุ่่�มสีีเหลืืองในปีี 2564 ด้้วยมููลค่่ากว่่า 146,888 บาท เพื่่�อช่่วยเหลืือด้้าน
สุุขภาพร่่างกาย จััดซื้้อ� เครื่่อ� งมืือแพทย์์ และยารัักษาโรค แก่่ผู้้�ป่่วยติิดเชื้้อ� และช่่วยลดจำำ�นวน
ผู้้�เสีียชีีวิิ ต ในจัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี ตลอดจนช่่วยเหลืือผู้้�ป่่ ว ยในการดููแลให้้ ล ดลงจนกระทั่่� ง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 ดีีขึ้้�น

Caring Heart – การสนัับสนุุนความรู้้�ด้้านสุุขภาพเชิิงป้้องกัันเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต

2

BDMS ดำำ�เนิินโครงการสนัับสนุุนความรู้้�ด้้านสุุขภาพเชิิงป้้องกัันแก่่ชุุมชนในพื้้�นที่่�รอบโรงพยาบาลที่่�องค์์กรดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� เพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้ประชาชนมีีองค์์ความรู้้�และทัักษะด้้านสุุขภาพที่่�เอื้้�อให้้สามารถดููแลตััวเองและคนในชุุมชนให้้มีีสุุขภาพที่่�ดีีและสามารถลดอัันตรายที่่�
สามารถเกิิดขึ้้�นต่่อสุุขภาพจากอุุบััติิเหตุุหรืือโรคประจำำ�ตััว รวมถึึงการสนัับสนุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานหรืือการให้้วััคซีีนเพื่่�อสนัับสนุุนสุุขภาพ
และคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนในระยะยาว โดยมีีตััวอย่่างรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ดัังนี้้�

โครงการกล้้าดีีพิิทัักษ์์ ใจ – ความน่่าเชื่่�อขององค์์กรจากโครงการฝึึกอบรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่ดำำ�เนิินโครงการกล้้าดีีพิิทัักษ์์ใจซึ่่�ง
เป็็นโครงการเสริิมสร้้างความรู้้�และทัักษะการกู้้�ชีีพผู้้�ป่่วยโดย
เฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคหััวใจและหลอดเลืือดสำำ�หรัับชุุมชนและ
ญาติิรอบโรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่ ในรููปแบบสััมมนาเชิิง
ปฏิิบัติั กิ าร เช่่น ฝึึกการช่่วยฟื้้นคืืนชีี
�
พ (CPR) ฝึึกการปฐมพยาบาล
เบื้้�องต้้น ฝึึกล้้างมืือ และการสวมหน้้ากากเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้อ� เป็็นต้้น ซึ่่ง� ผลดำำ�เนิินงานในปีี 2564 พนัักงานโรงแรม
ที่่�ผ่่านการอบรมได้้ช่่วยเหลืือด้้วยวิิธีี CPR แก่่ผู้้�ป่่วย 1 ราย ณ
โรงแรมที่่�เกิิดเหตุุและผู้้�ป่่วยดัังกล่่าวได้้รัับความปลอดภััย และมีี
ผลดำำ�เนิินโครงการในปีี 2564 ดัังนี้้�
ผลดำำ�เนิินโครงการกล้้าดีีพิิทัักษ์์ ใจ ปีี 2564

7 ครั้้�ง

676 คน

ร้้อยละ

90

จำำ�นวนการดำำ�เนิินโครงการร่่วมกัับ
ชุุมชนรอบโรงพยาบาล พนัักงาน
บริิษััท และโรงพยาบาลพัันธมิิตร

จำำ�นวนเข้้าร่่วมอบรมความรู้้�และฝึึกภาค
ปฏิิบััติิ CPR

ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการที่่�ผ่่านการอบรม
ความรู้้�ด้้านการปฐมพยาบาลและ
CPR

90
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการที่่�ยิินดีีทำำ�หน้้าที่่�จิิต

1
ราย
จำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับการช่่วยชีีวิิตด้้วยวิิธีี CPR

0.73
 ล้้านบาท 
มููลค่่าการจำำ�หน่่ายโปรแกรมตรวจ

ร้้อยละ

อาสาเครืือข่่ายสุุขภาพกัับโรงพยาบาล
กรุุงเทพหาดใหญ่่

โดยพนัักงานบริิษััทที่่�ผ่่านการอบรม และ
ส่่งต่่อเข้้ามารัับการรัักษาโรคหััวใจ ได้้
อย่่างทัันท่่วงทีีและปลอดภััย

สุุขภาพเพิ่่�มเติิมจากการอบรม CPR
ในบริิษััทต่่าง ๆ

2

ดูู รายละเอีี ยดโครงการด้้ านการสนัั บสนุุ นความรู้้�ด้้านสุุ ขภาพเชิิ งป้้ องกัั นเพื่่� อพััฒนาคุุ ณภาพชีี วิิตเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability

ส่่งคืืนคุุณค่่าสู่่ง� สัังคม
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

ต่่อยอดโครงการความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy)
BDMS เริ่่มดำ
� ำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) ในปีี 2563
ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ลงนามความร่่วมมืือกัับการเคหะแห่่งชาติิ โดย BDMS รัับหน้้าที่่�ตาม
พัันธกิจิ หลัักในการให้้ความรู้้�เรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพเพื่่อ� ความเป็็นอยู่่ที่่� ดีี� ของชุุมชนเป้้าหมาย
โดยเฉพาะการระบาดของโรคติิดต่่อและโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) และเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชนแบบยั่่�งยืืน ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพครอบคลุุม
ความสามารถและทัักษะในการเข้้าถึึง เข้้าใจ ประเมิิน และประยุุกต์์ข้้อมููลข่่าวสารทาง
สุุขภาพ เพื่่�อพิิจารณาและตััดสิินใจในชีีวิิตประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพ การส่่ง
เสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรค ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและมีีศัักยภาพในการดููแลตนเองและ
ช่่วยแนะนำำ�สิ่่ง� ที่่�ถููกต้้องให้้กับั บุุคคลใกล้้ชิดิ ครอบครััว ชุุมชน และสัังคมได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน และ
ยัังสามารถส่่งเสริิมการมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีตรงตามเป้้าหมายการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนและสอดคล้้องตามแผนพััฒนาด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ และยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ซึ่่�ง
ในปีี 2564 BDMS ได้้ต่่อยอดโครงการความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพไปสู่่�กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�
เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2564 BDMS จััดฝึึกอบรมออนไลน์์ให้้แก่่บุุคลากรในเครืือโดยวิิทยากรจากคณะ
สาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในหััวข้้อ “ปรัับแนวคิิดด้้วยความฉลาดรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ (Health Literacy)” และต่่อยอดโครงการเสริิมสร้า้ งความรอบรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
รุ่่�นที่่� 2 เพื่่�อให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหลัักการและความสำำ�คััญของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ประโยชน์์ แนวทางการประยุุกต์์ใช้้หลัักการดัังกล่่าวในการจััดกิิจกรรมแก่่ผู้้�อื่่�นอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งผลดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรมให้้แก่่บุุคลากรดัังกล่่าวพบว่่า 90% ของ
พนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการฝึึกอบรมมีีระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น และ 100%
ของพนัักงานกลุ่่มดั
� งั กล่่าวมีีความคิิดเห็็นว่่าเป็็นโครงการที่่�มีีประโยชน์์ สามารถนำำ�ไปใช้้ใน
การดููแลสุุขภาพของตนเองและครอบครััว รวมถึึงผู้้�รัับบริิการได้้
สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก BDMS จััดฝึึกอบรมออนไลน์์ให้้แก่่บุุคลากรจากการเคหะ
แห่่งชาติิส่่วนกลาง บุุคลากรจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ผู้้�นำำ�ชุุมชนและประชาชนของ
การเคหะแห่่งชาติิ รวมถึึงประชาชน ครูู และผู้้�ดููแลเด็็กเล็็กในศููนย์์ดููแลเด็็กเล็็กต่่าง ๆ เพื่่�อ
ให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับแนวคิิดและกระบวนการให้้เกิิดความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพและประเด็็นการ
จััดการด้้านสุุขภาพภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19 อีีกด้้วย เช่่น การจััดการ
ความกัังวลเกี่่�ยวกัับโรคเรื้้�อรััง โภชนาการ การออกกำำ�ลัังกาย การรัับวััคซีีนภููมิิคุ้้�มกัันโรค
การปฏิิบััติิตััวเพื่่�อรัับมืือการเปิิดเรีียนในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด เป็็นต้้น ซึ่่�งผลดำำ�เนิิน
โครงการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

374 คน

ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการสามารถเข้้า
ถึึงข้้อมููลสุุขภาพที่่�ถููกต้้องเชื่่�อ
ถืือได้้

92%

ของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการมีีระดัับ
การรัับรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น โดยใช้้แบบ
ประเมิินการรัับรู้้�ความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ

8.5 ชั่่�วโมง

ระยะเวลาที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิด
การรวมกลุ่่�มของประชาชนใน
ชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมการดููแล
สุุขภาพ

ดูู รายละเอีี ยดโครงการความรอบรู้้� ด้้ านสุุ ขภาพ (Health Literacy)
เพิ่่� มเติิ มที่่� QR code หรืื อลิ๊๊� งก์์ ด้้ านล่่ าง
https://www.bangkokhealth.com/health-literacy/
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100%

ของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการเห็็นว่่า
เนื้้�อหามีีประโยชน์์ สามารถ
นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปปฏิิบััติิหรืือ
บอกต่่อเพื่่�อให้้ตนเองและคน
รอบข้้างมีีสุุขภาพที่่�ดีีได้้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการปัันน้ำำ��ใจ จากพี่่�สู่่�น้้อง
โรงพยาบาลสมิิติิเวชศรีีราชาร่่วมกัับสมาคมสื่่�อมวลชนศรีีราชาจััดการอบรมให้้ความรู้้�แก่่
เด็็กนัักเรีียน โรงเรีียนวััดเขาฉลาก ตำำ�บลบางพระ อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี เพื่่อ� ให้้ความ
รู้้�และแนวปฏิิบััติิตนในการป้้องกัันตััวเองจากโรคระบาด COVID-19 รวมทั้้�งจััดกิิจกรรม
สร้้างรอยยิ้้ม� และเสริิมสร้า้ งสาธารณสุุขขั้้นพื้้
� น� ฐาน ซึ่ง่� โครงการดัังกล่่าวจะสามารถสนัับสนุุน
ความเป็็นอยู่่ที่่� ดีี� ของเด็็กนัักเรีียนในพื้้�นที่่� พร้้อมสร้้างความสััมพันธ์
ั กั์ บั สมาคมสื่่อ� สารมวลชน
ศรีีราชา ผ่่านการประชาสััมพันธ์
ั กิ์ จิ กรรมที่่�สนับั สนุุนภาพลัักษณ์์และสร้้างความตระหนัักรู้้�
แก่่กลุ่่�มลููกค้้าผ่่านสื่่�อของสมาคมสื่่�อสารมวลชนศรีีราชาให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างแพร่่หลายและ
เป็็นที่่�เชื่่�อถืือในอำำ�เภอศรีีราชา

โครงการสนัับสนุุนการตั้้�งจุุดอำำ�นวยการป้้องกัันและลดอุุบััติิเหตุุทางถนนช่่วงเทศกาลสงกรานต์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวชศรีีราชาร่่วมกัับกรมตำำ�รวจภููธรดำำ�เนิินโครงการสนัับสนุุนการตั้้�งจุุด
อำำ�นวยการป้้องกัันและลดอุุบััติิเหตุุทางถนนช่่วงเทศกาลสงกรานต์์หน้้าสถานีีตำำ�รวจภููธร
อำำ�เภอศรีีราชาช่่วงสงกรานต์์เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เนื่่อ� งจากเป็็นจุุดพัักรถที่่�อำำ�นวยความสะดวก
และยัังจุุดตรวจหลัักจุุดเพื่่อ� บริิการแก่่ผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนหลัักในเขตอำำ�เภอเมืือง และยัังทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นศููนย์ปร
์ ะสานงานดููแลประชาชนทางด้้านสุุขภาพและรณรงค์์ความปลอดภััยในการเดิิน
ทาง ซึ่่� ง เป็็ น การสนัั บ สนุุ น ความสัั มพัั นธ์์ อัั นดีีร ะหว่่างองค์์ ก รภาครัั ฐ และภาคเอกชน
สอดคล้้องตามพัันธกิิจของโรงพยาบาลที่่�มีีต่่อชุุมชน
โครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการโดยให้้ความรู้้� คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการขัับขี่่�ปลอดภััย การดููแล
สุุขภาพร่่างกายช่่วงขัับรถในระยะทางไกลและใช้้เวลานาน ในช่่วงสงการนต์์ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน
เทศกาลที่่�อัันตรายที่่�สุุดต่่อผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน โดยยึึดผลประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นหลัักเพื่่�อความ
ปลอดภััยในการขัับขี่่บ� นท้้องถนน ซึ่ง่� ผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวพบว่่าสถิิติผู้้�ิ เสีียชีีวิิตสะสม
ช่่วงเทศกาลสงกรานต์์เนื่่อ� งจากอุุบัติั เิ หตุุบนท้้องถนนลดลงจากปีีที่่ผ่่� านมาอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
ถืือว่่าประสบความสำำ�เร็็จและยัังเป็็นการสร้้างความตระหนัักของประชาชนในประเด็็นความ
ปลอดภััย สุุขภาพ และการสนัับสนุุนจากโรงพยาบาลอีีกด้้วย

โครงการฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่แก่่พระภิิกษุุสงฆ์์ช่่วงก่่อนเข้้าพรรษา
โรงพยาบาลสมิิติเิ วชศรีีราชาดำำ�เนิินโครงการฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่แก่่พระภิิกษุุสงฆ์์ช่่วงก่่อน
เข้้าพรรษาเพื่่�อเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันทางด้้านร่่างกายแด่่พระภิิกษุุสงฆ์์ในช่่วงฤดููไข้้หวััดใหญ่่
ระบาด ลดโอกาสเสี่่�ยงในการเจ็็บป่่วย ลดความรุุนแรง และลดการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับไข้้หวััดใหญ่่ เช่่น ปอดอัักเสบ และยัังเป็็นการลดโอกาสการแพร่่กระจายของ
ไข้้หวััดใหญ่่สู่่พ� ระภิิกษุุสงฆ์์ในวััดและผู้้�ที่่เ� ดิินทางเข้้าวััดเพื่่อ� ร่่วมประกอบกิิจกรรมทางศาสนา
ผลดำำ�เนิินโครงการพบว่่าจำำ�นวนพระภิิกษุุสงฆ์์ 288 รููป ได้้รัับการฉีีดวััคซีีนตามเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนด 100% ตามเป้้าหมาย และได้้รับั การตอบรัับที่่�ดีีจากสื่่อ� มวลชนระดัับท้้องถิ่่น� และ
สื่่�อระดัับประเทศ ซึ่่�งเป็็นการตอกย้ำำ��พัันธกิิจของโรงพยาบาลในแง่่ของการดููแลสุุขภาพ
ชุุมชน

ส่่งคืืนคุุณค่่าสู่่ง� สัังคม
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

Collaborating Health – ความร่่วมมืือเพื่่�อสุุขภาพของชุุมชนและสัังคม

3

โรงพยาบาลในเครืือ BDMS ดำำ�เนิินโครงการกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมในรููปแบบความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อสนัับสนุุนโอกาสและพััฒนา
สุุขภาพของชุุมชนและประชาชนในสัังคมไปพร้้อมกัับพััฒนาธุุรกิิจขององค์์กร โดยมีีตััวอย่่างรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ดัังนี้้�

โครงการสวยสายบุุญ – โปรแกรมตรวจสุุขภาพสตรีีเพื่่�อการคััดกรองมะเร็็งสำำ�หรัับผู้้�ขาดโอกาส
โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่ร่่วมกัับคลิินิิกเต้้านมและคลิินิิกสููติิ
นรีีเวชกรรม สมาชิิกสุุขภาพสตรีี และองค์์กร/มููลนิิธิิดููแลสุุขภาพ
สตรีีที่่�ขาดโอกาส ดำำ�เนิินโครงการสวยสายบุุญในปีี 2561-2564
เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�และทัักษะการดููแลเพื่่�อแนะนำำ�ให้้ผู้้�รัับบริิการ
สตรีีในการคััดกรองมะเร็็งสตรีีและเพื่่อ� ช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงที่่�ขาดโอกาส
ในการเข้้าถึึงการคััดกรองมะเร็็งสตรีี โดยโรงพยาบาลกรุุงเทพ
หาดใหญ่่ สมทบทุุนโปรแกรมละ 100 บาท เพื่่�อนำำ�ไปบริิจาค
เป็็นการตรวจคััดกรองมะเร็็งสตรีีในผู้้�หญิิงขาดโอกาส มอบแด่่ผู้้�
หญิิงที่่�ขาดโอกาส ได้้แก่่ มููลนิิธิิอาคารเย็็นศิิระ ที่่�พัักพิิงดููแลผู้้�ป่่วย
มะเร็็งรัังสีีรัักษา
ในปีี 2564 โครงการดัังกล่่าวสามารถรณรงค์์การตรวจสุุขภาพสตรีี
กัับผู้้�รัับบริิการจำำ�นวน 2 ครั้้�ง โดยสื่่�อสารความรู้้�และจััดกิิจกรรม
สำำ�หรัับสมาชิิกสุุขภาพสตรีี (Women’s Health Club) กว่่า
11,800 ราย และสามารถสร้้างรายได้้จากการจำำ�หน่่ายโปรแกรม
อีีกปีีละ 650,000 บาท พร้้อมกัับการระดมเงิินบริิจาคได้้กว่่า
20,000 บาทต่่อปีี และได้้นำำ�เงิินบริิจาคส่่งมอบเพื่่�อผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
มููลนิิธิิอาคารเย็็นศิิระเป็็นที่่�เรีียบร้้อยตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้

3

ดูู รายละเอีี ยดความร่่ วมมืื อเพื่่� อสุุขภาพของชุุ มชนและสัั งคมเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability

144

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการเพื่่�อพััฒนาสุุขภาพเชิิงการตลาดร่่วมกัับชุุมชนกลุ่่�มโครงการหมู่่�บ้้านและห้้องชุุด
โรงพยาบาลพญาไท 3 ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาสุุขภาพเชิิงการตลาดร่่วมกัับชุุมชนกลุ่่�ม
โครงการหมู่่�บ้้านและห้้องชุุดในปีี 2564 เพื่่�อตอบสนองกลยุุทธ์์ทางการตลาดที่่�มุ่่�งเน้้น
กระชัับความสััมพันธ์
ั แ์ ก่่ลููกค้้ากลุ่่มที่่
� พั� กั อาศััยในหมู่่บ้� า้ นหรืือโครงการห้้องชุุดย่่านฝั่่�งธน ใน
รููปแบบกิิจกรรมการตรวจสุุขภาพ การให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ และการฉีีดวััคซีีน เพื่่�อ
สนัับสนุุนสุุขภาพไปพร้้อมกัับการขยายช่่องการสื่่อ� สารข้้อมููลและบริิการขององค์์กร โดยมีี
ตััวอย่่างโครงการดัังนี้้�
โครงการสุุขภาพเชิิงการตลาด “กัักตััว ไม่่กัักใจ สร้้างกำำ�ลัังใจในวิิกฤตโควิิด-19” มุ่่�งเน้้น
การตรวจสุุขภาพและให้้ความรู้้�เรื่่�องสุุขภาพแก่่ลููกบ้้านในเครืือ AP เพื่่�อตอบสนองกลยุุทธ์์
ทางการตลาดเพื่่�อกระชัับความสััมพัันธ์์แก่่ลููกค้้ากลุ่่�มหมู่่�บ้้านคอนโดย่่านฝั่่�งธนของโรง
พยาบาล ให้้ลููกบ้้านเกิิดความประทัับใจและเกิิดความเชื่่�อมั่่�นต่่อบริิการและกลัับมาใช้้
บริิการ โดยประสานงานกัับนิิติบุิ คุ คลของโครงการเพื่่อ� เตรีียมเนื้้�อหาและแพทย์์เฉพาะทาง
ผู้้�บรรยายเนื้้�อหาด้้านสุุขภาพที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกบ้้านโดยเฉพาะเนื้้�อหาที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19
ผลดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าว นอกจากจะเป็็นการส่่งเสริิมความรู้้�และสร้้างภููมิิคุ้้�มกันั แล้้ว ยััง
เป็็นประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลและศููนย์์การรัักษาของโรงพยาบาลพญาไท 3 เพื่่�อสร้้างความรัับ
รู้้�และและความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�รัับบริิการ ลููกบ้้านยัังมีีการเพิ่่�มเพื่่�อนช่่องทางไลน์์ทางการ @
Phyathai3family เพิ่่�มขึ้้�น และมีีการสมััครบััตรสมาชิิกของโรงพยาบาลพญาไท 3 หรืือ
Be Phyathai 3 Family เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งถืือว่่าประสบความสำำ�เร็็จในการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกััน
ระหว่่างการสนัับสนุุนสุุขภาพของลููกบ้้านให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ประโยชน์์ในการดููแล
ตััวเอง และเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางสื่่อ� สารการตลาดผ่่านช่่องทางสื่่อ� สัังคมของโรงพยาบาลอีีก
ด้้วย

โครงการอิ่่�มบุุญ
BDMS ร่่วมกัับมููลนิิธิิเวชดุุสิิตฯ ดำำ�เนิินโครงการอิ่่�มบุุญ ณ โรงพยาบาลกรุุงเทพ สำำ�นัักงาน
ใหญ่่ มาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อส่่งเสริิมให้้องค์์กรและผู้้�รัับบริิการได้้มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยเหลืือ
และสนัับสนุุนผู้้�ด้้อยโอกาสให้้เข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์ที่่�มีีคุุณภาพ
โครงการดัังกล่่าวดำำ�เนิินการโดยบริิจาคเงิินที่่ผู้้�รั
� บั บริิการชำำ�ระค่่าบริิการทั้้�งแบบผู้้�ป่่วยนอก
และผู้้�ป่่วยในทุุกใบเสร็็จให้้แก่่มููลนิิธิเิ วชดุุสิติ ฯ ในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด โดยจำำ�นวนเงิินที่่บ� ริิจาค
ต่่อใบเสร็็จจะเท่่ากัับอายุุของ บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อนำำ�ไปช่่วย
เหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสให้้เข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์
ผลดำำ�เนิินงานในปีี 2564 โครงการดัังกล่่าวสร้้างส่่วนร่่วมต่่อสัังคมด้้วยมููลค่่ากว่่า 4.9 ล้้าน
บาท และกว่่า 22.1 ล้้านบาทสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่ปีี 2561 นอกจากการสร้้างส่่วน
ร่่วมต่่อสัังคมแล้้ว โครงการดัังกล่่าวยัังเป็็นการสร้้างทััศนคติิในเชิิงบวกต่่อองค์์กร และยััง
สามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียขององค์์กรโดยเฉพาะผู้้�รัับบริิการ
ในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนผู้้�ด้้อยโอกาสให้้เข้้าถึึงบริิการทางการ
แพทย์์ที่่�มีีคุุณภาพผ่่านมููลนิิธิิเวชดุุสิิตฯ อีีกด้้วย
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สรุุปผลการสร้้างส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม ปีี 2564*
สััดส่่วนโครงการกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

87.71%

โครงการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล
(Charitable Donations)

11.41%

0.88%

โครงการลงทุุนในชุุมชน
(Community Investment)

โครงการกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมเชิิง
พาณิิชย์์
(Commercial initiatives)

มููลค่่าการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

4

48,142,841.29 บาท

8,623,831.75 บาท

มููลค่่าเงิินสด
(Cash)

มููลค่่าเวลาของบุุคลากรในการ
ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
(Value of Volunteering
Time)

4,865,432.75 บาท
มููลค่่าสิินค้้าและบริิการ
(In-kind giving)

3,998,462.79 บาท
ค่่าบริิหารจััดการ
(Management
Overheads)

หมายเหตุุ
* ผลดำำ�เนิินการสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมในปีี 2564 ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
•
•
•
•
•
•
•

4

โรงพยาบาลกรุุงเทพสำำ�นัักงานใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพหััวหิิน
โรงพยาบาลกรุุงเทพพััทยา
โรงพยาบาลกรุุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุุงเทพเชีียงใหม่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพราชสีีมา
โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต

GRI 201-1
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•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพหาดใหญ่่
โรงพยาบาลกรุุงเทพสิิริิโรจน์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีนคริินทร์์
โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา
โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท 2

•
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลกรุุงเทพจัันทบุุรีี
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีีราชา
โรงพยาบาลพญาไท นวมิินทร์์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิิน
โรงพยาบาลเปาโล สมุุทรปราการ

•
•
•
•

โรงพยาบาลเปาโล โชคชััย 4
โรงพยาบาลเปาโล รัังสิิต
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

แนวปฏิิบััติิการด้้านการขายและการติิดฉลาก
แนวปฏิิบััติิด้้านการขายและการติิดฉลาก
การทำำ�การตลาดที่่�ไร้้ความรัับผิิดชอบในธุุรกิิจให้้บริิการทางการแพทย์์ อาจส่่งผลต่่อความน่่าเชื่่�อถืือขององค์์กรใน
ระยะยาวจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับข้้อมููลทางการตลาดที่่�เป็็นเท็็จหรืือการไม่่ได้้รัับความ
เชื่่�อถืือจากผู้้�ถืือหุ้้�น BDMS จึึงกำำ�หนดแนวทางการทำำ�การตลาด การขาย และการติิดฉลากยา ที่่�สอดคล้้องตามข้้อ
กำำ�หนดและเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับยาและการรัักษาที่่�ถููกต้้องและตรงตามความ
ต้้องการ

การสื่่�อสารการตลาด แนวปฏิิบััติิด้้านการขาย และการติิดฉลากยา

1,2

BDMS กำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยการตลาดและฝ่่ายเภสััชกรรมของโรงพยาบาลในเครืือ ดำำ�เนิินการฝึึกอบรมและสื่่อ� สารด้้านการตลาดและแนวปฏิิบัติั ิ
ด้้านการขายรวมทั้้�งการติิดฉลากยาตามข้้อกำำ�หนด เช่่น ประกาศของกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ ประกาศของคณะกรรมการกลางว่่า
ด้้วยราคาสิินค้้าและบริิการ กระทรวงพาณิิชย์์ รวมทั้้�งพระราชบััญญััติิยา เป็็นต้้น และกำำ�หนดช่่องทางสื่่�อสารสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการ
รายงานหรืือร้้องเรีียนกรณีีที่่�พบการดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว

หลัักเกณฑ์์การโฆษณาหรืือประกาศเกี่่�ยวกัับสถานพยาบาล

3

การโฆษณาหรืือประกาศเกี่่�ยวกัับสถานพยาบาลที่่�โฆษณาได้้ โดยไม่่ต้้องยื่่�นขออนุุมััติิ
1,000.- /day

ชื่่�อ ที่่�ตั้้�ง และสััญลัักษณ์์ของสถานพยาบาล

1,000.- /day

คุุณวุุฒิิของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ทางการแพทย์์และสาธารณสุุข

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

อััตราค่่ารัักษาพยาบาล ค่่ายา
เวชภััณฑ์์ ค่่าบริิการทางการแพทย์์
ค่่าบริิการอื่่�นๆ
xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

สิิทธิิของผู้้�ป่่วยตามกฎหมาย

การบริิการทางการแพทย์์ ที่่�มีีใน
สถานพยาบาล วััน เวลา ที่่�ให้้
บริิการ ตามที่่�ได้้รัับอนุุญาต

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ไม่เป็นเท็จหรือไม่โอ้อวดเกินจริง หรือทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการให้บริการของสถานพยาบาล พร้อมคำ�เตือนถึงความเสี่ยง
ของการไม่ได้ผล อันตราย หรือผลข้างเคียง

การแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งทำ�ลายเวชระเบียน แจ้งย้าย
สถานที่ แจ้งกิจกรรมในวันสำ�คัญต่างๆ

1

GRI 417-1
ดูู รายละเอีี ยดแนวปฏิิ บััติิด้้านการขายและการติิ ดฉลากเพิ่่� มเติิ มที่่� www.bdms.co.th/sustainability
3
ดูู รายละเอีี ยดข้้ อกำำ�หนดเพิ่่� มเติิ มที่่� http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/289/T_0044.PDF
2
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ลัักษณะต้้องห้้ามของการโฆษณาหรืือประกาศเกี่่�ยวกัับสถานพยาบาล

เป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง เกินจริง โอ้อวดเกิน
จริง หลอกลวง ปกปิดความจริง หรือทำ�ให้
เข้าใจผิดว่าเป็นจริง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจว่าการบริการดี
กว่าที่อื่น

สื่อสารด้วยวิธีการที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ หรือก่อให้เกิดความ
รำ�คาญแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไป
COST

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

xxxxxxx

xxx xxx

มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น ให้ร้าย เสียดสี หรือ
ทับถมสถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
อื่น

ทำ�ให้เข้าใจว่ามีบุคลากรหรืออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ซึ่งไม่มีในสถานพยาบาลหรือไม่เป็นไป
ตามโฆษณาหรือประกาศ และไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

ชื่อสถานพยาบาลทำ�ให้เข้าใจหรือหลงเชื่อว่า
ประกอบกิจการที่ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ

ไม่เหมาะสม สร้างความหวาดกลัว หรือมี
ลักษณะเป็นการส่อไปในทางลามกอนาจาร
หรือมีลักษณะเป็นการกระตุ้นหรือยั่วยุทาง
กามารมณ์

ไม่สุภาพหรือแสดงอาการทุกข์ทรมานของผู้
ป่วย

มีลักษณะอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรม อันดีของประชาชน

รวมอยู่กับการถวายพระพร หรือการกระทำ�
อย่างอื่นที่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี รัชทายาท หรือผู้สำ�เร็จราชการแทน
พระองค์

PRICE

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

COST

xxxxxxx
xxxxxxx

PRICE

xxx xxx
xxx xxx

xxxxxxx

COST
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx

PRICE

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx
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

หลัักเกณฑ์์การจำำ�หน่่ายยา เวชภััณฑ์์ ค่่าบริิการทางการแพทย์์ และค่่าบริิการอื่่�น ๆ ของสถานพยาบาล
Total

COST

MEDICINE
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

PRICE

INVOICE
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

ใบสั่่�งยาและใบแจ้้งราคายา
ตามมาตรฐานการประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม โดย
ออกให้้ผู้้�ป่่วยล่่วงหน้้าทุุกครั้้�ง ใบสั่่�งยาและใบแจ้้ง
ราคายาต้้องชััดเจน อ่่านเข้้าใจได้้ง่่ายระบุุชื่่�อสามััญ
ทางยาหรืือชื่่�อการค้้า รููปแบบยา ขนาดหรืือปริิมาณ
จำนวนวิิธีีใช้้ และระยะเวลาในการใช้้

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

Total

xxx xxx

แจ้้งราคา
ยา เวชภััณฑ์์ ค่่าบริิการรัักษาพยาบาล ค่่าบริิการ
ทางการแพทย์์ และค่่าบริิการอื่่�นของสถาน
พยาบาล ให้้ผู้้�ป่่วยทราบก่่อนจำหน่่าย ก่่อนให้้
บริิการ หรืือเมื่่�อได้้รัับการร้้องขอ

COST
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

PRICE
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

INVOICE

MEDICINE

การให้้บริิการสำำ�หรัับผู้้�มีีบุุตรยาก

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

แสดง QR Code
เปรีียบเทีียบราคายายา เวชภััณฑ์์ ค่่าบริิการรัักษา
พยาบาล ค่่าบริิการทางการแพทย์์ ค่่าบริิการอื่่�นของ
สถานพยาบาล ที่่�กรมการค้้าภายในจััดทำบริิเวณโรง
พยาบาลในที่่�เปิิดเผยชััดเจน และอย่่างเพีียงพอต่่อผู้้�
ใช้้บริิการ
INVOICE

MEDICINE
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

INVOICE

MEDICINE

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ประเมิินค่่ารัักษาพยาบาล
ตามการวิินิิจฉััยเบื้้�องต้้นให้้ผู้้�ป่่วยทราบทุุกครั้้�ง
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx

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

ใบแจ้้งราคายา
ระบุุชื่่�อยาตามใบสั่่�งยาและราคาต่่อหน่่วย

4,5

BDMS ในฐานะผู้้�นำำ�บริิการด้้านสุุขภาพดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�ใช้้บริิการอย่่าง
ยั่่�งยืืน ซึ่่�งรวมถึึงบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องการส่่งเสริิมความเป็็นครอบครััวด้้วย โดยคลิินิิกรัักษาผู้้�มีีบุุตรยากของ BDMS
Wellness Clinic ครอบคลุุมถึึงบริิการที่่�ได้้มาตรฐานสากลและผ่่านข้้อกำำ�หนดกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น พระราช
บััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองเด็็กที่่�เกิิดโดยอาศััยเทคโนโลยีีช่่วยการเจริิญพัันธุ์์�ทางการแพทย์์ พ.ศ.2558 โดยมีีตััวอย่่างบริิการ ดัังนี้้�
INVOICE

MEDICINE

4

xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx

ดูู รายละเอีี ยดคลิิ นิิกรัักษาผู้้�มีีบุุตรยากเพิ่่� มเติิ มที่่� https://www.bwcfertilityclinic.com
5
ดูู รายละเอีี ยด BDMS Wellness Clinic เพิ่่� มเติิ มที่่� https://www.bdmswellness.com/
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xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Total

xxx xxx
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การแช่่แข็็งตััวอ่่อน (Embryo Freezing)

เพื่่� อ ลดอัั ตร าการเกิิ ด ทารกแฝดและลดปริิ ม าณตัั ว อ่่อนใน
กระบวนการทำำ�เด็็กหลอดแก้้วในแต่่ละรอบและเพิ่่�มอััตราการตั้้�ง
ครรภ์์ให้้สููงขึ้้�น โดยไม่่ต้้องทำำ�การกระตุ้้�นไข่่ใหม่่

การทำำ�เด็็กหลอดแก้้ว (In Vitro Fertilization treatment - IVF)

การปฏิิสนธิิภายนอกร่่างกาย โดยทำำ�การตรวจและเตรีียมความ
พร้้อมเพื่่อ� เก็็บไข่่ ก่่อนดำำ�เนิินการปฏิิสนธิใิ นห้้องปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัับ
การให้้ฮอร์์โมนเพื่่อ� เตรีียมมดลููกให้้พร้้อมสำำ�หรัับการตั้้�งครรภ์์ ก่่อน
ฉีีดตััวอ่่อนที่่�พร้้อมกลัับเข้้าไปฝัังตััวในโพรงมดลููก ผ่่านทางช่่อง
คลอดเพื่่�อให้้เกิิดการตั้้�งครรภ์์ต่่อไป

การฉีีดเชื้้�อผสมเทีียมแบบฉีีดน้ำำ��เชื้้�ออสุุจิิ
เข้้าสู่่�โพรงมดลููก (Intrauterine Insemination - IUI)

สำำ�หรัับคู่่�สมรสที่่�มีีบุุตรยาก โดยใช้้ยากระตุ้้�นรัังไข่่ให้้ถุุงไข่่เติิบโต
เพิ่่�มขนาดขึ้้�น ก่่อนการตรวจอััลตราซาวด์์และใช้้ยาเพื่่�อ
กำำ�หนดการตกไข่่ พร้้อมกัับคััดน้ำำ��เชื้้�อเลืือกตััวอสุุจิิเพื่่�อเข้้าผสมกัับ
ไข่่ให้้เกิิดการตั้้�งครรภ์์
แช่่แข็็งเซลล์์ ไข่่หรืือฝากไข่่ (Egg Freezing)

วิิธีีรัักษาเซลล์์ไข่่จากรัังไข่่ (Ovaries) ด้้วยการแช่่แข็็งสำำ�หรัับใช้้ใน
การตั้้�งครรภ์์เมื่่�อต้้องการมีีบุุตรในอนาคต โดยตรวจระดัับฮอร์์โมน
เพศหญิิง และฉีีดฮอร์์โมนกระตุ้้�นรัังไข่่เพื่่อ� ให้้ได้้ไข่่ที่่�มีีคุุณภาพก่่อน
เก็็ บ และแช่่แข็็ ง ที่่� มีีอุุ ณ หภููมิิ -195 องศาเซลเซีียส เพื่่� อ คง
ประสิิทธิิภาพของเซลล์์ไข่่เพื่่�อนำำ�มากลัับใช้้ได้้ในอนาคต

บริิการเพื่่�อการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ (Termination of Pregnancy)
BDMS ในฐานะผู้้�นำำ�บริิการด้้านสุุขภาพดำำ�เนิินการเพื่่�อยกระดัับสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�ใช้้บริิการอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งรวมถึึงบริิการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องการส่่งเสริิมความเป็็นครอบครััวด้้วย อย่่างไรก็็ตามหากมีีกรณีีที่่�ต้้องให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ BDMS ได้้
กำำ� หนดแนวปฏิิ บัั ติิ แ ก่่โรงพยาบาลและคลิิ นิิ ก ในเครืือข่่ายให้้ ป ฎิิ บัั ติิ ต ามอย่่างเคร่่งครัั ด และสอดคล้้ อ งกัั บ ข้้ อ กำำ� หนด โดยเฉพาะ
แนวปฏิิบััติิให้้ใช้้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. จำำ�เป็็นต้้องกระทำำ�เนื่่�องจากหากหญิิง

2. จำำ� เป็็ น ต้้ อ งกระทำำ� เนื่่� อ งจากมีี ค วาม

4. หญิิงซึ่่�งมีีอายุุครรภ์์ไม่่เกิินสิิบ

5. หญิิงซึ่ง่� มีอี ายุุครรภ์์เกิินสิบิ สองสััปดาห์์แต่่ไม่่เกิินยี่่สิ� บิ สััปดาห์์ยืืนยันที่่
ั จ� ะยุุติกิ ารตั้้�งครรภ์์

ตั้้� ง ครรภ์์ ต่่ อไปจะเสี่่� ย งต่่อการได้้ รัั บ
อัันตรายต่่อสุุขภาพทางกายหรืือจิิตใจ
ของหญิิงนั้้�น

สองสััปดาห์์ยืืนยัันที่่�จะยุุติิการ
ตั้้�งครรภ์์

เสี่่�ยงอย่่างมากหรืือมีีเหตุุผลทางการ
แพทย์์อันั ควรเชื่่อ� ได้้ว่่าหากทารกคลอด
ออกมาจะมีี ค วามผิิ ด ปกติิ ถึึ ง ขนาด
ทุุพพลภาพอย่่างร้้ายแรง

3. หญิิ ง ยืืนยัั นต่่ อผู้้�ประกอบวิิ ช าชีีพ

เวชกรรมว่่าตนมีีครรภ์์เนื่่�องจากมีีการ
กระทำำ� ความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศ

ภายหลัังการตรวจและรัับคำำ�ปรึึกษาทางเลืือกจากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรมและผู้้�
ประกอบวิิชาชีีพอื่่�นตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
ประกาศกำำ�หนด โดยคำำ�แนะนำำ�ของแพทยสภาและหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการป้้องกัันและแก้้ไข ปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น

กรณีีที่่�ต้้องให้้บริิการดัังกล่่าว สููติินรีีแพทย์์และจิิตแพทย์์ต้้องวิินิิจฉััยและให้้ความเห็็นว่่าสามารถดำำ�เนิินการได้้ ก่่อนรายงานต่่อผู้้�บริิหาร
สููงสุุดและหารืือแนวทางหััตถการกัับคณะกรรมการจริิยธรรม (Ethics Committee) ซึ่่�งตลอดกระบวนการต้้องทำำ�การบัันทึึกและแจ้้งแก่่
ผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�อสิ้้�นสุุดกระบวนการบริิษััทต้้องส่่งรายงานการยุุติิการตั้้�งครรภ์์แก่่แพทยสภาต่่อไป นอกจากนี้้� BDMS ไม่่มีีการผลิิต
หรืือกระจายสิินค้้าประเภทยาคุุมกำำ�เนิิด (Contraceptives) หรืือยาเพื่่�อยุุติิการตั้้�งครรภ์์ (Abortifacients) นอกเหนืือไปจากแนวปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าว

ช่่องทางติิดต่่อและผลการร้้องเรีียนประเด็็นด้้านการสื่่�อสารการตลาด แนวปฏิิบััติิด้้านการขาย
และการติิดฉลากยา
6,7

BDMS ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ทั้้�งจากบุุคคลภายในและภายนอกองค์์กร สามารถติิดต่่อ เสนอ ความเห็็น ร้้องเรีียน
และรายงานการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้องผ่่านช่่องทางตามที่่�ได้้ประกาศไว้้ใน “จรรยาบรรณของบริิษััท” และเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ตััวอย่่างผลดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านการสื่่�อสารการตลาดและการติิดฉลากยาที่่�ได้้รัับการยืืนยัันในเครืือ BDMS
6

GRI 417-2
ดูู รายละเอีี ยดช่่ องทางติิ ดต่่อเพิ่่� มเติิ มที่่� บท จรรยาบรรณธุุ รกิิ จ
หรืื อที่่� https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf

7
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ภาคผนวก
GRI Content Index
Statement of use

			

GRI 1 used		

Applicable GRI
Sector Standard(s)
GRI
Standard

Bangkok Dusit medical Services PLC has reported in accordance with the GRI Standards
for the period of 1st January 2021 to 31st December 2021
GRI 1 : Foundation 2021

-

Disclosure

Location

Omission/Remark

General Disclosures
GRI 2: General
2-1 Organizational details
Disclosures 2021 2-2 Entities included in the
organization’s sustainability reporting
2-3 Reporting period, frequency and
contact point
2-4 Restatements of information
2-5 External assurance

8, 35
8-9, 76, 79, 85, 91, 137
See Remark

2-6 Activities, value chain and other
business relationships

7, 25

2-7 Employees
2-8 Workers who are not employees

2, 35, 93, 96, 102-104
See Omission

Sustainability Report of BDMS will be external
assured in the future. See further details in
www.bdms.co.th/sustainability
BDMS Sustainability Report will be proceed an
external assurance in the future. See further details
on www.bdms.co.th/sustainability
This information is currently not available and will
be collected in the future.

10

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-10 Nomination and selection of the
highest governance body

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-11 Chair of the highest governance
body

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-12 Role of the highest governance
body in overseeing the management
of impacts
2-13 Delegation of responsibility for
managing impacts

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-14 Role of the highest governance
body in sustainability reporting

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-15 Conflicts of interest

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-9 Governance structure and
composition

150

3-4
8-9
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GRI
Standard

Disclosure

Location

Omission/Remark

2-16 Communication of critical
concerns

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-17 Collective knowledge of the
highest governance body

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-18 Evaluation of the performance of
the highest governance body

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-19 Remuneration policies

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-20 Process to determine
remuneration

See Remark

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-21 Annual total compensation ratio

See Omission

This information is not disclosed due to
confidentially constraints.

2-22 Statement on sustainable
development strategy
2-23 Policy commitments

2
11-17, 25-26, 40, 44, 49, 70, See further details of each policy at https://
investor.bangkokhospital.com/en/corporate80, 92, 94-95, 127

governance; and www.bdms.co.th/sustainability

2-24 Embedding policy commitments
2-25 Processes to remediate negative
impacts

See Remark
15-16

See details in each policy as prescribed in GRI 2-23

2-26 Mechanisms for seeking advice
and raising concerns

15

See further details in www.bdms.co.th/
sustainability; and https://investor.bangkokhospital.
com/storage/downloads/corporategovernance/20140617-bgh-code-of-conduct2014en.pdf

2-27 Compliance with laws and
regulations
2-28 Membership associations
2-29 Approach to stakeholder
engagement
2-30 Collective bargaining agreements
Material Topics
GRI 3 : Material 3-1 Process to determine material
Topics 2021
topics
3-2 List of material topics
3-3 Management of material topics

See further details in www.bdms.co.th/
sustainability; and https://investor.bangkokhospital.
com/storage/downloads/corporategovernance/20140617-bgh-code-of-conduct2014en.pdf

16, 40, 45
5

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

32-33
93-94

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

34

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

34

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

See details in each chapter
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GRI
Standard

Disclosure

Supply Chain Management
GRI 308: Supplier 308-1 New suppliers that were
Environmental screened using environmental criteria
Assessment 2016
GRI 414: Supplier 414-1 New suppliers that were
Social
screened using social criteria
Assessment 2016
Customer Privacy & Data Security
GRI 418:
418-1 Substantiated complaints
Customer Privacy concerning breaches of customer
2016
privacy and losses of customer data
Service Quality & Patient Safety
GRI 416:
416-1 Assessment of the health and
Customer Health safety impacts of product & service
& Safety 2016
categories
GRI Not
BDMS accreditation result
Applicable
Customer Relationship Management
GRI Not
% Top Box Score
Applicable
Innovation & Partnership
GRI Not
Innovation Investment
Applicable
Energy Management
GRI 302: Energy
2016

302-1 Energy consumption within the
organization
302-3 Energy intensity
Waste & Hazardous Materials Management
GRI 306: Waste
2020

306-1 Waste generation and significant
waste-related impacts
306-2 Management of significant wasterelated impacts
306-3 Waste generated
306-4 Waste diverted from disposal
306-5 Waste directed to disposal
Water & Wastewater Management
GRI 303: Water 303-1 Interactions with water as a
and Effluents
shared resource
2018
303-2 Management of water dischargerelated impacts
303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge
152

Location

Omission/Remark

30
30

47

53
53

55

See further details in BDMS Annual Report at
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

69

83-84
83-84
See Remark

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

72-74

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

74-75
74-75
74, 76
77

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

77

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

77-78
77, 79

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

GRI
Standard

Disclosure

Climate Change Management
GRI 305:
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
Emissions 2016 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions
305-4 GHG emissions intensity
Community Engagement & Health Care Accessibility
GRI 201:
201-1 Direct economic value generated
Economic
and distributed
Performance
2016
Selling Practices & Product Labeling
GRI 417:
417-1 Requirements for product and
Marketing and
service information and labeling
Labeling 2016
417-2 Incidents of non-compliance
concerning product and service
information and labeling
417-3 Incidents of non-compliance
concerning marketing communications
Talent Retention & Inclusion
GRI 401:
401-1 New employee hires and
Employment
employee turnover
2016
401-2 Benefits provided to full-time
employees that are not provided to
temporary or part-time employees
GRI 404: Training 404-3 Percentage of employees
and Education receiving regular performance and
2016
career development reviews
GRI 405: Diversity 405-1 Diversity of governance bodies
and Equal
and employees
Opportunity 2016
Human Capital Development
GRI 404: Training 404-1 Average hours of training per
and Education year per employee
2016
Labor Practices & Human rights
GRI 406:
406-1 Incidents of discrimination and
Noncorrective actions taken
discrimination
2016
GRI 412: Human 412-2 Employee training on human
Rights
rights policies or procedures
Assessment 2016

Location

Omission/Remark

89-90
91
88
146

147-149

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

149
149

120-126
115, 135
114
93, 96-104

111-112

95

95

ภาคผนวก

153

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564

GRI
Standard

Disclosure

Employee Health & Safety
GRI 403:
403-1 Occupational health and safety
Occupational
management system
Health and
403-2 Hazard identification, risk
Safety 2018
assessment, and incident investigation
403-3 Occupational health services
403-4 Worker participation,
consultation, and communication on
occupational health and safety
403-5 Worker training on occupational
health and safety
403-6 Promotion of worker health
403-7 Prevention and mitigation of
occupational health and safety
impacts directly linked by business
relationships
403-9 Work-related injuries
403-10 Work-related ill health

154

Location

Omission/Remark

127

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

127-129

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

128

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

127, 129

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

130

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

131-135

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

26, 127-128

See further details in
www.bdms.co.th/sustainability

136
137

แบบสำรวจความคิิดเห็็นผู้้�อ่่าน
รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ประจำปีี 2564
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำกััด (มหาชน)

ข้้ อ มููลจากแบบสำำ�ร วจความคิิ ด เห็็ น นี้้� จ ะนำำ� ไปใช้้ ใ นการปรัั บปรุุ งเนื้้� อ หา และรููปแบบ
การเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ประจำำ�ปีี 2565 ของ BDMS ต่่อไป
ขอขอบพระคุุณสำำ�หรัับความร่่วมมืือของท่่านเป็็นอย่่างสููง

กรุุณาทำเครื่่�องหมาย  ลงในช่่อง และแสดงข้้อคิิดเห็็นของท่่านลงในช่่องว่่าง
เพศ

• ชาย

ระดัับการศึึกษา

• หญิิง

• ไม่่ต้้องการระบุุ

• ต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีี • ปริิญญาตรีี

ท่่านเป็็นผู้้�อ่่านรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในกลุ่่�มใด

• ปริิญญาโท

• สููงกว่่าปริิญญาโท

กงาน / บุุคลากรทางการแพทย์์
•• คู่่ผู้้�ถืื�ค้อ้าหุ้้�น / นัักลงทุุน	 •• พนััหน่่วยงานราชการ
•• นััพัักนธมิเรีียนิตรท/ างธุุนัักศึึรกิกษาิจ	 / สถาบัันการศึึกษา •• ลููกค้้อื่่�น ๆา กรุุณาระบุุ ...................
/ หน่่วยงานภาครััฐ
ท่่านรัับทราบรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนปีี 2563 ของ BDMS จากช่่องทางใด
มสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
BDMS
•• การประชุุ
•• พนััอื่่�นกๆงานของ
• สััมมนา / นิิทรรศการ / บรรยาย
เว็็บไซต์์ของ BDMS
กรุุณาระบุุ ......................................................................................................................................

ท่่านอ่่านรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนปีี 2563 ของ BDMS เพื่่�ออะไร
ัก BDMS
•• รู้้�จัเตรีียมจัั
ดทำำ�รายงานของตนเอง

กษา / การวิิจััย
ประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
•• การศึึ
•
อื่่�น ๆ กรุุณาระบุุ ....................................................................................................................................

ความสมบููรณ์์และความน่่าเชื่่�อถืือของรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนปีี 2563 ของ BDMS
ท่่านเข้้าใจประเด็็นสาระด้้านความยั่่�งยืืนของ BDMS เพีียงใดหลัังจากอ่่านรายงานแล้้ว
ผลการดำำ�เนิินงานความยั่่�งยืืนสอดคล้้องตามกลยุุทธ์์ของ BDMS เพีียงใด
เนื้้�อหามีีความเหมาะสมและน่่าเชื่่�อถืือเพีียงใด
เนื้้�อหาตรงกัับสิ่่�งที่่�ท่่านต้้องการทราบเพีียงใด

••
••

มากที่่�สุุด	

กรุุณาเลืือกประเด็็นสาระสำคััญด้้านความยั่่�งยืืน 3 ประเด็็น ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับท่่าน
โดยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นตั้้�งแต่่ 1 สำำ�คััญที่่�สุุด 2 สำำ�คััญปานกลาง 3 สำำ�คััญน้้อยที่่�สุุด

••
••

มาก

••
••

••
••

••
••

ปานกลาง	น้้อย	น้้อยมาก

ดการห่่วงโซ่่อุุปทาน	
นส่่วนตััวและความมั่่�นคงของข้้อมููล • คุุณภาพการให้้บริิการและความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย
•• การจัั
•• ความเป็็
ลููกค้้าสััมพัันธ์์
นวััตกรรมและความร่่วมมืือ
การจััดการขยะและขยะอัันตราย
•
การจัั
ด
การพลัั
ง
งาน	
การจัั
ด
การน้ำำ
�
�
และน้ำำ
�
�
เสีีย
การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
••	ส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและการเข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์ •• แนวปฏิิบััติิการด้้านการขายและการติิดฉลาก •• การจููงใจและรัั
กษาบุุคลากร
การพัั
ฒ
นาบุุ
ค
ลากร	
แนวปฏิิ
บั
ติ
ั
ด้
ิ
า
้
นแรงงานและสิิ
ทธิ
มนุ
ิ
ษ
ุ
ยชน	
สุุ
ข
ภาพและความปลอดภัั
ยของบุุคลากร
••	อื่่�น ๆ กรุุณาระบุุ ...........................................................................................................................................................................................................................................
•
•

ท่่านคิิดว่่าเนื้้�อหารายงานครอบคลุุมประเด็็นสาระสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนของ BDMS หรืือไม่่
ครอบคลุุม	
ไม่่ครอบคลุุม
•หากท่่านคิิ
•
ดว่่าไม่่ครอบคลุุม โปรดระบุุประเด็็นที่่�ควรเพิ่่�มเติิม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

กรุุณาระบุุข้้อเสนอแนะเพื่่�อนำไปปรัับปรุุงรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนฉบัับต่่อไป
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้้อคิิดเห็็นอื่่�น ๆ ในการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนของ BDMS
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

BDMS ขอขอบคุุณอย่่างสููงสำหรัับความร่่วมมืือของท่่าน

“กรุุณาพัั บตามรอยปรุุ และส่่งกลัับโดยไม่่ต้้องติิดตราไปรษณีียากร”

บริิการธุุรกิิจตอบรัับ

ใบอนุุญาตเลขที่่� ปน.(น)/3789 ปณศ.ลาดพร้้าว
ถ้้าฝากส่่งในประเทศไม่่ต้้องผนึึกตราไปรษณีียากร

บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน)

ฝ่่ายกิิจการสัังคมเพื่่� อการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ชั้้�น 7 อาคาร E เลขที่่� 2 ซอยศููนย์์วิิจััย 7 ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่
แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

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

รายงานการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2564
บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ จำำ�กััด (มหาชน)

นวััตกรรมก้้าวไกล ใส่่ใจอย่่างยั่่�งยืืน

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES

