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บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	 จ�ากัด	 (มหาชน) 
ด�าเนินธรุกจิให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรในรปูแบบ
โรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการดูแล
สุขภาพทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีวิสัยทศัน์สู่การเป็นผู้น�าด้านบริการทางการแพทย์
และการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล
ในฐานะองค์กรนวัตกรรมที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ความสามารถ

เพื่อส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับ
บริการ	 สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลองค์กร
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ครอบคลุมรับผิดชอบต่อ
สังคม	ชุมชนและส่ิงแวดล้อม

สารกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
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บริษัทก�ำกับดูแลองค์กรเพื่อพัฒนำสู ่ควำมยั่งยืนโดยพิจำรณำ 
ควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมมิติด้ำนควำมยั่งยืนในธุรกิจให้บริกำร 
ด้ำนสุขภำพทั้งในปัจจุบันและในอนำคต โดยเฉพำะมำตรกำร
จัดกำรองค์กรภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 และบริษัทมีกำรก�ำหนดคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ระดับบริษัทเพื่อรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนควำมยั่งยืนให้
ชัดเจน ส่งผลให้บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (THSI) และ 
เป็นสมำชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) โดยตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

ด้านเศัรษฐกิจ ปัจจุบันบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยบุคลำกรท้ังหมด
กว่ำ 30,000 คน ครอบคลุม 49 โรงพยำบำลในเครือและธุรกิจท่ี
เก่ียวกับด้ำนสุขภำพ บริษัทมีจ�ำนวนเตียง ตำมโครงสร้ำงเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยประมำณ 8,600 เตียง โดยมีผู้ป่วยนอกใช้บริกำรท้ังหมด
ประมำณ 30,500 คนต่อวัน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรให้
บริกำร โรงพยำบำลในเครือได้รับกำรรับรองมำตรฐำนท้ังระดับ
ประเทศและระดับสำกล อำทิ มำตรฐำน Joint Commission 
International (JCI) มำตรฐำนกำรแพทย์ส�ำหรับกำรเคล่ือนย้ำย 
ผู้ป่วย (Commission on Accreditation of Medical Transport 
Systems: CAMTS) และกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล  
(Hospital Accreditation: HA) นอกจำกท่ีกล่ำวข้ำงต้น บริษัท 
ยังเตรียมควำมพร้อมองค์กรให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และขับเคล่ือนสู่กำรเป็น 
โรงพยำบำลอัจฉริยะด้วยกำรร่วมมือกับ Start Up ท้ังในระดับ
ประเทศและระดับสำกล

แพทย์หญิง ปี่รมาภรณ์ ปี่ราสาททองโอสถ
กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

ด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทด�ำเนินกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อควำม
สอดคล้องตำมนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม “BDMS Earth Healthcare”  
รวมทั้งก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และ 
ควำมปลอดภัย (Environment of Care Committee: ECC) 
ด�ำเนินโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมกับโรงพยำบำลเครือข ่ำย 
เพื่อประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรสูงสุดและเข้ำร่วมโครงกำร
รณรงค์กำรลดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
Care the Bear ที่จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านสังคม บรษัิทดแูลสงัคมและชมุชนผ่ำนกจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์ 
อำทิ โครงกำรเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ 
แก่สังคมโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำงและผู้ด้อยโอกำส โครงกำร 
ฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน  
และโครงกำรเชงิพำณชิย์ทีผู่ใ้ช้บรกิำรสำมำรถมส่ีวนร่วมช่วยเหลอื
สังคมผ่ำนบริกำรของบริษัท ในส่วนกำรพัฒนำบุคลำกรบริษัท 
มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนทั้งด ้ำน Clinical และ  
Non-Clinical ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
ส�ำหรับกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ECC  
ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลำกรทั้งหมด ท�ำหน้ำที่เสริมสร้ำงสุขภำพ 
และควำมปลอดภัยของบุคลำกร

สดุท้ำยนี ้บรษิทัมีจดุมุง่หมำยทีจ่ะพฒันำและขยำยกำรด�ำเนนิงำน
ด้ำนควำมยั่งยืนไปสู่ระดับสำกล ซ่ึงต้องขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น บุคลำกรทำงกำรแพทย์ พนักงำนในเครือ  
ผู้ใช้บริกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุน และร่วมด�ำเนินกำร 
เพื่อจะน�ำพำให้บริษัทเติบโตอย่ำงยั่งยืนเคียงคู่สังคมตลอดไป
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ธุรกิจของ BDMS

https://www.bdms.co.th

วิสัยทัศน์

ของบริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชการ	จ�ากัด	(มหาชน)	

คือการเป็นผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพ

ระดับตติยภูมิระดับแนวหน้าในประเทศไทย	

โดยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพ

ที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพระดับสากล	

ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย	

เรามุ่งมั่นที่จะรวบรวมทีมดูแลสุขภาพ

ที่มีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ	

สามารถให้การรักษาที่ปลอดภัยและประสบความส�าเร็จ

แก่ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

4

https://www.bdms.co.th


บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ�ำกัด (มหำชน) หรือ BDMS เป็นบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชื่อหลักทรัพย์ “BDMS”) และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ (Healthcare Services) ในรูปแบบธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน 
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรรักษำพยำบำลทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  
มีส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู ่ที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

BDMS มีเครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภำคทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชำ จ�ำนวน 49 โรงพยำบำล ซ่ึงให้บริกำรด้ำนสุขภำพครบวงจรตั้งแต ่
กำรป้องกัน กำรรักษำ และกำรบ�ำบัดเพื่อฟื้นฟูหลังกำรรักษำส�ำหรับลูกค้ำชำวไทย 
และชำวต่ำงชำติ โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองคุณภำพระดับสำกล
 
BDMS มีศูนย์กำรแพทย์แห่งควำมเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในโรงพยำบำล 
ในเครือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ในทุกด้ำน โดยน�ำรูปแบบ 
กำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลรักษำผู ้ป่วยจำกสถำบันกำรแพทย์ชั้นน�ำจำกทั่วโลกมำ 
ประยุกต์ใช้และมีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนตำมมำตรฐำนสำกล 

BDMS บริหำรงำนในรูปแบบโครงข่ำยตำมภูมิภำค โดยมีโรงพยำบำลระดับตติยภูมิท�ำ
หน้ำที่เป็นศูนย์กลำง (Hub) ดูแลและรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีควำมรุนแรง เกินศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรดแูลรกัษำจำกโรงพยำบำลลูกข่ำย (Spoke) เพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำร
ทรัพยำกรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

นอกจำกนี้ BDMS ยังมีธุรกิจสนับสนุนด้ำนกำรแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติกำร 
ทำงกำรแพทย์ ธุรกิจผลิตยำ ธุรกิจผลิตน�้ำเกลือ ร้ำนขำยยำและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

เก่�ยวกับั BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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เครืือข่่ายธุุรืกิิจข่อง BDMS

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ

มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ของ
เอเชียแปซิฟิคด้วยสมำร์ทเฮลท์แคร์

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น�ำของโรงพยำบำลระดับ
แนวหน้ำของประเทศไทยที่ให้บริกำร 

ทำงกำรแพทย์ที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

วำงใจให้เป็นผู้ดูแลสุขภำพ
ทุกช่วงเวลำแห่งชีวิต

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท

เป็นผู้น�ำในกำรสร้ำงสรรค์สุขภำพท่ีดี 
เพื่อศักยภำพแห่งกำรใช้ชีวิต

กลุ่มโรงพยาบาลเปี่าโล

โรงพยำบำลช้ันน�ำของไทยท่ีมุ่งเน้น
ไปยังประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย  

ร่วมกับผลกำรรักษำ
และนวัตกรรมที่โดดเด่น

กลุ่มโรงพยาบาลท้องถิ่นและ
กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล 

กลุ่มโรงพยำบำล
ที่ให้บริกำรในพื้นที่ท้องถิ่น

และในต่ำงประเทศ

คลินิกสุขภาพด้านดูแลปี่้องกันและฟื้้�นฟืู้สุขภาพ

มุ่งเน้นกำรดูแลป้องกัน และเสริมสร้ำงสภำวะสุขภำพ
ให้ผู้มำรับบริกำรมีชีวิตยืนยำวอย่ำงมีคุณภำพ

ศัูนย์บริการสุขภาพเชิงฟื้้�นฟืู้ในระยะเปี่ลี่ยนผ่าน

มุ่งเน้นกำรดูแลสุขภำพระยะฟ้ืนฟู ส�ำหรับผู้ป่วยหลังผ่ำตัด
และผู้สูงอำยุที่ต้องฟื้นฟูท�ำกำยภำพบ�ำบัด

   

ธุุรกิจที่เกี่ยวเน่่องกับการรักษาพยาบาล

ได้แก่ บริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยยำ น�้ำเกลือ และวัสดุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
บริกำรขนส่งผู้ป่วยทำงอำกำศ และบริกำรอื่น ๆ

(ดูรายละเอียดธุรกิจของ BDMS เพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต์ https://investor.bangkokhospital.com และรายงานประจ�าปีของ BDMS ท่ีเว็บไซต์ https://investor.bangkokhospital.com/th/

downloads/annual-report) 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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เครืือข่่าย BDMS

  โรงพยาบัาลกรุงเทพ

25 โรงพยาบาล

  โรงพยาบัาลสมิติิเวช

6 โรงพยาบาล

  พยาบัาลบั่เอ็นเอช

1 โรงพยาบาล

  โรงพยาบัาลพญาไท

5 โรงพยาบาล

  โรงพยาบัาลเปาโล

6 โรงพยาบาล

  โรงพยาบัาลท้องถิ่ิ�น

4 โรงพยาบาล

  โรงพยาบัาลรอยัล

2 โรงพยาบาล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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โรืงพยาบาลเอกิชนข่อง BDMS

โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และกำรรักษำพยำบำลชั้นน�ำของประเทศไทย ด้วยควำม 
ภำคภูมใิจมำกว่ำ 48 ปี เป็นโรงพยำบำลเอกชนชัน้น�ำ ท่ีได้รบัควำมไว้วำงใจทัง้จำกคนไทย
และชำวต่ำงชำติเลือกใช้บริกำรตรวจวินิจฉัย รักษำ และฟื้นฟูสุขภำพด้วยดีตลอดมำ 
ปัจจุบันกลุ่มโรงพยำบำลกรุงเทพ ประกอบไปด้วย 25 โรงพยำบำล ได้แก่

• โรงพยำบำลกรุงเทพ

• โรงพยำบำลหัวใจกรุงเทพ

• โรงพยำบำลวัฒโนสถ

• โรงพยำบำลชีวำ ทรำนสิช่ันนัล แคร์

• โรงพยำบำลกรุงเทพอินเตอร์เนช่ันแนล

• โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน

• โรงพยำบำลกรุงเทพสนำมจันทร์

• โรงพยำบำลกรุงเทพเพชรบุรี

• โรงพยำบำลกรุงเทพเมืองรำช

• โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง

• โรงพยำบำลกรุงเทพจันทบุรี

• โรงพยำบำลกรุงเทพตรำด

• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่

• โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพปำกช่อง

• โรงพยำบำลกรุงเทพอุดร

• โรงพยำบำลกรุงเทพพิษณุโลก

• โรงพยำบำลกรุงเทพขอนแก่น

• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงรำย

• โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต

• โรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์

• โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่

• โรงพยำบำลกรุงเทพสมุย

• โรงพยำบำลกรุงเทพสุรำษฎร์

โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยำบำลเอกชนช้ันน�ำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดให้บริกำร
เมื่อปี พ.ศ.2522 มีส�ำนักงำนใหญ่ อยู่ที่โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท ในซอยสุขุมวิท 49 
และเป็นโรงพยำบำลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองให้เป็น “โรงพยำบำลสำย
สมัพนัธ์แม่-ลกู” จำกองค์กำรอนำมยัโลก (WHO) องค์กำรยนูเิซฟ (UNICEF) และกระทรวง
สำธำรณสุข ปัจจุบันประกอบไปด้วย 6 โรงพยำบำล ได้แก่ 

• โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท 

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ

• โรงพยำบำลสมิติเวช ธนบุรี 

• โรงพยำบำลสมิติเวช ชลบุรี 

• โรงพยำบำลสมิติเวช ไชน่ำทำวน์

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สถำนพยำบำลเอกชนแห่งแรกและเก่ำแก่ที่สุดในประเทศไทย ก�ำเนิดขึ้นด้วยควำมรัก
สำมคัคขีองชำวต่ำงชำตทิีเ่ข้ำมำค้ำขำยและท�ำงำนในประเทศไทย ในช่วงปลำยรชักำลที ่5 
โดยพระบรมรำชำนุญำต พร้อมเงินสนับสนุนในกำรก่อตั้งเป็น Nursing Home ขึ้น ในปี 
พ.ศ.2441 นับเป็นโรงพยำบำลเอกชนนำนำชำติแห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นที่ยอมรับ
ของผู้รับบริกำรตลอดระยะเวลำที่ยำวนำน 

โรงพยาบาลพญาไท โรงพยำบำลพญำไทแห่งแรก ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2519 ปัจจุบันประกอบไปด้วย  
5 โรงพยำบำล ซ่ึงแต่ละโรงพยำบำลมีควำมเช่ียวชำญท่ีแตกต่ำงกัน

• โรงพยำบำลพญำไท 1 

• โรงพยำบำลพญำไท 2 

• โรงพยำบำลพญำไท 3

• โรงพยำบำลพญำไท ศรีรำชำ 

• โรงพยำบำลพญำไท นวมินทร์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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โรืงพยาบาลเอกิชนข่อง BDMS

โรงพยาบาลเปี่าโล โรงพยำบำลเปำโลแห่งแรก ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2513 ปัจจุบันประกอบไปด้วย  
6 โรงพยำบำล ซ่ึงแต่ละโรงพยำบำลมีควำมเช่ียวชำญท่ีแตกต่ำงกัน

• โรงพยำบำลเปำโลพหลโยธิน 

• โรงพยำบำลเปำโลสมุทรปรำกำร 

• โรงพยำบำลเปำโลโชคชัย 4 

• โรงพยำบำลเปำโลรังสิต 

• โรงพยำบำลเปำโลเกษตร 

• โรงพยำบำลเปำโลพระประแดง

โรงพยาบาลท้องถิ่น ปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 โรงพยำบำล

• โรงพยำบำลเทพำกร 

• โรงพยำบำลศรีระยอง
• โรงพยำบำลจอมเทียน

• โรงพยำบำลดีบุก

โรงพยาบาลรอยัล ปัจจุบันประกอบไปด้วย 2 โรงพยำบำล

• Royal Angkor Pisith • Royal Phnom Penh Hospital

คลินิกิสุุข่ภาพด้้านดู้แลป้้องกิันและฟื้้�นฟืู้สุุข่ภาพ - BDMS Wellness Clinic 

BDMS Wellness Clinic ให้บริกำรดูแลสุขภำพที่มุ่งเน้นด้ำนกำรดูแลป้องกันและฟื้นฟู
สขุภำพ และเสรมิสร้ำงสภำวะสขุภำพให้ผูร้บับรกิำรมชีวิีตยนืยำวอย่ำงมคุีณภำพ โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์ป้องกันจำกทั่วโลกและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย โดยมี
คลินิกให้บริกำรดังนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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คลินิกิสุุข่ภาพด้้านดู้แลป้้องกิันและฟื้้�นฟืู้สุุข่ภาพ - BDMS Wellness Clinic 

คลินิกดูแลปี่้องกันและฟื้้�นฟืู้สุขภาพ
(Regenerative Wellness Clinic)

มุ่งเน้นป้องกันและชะลอควำมเสื่อมของร่ำงกำยตั้งแต่กำร 
รับประทำนอำหำร กำรออกก�ำลังกำย และกำรด�ำเนินชีวิต  
ร่วมกบักำรใช้เทคโนโลยใีนกำรตรวจวเิครำะห์ร่ำงกำยโดยละเอยีด 
เพื่อหำควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคและป้องกันอย่ำงทันท่วงที

คลินิกสร้างเสริมและฟื้้�นฟืู้ระบบกล้ามเน่�อและกระดูก
(Musculoskeletal and Rehabilitation Clinic)

มุง่เน้นกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพของร่ำงกำย กำยภำพบ�ำบัด กำรฝึก
ออกก�ำลังกำยฟื้นฟูร่ำงกำยหลังกำรผ่ำตัด และหัตถบ�ำบัด

คลินิกสุขภาพสมองและความจ�า
(Brain Wellness Clinic)

มุง่เน้นกำรป้องกนัควำมผดิปกตขิองสมอง โดยใช้เทคโนโลยกีำร
แสดงภำพขั้นก้ำวหน้ำควบคู่กับกำรตรวจเลือดเพื่อวิเครำะห์หำ
สำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และโรคพำร์กินสันตั้งแต่
ระยะแรกเริ่ม

คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเล่อด
(Preventive Cardiology Clinic)

มุง่เน้นกำรดแูลหวัใจด้วยแนวทำงป้องกนัเชงิรกุ โดยชดุกำรตรวจ
ที่ออกแบบเพื่อดูแลเฉพำะบุคคล ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและ
แพทย์ช�ำนำญกำรเพือ่ก�ำหนดแผนโภชนำกำร พฤตกิรรมกำรใช้
ชีวิต และกำรออกก�ำลังกำยที่มีประสิทธิภำพ

คลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร
(Digestive Wellness Clinic)

มุ ่งเน้นกำรค้นหำควำมผิดปกติและลดควำมเสี่ยงของโรค 
ทำงเดนิอำหำรและตบัด้วยวธีิกำรตรวจเชงิลกึถงึระดบัพนัธกุรรม
เพื่อวิเครำะห์สำรบ่งชี้ทำงชีวภำพเพื่อค้นหำควำมผิดปกติของ
ทำงเดินอำหำรและตับ

คลินิกทันตกรรม
(Dental Wellness Clinic)

มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อควำมสวยงำม และกำร
ออกแบบรอยยิ้มเฉพำะบุคคลด้วยระบบดิจิทัล “The Perfect 
Smile” เพือ่เสรมิสร้ำงลกัษณะใบหน้ำของแต่ละบคุคลอย่ำงเป็น
ธรรมชำต ิโดยทมีทนัตแพทย์ผู้เชีย่วชำญจำกสมำคม American 
Board of Cosmetic Dentistry

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
(Fertility Wellness Clinic)

มุง่เน้นกำรให้ค�ำปรกึษำแก่คูส่มรส ให้บรกิำรตรวจรกัษำเกีย่วกบั
กำรเจริญพันธุ์ กำรตรวจพันธุกรรมเบื้องต้น ฝำกไข่และกำรท�ำ
เด็กหลอดแก้ว

คลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรี
(Women Wellness Clinic)

มุ่งเน้นกำรดูแลทุกเรื่องสุขภำพของผู้หญิง พร้อมให้บริกำรด้ำน
สุขภำพแบบองค์รวมครอบคลุมส�ำหรับผู้หญิงทุกวัย ด้วยกำร
ตรวจสุขภำพ ส�ำรวจพฤติกรรมกำรใช้ชีวิต กำรรับประทำน
อำหำร กำรออกก�ำลังกำย ไปจนถึงกำรวำงแผนครอบครัว  
กำรมีบุตร และภำวะวัยทอง 

คลินิกผิวพรรณและความงาม
(Aesthetic Wellness Clinic)

มุ่งเน้นดูแลฟื้นฟูทุกปัญหำผิวพรรณและรูปร่ำง ด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลย ีกระบวนกำร และผลติภณัฑ์ท่ีเหมำะสมเฉพำะบคุคล

คลินิกสุขภาพเส้นผม
(Hair Wellness Clinic)

มุ่งเน้นดูแลสุขภำพเส้นผมและหนังศีรษะแบบองค์รวม 

ดูรายละเอียด BDMS Wellness Clinic เพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.bdmswellness.com

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ศููนย์กิารืแพทย์เพ่�อกิารืรืักิษาแบบบูรืณากิารื

เครือโรงพยำบำลของ BDMS ส่งมอบบริกำรด้ำนสุขภำพในรูปแบบศูนย์กำรแพทย์และคลินิก 
แบบบูรณำกำร (Integrated Patient Units - IPUs) เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู ้ป่วยและ 
ผู้ใช้บริกำรครอบคลุมแผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department) แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient 
Department) และแผนกผู้ป่วยวิกฤติ (Clinical Care Department) ตำมรำยละเอียดศูนย์และ 
คลินิกดังนี้

หัวใจ
(Heart)

มะเร็ง
(Cancer)

กระดูกและข้อ
(Bone & Spine)

สมองและระบบปี่ระสาท
(Brain&Neurology)

อุบัติเหตุ 
และการส่งต่อผู้ปี่่วย
(Trauma)

ตรวจสุขภาพและ 
อาชีวอนามัย
(Health Check-up)

ศััลยกรรมและการผ่าตัด
(Surgery)

ทันตกรรม
(Dental Care)

แม่และเด็ก
(Mother & Child)

การดูแลผู้สูงอายุ
(Geriatric)

ระบบทางเดินอาหาร 
ตับ และถุงน��าดี
(GI, Liver & Gallbladder)

ศันูย์บริการผู้ป่ี่วยชาวต่างชาติ
(International Medical 
Services)

อายุรกรรม
(Unternal Medicine) 

ฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพและ
กายภาพบ�าบัด
(Recovery & 
Rehabilitation)

ความงามและการชะลอวัย
(Aesthetic & Anti-aging)

สุขภาพชาย
(Male Wellness)

สุขภาพหญิง 
(Female Wellness)

สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
(Child Wellness)

ปี่อดและระบบทางเดินหายใจ
(Chest & Respiratory 
System)

ตา หู คอ จมูก
(Eye & ENT)

ศัูนย์และคลินิกอ่่น ๆ
(Others)

(รายละเอียดตัวอย่างของศูนย์และคลินิกในโรงพยาบาลกรุงเทพส�านักงานใหญ่ ศูนย์และคลินิกอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาลในเครือ BDMS)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ศููนย์กิารืแพทย์แห่่งความเป้็นเลิศู (Centers of Excellence: CoE)

ศูนยก์ำรแพทยแ์ห่งควำมเป็นเลิศ (Centers of Excellence: CoE) มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์ด้วยมำตรฐำนสูงสุดตำมกรอบสำกลตำมท่ี Joint Commission 
International (JCI) ก�ำหนดในสำขำต่ำง ๆ  และร่วมมือกับสถำบันทำงกำรแพทย์ช้ันน�ำ
ท่ัวโลก หลักกำรของศูนย์ดังกล่ำวครอบคลุมกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลผู้ป่วย ฝึก
อบรมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำงำนร่วมกับโรงพยำบำลในเครือสถำบัน
ทำงกำรแพทย์ช้ันน�ำในต่ำงประเทศ โดยมีควำมเช่ียวชำญ ดังน้ี

ด้านโรคหัวใจ ด้านโรคกระดูกและข้อ ด้านอุบัติเหตุ ด้านสมอง
และระบบปี่ระสาท

ด้านโรคมะเร็ง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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กิารืบรืิกิารืสุุข่ภาพเชิงฟื้้�นฟืู้ในรืะยะเป้ล่�ยนผ่่าน

BDMS ให้บริกำรสุขภำพเชิงฟื้นฟูในระยะเปล่ียนผ่ำน ภำยใต้ชื่อ โรงพยำบำลชีวำ  
ทรำนสิช่ันนัล แคร์ เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยหลังจำกผ่ำนภำวะวิกฤติและ 
มีอำกำรคงที่ในระดับหนึ่ง ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ให้กำรดูแลผู้ป่วยท้ังด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ มีอุปกรณ์กำยภำพบ�ำบัดที่หลำกหลำย ค่ำบริกำรที่เหมำะสม มีกำรดูแล 
อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อฟื้นฟูสมรรถภำพได้เร็วขึ้น ลดจ�ำนวนครั้งในกำรมำพบแพทย์หรือมำ
โรงพยำบำล เตรียมควำมพร้อมในกำรกลับบ้ำน และกลับมำใช้ชีวิตได้ตำมปกติเร็วขึ้น 
ซึ่งบริกำรดังกล่ำวจะมุ่งเน้นกำรดูแลสุขภำพระยะฟื้นฟู ส�ำหรับผู้ป่วยหลังผ่ำตัดและ 
ต้องฟื้นฟูท�ำกำยภำพบ�ำบัด เช่น ผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำ ผ่ำกระดูกสะโพก ผู้ป่วยสูงอำย ุ
ที่ต้องกำรกำรฟื้นฟูหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพำต อัมพฤกษ์ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนผู้สูงอำยุและเวชศำสตร์ฟื้นฟู พยำบำล และนักกำยภำพบ�ำบัด ที่ให้กำรดูแลรักษำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีรำยละเอียดดังนี้

บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
(Medical Specialists)

ดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสหสำขำวิชำชีพ 
และแพทย์เฉพำะทำงด้ำนอำยุรศำสตร์ 
ผู้สูงอำยุโดยเฉพำะร่วมดูแลผู้ป่วย

โปี่รแกรมฟื้้�นฟืู้อย่างเข้มข้น
(Intensive Rehabilitation Programs)

โปรแกรมกำรฟื้นฟูร่ำงกำยอย่ำงต่อเนื่อง
และเข้มข้น โดยทีมแพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู
และนักกำยภำพบ�ำบัด โดยได้รับกำรท�ำ
กำยภำพบ�ำบัด และ/หรือ กิจกรรมบ�ำบัด 
ตำมศักยภำพของผู้ป่วย

กิจกรรมผ่อนคลาย
(Recreational Activities)

กิจกรรมเพื่อผ่อนคลำยส�ำหรับช่วยฟื้นฟู
ทำงร ่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรท�ำ
กิจกรรมบ�ำบัดเพื่อให้ผู ้ป ่วยและญำติ 
ได้ผ่อนคลำย และกำรให้ควำมรู้โดยทีม
แพทย์และพยำบำลเพือ่เตรยีมควำมพร้อม
ในกำรกลับไปใช้ชีวิตอย่ำงปกติ

บรรยากาศัอบอุ่นเสม่อนบ้าน
(Home-like Environment)

สะดวกสบำย มีเวลำส่วนตัวกับครอบครัว 
ห้องพักมีควำมเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และ
บรรยำกำศอบอุ่นเสมือนบ้ำน

เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
(Discharge Planning)

สอนและให้ค�ำแนะน�ำแก่ ผู้ ดูแลผู้ป่วย  
ในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกลับบ้ำน 
เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้ำนได้อย่ำงปลอดภัย

พยาบาลปี่ระสานงาน
(Case Management Nurse)

พยำบำลประสำนงำนดูแลผู้ป่วยเฉพำะทำง
ให้มีควำมต่อเนื่องในกำรรักษำ ตั้งแต  ่
กำรพักฟื้นในโรงพยำบำล ช่วยวำงแผน 
กำรดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้ำน และติดตำม
อำกำรหลังกลับบ้ำน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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สรุปผลการด�าเนินงานของ BDMS

ผลการด�าเนินงาน หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

2560 2561 2562 2563

จ�ำนวนโรงพยำบำลที่ให้บริกำร
(Number of Hospitals)

แห่ง 45 46 48                    49 

สินทรัพย์รวม (Total Assets) บำท  122,626,691,514  133,498,750,936  133,661,737,019  136,050,251,243

หนี้สิน (Total Liabilities) บำท    56,755,577,246    60,060,678,617    46,480,113,870    44,587,551,883 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Equity) บำท   65,871,114,268    73,438,072,319    87,181,623,149    91,462,699,360 

รำยได้รวม (Total Revenues) บำท    75,719,470,561    78,362,601,612    91,402,136,673    71,491,580,937 

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนรวม  
(Total Operating Income)*

บำท    72,772,056,772    78,288,254,198    83,773,836,160    69,057,135,111

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด 
(Total Operating Expense)

บำท    62,463,088,281    66,499,927,027    71,723,285,485    60,532,078,612 

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร 
(เงินเดือนและสวัสดิกำร)
(Total Employee Related Expenses - 
Salaries & Benefits)

บำท   17,232,067,904  18,766,889,888    20,704,037,868 16,896,237,619

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในบุคลำกร**
(Human Capital Return on Investment 
- HCROI)

- 1.77 1.63 1.95 1.65

หมำยเหตุ
*  รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนรวม (Total Operating Income) = เท่ำกับรำยได้ค่ำรักษำพยำบำล + รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย
** ค�ำนวณโดยใช้สูตร HCROI = [รำยได้รวม - (ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด)] / ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การส่งมอบัคุณค่าแก่ผู้ใช้บัริการของ BDMS

ข่ั�นตอนกิารืสุ่งมอบคุณค่าแกิ่ผู่้ใช้บรืิกิารืข่อง BDMS (BDMS Value Chain) 

การคัดกรอง (Screening)
คัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ำใช้บริกำรเพ่ือระบุว่ำโรงพยำบำลสำมำรถส่งมอบบริกำรได้
ด้วยทรัพยำกรท่ีมี และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญเพ่ือประเมินและให้กำรรักษำ 
กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเข้ารับบริการ (Admission)
บริหำรจัดกำรผู้ป่วยตลอดกระบวนกำรใช้บริกำรในโรงพยำบำล ครอบคลุม 
กำรลงทะเบียนผู้ป่วยนอก กำรรับผู้ป่วยในเข้ำรักษำตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด กำรจัด
ล�ำดับควำมต้องกำรใช้บริกำรด้ำนสุขภำพตำมสภำพของผู้ป่วยใน กำรสื่อสำร 
แนวปฏิบัติในหอผู้ป่วยและแนวทำงกำรรักษำ ค่ำใช้จ่ำย แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

การดูแลอย่างต่อเน่่อง (Continuity of Care)
ดูแลและให้บริกำรแก่ผู้ป่วยอย่ำงต่อเน่ืองโดยแพทย์ พยำบำล และผู้เช่ียวชำญ
ทำงกำรแพทย์อื่น ๆ ที่ผ่ำนกำรรับรองคุณสมบัติในทุกกระบวนกำรให้บริกำร  
ได้แก่ บริกำรฉุกเฉิน กำรรับผู้ป่วยในเข้ำรักษำ กำรวินิจฉัย กำรรักษำ กำรรักษำ 
ผู้ป่วยนอก และบริกำรอื่น ๆ ซึ่งจะสื่อสำรรำยละเอียดแก่ผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม

สิ�นสุดการรักษา การส่งต่อการรักษา และการติดตามอาการ
(Discharge, Referral, and Follow-Up)
ร่วมมือกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์และหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือส่งต่อกำรรักษำ 
หรือส้ินสุดกระบวนกำรรักษำให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมสุขภำพของผู้ป่วย  
โดยมีกำรสรุปรำยละเอียดกำรให้บริกำรให้แก่ผู้ป่วยในเม่ือสิ้นสุดกำรดูแลรักษำ 
กำรสือ่สำรแนวทำงกำรตดิตำมอำกำรในรปูแบบทีผู่ป่้วยเข้ำใจได้ กำรส่ือสำรบนัทกึ
กำรรักษำที่มีควำมซับซ้อนแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ป่วยนอก 
กำรส่ือสำรควำมรู้หรือแนวทำงกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
ตำมควำมจ�ำเป็น และมีกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมผู้ป่วยที่แจ้งล่วงหน้ำว่ำ 
อำจไม่สำมำรถด�ำเนินกำรตำมค�ำแนะน�ำของแพทย์ได้หรือออกจำกโรงพยำบำล
โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เป็นต้น

การส่งต่อการรักษาผู้ปี่่วย (Transfer of Patients)
ส่งต่อกำรรักษำผู้ป่วยอย่ำงปลอดภยัตำมควำมต้องกำรกำรรักษำและควำมสำมำรถ
ขององค์กรปลำยทำงที่รับช่วงกำรรักษำต่อ พร้อมส่ือสำรรำยละเอียดสรุปของ 
ผู้ป่วยที่บันทึกอย่ำงเป็นระบบ

การเคล่่อนย้ายผู้ปี่่วย (Transportation)
ให้บริกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับคุณภำพ 
และควำมปลอดภัยในกำรเคลื่อนย้ำย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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สถิ่านะการเป็นสมาชิกและสมาคมในภาคธุรกิจ

BDMS เข้ำร่วมเป็นสมำชกิกบัสมำคมและองค์กรในภำคธรุกจิท่ีเกีย่วข้องในฐำนะผู้ให้บรกิำรทำงกำรแพทย์และในฐำนะบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เช่น ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) สมำคมโรงพยำบำลเอกชน และแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
เป็นต้น

รางวัลความภาคภูมิใจ

รางวัล Outstanding Company Performance Awards
BDMS ได้รับ “รำงวัล Outstanding Company Performance Awards” ของบริษัท 
จดทะบียนที่มี Market Capitalization สูงกว่ำ 100,000 ล้ำนบำท ในงำน SET Awards 
2020 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวำรสำรกำรเงินธนำคำร มอบให้แก่
บริษัทจดทะเบียนที่มีผลกำรด�ำเนินงำนยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ ่มบริษัท ซึ่งพิจำรณำ 
ผลประกอบกำรทำงธุรกิจ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ในประเด็นกำรเปิดเผยข้อมูลและคุณภำพของงบกำรเงิน 

Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020
BDMS ได้รับโล่เกียรติยศกลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) 2020 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกหุ้นยั่งยืน 
จะพิจำรณำแนวทำงกำรก�ำกับดูแลและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจด�ำเนินไป 
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบบนหลักธรรมำภิบำล บูรณำกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจและสังคม  
ดูแลและรักษำสิ่งแวดล้อม ธ�ำรงและพัฒนำบุคลำกร รวมถึงรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคมในองค์รวม

Thailand Corporate Excellence Awards 2020
BDMS ได้รับรำงวัลพระรำชทำน “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” 
สำขำควำมเป็นเลิศด้ำนสินค้ำ/กำรบริกำร (Product/ Service Excellence)  
ส�ำหรับองค์กรที่มีรำยได้มำกกว่ำ 10,000 ล้ำนบำทต่อปี จัดโดยสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจ 
แห่งประเทศไทย (TMA) และสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ฯ

Global Health And Travel Awards 2020
BDMS ได้รับรำงวัล Global Health And Travel Awards 2020 โดย

•	โรงพยำบำลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (Wattanosoth Cancer Hospital) ได้รับ 
รำงวัล Oncology (Medical) Service Provider of the Year in Asia Pacific 

•	โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท (Samitivej Sukhumvit Hospital) ได้รับรำงวัล  
“Best Hospital of the Year in Thailand”

•	บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ได้รับรำงวัล 
 - “Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific”
 - “Regenerative Clinic of the Year Asia Pacific”
 - “Dental Clinic of the Year Asia Pacific”

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี่่ 2563 กลุ่มบริการ
BDMS ได้รับ “รำงวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่มบริกำร” จำกวำรสำรกำรเงิน 
กำรธนำคำร เพื่อเป็นกำรยกย่องบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่มีผลงำนโดดเด่น
และเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ

รางวัล Best IR in Healthcare Sector – South East Asia 2020
BDMS ได้รับรำงวัล “Best IR in Healthcare Sector – South East Asia 2020”  
จำกนิตยสำร IR Magazine ซ่ึงพิจำรณำโดยนักวิเครำะห์ (Buy side และ Sell side)  
และผู้จัดกำรกองทุนจำกประเทศไทย อินโดนีเซีย มำเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

ดูรายละเอียดรางวัลท่ี BDMS ได้รับเพ่ิมเติมในรายงานประจ�าปี 2563 ท่ี https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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BDMS ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำร
ชดุย่อยทัง้ 5 คณะ ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะ
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินงำน กำรควบคุม
ภำยในและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลเพ่ือควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบได้ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและ
ประเมินผลด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง

โดยมกีรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ ท�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบกำรด�ำเนนิงำนและกำรก�ำกบัดแูลให้
เป็นไปตำมนโยบำยด�ำเนินงำน กำรควบคุมภำยในและแนวทำงด้ำนกำรก�ำกับดูแลด้ำน 
ต่ำง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่จะท�ำหน้ำที่สื่อสำรนโยบำยและมอบ
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนตลอดจนก�ำกับดูแลกำรท�ำงำนผ่ำนผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
เพื่อน�ำนโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลดังกล่ำวสื่อสำรและส่งต่อ
ไปยังผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนในองค์กรแต่ละล�ำดับชั้นต่อไป

การก�ากับัดูแลองค์กร

การก�ากับัดูแลของ BDMS

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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BDMS	ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร	ตระหนักดี
ถึงการด�าเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาลและพื้นฐานของ
จรรยาบรรณธรุกจิทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดับประเทศและระดับ
สากล	 รวมทั้งวางแผนเพื่อก้าวสู่อนาคตโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการความเส่ียงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อปุทาน	
เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	
ว่า	BDMS	จะยึดม่ันต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	
ด�าเนินธรุกจิด้วยความโปร่งใส	และบริหารจัดการทกุความเส่ียง
ทีเ่กดิข้ึนตลอดกจิกรรมทางธรุกจิทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต



คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

กรรมการผูอำนวยการใหญ

(President)

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส
(Senior Executive Vice President)

รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส
(Senior Executive Vice President)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance Unit)

เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)

หนวยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)

ประธานฝายแพทย
(Chief Medical Officer : CMO - BDMS)

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer :

COO - BDMS)

ประธานเจาหนาที่บริหารงานกลาง
(Chief Administrative Officer :

CAO - BDMS)

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
(Chief Financial Officer :

CAO - BDMS)

สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ
(Office of President)

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

(Risk Management
Committee)

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance
Committee)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

(Nomination and
Remuneration Committee)

โครืงสุรื้างองค์กิรื

(ดูรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษััท การก�ากับดูแลกิจการของ BDMS และผลด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลเพ่ิมเติม 
ในรายงานประจ�าปี 2563 ท่ี https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกิรืรืมกิารืบรืิห่ารืงานรืะด้ับบรืิษัท

กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ได้อนุมัติให้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรบริหำรงำนระดับบริษัท (Corporate BDMS Committee) เพ่ือขับเคล่ือน
วำงนโยบำยของบริษัทและบรหิำรจัดกำรงำนทีร่บัผดิชอบไปในทศิทำงเดยีวกนัและรำยงำนผลด�ำเนนิงำนให้แก่กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะกรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับ
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management Committee)
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

 

คณะกรรมการก�ากับดูแลมาตรฐานองค์กร
(Standardization & Compliance Committee)
วำงแนวทำงเพ่ือควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล

 

คณะกรรมการเพื่อด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งย่น
(Sustainability Development Committee)
ก�ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืนโดยกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ดูรายละเอียดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการระดับบริษััทในบทท่ีเก่ียวข้อง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

20



นโยบาย/แนวป้ฏิิบัติด้้านกิารืกิำากิับดู้แลและด้้านเศูรืษฐกิิจ

จรรยาบรรณของบริษัท 
และนโยบายการคุ้มครองและบรรเทา 

ความเสียหายให้กับผู้รายงาน

นโยบายการเปี่ิดเผยข้อมูล
และสารสนเทศัของบริษัท

นโยบายการปี่้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปี่ชั่น

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปี่ัญญาและลิขสิทธุ์�

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการดูแล
เร่่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการบริหารจัดการ
ความปี่ลอดภัยด้านสารสนเทศั

นโยบายด้านภาษี

จรรยาบัรรณส�าหรับับัุคลากร

BDMS มวีสิยัทศัน์และพนัธกจิสูก่ำรเป็นสถำนบรกิำรทำงกำรแพทย์ทีเ่ป็นเลศิ มมีำตรฐำน
สูงด้วยคุณภำพในระดับสำกล และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย ์
โดยบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์และควำมพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริกำร  
รวมถึงกำรเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร จึงก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำน
ของควำมยั่งยืน สอดคล้องตำมจริยธรรมแพทย์ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม เปิดเผยนโยบำยที่เก่ียวข้องโปร่งใส และก�ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกรณีม ี
ข้อซักถำมหรือร้องเรียนกรณีละเมิดแนวปฏิบัติที่ก�ำหนด

จรรยาบัรรณธุรกิจ BDMS

SAFE

SECURE

TAX

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบาย/แนวป้ฏิิบัติด้้านสุิ�งแวด้ล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม
(BDMS Earth Healthcare)

นโยบาย/แนวป้ฏิิบัติด้้านสุังคม

นโยบายและแนวปี่ฏิิบัติ
เกี่ยวกับสิทธุ์มนุษยชน

กิารืฝึึกิอบรืมด้้านจรืรืยาบรืรืณธุุรืกิิจ Employee Policies 

BDMS ก�ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลกลำงด�ำเนินกำรจัดกำรด้ำนจรรยำบรรณธุรกิจให้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับของ
บริษัท ซ่ึงเน้นไปในเร่ืองส่ิงแวดล้อม กำรดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมในกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรมำตรฐำน (Mandatory Training) ส�ำหรับผู้จัดกำรฝ่ำยและหัวหน้ำแผนก  
ในหัวข้อธรรมำภิบำลกำรบริหำรและจัดกำร รวมท้ังหลักสูตร Employee Policies เพ่ือฝึกอบรมให้กับพนักงำนทุกคนทุกระดับ
ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยนโยบำยที่เกี่ยวข้องดังนี้

นโยบายการปี่้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปี่ชั่น 
(Fraud Prevention and Anti-Corruption Policy)

นโยบายและแนวปี่ฏิิบัติเกี่ยวกับสิทธุ์มนุษยชน
(Policy and Guidelines on Human Rights)

นโยบายเร่่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
(Supervision of Inside Information 

Usage Policy) 
และนโยบายการเปี่ิดเผยข้อมูลและสารสนเทศั

(Corporate Information Disclosure Policy)

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปี่ัญญาและลิขสิทธุ์� 
(Policy on Non-Infringement of intellectual 

Property Rights and Copyrights)

ดูรายเอียดนโยบายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมท่ี  
https://investor.bangkokhospital.com/th/corporate-governance และในรายงานประจ�าปีท่ี 
https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report

NATURE
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นโยบาย Employee Policies ในสุ่�อออนไลน์

BDMS สื่อสำรนโยบำยแนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงำน BDMS ในช่องทำงออนไลน์ Youtube  
เพื่อให้พนักงำนรวมถึงผู้ที่มีควำมสนใจสำมำรถเข้ำไปรับชมได้

มาตรืกิารืทางวินัยกิับจรืรืยาบรืรืณ

BDMS ก�ำหนดให้จรรยำบรรณเป็นข้อพึงปฏิบัติและเป็นหลักเกณฑ์ส�ำหรับพนักงำนและ
ก�ำหนดมำตรกำรทำงวินัยไว้ กรณีที่พนักงำนฝ่ำฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติ และ/หรือ
ละเลยเพิกเฉยต่อกฏข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งค�ำส่ังของผู้บังคับ
บัญชำ หรือพนักงำนระดับบังคับบัญชำ และวิชำชีพขึ้นไป กระท�ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบบริษัท หรือกระท�ำผิดอื่น ๆ ซึ่งมำตรกำรลงโทษทำงวินัย  
อำจพิจำรณำลงโทษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงรวมกัน โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงโทษ
ตำมล�ำดับข้ึนอยู ่ กับดุลยพินิจของผู ้บังคับบัญชำ ได ้แก่ ตักเตือนด้วยวำจำหรือ 
ลำยลักษณ์อักษร ให้พักงำนเพื่อลงโทษโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำง (ไม่เกิน 7 วัน) ตัดเงินรำงวัล 
ประจ�ำปี ไม่ขึ้นเงินเดือน ไม่ปรับเงินเดือน เลิกจ้ำง หรือไล่ออก

ดูรายเอียดนโยบายเพ่ิมเติมท่ี  
https://www.youtube.com/watch?v=vvbAq6Xtn0A&t=3s

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

23

https://www.youtube.com/watch?v=vvbAq6Xtn0A&t=3s


จรรยาบัรรณส�าหรับัแพทย์

    จรืิยธุรืรืมแพทย์ (Medical Ethics)

BDMS ก�ำหนดให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยบนพื้นฐำนหลักจริยธรรมแพทย์อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

Beneficence

เน้นประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุด
Non-maleficence

ส่ิงท่ีจะท�ำต้องเน้นไม่ให้ผู้ป่วยได้รับ
อันตรำยใด ๆ เพิ่มขึ้น 

Autonomy

ผู้ป่วยมีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะรู้สำเหตุ
และอำกำรป่วยของตัวเอง

และเลือกวิธีรักษำตำมควำมเหมำะสม

Justice

กำรรักษำต้องอำศัยควำมบริสุทธิ�
ยุติธรรมไปตำมสมมติฐำนโรค

ของผู้ป่วยแต่ละคนอย่ำงแท้จริง

Dignity

ท้ังผู้รักษำหรือผู้ดูแลพยำบำล
และผู้ป่วยต่ำงมีเกียรติและสมควรได้รับ

กำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงมีเกียรติ

Truthfulness & Honesty

แพทย์และพยำบำล
ต้องไม่ปกปิดอำกำรป่วยต่อผู้ป่วย

และควรให้ผู้ป่วยรับรู้ควำมหนักเบำ
ของอำกำรป่วยตำมควำมจริง 

แต่ทั้งนี้ ต้องดูควำมเหมำะสมอย่ำงอื่น
ประกอบ เช่น สภำพจิตผู้ป่วยด้วย

ธุรืรืมนูญองค์กิรืแพทย์และทันตแพทย์

BDMS ก�ำหนดให้องค์กรแพทย์ท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลแพทย์และทันตแทพย์ของโรงพยำบำลในเครือให้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงถูกต้องตำม 
ข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยกำรรักษำจริยธรรมแห่งวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 และหลักจรรยำบรรณของ BDMS โดยก�ำหนดธรรมนูญ
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ (BDMS Medical & Dental Staff Bylaws) ซ่ึงระบุรำยละเอียดที่เก่ียวข้องและจ�ำเป็น เช่น คุณสมบัติ 
และประเภทของสมำชิกขององค์กรแพทย์และทันตแพย์ กำรแต่งตั้งและกำรขอต่ออำยุ กำรบริกำรทำงคลินิก กำรแต่งตั้งและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร กำรตรวจสอบและประเมินผลแพทย์และทันตแพทย์ในกำรดูแลผู้ป่วย ควำมลับของข้อมูล ลักษณะพฤติกรรมของแพทย์ 
เป็นต้น โดยมีตัวอย่ำงรำยละเอียดดังนี้
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ลักษณะพฤติกรรมของแพทย์ (BDMS-Code of Behavior)

การปี่ฏิิบัติที่เหมาะสม
•• เคำรพสิทธิและรักษำควำมลับของผู้ป่วย 
•• ปฏิบัติตำมธรรมนูญองค์กรแพทย์ในเครือ BDMS
•• รักษำมำตรฐำนกำรรักษำพยำบำลในระดับดีท่ีสุด 
 ตำมภำวะวิสัยและพฤติกำรณ์
•• มีควำมสุภำพอ่อนน้อม เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อ่ืน
 และมีควำมซื่อสัตย์
•• ให้ควำมร่วมมือและท�ำงำนเป็นทีม

การปี่ฏิิบัติที่ไม่เหมาะสม / ข้อพึงระวัง
•• ใช้ค�ำพูดหรือท�ำพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม หรือให้ควำมเห็น
 ที่อำจเกิดผลด้ำนลบต่อทั้งผู้ป่วย ครอบครัว แพทย์ พยำบำล 
 ผู้ร่วมงำน หรือแม้แต่โรงพยำบำล
•• วิพำกษ์วิจำรณ์เพ่ือนร่วมวิชำชีพ สถำบัน หรือองค์กรอ่ืน 
 ต่อหน้ำผู้ใช้บริกำรหรือบุคลำกร
•• ขว้ำง ปำ เคร่ืองมือ แฟ้มผู้ป่วยหรือส่ิงของ
•• ล่วงละเมิดทำงเพศ รวมท้ังกำรข่มขู่ว่ำจะฟ้องร้องในเร่ือง
 ที่ไม่มีสำระ
•• บันทึกเวชระเบียนอย่ำงไม่เหมำะสมเก่ียวกับคุณภำพ
 กำรรักษำของผู้อื่น หรือของโรงพยำบำล

BDMS ก�ำหนดให้ติดตำมประสิทธิภำพด้ำนจรรยำบรรณแพทย์และพฤติกรรมของแพทย์จำกข้อร้องเรียน ค�ำติ ผ่ำนระบบออนไลน ์
และกรณีเป็นเรื่องของจรรรยำบรรณ จะมีกำรสืบสวน (Fact Finding) เพื่อก�ำหนดมำตรกำรกำรลงโทษทำงวินัยตั้งแต่กำรตักเตือน 
ภำคทัณฑ์ และให้ออกจำกงำน ตำมล�ำดับตำมระเบียบที่ระบุในธรรมนูญองค์กรแพทย์

โครืงกิารืฝึึกิอบรืมภาคบังคับด้้านจรืรืยาบรืรืณและแนวป้ฏิิบัติท่�ด้่ข่องแพทย์และทันตแพทย์

ธุรรมนูญองค์กรแพทย์ 
(BDMS Bylaws)

ลักษณะพฤติกรรมของแพทย์ 
(Code of Behavior)

การติดต่อส่่อสารของแพทย์ 
(Doctor Communication)

ทั้งนี้ BDMS ก�ำหนดให้แพทย์ทุกท่ำนต้องเข้ำรับกำรอบรม (ร้อยละ 100) ผ่ำนระบบออนไลน์เพื่อจะได้ติดตำมตัวชี้วัดให้ได้ครบ 100% 
ในปี 2563 ซึง่เป็นกำรยกระดับกำรตดิตำมจำกระบบลงชือ่รบัทรำบเอกสำรธรรมนญูองค์กรแพทย์ทีแ่นบรำยละเอยีดของลกัษณะพฤติกรรม
ของแพทย์ (BDMS-Code of Behavior) 
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แนวทางการรายงาน

BDMS ก�ำหนดให้สำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลกลำงและฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลของโรงพยำบำลในเครอื ท�ำหน้ำทีก่�ำหนดช่องทำงตดิต่อ
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องกำรรำยงำนข้อกังวลในกรณีต่ำง ๆ ซึ่งช่องทำงดังกล่ำวเปิดเผยในจรรยำบรรณของบริษัท
และนโยบำยกำรคุม้ครองและบรรเทำควำมเสยีหำยให้กบัผูร้ำยงำน โดยสำมำรถส่งไปรษณย์ีหรอือเีมล์ถงึผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เข้ำ
สู่กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกระท�ำผิดจรรยำบรรณและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง

ช่องทางกิารืรืายงานด้้านจรืรืยาบรืรืณ 

ไปี่รษณีย์

จ่ำหน้ำซองถึง สำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกลำง
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ�ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพ 10310

ส่่อสังคม (Social Media)
ที่โรงพยาบาลตรวจพบ

ช่องทางภายในองค์กร

เช่น แอปพลิเคชัน AMPOS ระบบ PeopleSoft หรือ 
ระบบรำยงำนอุบัติกำรณ์ออนไลน์

อีเมล์

ตำมประเภทกำรรำยงำน

ปี่ระเภทของรายงาน ผู้รับผิดชอบ อีเมล์

กำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณของพนักงำน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดของสำยงำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลกลำง

ConductEmployee@bdms.co.th 

กำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำร
บริษัท

• ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ 
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 
• เลขำนุกำรบริษัท

ConductDirector@bdms.co.th 

กำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณทำงกำรแพทย์ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร หรือ
• ประธำนฝ่ำยแพทย์ หรือ
• ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ฝ่ำยแพทย์

ConductDoctor@bdms.co.th 

ควำมผิดปกติของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ConductAudit@bdms.co.th 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภำพพจน์
ของบริษัทฯ

กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ Conduct@bdms.co.th 
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แผ่นผ่ังกิรืะบวนกิารืจัด้กิารืกิรืณ่ท่�เกิ่�ยวข่้องกิับจรืรืยาบรืรืณ

 

 

 

แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเร่ืองกระท าผิดจรรยาบรรณ 

ConductEmployee@bdms.co.th หรือ 
สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง 

SVP Corporate HR CAO 

กรณีทีเ่ป็นความลับ 
 

กรณีทั่วไป 

SVP Corporate HR ด าเนินการ
หาข้อเทจ็จริง (Fact Finding) 

เข้ากระบวนการสอบสวน
ข้อเทจ็จริง 

Corporate HR แจ้งกลับผู้
ร้องเรียนถึงข้อเทจ็จริง 

ท าบันทึกรายงานสรุป
แจ้ง CAO แจ้งผู้บริหาร

ต้นสังกัด 

ข้อร้องเรียนมีมูลความผิด ข้อร้องเรียนไม่มีมูลความผิด 

แจ้งต้นสังกัดด าเนินการตาม
ระเบียบ รพ./ บริษัทต้นสังกัด 

ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

พบมูลความผิดรุนแรง ไม่พบมูลความผิดที่รุนแรง 

ตกัเตือนดว้ยวาจา/ ลายลกัษณอ์กัษร 

พกังานโดยไมจ่า่ยคา่จา้ง (ไมเ่กิน 7 วนั) 

เลิกจา้ง (แบบไมจ่า่ยคา่ชดเชย) 

ตดัเงินรางวลัประจ าปี 

ไมป่รบัคา่จา้งประจ าปี 

เลิกจา้ง (แบบจา่ยคา่ชดเชย) 

ท าบันทกึสรุปข้อมูลการร้องเรียน/ แจ้งผู้
ร้องเรียน/ แจ้งผู้บริหารต้นสังกัด 

ท ารายงานสรุปและแจ้ง CAO เพื่อรับทราบ 

ส่ือสารไปยงัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแตล่ะ รพ./บริษัท 
เพือ่บรรจุเป็นกรณีศึกษาไว้อบรมพนักงาน หรือ จดัท าส่ือ

ในรูปแบบตา่ง ๆ เพือ่สร้างความตระหนักรู้ 

ท าบันทกึสรุปข้อมูลการร้องเรียน/ แจ้งผู้
ร้องเรียน/ แจ้งผู้บริหารต้นสังกัด 

ท ารายงานสรุปและแจ้ง CAO เพิ่อรับทราบ  

ส่ือสารไปยงัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแตล่ะ รพ./บริษัท 
เพือ่บรรจุเป็นกรณีศึกษาไว้อบรมพนักงาน หรือ จดัท าส่ือ

ในรูปแบบตา่ง ๆ เพือ่สร้างความตระหนักรู้ 

ข้อร้องเรียน 

กรณีทจุริต 

กรณีประพฤติตนผิดจริยธรรม 

กรณีไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจาก
ผูบ้ริหาร/บริษัท 

ละเมิดสทิธิสว่นบคุคล/สทิธิมนษุยชน 

ตน้สงักดัเรียกคยุเพ่ือปรบัพฤติกรรม/ทศันคติ 

ตน้สงักดัปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานของ รพ./บริษัท 

ตน้สงักดัปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานภายใน 

ผูร้อ้งเรยีนสง่เรือ่งรอ้งเรยีนผ่านทางชอ่งทาง E-mail ทางจดหมาย 
ทางโทรศพัท ์หรอืชอ่งทางการสื่อสารอื่น ๆ โดยตอ้งระบชุื่อผูท้ี่จะ
รอ้งเรยีน พรอ้มรพ./บรษัิทที่ผูถ้กูรอ้งเรยีนสงักดั 

เรยีนแจง้ CAO 
รบัทราบในเบือ้งตน้ 

SVP Corporate HR ด าเนินการเอง 

มอบหมายใหผู้้อ่ืนด าเนินการแทน 

หมายเหตุ: 
CAO คือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารงานกลาง 
SVP Corporate HR คือ ผูบ้รหิารสงูสดุสายงาน
ทรพัยากรบคุคล 

ผิดร้ายแรง และ
ถูกพจิารณา
โทษทางวนัิย 

ผิดไม่ร้ายแรง 

ข้อร้องเรียน 
ข้อร้องเรียน 

ด า
เนิน

กา
รภ
าย
ใน
 7 
วนั

 
ด า
เนิน

กา
รภ
าย
ใน
 7 
วนั

 
ด า
เนิน

กา
รภ
าย
ใน
 7 
วนั

 
ด า
เนิน

กา
รภ
าย
ใน
 7 
วนั
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ตัวอย่างกิารืจัด้กิารืกิรืณ่ท่�เกิ่�ยวข่้องกิับจรืรืยาบรืรืณ

ก�ำหนดให้มีระบบช่องทำงกำรรำยงำนท้ังองค์กร ผ่ำนช่องทำงรำยงำนอุบัติกำรณ์ออนไลน์
 หรือช่องทำงส่ือสังคมท่ีโรงพยำบำลตรวจพบ ซ่ึงรับผิดชอบโดยคณะกรรมกำรจริยธรรม
ระดับโรงพยำบำลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้

• ก�ากับดูแลและติดตามการปี่ฏิิบัติงานด้านจริยธุรรมองค์กรของพนักงาน 

• พิจารณาและทบทวนปี่ัญหาจริยธุรรมการรักษาพยาบาล 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธุรรมและการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่ดี 

• สรรหากรรมการที่เหมาะสมเข้าร่วมปี่ระชุมทุก ๆ 2 เด่อน 
 หร่อเม่่อมีวาระเร่งด่วน

• รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพ

กรณีพนักงำนมีกำรท�ำผิดจะมีกำรสอบสวนในระดับสำยงำนแล ้วรำยงำนต ่อ 
คณะกรรมกำรจริยธรรม เพื่อพิจำรณำว่ำมีควำมผิดด้ำนจริยธรรมจริงจึงจะออกใบเตือน 
โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งส�ำหรับกำรประเมินประจ�ำปีพนักงำน  
ซึ่งกำรลงโทษทำงวินัยจะพิจำรณำลักษณะแห่งกำรกระท�ำว่ำกำรกระท�ำโดยจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่อ ผลที่เกิดจำกกำรกระท�ำ ควำมรุนแรง ลักษณะให้เกิดกำรกระท�ำผิดซ�้ำ 
โอกำสในกำรแก้ไขพฤติกรรม เป็นต้น

ในปีทีผ่่ำนมำมกีำรรำยงำนรำยละเอยีดในระบบรำยงำนอบุตักิำรณ์ออนไลน์ เพ่ือทวนสอบ
ข้อเท็จจริงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมกำรจริยธรรม ก่อนด�ำเนินกำรสรุปผลเพื่อให้
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลทวนสอบข้อเท็จจริงกับคณะกรรมกำรฯ และเชิญพนักงำนมำแถลง
ข้อเท็จจริง หำกพบว่ำกระท�ำผิดจริงจะแจ้งโทษต่อพนักงำนและด�ำเนินตำมขั้นตอน 
กำรลงโทษตำมระเบียบต่อไป

ผ่ลกิารืติด้ตามและบรืิห่ารืจัด้กิารืจรืรืยาบรืรืณข่อง BDMS

8 กรณี

จ�ำนวนข้อกังวลเ ก่ียว กับแนวปฏิ บั ติ 
จรรยำบรรณของ BDMS ท่ีได้รับกำร
รำยงำน

ร้อยละ 100

กรณีข้อกังวลเก่ียวกับแนวปฏิบัติอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับกำรสอบสวนและ
ด�ำเนินกำรแก้ไข

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การบัริหารความเส่�ยง 
และสถิ่านการณ์ฉุุกเฉุิน

การบัริหารความเส่�ยง

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ BDMS ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรที่ก�ำหนดให้บริหำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กำรรวบรวมและประเมินประเด็นควำมเสี่ยง  
ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนและบรูณำกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงทกุกจิกรรมขององค์กร  
และรำยงำนผลแก่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งก�ำหนดให ้
ประเมินควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มธุรกิจให้บริกำรทำงกำรแพทย์ซึ่งเปลี่ยนแปลง 
ไปตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Trends) โครงสร้ำงประชำกร  
และวิทยำกำรที่ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง BDMS

BDMS ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเชื่อมั่นว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นแนวทำงส�ำคัญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยขององค์กร ท้ังในด้ำนผลด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ กำรปฏิบัติงำน และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือจำกผู้มีส่วนได้เสีย โดยนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมรำยละเอียดดังนี้

กำรด�ำเนินธุรกิจต้องอยู่ภำยใต้ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้และเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ตัดสินใจ

กำรบริหำรควำมเส่ียงเป ็นหน้ำที่ของ
บุคลำกรทุกคนในกำรปฏิบัติงำน

มีกระบวนกำร แนวทำง และมำตรกำร
บริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมสอดคล้อง
ตำมคุณภำพระดับสำกล

ระบุ วิเครำะห์ ประเมิน จัดล�ำดับ บริหำรจัดกำร ติดตำม และ
ประเมินผลควำมเสี่ยงตำมกระบวนกำรที่ก�ำหนด 

ควำมเส่ียงที่อยู่ในระดับสูงต้องรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท

(ดูรายละเอียดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ี https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-
governance/20180417-bdms-cg-riskmanagement-th.pdf)
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

BDMS ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Steering Committee)  
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องและมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกลำงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำร  
ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้เป็นอิสระจำกสำยงำนด�ำเนินธุรกิจขององค์กรและมีหน้ำที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

1. ก�าหนดและรวบรวม
รำยกำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรตำม  

Risk Domain โดยพิจำรณำทั้งปัจจัย 
ภำยในและภำยนอก

2. ปี่ระเมินและจัดล�าดับ
โอกำสของควำมเสี่ยงเพื่อก�ำหนด 

มำตรกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. ก�าหนดแนวทาง นโยบาย  
และกลยุทธุ์ 

เพื่อลดโอกำสเกิดผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงและสื่อสำรแก่ผู้ปฏิบัติ 

ทั่วทั้งองค์กร

4. ก�าหนดแนวทาง 
ก�ากับดูแลติดตาม  

ปี่ระเมินผล 
และระบบกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสม

5. บูรณาการการบริหาร
ความเสี่ยง

เข้ำกับงำนส�ำคัญ 
ขององค์กร

6. จัดปี่ระชุมรายไตรมาส
หรือตำมควำมเหมำะสม

7. รายงานผลต่อ 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง
และคณะท�ำงำนด้ำนนโยบำย

และแผนรำยไตรมำส
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง

BDMS ก�ำหนดกระบวนกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียงทำงคลินิกและระบบงำนส�ำคัญตำมระดับโอกำสและควำมรุนแรง เพื่อใช ้
ในกำรตัดสินระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรตัดสินใจปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนตลอดทั้งองค์กร โดยม ี
รำยละเอียดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1. ระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) และปี่จัจัยเส่ียงทีอ่าจเกดิข้�นในแตล่ะกระบวนการ โดยหัวหน้ำหน่วยงำนและคณะกรรมกำร
ระบบงำนส�ำคัญท�ำหน้ำท่ีทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนหลักจำกข้อมูลเหตุกำรณ์หรืออุบัติกำรณ์ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ รวมถึงทบทวนรำยงำน
สถิติตัวช้ีวัดและประสบกำรณ์จำกภำยนอก เพ่ือพิจำรณำผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน โดยมีรำยละเอียดคณะกรรมกำรท่ีส�ำคัญดังน้ี

คณะกรรมกำรเภสัชกรรมบ�ำบัด 
และกำรให้เลือด

คณะกรรมกำรป้องกันและควบคุม 
โรคติดเชื้อในโรงพยำบำล

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย

คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วย 
ที่ได้รับกำรระงับควำมรู้สึกและศัลยกรรม

คณะกรรมกำรมำตรฐำนระบบงำน 
เวชระเบียนและบันทึกทำงกำรแพทย์

คณะกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงกำรแพทย์

คณะกรรมกำรมำตรฐำน 
กำรดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 

คณะท�ำงำนดูแลผู้ป่วย 
เฉพำะโรค

คณะกรรมกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ 
งำนคณุภำพ และควำมปลอดภัยทำงคลนิกิ

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) โดยประเมินผลกระทบ ดังน้ี

ประเมินผลกระทบ
ต่อองค์กร

ประเมินผลกระทบ
ต่อด้านที่เกี่ยวข้อง

ประเมิน
ระดับความเส่ียง
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•• ผลกระทบต่อองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยควำมเป็นไปได้ (Likelihood) ควำมถ่ี (Frequency) หรือโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 
•• ผลกระทบต่อด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ผลกระทบด้ำนชีวิตผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงำน 
(Patient & Staff Safety)

ผลกระทบด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
หรือกำรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร  

(Strategic & Operational)

ผลกระทบด้ำนกำรเงิน 
(Financial)

ผลกระทบด้ำนชื่อเสียงขององค์กร 
(Reputation)

ผลกระทบด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย 
(Compliance to Laws & Regulations)

•• ปี่ระเมนิระดบัความเส่ียง (Risk Scoring or Risk Prioritization) โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินควำมเป็นไปได้และผลกระทบ

 เพ่ือจัดท�ำแผนผังประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment Matrix) 

ควำมเสี่ยงท่ีประเมินแล้วต้องได้รับกำรจัดกำรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ในระดับควำมเส่ียงระดับต�่ำ (Low Risk) หรือระดับ 
ปำนกลำง (Moderate Risk) 

Consequence

Likelihood

1 2 3 4 5

Rare Unlikely Possible Likely Almost certain

5 Catastrophic 5 Moderate 10 High 15 Extream 20 Extream 25 Extream

4 Major 4 Moderate 8 High 12 High 16 Extream 20 Extream

3 Moderate 3 Low 6 Moderate 9 High 12 High 15 Extream

2 Mild 2 Low 4 Moderate 6 Moderate 8 Moderate 10 Moderate

1 Negligible 1 Low 2 Low 3 Low 4 Moderate 5 Moderate
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3. ปี่ระเมินความเส่ียงเพือ่ตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆ เช่น ภำวะฉุกเฉินจำกภัยธรรมชำติ (Natural Hazard)  อันตรำยเก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยี (Technological Hazard) ภัยอันตรำยท่ีเก่ียวข้องกับกระท�ำของมนุษย์ (Human Hazard) และภัยอันตรำยจำกสำรเคมี 
สำรรังสี วัตถุมีพิษ วัตถุอันตรำย (Hazardous Material) โดยคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม ท�ำหน้ำท่ีทบทวนภำวะฉุกเฉินท่ีมีโอกำส 
เกิดในโรงพยำบำลเพ่ือระบุและประเมินควำมเส่ียงตำมรำยละเอียดท่ีเก่ียวข้อง เช่น

ความน่าจะเปี่็นของการเกิดเหตุการณ์ 
(Probability or likelihood)

ผลกระทบที่เกิดข้�นกับบุคคล 
(Human Impact)

ผลกระทบที่เกิดข้�นกับทรัพย์สิน 
(Property Impact)

ผลกระทบที่เกิด 
ต่อการด�าเนินธุุรกิจ 
(Business Impact)

ความพร้อมของ
กระบวนการบริหารจัดการ

(Preparedness)

สถานะทรัพยากรภายใน 
และภายนอกองค์กร

(Internal & External 
Resoures Status)

ระดับความเสี่ยงสัมพันธุ์ 
(Risk Relative  
Threat Score)

4. ก�าหนดวิธุีการควบคุมเพื่อปี่้องกันหร่อลดความเสี่ยง (Risk management) โดยจัดท�ำแผนงำนหรือโครงกำร เพ่ือป้องกันและ

ลดระดับควำมเส่ียงตำมล�ำดับควำมส�ำคัญและระบุผู้รับผิดชอบโครงกำร รำยงำนและน�ำเสนอแผนงำนแก่คณะผู้บริหำรเพ่ือขอค�ำแนะน�ำ
และทรัพยำกรสนับสนุน

5. ด�าเนินการตามแผนงานลดความเส่ียง รวมถึงจัดท�ำนโยบำยปฏิบัติท่ีสอดคล้อง ส่ือสำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง รำยงำน
ควำมคืบหน้ำ ตัวช้ีวัดโครงกำรแก่ผู้บังคับบัญชำหรือคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องทุกไตรมำส

6. ทบทวนผลการปี่ฏิิบัติงานของแผนงานและโครงการในภาพรวม เพ่ือประเมินประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำน และสรุปเพ่ือน�ำเสนอ 
แก่ผู้บังคับบัญชำหรือคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้อง รับผิดชอบโดยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยคุณภำพกำรรักษำพยำบำลและนวตักรรมในฐำนะผู้บริหำร
สูงสุดในกำรติดตำมและตรวจประเมินผลกำรจัดกำรควำมเส่ียงองค์กร
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การวิเคราะห์ปี่ัจจัยเสี่ยง

จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในปี 2563 BDMS จ�ำแนกปัจจัยเสี่ยงจำกกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงทางคลินิก 
และความปี่ลอดภัย

(Clinical Risk & Quality)

ความเส่ียงทางระบบปี่ฏิบิตักิาร
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านบุคลากร
(Human Capital Risk)

ความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยงทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศั

(Technological Risk)

ความเสี่ยงทางด้าน 
กฎหมายและกฎระเบียบ

(Regulatory & Legal Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กับความปี่ลอดภัย
(Hazard Risk)
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ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงเพื่อปี่้องกันและควบคุมการติดเช่�อ

BDMS ตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นตลอดกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะประเด็น 
ด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย BDMS จึงก�ำหนดให้ทุกโรงพยำบำลในเครือประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุม 
กำรติดเชื้อ โดยเฉพำะโรคที่พบบ่อย เช่น กำรติดเชื้อในระบบหำยใจส่วนบน (Upper Respiratory Tract Infection) โรคอุจจำระร่วง 
เฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis) โรคตำแดง (Conjunctivitis) และโรคหวัด (Influenza) โดยพิจำรณำปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

สถานที่ตั�ง
(Geographic Location)

ชุมชนและโรคเฉพาะถิ่น
(Community & 

Endemic Disease)

ข้อมูลปี่ระชากรของผู้ปี่่วย
(Patient 

Demographics)

ผู้ปี่่วยความเสี่ยงสูง 
และขั�นตอนการด�าเนินงาน

(High Risk Patient  
& Procedure)

ปี่ริมาณผู้ปี่่วย
(High Volume  

of Patient)

โรคทางอาชีวอนามัย 
ที่แพร่ได้ง่าย

(Occupational Health 
Related Infectious 

Disease)

บริการใหม่
(New Services)

อุปี่กรณ์หร่อเคร่่องม่อ 
ที่มีความเสี่ยงสูง

(High Risk  
Equipment or Devices)

การฆ่่าเช่�อ 
และการท�าให้ปี่ราศัจากเช่�อ

(Disinfection  
& Sterilization)

สภาพแวดล้อม 
และอาคารสถานที่

(Healthcare 
Environmental  

& Facility)

ความปี่ลอดภัยของอาหาร
(Food Safety)

ความพร้อมรับม่อ 
กับโรคอุบัติใหม่

(Emerging Disease 
Preparedness)
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การรายงานเหตุการณ์ใน BDMS - Occurrence Reporting

BDMS ก�ำหนดระบบกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ อุบัติกำรณ์ หรือควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด�ำเนินกำร (Occurrence Reporting) ส�ำหรับ 
บคุลำกรและผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร โดยเมือ่เกดิเหตกุำรณ์ใด ๆ  ขึน้ระหว่ำงกำรด�ำเนนิธรุกิจหรอืปฏบิตักิำร บคุลำกร 
ทุกคนมีหน้ำท่ีจัดกำรเหตุกำร์ดังกล่ำวโดยทันทีและต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ตำมช่องทำงท่ีก�ำหนดในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบปกติ 
ภำยใน 8 ช่ัวโมงหลังเกิดเหตุกำรณ์เพ่ือด�ำเนินกำรสืบสวนและวิเครำะห์ข้อมูลเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนตำมระดับผลกระทบของเหตุกำรณ์  
ดังนี้

ระดับ ผลกระทบด้านคลินิก

0 เหตุกำรณ์ที่สำมำรถท�ำให้เกิดควำมผิดพลำดแต่ยังไม่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย (Near Miss)

1 เหตุกำรณ์ผิดพลำดที่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นอันตรำยกับผู้ป่วย (No Harm)

2 เหตุกำรณ์ผิดพลำดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและต้องติดตำมเพื่อยืนยันควำมปลอดภัย 
(Mild Adverse Event)

3 เหตุอันตรำยชั่วครำวต่อผู้ป่วยและต้องแทรกแซง (Moderate Adverse Event)

4 เหตุอันตรำยชั่วครำวต่อผู้ป่วยและส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ำรักษำหรือต้องรักษำนำนขึ้น 
(Serious Adverse Event)

5 เหตุอันตรำยถำวรหรือเหตุกำรณ์ที่ต้องมีกำรช่วยชีวิตและต้องเฝ้ำดูทุกเหตุกำรณ์ 
(Utmost Greatest Serious Adverse Event)

กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ที่ระดับผลกระทบแตกต่ำงกันจะผ่ำนกระบวนกำรสืบสวนภำยในที่แตกต่ำงกัน และท�ำกำรรำยงำนให้แก ่
ผู้บริหำรเป็นรำยเดือนและรำยไตรมำส

STOP THE LINE หยุดเพื่อความปี่ลอดภัย

BDMS สนับสนุนวัฒนธรรมควำมเสี่ยงขององค์กรโดยสนับสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมเส่ียงตลอดกำรปฏิบัติงำน เช่น 
แนวปฏิบัติ STOP THE LINE ส�ำหรับบุคลำกรกรณีพบเห็นหรือสังเกตว่ำอำจมีควำมเสี่ยงหรืออันตรำยเกิดขึ้น เช่น แพทย์หรือพยำบำล
แจ้งด้วยวำจำเพือ่ให้หยดุกำรรกัษำช่ัวครำวก่อนช้ีแจงและประเมนิสถำนกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภยัของผู้ป่วยก่อนปรับแนวปฏบิติัให้เหมำะสม 
และรำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวผ่ำนระบบ Occurrence Report ท้ังนี้ผู้ที่ร้องขอ STOP THE LINE จะได้รับกำรสนับสนุนและปกป้อง 
ในทุกกรณีเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในองค์กรและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

Harmful
situation

STOP
THE LINE

Hospital Director/
Designee

Occurrence
Online

Workflow
STOP THE LINE FLOW
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนาหร่ออนุมัติผลิตภัณฑ์หร่อบริการใหม่ใน BDMS

BDMS วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกระบวนกำรพัฒนำหรืออนุมัติผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ด้วย Failure Mode and Effects Analysis 
(FMEA) เพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงหรือปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นโดยวิเครำะห์ต้ังแต่ระดับรำกฐำน ด�ำเนินกำรโดยบุคลำกรจำกสหสำขำวิชำชีพ 
ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละขัน้ตอนและตวัแทนจำกศนูย์คณุภำพทีท่�ำหน้ำทีว่เิครำะห์โอกำสบกพร่องและผลกระทบให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
รวมทั้งติดตำมข้อมูลอย่ำงน้อย 4 เดือนติดต่อกันและรำยงำนต่อคณะกรรมกรรมกำรที่เกี่ยวข้องทุกไตรมำส โดยมีรำยละเอียดขั้นตอน 
กำรด�ำเนินงำนดังนี้

เล่อกกระบวนการ 
ที่จะปี่ระเมิน 

โดยเฉพาะกลุ่ม 
ความเสี่ยงสูง

คัดเล่อก 
คณะท�างานจาก 

สหสาขาที่เกี่ยวข้อง

ล�าดับขั�นตอน
กระบวนการที่ส�าคัญ

ของกระบวนการ

ระบุโอกาสบกพร่อง
และ 

สาเหตุเชิงระบบ

ระบุผลกระทบ 
ที่ส�าคัญของ 

แต่ละโอกาสบกพร่อง

จัดล�าดับโอกาส
บกพร่อง  

จากโอกาสเกิด  
โอกาสการตรวจพบ  

และความรุนแรง

รวมผลคูณคะแนน
ความเสี่ยง  

และจัดล�าดับ

วางแผน 
ปี่รับปี่รุง

ติดตามกระบวนการ 
ท�างานใหม่

ปี่ระเมินระบบภายหลัง 
การด�าเนินการ 
แก้ไขปี่รับปี่รุง

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวัฒนธุรรมความเสี่ยงองค์กร

BDMS ก�ำหนดให้มกีำรอบรมเพือ่พฒันำควำมรูค้วำมเข้ำใจของบคุลำกรด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีกำรจัดอบรม BDMS 
Clinical Risk & Claim Process เพ่ือสือ่สำรนโยบำยและกำรให้ควำมรูด้้ำนควำมเสีย่ง 
ทำงคลินิก ทุรเวชปฏิบัติ (Medical Malpractice) ควำมส�ำคัญของประกันภัย 
และประกนัวชิำชีพ และสือ่สำรนโยบำยด้ำนกำรเคลมประกนัของบริษัทในเครอื
ให้รบัทรำบ เพือ่ปรบัปรงุกำรดแูลผูป่้วยและน�ำไปปฏบิตัใิห้เป็นแนวทำงเดยีวกนั

ทัง้นี ้BDMS ยงัมกีำรจดัโครงกำรฝึกอบรมด้ำนควำมเสีย่งประเภทอืน่โดยพิจำรณำ
จำกผลวิเครำะห์ด้ำนควำมเสี่ยง จำกระบบกำรรำยงำน (Occurrence Report) 
และกำรสร้ำงส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น 
•• โครงกำรพัฒนำกำรส่ือสำรอย่ำงเห็นอกเห็นใจส�ำหรับแพทย์ 
•• โครงกำรประชุมประจ�ำปีเพ่ือส่ือสำรภำพรวมควำมเส่ียงและควำมปลอดภัย 
 ผู้ป่วยของบริษัท 
•• โครงกำรอบรมส�ำหรับผู้บริหำร BDMS RM Executive เพ่ือส่ือสำรสถำนะ 
 และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนควำมเสี่ยงในรูปแบบ Panel Discussion
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แผนฝึกอบรมด้านความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่่อง

BDMS ตัง้ใจและมุง่มัน่วำงรำกฐำนกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงองค์กรให้มัน่คงและสำมำรถสนบัสนนุกำรพฒันำวฒันธรรมด้ำนควำมเสีย่ง 
ได้อย่ำงต่อเนือ่ง จงึก�ำหนดแผนฝึกอบรมด้ำนควำมเสีย่งในปีถดัไปโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ตำมผลกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งถงึปี 2563 ดงันี้

การส่่อสารของแพทย์และบุคลากร 
ทางการแพทย์

ข้อก�าหนดกฎหมาย การจัดการอารมณ์และความสัมพันธุ์
ระหว่างบุคคล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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กิารืบรืิห่ารืความเสุ่�ยงท่�เกิิด้ข่้�นให่ม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดข้�นใหม่ ตัวอย่างมาตรการรองรับของ BDMS

การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ เป็นหน่ึงในอุตสำหกรรม 
ที่ส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศตำมแผนกำร 
พัฒนำประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical  
Hub) (2559 -2569) และมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร 
ก็ตำมจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 และจำกมำตรกำรล็อคดำวน์  
ส่งผลให้กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกลดลงรวมถึงประเทศไทย  
และยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรเดินทำงในรูปแบบใหม่ 

ดังนั้นผู้ประกอบกำรซ่ึงให้บริกำรด้ำนสุขภำพจึงควรมีแผนกำร
รองรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เช่น 
•• กำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยอ�ำนวยควำม 
 สะดวก กำรเดินทำงเข้ำประเทศในสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงสูง  
 ให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด
•• สร้ำงสรรค์กระบวนกำรให้บริกำรท่ียืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้  
 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น กำรให้บริกำรกำรแพทย์ 
 ทำงไกล (Telehealth) เพื่อประสิทธิภำพกำรติดต่อส่ือสำร 
 ระหว่ำงผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำร 
•• จัดหำมำตรกำรเพ่ือป้องกันและสร้ำงควำมม่ันใจแก่ผู้รับบริกำร  
 ในสถำนกำรณ์ที่โรคอุบัติใหม่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน 
•• กำรฝึกอบรมบุคลำกรโดยเน้นด้ำนคุณภำพ ให้มีควำมสำมำรถ 
 ให้ครอบคลุมบริกำรงำนด้ำนกำรแพทย์ และกำรบริกำรทั่วไป  
 รวมถึงมีควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรมตำมควำม 
 คำดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
•• กำรจดทรัพย์สินทำงปัญญำ ในรูปแบบของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
 หรือ เครื่องหมำยกำรค้ำ เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิด 
 จำกกำรลอกเลียนแบบ โดยเฉพำะบริกำรแพทย์ทำงเลือก  
 กำรนวด และกำรใช้สมุนไพร ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

• ร่วมมือกับพันธมิตรทำงกำรแพทย์ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
 เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในด้ำนควำมสำมำรถในกำรรกัษำพยำบำล 

•• ก�ำหนดให้ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท (Mövenpick  
 BDMS Wellness Resort) เป็นทำงเลือกสถำนกักกันตัวท่ี 
 รบัรองผูเ้ดนิทำงเข้ำประเทศ (Alternative State Quarantine)  
 โดยร่วมกับโรงพยำบำลในเครอื กระทรวงกลำโหม และกระทรวง 
 สำธำรณสุข ในกำรวำงแนวทำงและสนับสนุนภำระกิจกำรดูแล 
 ป้องกนัควำมเสีย่งกำรแพร่กระจำยเช้ือส�ำหรับผูต้ดิตำมและญำติ 
 ผู้ป่วย 

•• ก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครอืด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนเพ่ือเป็น 
 สถำนทีก่กักนัตวัทีร่บัรองผู้ป่วยทีเ่ดนิทำงเข้ำประเทศ (Hospital  
 State Quarantine) ภำยใต้เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของรัฐบำล 

•• ดูแลกำรเคล่ือนย้ำยและส่งต่อผู้ป่วยอย่ำงครบวงจร (Medivac  
 Center) และมีบริกำรเบ็ดเสร็จเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำร 
 เดนิทำงเข้ำรบักำรรกัษำครอบคลุมทำงบก ทำงน�ำ้ และทำงอำกำศ  
 ด้วยกำรขนส่งที่เป็นของ BDMS และสำยกำรบินพันธมิตร 

•• ก�ำหนดบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
 ครอบคลุม 49 ภำษำ เพื่อบริกำรรับส่งผู้ป่วยภำยในประเทศ  
 ระหว่ำงประเทศ และระหว่ำงสนำมบิน-โรงแรม-โรงพยำบำล 

•• ก�ำหนดให้มีบริกำรสนับสนุน เช่น ประสำนงำนด้ำนวีซ่ำ ร้ำนอำหำร
 หรือร้ำนค้ำส�ำหรับผู้ใช้บริกำรพิเศษ เช่น อำหำรฮำลำลหรือ 
 สถำนที่ท�ำละหมำด ที่พักอำศัยส�ำหรับญำติผู้ป่วย

•• โรงพยำบำลในเครือเข้ำรับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพและ 
 ควำมปลอดภัยระดบัสำกล Joint Commission International (JCI) 

•• จัดต้ังศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพครบวงจรเชิงป้องกัน BDMS  
 Wellness Clinic ใจกลำงเมืองเพื่อรองรับผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม  
 โดยใช้เทคโนโลยีและคณะแพทย์ที่มีควำมช�ำนำญในกำรดูแล 
 สขุภำพท่ีมุง่เน้นกำรดูแลเชงิป้องกนั เพือ่ให้ผูรั้บบรกิำรมสีขุภำพ 
 กำยและสุขภำพจิตที่ดี รวมทั้งกำรตรวจหำควำมเสี่ยงในกำร 
 เกิดโรค และสนับสนุนให้มีกำรดูแลสุขภำพโดยไม่ใช้ยำ เช่น  
 กำรออกก�ำลังกำย เป็นต้น
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ความเสี่ยงที่เกิดข้�นใหม่ ตัวอย่างมาตรการรองรับของ BDMS

•• จัดต้ังศูนย์ให้บริกำรทำงกำรแพทย์เพ่ือดูแลผู้ป่วยระยะฟ้ืนฟู  
 โรงพยำบำลชวีำ ทรำนสชิัน่นลั แคร์ (Chiva Transitional Care)  
 ส�ำหรบัผูป่้วยหลงัภำวะวกิฤตแิละเริม่มอีำกำรคงทีใ่นระดบัหนึง่  
 ซึง่ผู้ป่วยทีเ่ดินทำงมำจำกต่ำงประเทศสำมำรถอยูภ่ำยใต้มำตรฐำน 
 กำรดูแลของโรงพยำบำล ด้วยรำคำโรงแรม จนถึงระยะเวลำ 
 ตรวจติดตำม 

•• จัดต้ังโรงพยำบำลเฉพำะทำง เช่น โรงพยำบำลวัฒโนสถส�ำหรบั 
 ดแูลผูป่้วยมะเร็ง โรงพยำบำลหวัใจกรงุเทพ โรงพยำบำลกรงุเทพ 
 อินเตอร์เนชัลแนลส�ำหรับดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ 

•• ขยำยเครือข่ำยของศูนย์กำรแพทย์แห่งควำมเป็นเลิศ (BDMS  
 Center of Excellence) สู่ภูมิภำคเพื่อรองรับกำรเคลื่อนย้ำย 
 ของกลุ่มผู้รับบริกำรโดยเฉพำะในเมืองท่องเที่ยว

•• ก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรจัดกำรควำมปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศ 

 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://investor.bangkokhospital.com/
storage/downloads/corporate-governance/20190717- 
bdms-ism-policy-th.pdf)

•• ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนและเก็บรักษำ 
 ข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยำบำล

•• สนับสนุนให้ทุกโรงพยำบำลและบริษัทในเครือได้รับกำรรับรอง 
 มำตรฐำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ ISO/IEC  
 27001 : 2013

•• ก�ำหนดให้ประเด็นด้ำนควำมเป็นส่วนตัวและควำมม่ันคงของ 
 ข้อมูลผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กร

•• เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรจัดกำรและรักษำ 
 ควำมลับข้อมูลผู้ป่วยแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และบุคลำกร 
 ทั่วไป

•• แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection  
 Officer) เพ่ือให้ค�ำแนะน�ำและตรวจสอบกำรประมวลผลข้อมูล 
 ผู้ป่วยให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท

ความเปี่็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลผู้ปี่่วย 
(Patient Information Privacy & Security)
สถำนให้บริกำรด้ำนสุขภำพโดยเฉพำะโรงพยำบำลมีควำมจ�ำเป็น
ต้องเก็บรักษำข้อมูลผู้ป่วยรวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรรักษำ 
ที่ส�ำคัญอย่ำงเป็นระบบ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ยำที่ใช้รักษำ อำกำร 
แพ้ยำ หรือผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำ ซึ่งบริษัทต้องจัดให้มีระบบ 
กำรจดักำรและรักษำข้อมลูอย่ำงเคร่งครดั เพือ่ป้องกนักำรน�ำข้อมลู 
ไปใช้โดยมิชอบจำกกำรโจรกรรมข้อมูลท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน รวมท้ัง 
เป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟ้องร้องกรณีรั่วไหลของข้อมูล
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40



กิารืบรืิห่ารืสุถานกิารืณ์ฉุุกิเฉุิน

BDMS ก�ำหนดแนวทำงและผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุฉุกเฉิน โรคระบำด หรือภัยธรรมชำติ เพ่ือให้เกิดควำม
สอดคล้องตำมนโยบำยคุณภำพและควำมปลอดภัยขององค์กร แนวทำงดังกล่ำวมีจุดประสงค์หลักเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ มีกำรร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวำงแนวปฏิบัติภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดจำกภำยในและ
ภำยนอกองค์กร รวมถึงก�ำหนดมำตรกำรเพื่อสร้ำงควำมพร้อมรับมือและฟื้นฟูสถำนกำรณ์ในทุกกรณี

บทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาล
(Executive Committee)

ทบทวนนโยบำยและแผนงำนบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำก 
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย  
(Environment of Care Committee - ECC) และคณะกรรมกำร 
บริหำรคุณภำพ (Quality Management Committee - QMC)  
เพื่ออนุมัติงบประมำณในกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ ์
ฉุกเฉิน

คณะกรรมการบริหารร่วม
(Joint Executive Committee - JEXCO)

ประชุมรำยไตรมำสเพ่ือทบทวนผลกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
ควำมปลอดภัยผู ้ป่วยและคุณภำพ ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด 
และแผนงำนของโรงพยำบำลอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
(Hospital Executive Committee – HEC)

ทบทวนรำยงำนกำรด�ำเนินกิจกรรมแผนกำรบริหำรสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัย เพ่ือให้ควำมเห็นต่อประเด็นท่ีพบหรือควำมสอดคล้อง 
ต่อข้อก�ำหนด

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Departments)

ด�ำเนินกำรปฐมนิเทศ จัดอบรม และบันทึกกำรฝึกอบรมของ
พนักงำนและผู้รับเหมำที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรบริหำรสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน

หัวหน้าหน่วยงาน
(Head of Departments)

คงควำมตระหนักและด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน เช่น กำรวำงแผนแนวทำง กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม  
รวมถึงกำรติดตำมกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมของบุคลำกรในหน่วยงำน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปี่ลอดภัย 

(Environment of Care Committee - ECC)
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ทั่วองค์กร ครอบคลุมกำรพัฒนำแผนอย่ำงต่อเนื่อง ประเมิน 
แนวโน้มของสถำนกำรณ์เป็นรำยไตรมำสและรำยปี เพื่อก�ำหนด 
นโยบำยหรือแนวปฏิบัติ และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล (HEC) และคณะกรรมกำร 
บริหำรคุณภำพ (QMC)

บุคลากรและผู้รับเหมา (Individual Staff Members & Contractors)
เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมควำมรู้แผนกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพ่ือรับทรำบบทบำทหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังด�ำเนินกำรตำมแนวทำง
ที่ก�ำหนด และรำยงำนเหตุกำรณ์ (Occurrence) ต่อหน่วยงำนคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย (Quality & Patient Safety 
Department) และหน่วยงำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย (Safety Occupational Health & Environment 
Department) เพื่อท�ำกำรวิเครำะห์อุบัติกำรณ์ดังกล่ำว
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แผนมาตรการด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน

Code 1
กำรป้องกันกำรลักพำตัวทำรก 

และผู้ป่วยเด็ก

Code 2
แนวปฏิบัติกรณี 
เกิดภัยธรรมชำติ

Code 3
แผนกำรรองรับ 
ผู้เจ็บป่วยหมู่

Code 4
ไฟฟ้ำดับ 

ในโรงพยำบำล

Code 5
ระบบป้องกัน 

และระงับอัคคีภัย

Code 6
แผนรองรับกรณีพบผู้บำดเจ็บ 

ตกจำกที่สูง

Code 7
แผนรองรับกรณีคอมพิวเตอร์ขัดข้อง

Code 8
แนวทำงกำรช่วยชีวิตผู้ป่วย

Code 9
แนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุคุกคำมหรือ

เหตุกำรณ์รุนแรง

การติดตามผลการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การติดตามผลด�าเนินงานอย่างต่อเน่่อง
คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย  
(Environment of Care Committee - ECC) จัดประชมุรำยเดอืน 
เป็นอย่ำงน้อย เพื่อติดตำมผลด�ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ 
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอบันทึกกำรประชุมแก ่
คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Management  
Committee - QMC) เพื่ออภิปรำยและก�ำหนดแนวทำงจัดกำร 

การปี่ระเมินผลด�าเนินงานรายปี่่
กำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนฉกุเฉินรำยปีจะทบทวนและ
อนมุตัโิดยคณะกรรมกำรควบคมุคณุภำพ (Quality Management 
Committee - QMC) ซึ่งอ้ำงอิงตำมนโยบำยและคู่มือด�ำเนินงำน
ภำยใน สรปุรำยงำนอุบตักิำรณ์ บนัทกึกำรประชมุด้ำนควำมปลอดภยั  
บันทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย  
และควำมปลอดภัย และรำยละเอียดของกิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
เช่น ข้อสังเกตจำกผู้ตรวจประเมินหรือที่ปรึกษำภำยนอก ทั้งนี้ 
ผลกำรประเมินด�ำเนินงำนตำมแผนฉุกเฉินจะถูกสื่อสำรให  ้
คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล (HEC) เพื่อด�ำเนินกำร และ 
ใช้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนในปีถัดไป 

ผลการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

ร้้อยละ 100
สัดส่วนการทดสอบแผนฉุกเฉิน

เทียบกับเปี่้าหมายที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ร้้อยละ 100
สัดส่วนการทดสอบแผนฉุกเฉิน

สัดส่วนการติดตามด�าเนินมาตรการ 
(After Action Review (AAR) to follow up)

เทียบกับเปี่้าหมายที่ร้อยละ 100

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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กิารืจัด้กิารืภาวะวิกิฤติสุถานกิารืณ์กิารืแพรื่รืะบาด้ข่องเช่�อไวรืัสุโคโรืนา (COVID-19)

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษทัจดทะเบียน
ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต BDMS จงึเร่งศกึษำและก�ำหนดมำตรกำรบรหิำรจดักำรผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว เพือ่แสดงถึงศกัยภำพ
ในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงทันท่วงที สำมำรถปรับตัวเพื่อบรรเทำผลกระทบ ตลอดจนดูแลช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย และ
วำงแผนฟื้นฟูธุรกิจให้สำมำรถกลับมำด�ำเนินกำรตำมปกติได้เร็วที่สุด

การตอบสนองอย่างทันท่วงทีของ BDMS ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

BDMS ประเมินผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนในช่วงต้นของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและรับมือ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด มำตรกำรด้ำนกำรเงิน และมำตรกำรด้ำนบุคลำกร เพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้นอย่ำง 
ทันท่วงทีโดยมีรำยละเอียดดังนี้

การปี่้องกันและรับม่อสถานการณ์การแพร่ระบาด

แต่งตั้งคณะท�ำงำนรับมือสถำนกำรณ  ์
กำรระบำดและจัดประชุมผ ่ำนระบบ 
ออนไลน์เพื่อรักษำระยะห่ำงทำงสังคม  
(Social Distancing) เพือ่ก�ำหนดแนวทำง 
กำรดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน 
ผู้ติดเชื้อ

ทบทวนแผนรองรับโรคอุบัติกำรณ์ใหม่ 
(Emerging Disease) เพือ่ส�ำรวจควำมพร้อม 
ของปริมำณยำ เวชภัณฑ์ ห้องแยกผู้ป่วย
ควำมดนัลบ (Negative Pressure Room) 
ห้องแยกผู้ป่วยเพิม่เตมิ และเครือ่งช่วยหำยใจ 
ของทุกโรงพยำบำลในเครือกรณีเกิดกำร
แพร่ระบำดในไทย

เช่ำตูค้อนเทนเนอร์เพือ่ประยกุต์เป็นคลนิกิ 
ให้บรกิำรตรวจหำเชือ้ไวรสัโดยเฉพำะส�ำหรบั 
ให้บริกำรผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสหรือผู้มี
ควำมเสีย่ง (Acute Respiratory Infection  
- ARI) และก�ำหนดขั้นตอนกำรให้บริกำร
โดยแยกผู้ต้องสงสัยหรือกลุ่มเส่ียงออกมำ
ต่ำงหำก

ควำมสะอำดตำมจุดท่ีมีกำรสัมผัสจ�ำนวน
มำกเป็นพิเศษ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ รำวบันได 
โซฟำ และห้องน�ำ้ เป็นต้น ตลอดจนจดัเตรยีม 
จุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือกระจำย
ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ ในโรงพยำบำล

ส่งเสริมนโยบำย Social Distancing เช่น 
กำรก�ำหนดจ�ำนวนผู้โดยสำรลิฟท์ และ 
กำรเว้นระยะพืน้ทีน่ัง่รอของผูป่้วย เป็นต้น

น�ำนวัตกรรมหุ่นยนต์ Healthy Bot มำใช้ 
ในกำรส่งอำหำรให้ผู ้ป่วยที่จ�ำเป็นต้อง 
กกักนัตวัในโรงพยำบำล และใช้เป็นอปุกรณ์ 
สื่อสำรระหว่ำงผู้ป่วยกับญำติผ่ำนระบบ
ออนไลน์
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การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

ปรับลดและควบรวมพื้นท่ีบริกำร เช่น 
จ�ำกัดพื้นที่ให้บริกำรผู้ป่วยนอก ปรับพื้นที่
ให้บริกำรผู้ป่วย และปิดพื้นท่ีในช้ันท่ีไม ่
ใช้งำน

ปรับตำรำงกำรออกตรวจของแพทย์ให้ม ี
ประสิทธิภำพและเหมำะสมกับปริมำณ 
ผู้ป่วย แต่ยังคงจัดแพทย์ On Call เพื่อให้ 
บริกำรในกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
ตำมมำตรฐำนเดิม

บริหำรอัตรำก�ำลังพนักงำนและวันลำ 
ของพนักงำนให้มีประสิทธิภำพ ลดกำร 
ว่ำจ้ำงพนักงำน Part-time และชะลอ 
กำรรับพนักงำนใหม่

เจรจำกับบริษัทคู่ค้ำ เช่น บริกำรท�ำควำม
สะอำด บรกิำรรักษำควำมปลอดภยั บรกิำร 
จอดรถลกูค้ำ บรกิำรโทรศพัท์ เพือ่ขอปรบั
ลดค่ำบริกำรให้สอดคล้องกับปริมำณงำน 
ที่ลดลง

ประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือขอ 
ผ่อนปรนค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยรฐับำล เช่น  
กำรขอยกเว้นกำรเช่ำพื้นที่ในสนำมบิน
สุวรรณภูมิ กำรขอยกเว้นกำรเช่ำป้ำย
จรำจรบอกทิศทำง เป็นต้น

ชะลอกำรใช้งบประมำณ ยกเว้น รำยกำร
เพือ่ควำมปลอดภยัของผูป่้วยหรอืเพือ่สร้ำง
รำยได้

การสนับสนุนบุคลากร

สือ่สำรให้ควำมรูด้้ำนกำรป้องกนักำรตดิเช้ือ  
รำยงำนข่ำวสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
และแจ้งแนวปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วยหรือ 
ผู ้ต้องสงสัยเสี่ยงติดเชื้อ ให้แพทย์และ
พนักงำนทรำบและปฏิบัติเป็นประจ�ำ

ช่วยเหลือแพทย์และพนักงำนกลุ่มที่ต้อง 
ให้บริกำรผู้ป่วยหรือมีควำมเสี่ยงติดเชื้อ  
โดยตรวจเชื้อทุกคนตำมมำตรฐำนโดย 
ไม่คดิค่ำใช้จ่ำย จดัหำชดุอปุกรณ์ป้องกนัตวั 
(PPE) ระหว่ำงกำรปฏบิตัหิน้ำที ่จดัหำทีพ่กั
เพื่อลดโอกำสกำรน�ำเชื้อไปแพร่กระจำย 
ให้คนในครอบครัว

ท�ำประกันโรค COVID-19 ให้แก่แพทย ์
และพนักงำนทุกรำยที่มีหน้ำที่ให้บริกำร 
ผูป่้วยหรอืมีควำมเสีย่งตดิเชือ้ในรำคำพเิศษ

ก�ำหนดให้แพทย์และพนักงำนต้องรำยงำน
อำกำรผิดปกติทำงร่ำงกำยหรืออำกำรไข้ 
ผ่ำนแอปพลิเคชั่น My Space ทุกวันเพื่อ
ให้มั่นใจว่ำพนักงำนทุกคนมีสุขภำพดีและ
สำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติได้อย่ำง 
ทันท่วงที

จัดสำยด่วนให้ค�ำปรึกษำเก่ียวกับ COVID-19 
โดยพยำบำลควบคุมโรคติดเชื้อ (IC) ผ่ำน
สำยภำยในโทร. 1030

สนับสนุนให้พนักงำนกลุ่มท่ีไม่ได้มีหน้ำท่ี
ติดต่อกับผู้รับบริกำรหรือผู้ป่วยโดยตรง
สำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work From 
Home) ตำมนโยบำยของภำครัฐและ 
ลดโอกำสเสี่ยงกำรติดเชื้อไวรัส
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กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤติของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ส่่อสาร
ส่ือสำรแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนส่ือสังคม เช่น 
เฟซบุ ๊คหรือพอดแคสต์ เพื่อให้ควำมรู ้ 
ด้ำนกำรป้องกันและมำตรกำรป้องกันกำร 
แพร่ระบำดในโรงพยำบำล รวมถงึแผนกำร
ปรับตัวทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ัน 
ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้ถือหุ้น และกำรให ้
ข้อมลูกบัผูใ้ช้บริกำรโดยตรงในโรงพยำบำล

ปี่รับตัว
ปรับตัวทำงธุรกิจโดยก�ำหนดบริกำรจัดส่ง
ยำ ฉดีวคัซนี เจำะเลือด ให้แก่ผู้ป่วยทกุกลุ่ม 
ที่บ้ำน (Bangkok Hospital Delivery) 
และบรกิำรปรกึษำแพทย์ผ่ำนระบบออนไลน์ 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ป่วย รวมทั้ง
ก�ำหนดโครงกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงกำร
ลดรำคำค่ำห้องพกัหรอืค่ำบรกิำรกำรตรวจ
วินิจฉัยเป็นต้น

ร่วมม่อ
ร่วมมือกับโรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส 
เวลเนส รีสอร์ท (Mövenpick BDMS 
Wellness Resort) ในโครงกำรรบัผูท้ีก่ลบั
จำกต ่ำงประเทศเพื่อแยกตัว 14 วัน  
(Alternative State Quarantine - ASQ) และ 
รบัเป็นโรงพยำบำลเพือ่รกัษำผู้ป่วยต่ำงชำติ 
(Alternative Hospital Quarantine - AHQ) 
ในกลุ่ม Medical Hub หลังจำกรัฐบำลมี 
นโยบำยเปิดประเทศ

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียของ BDMS ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

BDMS ประเมินและจัดกำรผลกระทบเพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรโดยมีรำยละเอียดดังนี้

กลุ่มบุคลากร

จัดหาหน้ำกำกอนำมัย เจลแอลกอฮอล์ 
ล้ำงมือ และอุปกรณ์ป้องกันกำรติดเช้ือ 
ให้แก่บุคลำกรอย่ำงเพียงพอ

ก�าหนดจดุคดักรองผูท้ีม่คีวำมเสีย่งตดิเชือ้
และจ�ำกัดพื้นที่กำรเข้ำออกโรงพยำบำล

เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เช่น กำรก�ำหนดจ�ำนวนผู ้โดยสำรลิฟท ์
ก�ำหนดระยะห่ำงของโต๊ะรบัประทำนอำหำร 
ปิดบรกิำรสถำนออกกก�ำลงักำย ปิดบริกำร
ดูแลบุตรพนักงำน (Day Care)

จัดสรรพื้นที่ขำยของและช่องทำงกำรขำย
ของออนไลน์ และก�ำหนดโครงกำรกำรส่งยำ 
ให้แก่ผู ้ป่วยที่บ้ำน (B+ Bike) เพื่อให้
พนักงำนมีรำยได้เสริม

จดัหลกัสตูรควำมรู้ด้ำนกำรบรหิำรกำรเงนิ
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 
และสำมำรถขอควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิ 
ผ่ำนแผนกทรัพยำกรบุคคล

ให้บรกิารด้ำนจติเวชเพือ่ให้ค�ำปรกึษำและ
เยียวยำปัญหำทำงจิตใจ ควำมเครียด แก่
พนักงำนผ่ำนคลินิกเพื่อน โทรผ่ำนเบอร์
ภำยในโรงพยำบำล โทร. Hotline 2244
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กลุ่มคู่ค้า กลุ่มลูกค้า

จัดอบรมควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันตนเองให้
กบัผูร้บัเหมำทีป่ฏบิตังิำนภำยในโรงพยำบำล

จัดโครงการช่วยเหลือด้ำนค่ำใช้จ่ำยแก่ 
ผูป่้วย เช่น โครงกำรรถพยำบำล 100 บำท  
โครงกำรลดรำคำค่ำห้องพัก และโครงกำร 
ลดค่ำบรกิำรกำรตรวจวนิจิฉยัโดยเครือ่งมอื 
แพทย์พิเศษ เป็นต้น

เพิม่บรกิาร Bangkok Hospital Delivery 
เพื่อลดโอกำสกำรเดินทำงมำโรงพยำบำล 
ลดโอกำสสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มควำม
สะดวกให้แก่ผู ้ป่วย รวมถึงกำรยกเว้น 
ค่ำเช่ำพื้นที่ ให้แก่ร้ำนค้ำท่ีเช่ำพื้นที่ขำย
ของในโรงพยำบำล เป็นระยะเวลำ 3 เดอืน

กลุ่มผู้ถ่อหุ้น กลุ่มชุมชนและสังคม

ก�าหนดแนวปฏบัิตกิารเข้าร่วมประชมุใหญ่
สามัญประจ�าปีโดยมุง่เน้นกำรจ�ำกดัจ�ำนวน
ผู้เข้ำประชุมและก�ำหนดมำตรกำรส�ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุม เช่น กำรผ่ำนจุดคัดกรอง 
เป็นต้น

จ�ากดัทีน่ัง่ในห้องประชมุ การลดจดุสัมผสั
ต่าง ๆ และก�ำหนดแนวทำงกำรสื่อสำร
ข้อมลู และสนับสนนุให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉนัฑะ
ให้กรรมกำรอิสระเข้ำประชุมแทน

ให้ความรู้ด้านมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดในโรงพยาบาลและแผนกำรปรับ
ตัวทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงสื่อสังคม รวมทั้ง
ผลิตหน้ำกำกอนำมัยผ้ำแจกจ่ำยให้แก่
ต�ำรวจที่ปฏิบัติงำนในท้องที่ และชุมชน 
ต่ำง ๆ ตลอดจนจัดอบรมพนักงำนโรงแรม
บริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีกำรป้องกัน
ตนเองจำกกำรติดเชื้อและวิธีกำรท�ำควำม
สะอำดอุปกรณ์เครื่องใช้อย่ำงถูกวิธี

วางแผนฟื้้�นฟืู้ธุุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

BDMS ประเมินระยะเวลำกำรฟื้นตัวโดยคำดกำรณ์ว่ำผลประกอบกำรและผู้รับบริกำรจะกลับมำสู่ภำวะปกติประมำณ 1-2 ปี หรือ 
หลังจำกกำรผลิตวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 โดยมีรำยละเอียดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจดังนี้

ทบทวนเปี่้าหมาย 
และแผนการด�าเนินงานในระยะสั�น

โดยเฉพำะช่วงปี 2563-2564 ได้แก่  
กำรเพิ่มกลุ่มลูกค้ำประกันหรือกลุ่มลูกค้ำ 
องค์กรในด้ำนอำชวีอนำมยั (Occupational  
Medicine) และบริกำรระดับปฐมภูมิ  
(Primary Healthcare) เพื่อรองรับกำร 
เป็น Medical Hub รวมถึงกำรพัฒนำ 
บรกิำรเพือ่ใช้เวลำในโรงพยำบำลน้อยทีส่ดุ 
หรอืไม่ต้องเดินทำงมำโรงพยำบำลทกุครัง้

ก�าหนดและจัดล�าดับความส�าคัญ

เร่ืองเร่งด่วนท่ีบริษัทต้องมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงเพื่อฟ ื ้นฟูธุรกิจโดยเร็ว เช ่น 
กำรบรหิำรอตัรำก�ำลงัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
กำรพัฒนำทักษะของพนักงำนเพื่อสร้ำง
ควำมประทบัใจแก่ผูร้บับรกิำร กำรปรบัปรงุ
กระบวนกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ  
เน้นควำมคล่องตวั ลดระยะเวลำของผูป่้วย
ในโรงพยำบำล

ท�าความเข้าใจและวิเคราะห ์
ความปี่กติวิถีใหม่ (New Normal)

ของอตุสำหกรรมท่ีจะเกดิข้ึนเม่ือประชำชน
จ�ำเป็นต้องมีกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
(Social Distancing) โรงพยำบำลจะน�ำ
เทคโนโลยีมำบริหำรจัดกำรและอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผูร้บับรกิำรเพือ่ให้ผูป่้วย
ใช้เวลำในโรงพยำบำลน้อยทีสุ่ด ประกอบกบั 
กำรส่งเสรมิบรกิำรดแูลสุขภำพและป้องกนั
โรค (Preventive Medicine) เช่น กำรฉีด
วัคซีน กำรส่งเสริมสุขภำพ ซึ่งคำดว่ำจะ 
ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น
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ความยั�งยืนของ 
ห่วงโซ่่อุปทาน

BDMS ในฐำนะผู้น�ำเครือข่ำยทำงกำรแพทย์ มุ่งสนับสนุนนโยบำยภำครัฐท่ีผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical Hub) ด้วยกำรบริหำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำนเพื่อส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
BDMS ก�ำหนดนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนควำมยั่งยืน 
ทีอ่ำจเกดิขึน้ตลอดห่วงโซ่อปุทำน เพือ่ให้กระบวนกำรจดัซือ้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส สอดคล้อง 
ตำมมำตรฐำนสำกลและข้อก�ำหนดด้ำนคุณภำพสินค้ำและกำรให้บริกำร รวมทั้งป้องกัน
ควำมเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อมและสังคม ไปพร้อมกับกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและ 
ผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

การจัดการห่วงโซ่่อุปทาน

BDMS ก�ำหนดให้บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ำกัด (N Health) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือ และฝ่ำยจัดซื้อของโรงพยำบำลในเครือจัดซื้อจัดหำสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรแพทย์ (Medical) และไม่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์ (Non-Medical) ให้กลุ่ม 
โรงพยำบำลและกลุ่มสนับสนุนธุรกิจโรงพยำบำลของ BDMS 
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บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ากัด (N Health) 

N Health เป็นบริษัทในเครือ BDMS ที่ให้บริกำรสนับสนุนทำงกำรแพทย์แก่ธุรกิจ 
โรงพยำบำล ครอบคลุมกว่ำ 50 สำขำทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ด้วยบุคลำกร 
ผูเ้ช่ียวชำญจำกสหสำขำ เช่น แพทย์ เภสชักร นกัเทคนคิกำรแพทย์ พยำบำล นกัโลจสิติกส์  
และนวัตกรรม ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำด้วยระบบกำรท�ำงำน
ตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่ง N Health มีรำยละเอียดบริกำรดังนี้

บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 
(Laboratory Services)

บริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงกำรแพทย์อย่ำง
ครบวงจร ตั้งแต่กำรทดสอบระดับพื้นฐำน
จนถึงระดับซับซ้อน เพื่อวินิจฉัยหรือกำร
ตรวจพบโรค โดยห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำน
คลินิก ด้ำนไบโอโมเลกุลลำร์ ด้ำนพยำธิ
วิทยำ และด้ำนเวชศำสตร์ชะลอวัยและ
อำชีวเวชศำสตร์ 

บริการงานปี่ราศัจากเช่�อ
แบบครบวงจร

(Sterile Processing)
บริกำรงำนปรำศจำกเช้ือแบบครบวงจร 
ที่ตรวจสอบคุณภำพทั้งปัจจัยด้ำนเคมีและ
ชีวภำพ สอดคล้องตำมคุณภำพมำตรฐำน
สำกลและกำรใช ้ระบบบำร ์ โค ้ดเพื่อ 
ตรวจสอบควำมถูกต ้องและสำมำรถ 
ทวนสอบกระบวนกำรท�ำงำนได้

บริหารจัดการผ้าโรงพยาบาล
(Linen Management)

บริหำรจัดกำรผ้ำโรงพยำบำลโดยระบบกำร
บริหำรครบวงจร ครอบคลุมบริกำรเก็บ 
ผ้ำเปื ้อนส่งซักและส่งผ้ำสะอำดพร้อม 
ใช้งำนคืนไปยังหอผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยี 
ทันสมัย ลดปัญหำเรื่องกำรลงทุนและกำร
สูญหำย

บริการวิศัวกรรมการแพทย์
(Engineering Services)

บริกำรวิศวกรรมกำรแพทย์ต้ังแต่กำร 
จัดเตรียม สอบเทียบ และบ�ำรุงรักษำ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ส�ำหรบัโรงพยำบำล ศนูย์ศลัยกรรมตกแต่ง 
สถำบันเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ คลินิก 
รวมถึง ห้องปฏิบัติกำรและสถำนพยำบำล 
ด้วยมำตรฐำนสำกล

จ�าหน่ายเคร่่องม่อแพทย์และ 
อุปี่กรณ์ทางการแพทย์

(Medical Equipment)
จัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ 
ท่ีหลำกหลำยตำมควำมต ้องกำรของ 
โรงพยำบำล ผู ้ดูแลและผู ้ป ่วย เช ่น  
เตียงผูป่้วย เครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้ำ (AED) 
เครือ่งตรวจวดัค่ำต่ำง ๆ  อุปกรณ์กำรแพทย์
ส�ำหรับกำรใช้งำนที่บ้ำน รวมทั้งให้บริกำร
หลังกำรขำยแบบครบวงจร

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปี่ทาน 
ของธุุรกิจสุขภาพ

(Healthcare Supply  
Chain Management)

บริกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนใน
ธุรกิจสุขภำพแบบครบวงจร ตั้งแต่กำร 
จัดซ้ือจัดหำ บริกำรบริหำรคลังยำและ
เวชภัณฑ์ และบริกำรโลจิสติกส์ในธุรกิจ
สุขภำพ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://www.nhealth-asia.com/en/home

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุี่ทานของธุรุกิจสุขภาพของ N Health (Healthcare Supply Chain Management of N Health)

บริการการจัดซ่�อจัดหา
(Procurement Services)

จัดซ้ือยำ เวชภัณฑ์ เคร่ืองมืออุปกรณ์กำรแพทย์ งำนก่อสร้ำง  
รวมถึงสินค้ำและบริกำร โดยใช ้เทคโนโลยีกำรจัดหำแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sourcing) และกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงบูรณำกำร 
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) โดยบุคลำกรวิชำชีพที่
มีประสบกำรณ์และผ่ำนกำรอบรมและรับรองมำตรฐำนงำนจัดซื้อ
จำกสมำคมวิชำชีพ 

บริการคลังสินค้า
(Warehouse)

บริกำรคลังสินค้ำครบวงจรท่ีบริหำรจัดกำรด้วยระบบสำรสนเทศ 
เพือ่ลดต้นทนุด้ำนโลจสิตกิส์ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัหำพืน้ทีจ่ดัเกบ็
สนิค้ำ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดแูลสนิค้ำ (Inventory Cost) ด้วยท�ำเล
ที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังทุกจุดทั่วประเทศได้ ท�ำให้สำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำปลำยทำงได้ทันท่วงที 

บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
(Inventory Management)

บริหำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ์ ครอบคลุมกำรวำงแผนกำรจัด
ซือ้จดัหำ กำรควบคมุสนิค้ำคงเหลอื กำรกระจำย ยำ เวชภณัฑ์ และ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยเภสัชกรที่มีประสบกำรณ์ เพ่ือให ้
โรงพยำบำลสำมำรถเบิก และจ่ำยยำให้แก่ผู้มำใช้บริกำรได้อย่ำงมี
คุณภำพและสอดคล้องกับเป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

บริการโลจ์สติกส์ในธุุรกิจสุขภาพ
(Logistics Management)

บริกำรโลจิสติกส์ท้ังภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล ครอบคลุม
กำรออกแบบและบริหำรจัดกำรเส้นทำงกำรขนส่งและจัดส่งยำ 
เวชภัณฑ์ สิ่งส ่งตรวจ ผลิตภัณฑ์เลือดและเอกสำร โดยใช้
แอปพลิเคชัน Mobile Transporter ที่สำมำรถตรวจสอบติดตำม
และให้บริกำรอย่ำงถูกต้อง

ปี่ระเภทสินค้าและบริการที่ N Health จัดซ่�อจัดหาให้แก่เคร่อ BDMS

กลุ่มยา 
(Medicine)

กลุ่มเวชภัณฑ์ 
(Medical Supply)

กลุ่มอุปี่กรณ์ทางการแพทย์
(Medical Equipment)

กลุ่มสินค้าทั่วไปี่
(General Supply)

กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี
(IT)

กลุ่มงานบริการ
(Service)

กลุ่มงานก่อสร้าง 
(Construction)

(หมายเหตุ - ไม่มีการเปล่ียนแปลงของประเภทสินค้าและบริการท่ีจัดซ้ือจัดหาจากคู่ค้าให้แก่เครือ BDMS รวมถึงโครงสร้างและการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานในปี 2563)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบายกิารืจัด้ซื้่�อจัด้จ้างและจรืรืยาบรืรืณคู่ค้า

N Health และฝ่ำยจัดซ้ือจัดหำของโรงพยำบำลในเครือด�ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมนโยบำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและส่ือสำรจรรยำบรรณ 
คูค้่ำแก่คูค้่ำทกุรำย เพือ่สนับสนนุและพฒันำควำมร่วมมอืกบัคู่ค้ำในกำรปฎิบตัติำมแนวทำงทีส่อดคล้องกบันโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน

นโยบายการจัดซ่�อจัดจ้าง BDMS

นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ BDMS ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ รักษำควำมลับทำงกำรค้ำ 
สอดคล้องตำมข้อก�ำหนด มีประสิทธิภำพและได้คุณภำพ รวมถึงส่งเสริมกำรจัดหำสินค้ำที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึง N Health และ 
ฝ่ำยจัดซื้อจัดหำของโรงพยำบำลในเครือมีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้

คัดเล่อกคู่ค้า
คัดเลือกคู่ค้ำโดยคณะท�ำงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงแบบบูรณำกำร  
(Integrated Buying Team) ประกอบไปด้วยผู้ใช้ ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อจัดหำ และผู้เชี่ยวชำญในสินค้ำหรือบริกำรนั้น เพื่อจัดกำร 
ประมูลแข่งขันรำคำ (Competitive Bidding) โดยใช้กำรตกลง
รำคำ (Value Analysis)

ข้�นทะเบียนคู่ค้าใหม่
ข้ึนทะเบียนคู่ค้ำใหม่ในระบบทะเบียนคู่ค้ำท่ีได้ผ่ำนกำรอนุมัติ
รับรอง (Approved Vendor List: AVL) ซึ่งมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง

จัดซ่�อจัดหาอย่างเปี่็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จัดซ้ือจัดจ้ำงอยำ่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Procurement) 
โดยสือ่สำรและส่งเสรมิให้คู่ค้ำอนรุกัษ์และใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ
ในกระบวนกำรผลิตหรือให้บริกำร

ปี่ระเมินผลการปี่ฏิิบัติงาน
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคู่ค้ำอย่ำงเป็นระบบ (Supplier 
Performance Management System: SPM) เพื่อควำม
ครอบคลุม ลดควำมเส่ียง สนับสนุนกำรวัดผลและติดตำม 
กำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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จรรยาบรรณคู่ค้า BDMS

จรรยำบรรณคู่ค้ำ (Supplier Code of Conduct) ก�ำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของคู่ค้ำต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตลอด 
ห่วงโซ่อุปทำนของ BDMS ซึ่งครอบคลุมมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรก�ำกับดูแล โดยมีรำยละเอียดดังนี้

จริยธุรรมทางธุุรกิจ  
(Business Ethics)

คู่ค้ำของบริษัทต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบข ้อบังคับท่ีเ ก่ียวข ้อง 
ไม่ทุจริต ไม่กีดกันทำงกำรค้ำ รักษำควำม
ลับทำงกำรค้ำ เคำรพทรัพย์สินทำงปัญญำ 
และจัดกำรไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แรงงานและสิทธุ์มนุษยชน  
(Labor Practice and  

Human Rights)
คู่ค้ำของบริษัทต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
แรงงำน ครอบคลุมสภำพกำรจ้ำงงำน  
กำรจ้ำงแรงงำนเด็ก กำรใช้แรงงำนสตร ี
มีครรภ์ และกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว  
โดยสอดคล้องตำมหลักสิทธิมนุษยชน 
ในระดับสำกล รวมถึงกำรไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่ใช้แรงงำนบังคับ

อาชีวอนามัยและความปี่ลอดภัย  
(Occupational Health and 

Safety)
คู่ค้ำของบริษัทต้องด�ำเนินกำรตำมข้อ
ก�ำหนดด้ำนอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั  
และจัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มี
ควำมปลอดภัย รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคลอย่ำงเหมำะสม

สิ่งแวดล้อม 
(Environment)

คู่ค้ำของบริษัทต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
และมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมตลอดกระบวนกำรผลิต จัดเก็บ 
และจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำร  
รวมทั้งสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
(Social Development Participation)
คู่ค้ำของบริษัทควรผลักดันกำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรพฒันำสงัคม 
เคำรพวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต สนับสนุนกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร
จำกคู่ค้ำในท้องถิ่น เพื่อสร้ำงงำน สร้ำง 
รำยได้ และน�ำไปสู ่กำรพัฒนำที่ ย่ังยืน 
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ตดิตามการปี่ฏิิบัตติามจรรยาบรรณคู่ค้า 
(Supplier Code of Conduct) 

คู่ค้ำต้องส่ือสำรจรรยำบรรณคู่ค้ำแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทคู่ค้ำ เพ่ือยกระดับ
กระบวนกำรจดัซือ้จดัหำอย่ำงยัง่ยนื รวมท้ัง 
ปฏิบัติตำมและแสดงหลักฐำนกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณคู่ค้ำ และสำมำรถจัดท�ำ 
จรรยำบรรณคู่ค้ำของตัวเองเพื่อให้เกิด
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

กรณีที่คู่ค้ำฝ่ำฝืนข้อปฏิบัติของจรรยำบรรณคู่ค้ำ (Supplier Code of Conduct) และส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจกับเครือ BDMS 
จะถูกพิจำรณำยกเลิกในทะเบียนบัญชีรำยชื่อคู่ค้ำที่ได้รับกำรอนุมัติรับรอง (Approved Vendor List: AVL) ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

(ดูรายละเอียดจรรยาบรรณคู่ค้าเพ่ิมเติมท่ี http://partnership.nhealth-asia.com/Home/DownloadSupplierCodeConduct)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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กิารืบรืิห่ารืจัด้กิารืความยั�งย่นในห่่วงโซื้่อุป้ทาน

BDMS ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนร่วมกับคู่ค้ำของ BDMS ครอบคลุมกระบวนกำรข้ึนทะเบียนบัญชีรำยช่ือ 
คู่ค้ำที่ได้รับกำรอนุมัติ ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนโดยเฉพำะกลุ่มคู่ค้ำส�ำคัญที่ได้รับกำรระบุ และก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
ผลด�ำเนินงำนให้เกิดควำมยั่งยืนร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทำน

กลยุทธุ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปี่ทาน 

จัดการความเสี่ยงและ 
พัฒนาความยั่งย่นของคู่ค้า

มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ด้ำนควำมยั่งยืนของคู่ค้ำตำมจรรยำ
บรรณคู่ค้ำและตดิตำมผลด�ำเนนิงำน
ผ่ำนกำรตรวจประเมินและโครงกำร
ร่วมมือกับคู่ค้ำ 

การปี่รับเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปี่ทานแบบดิจ์ทัล

มุ่งเน้นกำรจัดซ้ือจัดหำด้วยระบบ
ดจิทิลัเพือ่ยกระดบัประสทิธภิำพกำร
ด�ำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อคงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

การมุ่งสู่ความเปี่็นเลิศั 
ในการควบคุมต้นทุน

มุ่งเน้นกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตลอดกระบวนกำรจัด
ซื้อจัดหำสินค้ำและบริกำรในแต่ละ
ประเภท

คู ่ค ้ำหลัก (Critical Supplier)  
ทุกรำยลงนำมรับทรำบและต้อง
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณคู ่ค้ำของ 
BDMS

กำรใช้ระบบดิจิทัลเพื่อจัดซื้อจัดหำ
แบบไร้กระดำษ (Paperless PO)

ผลด�ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงส่วน
ประหยัดจำกสินค้ำ และบริกำรที่ 
จัดซื้อจัดจ้ำง

ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟื้ังความคิดเห็น จรรยาบรรณคู่ค้า BDMS

จรรยำบรรณคู่ค้ำ (Supplier Code of Conduct) ระบุสิทธิของคู่ค้ำของบริษัททุกรำยให้สำมำรถสอบถำมข้อมูล แจ้งเบำะแส ร้องเรียน
กำรกระท�ำที่ละเมิดหรือสงสัยว่ำไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด จรรยำบรรณ หรือนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยสำมำรถส่ง 
รำยละเอียดหลักฐำนในช่องทำงดังนี้

ไปี่รษณีย์ 
จ่าหน้าซองถึง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ฝ่ายบริหารคุณภาพ)

บริษัท เนช่ันแนล  
เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ำกัด 

เลขที่ 2301/2 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ  

เขตห้วยขวำง กรงุเทพ 10310

อีเมล ์

NPS.Digital@ 
nhealth-asia.com 

โทรศััพท์

02-762-4000

เว็บไซต์

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

&portal=Y
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การระบุคู่ค้าหลัก (Critical Supplier) 

BDMS ระบคุูค้่ำหลกัโดยพิจำรณำตำมกลุม่ผลติภัณฑ์หรอืบริกำรทีมี่ควำมส�ำคญั ลกัษณะทำงธรุกรรมของคูค้่ำ (Supplier Characteristic) 
และยอดกำรใช้จ่ำย (Spending Volume) ก่อนด�ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงและก�ำหนดมำตรกำรจัดกำร รวมถึงกำรด�ำเนินโครงกำร
พัฒนำศักยภำพร่วมกันต่อไป 

คู่ค้าหลักตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หร่อบริการ

Strategy Level
กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท่ีส�ำคัญและ/
หรือจ�ำเป็นต่อธุรกิจในระยะยำว เช่น  
กลุ่มยำควบคุม (Control Medicine 
Items) กลุม่เครือ่งมอืแพทย์ทีม่คีวำมเสีย่ง
ต่อผู้ป่วย

Critical Level
กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท่ีจ�ำเป็น เฉพำะ
เจำะจง และมส่ีวนส�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำน
หลักในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย เช่น กลุ่มยำ
และกลุ่มเวชภัณฑ์

Important Level
กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท่ีสนับสนุน 
กำรปฎบิตังิำนของบคุลำกรทำงกำรแพทย์  
เช่น กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกลุ่ม 
งำนก่อสร้ำง

เกณฑ์ด้านความยั่งย่นส�าหรับการคัดเล่อกและปี่ระเมินคู่ค้า

BDMS จดัซ้ือจดัหำสินค้ำและบรกิำรจำกคู่ค้ำใหม่และคูค้่ำปัจจบุนัทีข้ึ่นทะเบยีนในบญัชรีำยช่ือคูค้่ำท่ีได้รบักำรอนมุตั ิ (Approved Vendor 
List: AVL) ซึ่งจะต้องผ่ำนกระบวนกำรประมูลรำคำและกำรประเมินตำมเกณฑ์ด้ำนควำมยั่งยืนที่ก�ำหนดและสอดคล้องตำมจรรยำบรรณ
คู่ค้ำ ซึ่ง BDMS จะติดตำมผลด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

เกณฑ์คัดเล่อกและปี่ระเมินคู่ค้าด้านความยั่งย่น

ด้านคุณภาพ
เช่น กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรผลิตหรือมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น GMP, PIC/S, ISO9001, ISO13485, มอก. หรือ CE Mark 
เป็นต้น

ด้านการก�ากับดูแล
เช่น ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับกำรยินยอม
 หรือมีจรรยำบรรณคู่ค้ำเพ่ือสนับสนุนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอยำ่งยัง่ยนื

ด้านสังคม
เช่น ด�ำเนินงำนตำมข้อก�ำหนดด้ำนแรงงำนและหลักสิทธิมนุษยชน
 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงปลอดภัย เช่น 
ISO18001 หรือ ISO45001

ด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น มีนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม ด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดมุ่งลด 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม เช่น ISO14001 หรือ Green Procurement เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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เปี่้าหมายและมาตรการตามผลปี่ระเมินคู่ค้าด้านความยั่งย่น

คะแนนมากกว่าร้อยละ 80
ตรงตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดและ BDMS  
จะติดตำมผลด�ำเนินงำนคู่ค้ำอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

คะแนนที่ร้อยละ 60-80
แจ้งผลกำรประเมินเป็นลำยลักษณ์อักษร
และให้ค�ำแนะน�ำเพือ่พฒันำผลด�ำเนินงำน 
และ BDMS จะติดตำมผลด�ำเนินงำนคู่ค้ำ
ปีละ 1 ครั้ง

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60
แจ้งผลกำรประเมินเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคู่ค้ำ (ส�ำหรับคู่ค้ำ
ใหม่) หรือถอนชื่อออกจำกทะเบียนคู่ค้ำ 
(ส�ำหรับคู่ค้ำปัจจุบัน)

* ในปี 2563 BDMS ประเมินเฉพาะกลุ่มคู่ค้าใหม่และคู่ค้าหลักท่ีได้รับการระบุ ซ่ึง BDMS จะขยายการใช้เกณฑ์ดังกล่าวไปยังคู่ค้าทุกกลุ่มต้ังแต่ปี 2564 
เป็นต้นไป

ภาพรวมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปี่ทาน

5,900 ราย
จ�ำนวนคู่ค้ำของ BDMS ท้ังหมด 

ที่จัดซื้อจัดหำสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

18,727.97 ล้านบาท
มูลค่ำกำรจัดซ้ือจัดหำสินค้ำและบริกำรท้ังหมด

คู่ค้าใหม ่440 ราย
ได้รับกำรอนุมัติข้ึนทะเบียนบัญชีรำยช่ือคู่ค้ำ

ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

คู่ค้าหลัก 1,038 ราย
หรือร้อยละ 17.59 เทียบกับจ�ำนวนคู่ค้ำตรงท้ังหมด

ร้อยละ 100
คู่ค้ำใหม่ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก 
ด้ำนควำมยัง่ยืนท้ังด้ำนคุณภำพ  
ส่ิงแวดล้อม และควำมปลอดภัย

ร้อยละ 88.43
ยอดกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ

คู่ค้ำหลักเทียบกับคู่ค้ำทั้งหมด

ร้อยละ 100
คู่ค้ำหลักท่ีได้รับกำรตรวจ

ประเมิน
ตำมเกณฑ์ด้ำนควำมยั่งยืน

33 ราย
คู่ค้ำหลักท่ีได้รับกำรระบุว่ำมี
ควำมเส่ียงด้ำนควำมยั่งยืนสูง 
(ร้อยละ 3.18 เทยีบกบัจ�ำนวน
คู้ค้ำหลักทั้งหมด)

ร้อยละ 100
คู่ค้ำหลักท่ีได้รับกำรระบุว่ำมี
ควำมเสีย่งด้ำนควำมยัง่ยนืสงูมี
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ด้ำนควำมยั่งยืน

* เฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำน N Health
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ความรื่วมม่อเพ่�อพัฒนาความยั�งย่นในห่่วงโซื้่อุป้ทาน

Zero Downtime – โครงการพัฒนาศัักยภาพด้านวิศัวกรรมทางการแพทย์

N Health ร่วมกับบริษัท จีอี เฮลท์แคร์ (GE Healthcare) ประจ�ำประเทศไทย ซ่ึงเป็น 
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยเครื่องมือแพทย์ ก�ำหนดโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิศวกรรม 
ทำงกำรแพทย์ Zero Downtime ส�ำหรับงำนซ่อมบ�ำรุงที่ให้บริกำรในโรงพยำบำลและ 
เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับควำมต้องกำรตรวจและออกใบรับรองแพทย์ของนักท่องเที่ยว  
(Fit-to-Fly Health Certificate) ซึ่งคำดว่ำจะมีควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น 

โครงกำรดังกล่ำวประกอบไปด้วยหลักสูตรอบรม Enhancing Healthcare Imaging  
Service และเป้ำหมำยกำรเก็บช่ัวโมงกำรท�ำงำนเพื่อพัฒนำควำมเช่ียวชำญของบุคลำกร 
ทำงด้ำนวิศวกรรมทำงกำรแพทย์ที่ให้บริกำรตำมโรงพยำบำลในเครือ BDMS ให้สำมำรถ
วเิครำะห์ข้อมลูของปัญหำทีเ่กดิขึน้ของหน่วยงำนสนบัสนนุด้ำนเครือ่งมอืแพทย์ และพฒันำ
ควำมเช่ียวชำญในกำรบ�ำรงุรกัษำเคร่ืองมอืแพทย์ข้ันพืน้ฐำน เพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรบ�ำรงุ
รักษำและลดอันตรำยต่อบุคลำกรที่ขำดควำมช�ำนำญ ลดโอกำสกำรหยุดท�ำงำนของ 
เครื่องมือแพทย์ที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรรักษำผู้ป่วย ลดปัญหำ 
กำรขำดแคลนบคุลำกรทีม่คีวำมช�ำนำญเฉพำะทำง และเพือ่ให้ประชำชนทีเ่ข้ำรบักำรรกัษำ 
ได้ประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบัน N Health ด�ำเนินโครงกำรให้บริกำรตำมโรงพยำบำลในเครือ เช่น โรงพยำบำล
กรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยำบำลกรุงเทพพิษณุโลก และ
โรงพยำบำลกรุงเทพขอนแก่น เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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การปี่รับแนวทางการจัดซ่�อจัดหาด้วยระบบดิจ์ทัล

ในปี 2563 N Health บูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรออกใบส่ังซ้ือสินค้ำด้วยระบบ Electronic Data Interchange (EDI) ส�ำหรับงำนเอกสำร
จำกระบบ SAP ขององค์กรไปยังระบบ Middleware ของกลุ่มคู่ค้ำน�ำร่อง ซ่ึงเป็นกำรสนับสนุนกำรปรับแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเอกสำร
ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดหำให้เป็นรูปแบบออนไลน์ตำมมำตรฐำนสำกล เช่น ใบส่ังซ้ือ (Purchase Order) ใบแจ้งหน้ี (Invoice) ใบเสนอรำคำ 
(Quotation) ใบแจ้งรำคำสินค้ำ (Price/Sales Catalogue) เป็นต้น 

โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรในองค์กรโดยเฉพำะกระดำษและสำมำรถ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยไปได้กว่ำ 1.89 ล้ำนบำทในปี 2563 และ 2.2 ล้ำนบำทในปี 2562  
ท้ังน้ี ยงัเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพพนกังำนโดยปรบัให้พนักงำนไปท�ำงำนท่ีสร้ำงคณุค่ำมำกกวำ่
งำนเอกสำรท่ีมีควำมซ�้ำรูปแบบเดิม เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนด้วยเทคโนโลยี 
ในสภำวะท่ีมีกำรแข่งขันสูงข้ึน และยังสำมำรถลดระยะเวลำในกำรบันทึกข้อมูลซ�้ำจำก 
ควำมผิดพลำดระหว่ำงกำรส่งข้อมูลรูปแบบเดิม

Laundry Partnership Development – โครงการร่วมกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาความปี่ลอดภัยในบริการโรงซัก

N Health ด�ำเนินโครงกำร Laundry Partnership Development ร่วมกับคู่ค้ำท่ีให้บริกำรโรงซัก เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ 
และใหค้�ำปรกึษำเก่ียวกับแนวทำงปฏบัิติกำรป้องกันและกำรควบคมุกำรแพรก่ระจำยเช้ือ และควำมรู้ดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั
ให้กับบุคลำกรกว่ำ 1,074 คนจำก 17 โรงซักในปี 2563 

โครงกำรดังกล่ำวจะแนะแนวทำงวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึนของ 
โรงซักจำกกำรให้บริกำรงำนผ้ำท่ีผู้รับบริกำรร้องเรียน กำรหำ 
สำเหตุและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรงำนผ้ำให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน อบรมบุคลำกรในโรงซักให้เข้ำใจเก่ียวกับ
แนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือกำรป้องกัน กำรควบคุมและกำรแพร่
กระจำยเช้ือ รวมถึงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เพ่ือลด
อันตรำย ลดควำมเส่ียงและลดควำมเสียหำยด้ำนกำรบริกำร 
จำกบุคลำกรของโรงซักรวมถึงลดโอกำสติดเช้ือจำกบุคลำกรของ 
โรงซักและผู้รับบริกำร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรผ้ำท่ีเป็น 
กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมธุรกิจโรงพยำบำลซ่ึงมีแนวโน้มเติบโต
อย่ำงต่อเน่ือง และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับมือกำรแพร่ระบำด 
COVID-19 ระลอกใหม่ ไปพร้อมกับกำรติดตำมระบบและ
กระบวนกำรท�ำงำนกำรบริกำรงำนผ้ำของคู่ค้ำท่ีอยู่ภำยใต้ควำม 
รับผิดชอบของ N Health

ผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวพบว่ำบุคลำกรในโรงซักมี
ประสบกำรณ์และสำมำรถเป็นผู้เช่ียวชำญตำมมำตรฐำนสำกล  
มีทักษะ สำมำรถป้องกันและควบคุมกำรแพร่กระจำยของเช้ือ 
ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ตลอดจนสำมำรถควบคุม
คุณภำพกำรท�ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบและตรวจสอบได้
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นโยบัายการพัฒนาอย่างยั�งยืน BDMS

BDMS ก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รวมทั้งมุ ่งรักษำสมดุลและควบคุมผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
โดยระบุหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทจนถึงระดับปฏิบัติกำรในกำร
บริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนองค์กร 

การพัฒนาอย่างยั�งยืน 
ของ BDMS

การก�ากับดูแลตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งย่น BDMS

คณะกรรมการบริษัท
ทบทวนนโยบำยและแนวทำงบริหำร
จดักำรด้ำนควำมยัง่ยนืครอบคลมุกำรสร้ำง
กำรมีส ่วนร ่วมกับผู ้ มีส ่วนได ้เสียและ
ประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
รำยงำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน 
แก่คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงสื่อสำร
ข้อคดิเหน็และแนวทำงนโยบำยกำรบรหิำร
จัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนจำกคณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมการความยั่งย่น BDMS
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
แนวทำงบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน 
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน
ต่อกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ และสือ่สำร
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินงำนแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย

ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งย่น BDMS และ
คณะกรรมการเพื่อด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งย่น

พัฒนำและสนับสนุนระบบบริหำรจัดกำรตำมนโยบำย แนวปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืน 
โดยกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม และจัดเตรียมรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
เพื่อเสนอแก่คณะกรรมกำรควำมยั่งยืน BDMS

บุคลากรทุกคนในองค์กร

รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยแนว
ปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืน

แนวปี่ฏิิบัติเพื่อพัฒนา BDMS สู่ความยั่งย่น

สร้างส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียตลอด 

ห่วงโซ่คุณค่า

ระบุและปี่ระเมิน
ปี่ระเด็นสาระส�าคัญ

ตอบสนองและจัดการ
ปี่ระเด็นสาระส�าคัญ

ส่่อสารผลด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งย่น 

ต่อสาธุารณะ

ดูรายเอียดนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน BDMS ท่ี https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-
governance/20200409-bdms-sustainability-development-policy-th.pdf

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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การสร้างส่วนร่วมกับัผู้ม่ส่วนได้เส่ย

BDMS ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบันโดยเทียบเคียงกับบริษัทท่ีให้บริกำรทำงกำรแพทย์ในระดับสำกลเพ่ือยนืยัน
ควำมครบถ้วนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และจ�ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญเป็นกลุ่มที่มีควำมส�ำคัญสูงและกลุ่มที่มีควำมส�ำคัญอื่น ๆ โดย
พิจำรณำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับกำรพึ่งพำ ระดับผลกระทบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจ ระดับอิทธิพลต่อธุรกิจขององค์กร เป็นต้น โดยมี
รำยละเอียดกำรสร้ำงส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญดังนี้

กิลุ่มผู่้ม่
สุ่วนได้้เสุ่ยสุำาคัญ*

กิรืะบวนกิารืสุรื้าง
สุ่วนรื่วมกิับผู่้ม่สุ่วนได้้เสุ่ย

ความคิด้เห่็น / ความคาด้ห่วัง / 
ข่้อกิังวล

กิรืะบวนกิารืตอบสุนอง
ข่อง BDMS

ลูกค้าและผู้ปี่่วย 
(Patient & 
Customers)

• หมำยเลขติดต่อ  
Call Center 1719

• จัดท�ำแบบส�ำรวจควำม 
พึงพอใจในกำรรับบริกำร 
เพื่อกำรตอบสนองได้ตรง 
ควำมต้องกำร

• ควำมพึงพอใจต่อบริกำร 
คุณภำพสูง

• กำรรักษำข้อมูลส่วนตัว
• ช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อ 

ควำมสะดวกสบำยของผู้รับ 
บริกำร

• ก�ำหนดฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
เพื่อรับผิดชอบ

• จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 
โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

• ก�ำหนดโครงกำรเพื่อพัฒนำ 
ควำมพึงพอใจ 

• พัฒนำศักยภำพของพนักงำน 
ทั้งด้ำนกำรให้บริกำรและด้ำนภำษำ
เพื่อกำรบริกำรที่ประทับใจ

พนักงาน แพทย์ 
และทันตแพทย์
(Employee, Doctor 
& Dentist)

• ส�ำรวจควำมผูกพันของ
พนักงำน แพทย์ และ
ทันตแพทย์ (Engagement 
Survey) ปีละ 1 ครั้ง 

• จัดกิจกรรม พนักงำน แพทย์ 
และทันตแพทย์พบปะ 
ผู้บริหำรเป็นรำยเดือน

• จัดท�ำกลุ่ม LINE และสื่อสำร
ผ่ำนแอปพลิเคชันภำยใน
องค์กร

• ก�ำหนดคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรเพื่อเป็นตัวแทน
พนักงำน

• ท�ำกำรสัมภำษณ์กลุ่มย่อย
ส�ำหรับแพทย์และทันตแพทย์
อย่ำงต่อเนื่อง

• จัดช่องทำงในกำรดูแลรักษำ
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด  
เช่น Tele-Medicine,  
Tele-consultation

• รับฟังและเข้ำใจควำมต้องกำรของ
พนักงำน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร 

• รับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร
และข้อเสนอแนะ

• สื่อสำรข้อมูลส�ำคัญของบริษัท 
ให้ครอบคลุมบุคลำกรทุกกลุ่ม

• พัฒนำศักยภำพและส่งเสริม 
กำรเรียนรู้

• เพิ่มควำมผูกพันกับพนักงำน
• ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรชื่นชม  

และให้ก�ำลังใจ
• ค่ำตอบแทนช่วงสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรค  
COVID-19 

• จัดท�ำประกันคุ้มครองโรค 
COVID-19 ให้กับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และพนักงำนที่เป็น 
กลุ่มเสี่ยง

• ก�ำหนดแอปพลิเคชันส�ำหรับพนักงำน
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำ
ทักษะและสื่อสำรได้ตลอดเวลำ 

• เพิ่มช่องทำงกำรชื่นชมเพื่อสร้ำง 
ก�ำลังใจให้กับพนักงำน

• พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกำรเรียน
รู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบทั่วไป

• กำรก�ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในอำชีพ

• กำรดูแลสุขภำพและอำชีวอนำมัย
• ก�ำหนดสวัสดิกำรในแบบของคุณ 

(Flexible Benefit)
• ก�ำหนดโครงกำรให้รำงวัลและ

แนวทำงกำรทบทวนผลกำร 
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ชัดเจน
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กิลุ่มผู่้ม่
สุ่วนได้้เสุ่ยสุำาคัญ*

กิรืะบวนกิารืสุรื้าง
สุ่วนรื่วมกิับผู่้ม่สุ่วนได้้เสุ่ย

ความคิด้เห่็น / ความคาด้ห่วัง / 
ข่้อกิังวล

กิรืะบวนกิารืตอบสุนอง
ข่อง BDMS

นักลงทุนและผู้ถ่อหุ้น
(Investor and 
Shareholder)

• กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี

• กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์
ออนไลน์ (Virtual Analyst 
Meeting) ทุกไตรมำส  
และน�ำ webcast ขึ้นเว็บไซต์ 
Opportunity Day ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• กำรรำยงำนสำรสนเทศต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อย่ำงครบถ้วน 
และเป็นไปตำมเวลำที่ก�ำหนด

• กิจกรรม Virtual Roadshow 
ส�ำหรับนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ

• รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนเพื่อน�ำมำ 
กลั่นกรอง พิจำรณำก�ำหนด
กลยุทธ์และแนวทำงกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท

• ผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  
COVID-19

• ผลตอบแทนกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ  
และกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม

• กำรพัฒนำธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน 
และตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอนำคต

• กำรให้ควำมเท่ำเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้นและรักษำผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• กำรเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส  
และทันต่อเหตุกำรณ์

• กำรด�ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

• สื่อสำรผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) รำยงำนประจ�ำปี
และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

• สื่อสำรผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ เช่น
 - เว็บไซต์ของบริษัท  

www.bangkokhospital.com  
ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

 - จดหมำยข่ำวและข่ำวสำร
อิเล็กทรอนิกส์

 - โทรศัพท์ และ Email
• ด�ำเนินงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี
• ก�ำหนดนโยบำยเพื่อป้องกันธุรกรรม 

ที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

• บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้บริษัท 
มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในอนำคต

• ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ก�ำหนดนโยบำย Whistleblower 
Policy

คู่ค้า
(Supplier)

• กำรเยี่ยมชมและกำรประเมิน 
คู่ค้ำประจ�ำปีเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน

• กำรด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำทุกรำย 
อย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม  
และโปร่งใส

• กำรให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
• กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมในธุรกิจ 

เพื่อควำมยั่งยืน

• โครงกำร Digital Procurement
• กำรพัฒนำควำมรู้ตำมสำขำวิชำชีพ 

ในกำรปฏิบัติงำน
• กำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์

ของคู่ค้ำ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://
partnership.nhealth-asia.com/

ชุมชนและสังคม 
(Community)

• ด�ำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
เพื่อพบปะชุมชน ส่งเสริม 
สุขภำพและรับฟังควำมคิด
เห็นอย่ำงสม�่ำเสมอ

• หมำยเลขติดต่อ  
Call Center 1719

• ส�ำรวจ ควำมคิดเห็น และรับฟัง 
ข้อเสนอแนะจำกชุมชน

• พัฒนำคุณภำพชีวิตของคน 
ในสังคมให้ดีอย่ำงยั่งยืน

• ด�ำเนินกิจกำรอย่ำงเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

• จัดโครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 
เช่น วัคซีนพ่อแม่ อบรมกำรช่วย 
ฟื้นคืนชีพ ให้กับองค์กร มูลนิธิ  
หน่วยงำน ชุมชน และสถำนศึกษำ
ต่ำง ๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อช่วย 
ลดอัตรำกำรเสียชีวิต หรือ 
ควำมรุนแรงของโรคในชุมชน

หมำยเหตุ 
* กำรสร้ำงส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกรำยละเอียดตำมตำรำงข้ำงต้น เช่น หน่วยงำนรัฐบำล (Government / Authorities / 

Regulator) หน่วยงำนรับรองคุณภำพสถำนประกอบกำร (Accreditation Body) พันธมิตรทำงธุรกิจ** (Business Partner) เจ้ำหนี้ (Funders) และ
ตัวกลำง***(Intermediaries) จะเป็นกำรด�ำเนินกำรสร้ำงกำรส่วนร่วมที่สอดคล้องตำมข้อก�ำหนด และสื่อสำรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมช่องทำงที่ก�ำหนด

**  พันธมิตรทำงธุรกิจ ครอบคลุมสถำบันทำงกำรแพทย์ กลุ่มโรงพยำบำลเอกชนและโรงพยำบำลรัฐบำล เป็นต้น
***  ตัวกลำง ตัวอย่ำง เช่น บริษัทให้บริกำรประกันสุขภำพที่ร่วมกับ BDMS เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั�งยืน

BDMS ก�ำหนดเนื้อหำในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมบริบทสังคมในวงกว้ำง และประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนที่ระบุได้จำก
กำรสร้ำงส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมรำยละเอียดของประเด็นในมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ผ่ำนกระบวนกำรทวนสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำรำยงำน ซึ่งมีรำยละเอียดกระบวนกำรดังนี้

กิรืะบวนกิารืรืะบุป้รืะเด้็นสุารืะสุำาคัญด้้านความยั�งย่น

ขั้นตอนที่ 1 ระบุประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

•	 ฝ่ำยกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนร่วมกับฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง รวบรวม วิเครำะห์ ตรวจสอบ 
และจัดล�ำดับร่ำงประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 

•	 กำรพิจำรณำร่ำงประเด็นสำระส�ำคัญครอบคลุมปัจจัยภำยในและภำยนอก เช่น ทิศทำงกลยุทธ์ของ
องค์กร แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงในระดบัสำกล แนวโน้มกลุม่อตุสำหกรรมกำรให้บรกิำรด้ำนสขุภำพ 
กำรเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนด ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ควำมส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

•	 ผู้บริหำรสูงสุดของฝ่ำยกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนน�ำเสนอร่ำงประเด็นสำระส�ำคัญต่อ 
คณะกรรมกำรบรษิทั หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร หรอื กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ หรอื คณะกรรมกำร
เพ่ือด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำควำมถูกต้อง เหมำะสม  
และให้ควำมเห็นชอบ สอดคล้องตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและบริบทที่อำจเปลี่ยนแปลงไป
ของภำคธุรกิจในอนำคต

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�าและสื่อสารรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 ประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนที่ได้รับกำรอนุมัติจะใช้ก�ำหนดเนื้อหำของรำยงำนกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน

•	 รำยละเอียดกำรจัดกำรประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนจะครอบคลุมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
และผลกำรบริหำรจัดกำรตำมตัวชี้วัดที่ก�ำหนด ซึ่งจะถูกรวบรวม กล่ันกรอง และตรวจสอบควำม 
ถูกต้อง ก่อนท�ำกำรรำยงำนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาแนวทางการจัดการความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

•	 ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถรับทรำบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 
ผ่ำนช่องทำงที่ BDMS ก�ำหนด เช่น รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รำยงำนประจ�ำปี หรือเว็บไซต์ 
BDMS ในส่วนของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

•	 ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทำงกำรจัดกำรประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 
หรือกำรจัดท�ำรำยงำน ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่ำวจะถูกน�ำมำใช้ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอนำคต

ผลกำรทบทวนประเดน็สำระส�ำคญัด้ำนควำมย่ังยนืของ BDMS ในปี 2563 พบว่ำไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส�ำคญัของประเดน็สำระ
ส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนเทียบกับรำยละเอียดที่รำยงำนในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ BDMS ปี 2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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มิติ ปี่ระเด็นสาระส�าคัญ

ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน ภายนอก

พนักงาน 
แพทย์ และ
ทันตแพทย์

นักลงทุน
และผู้ถ่อหุ้น

ลูกค้า
และผู้ปี่่วย

คู่ค้า
ชุมชนและ

สังคม

เศ
รษ

ฐก
ิจ

กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  

ควำมเป็นส่วนตัวและควำมมั่นคงของข้อมูล   

คุณภำพกำรให้บริกำรและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย   

ลูกค้ำสัมพันธ์  

นวัตกรรมและควำมร่วมมือ   

สิ่ง
แว

ดล
้อม

กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ   

กำรจัดกำรขยะและขยะอันตรำย   

กำรจัดกำรพลังงำน  

กำรจัดกำรน�้ำและน�้ำเสีย  

สัง
คม

ส่วนร่วมกับชุมชนและกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์  

แนวปฏิบัติกำรด้ำนกำรขำยและกำรติดฉลำก   

กำรจูงใจและรักษำบุคลำกร 

กำรพัฒนำบุคลำกร 

แนวปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน    

สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร  

ช่องติิดติ่อสอบัถิ่าม

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานฉบับนี� สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งย่น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) (BDMS)

ท่�อยู่
2 ซอยศัูนย์วิจัย 7,  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, 
 ห้วยขวาง, กรุงเทพ 10310 

ปี่ระเทศัไทย

ห่มายเลข่ 
02-310-3133

โทรืสุารื
02-310-3255

อ่เมล์ 
bdms.csd@bdms.co.th 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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เก่�ยวกับัรายงานฉุบัับัน่�
แนวปฏิบััติิและขอบัเขติการรายงาน

รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ประจ�ำปี 2563 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ�ำกัด (มหำชน) (BDMS) จัดท�ำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 
ตำมกรอบกำรรำยงำน Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ระดับ Core-option โดยเป็นรำยละเอียด 
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมปีปฏิทินตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563 ต่อเนื่องจำกรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนฉบับที่ 7  
(เปิดเผยเม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2563) เพ่ือสื่อสำรควำมก้ำวหน้ำของผลด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกลและ 
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริกำร 

รำยละเอยีดทีเ่ปดิเผยในรำยงำนฉบบันีข้ยำยขอบเขตกำรรำยงำนจำกป ี2562 โดยมุง่เนน้ทีโ่รงพยำบำลน�ำรอ่งในป ี2563 ตำมรำยละเอยีด
ดังนี้

• โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่
• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่
• โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน
• โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ
• โรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์
• โรงพยำบำลบีเอ็นเอช
• โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
• โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่
• โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง
• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์
• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ
• โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท
• โรงพยำบำลพญำไท 2

หมำยเหตุ
• ดูรำยละเอยีดขอบเขตกำรรำยงำนเพิม่เตมิในแต่ละบท ทัง้นีข้อบเขตกำรรำยงำนด้ำนสิง่แวดล้อมและอำชวีอนำมยั ครอบคลมุ 14 โรงพยำบำล คดิเป็น 55.33% 

ของรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน (Total  Operating Income) และขอบเขตกำรรำยงำนด้ำนสังคม ครอบคลุมทุกโรงพยำบำล (100%)
• BDMS จะขยำยขอบเขตกำรรำยงำนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีด�ำเนินงำนต่อไปในอนำคต โดยสำมำรถดูรำยละเอียดบริษัทในเครือ BDMS ท้ังหมดได้ในรำยงำน

ประจ�ำปี 2563 ท่ี https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ผลด�าเนินงานเด่นด้านความยั�งยืนของ BDMS

หมำยเหตุ
* บุคลำกรอื่น ๆ หมำยถึง บุคลำกรทั่วไปทั้งหมดและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ไม่รวมแพทย์
** กรุณำดูขอบเขตกำรรำยงำนในบทควำมปลอดภัยและควำมเป็นอยู่ที่ดีของบุคลำกร

ทุกโรงพยาบาล
ด�าเนินงานสอดคล้องตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

0 กรณี
การบาดเจ็บถึงขั�นเสียชีวิต (Fatality) ของพนักงาน**

ร้อยละ 68
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

(Health Literacy)

100%
ของข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข

ร้อยละ 100
กรณีร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปี่ลอดที่ได้รับการแก้ไข

34,087 ราย

บุคลากรจ้างเต็มเวลาทั�งหมด

14,787 ราย

บุคลากรจ้างไม่เต็มเวลาทั�งหมด

รับการคัดเล่อกเปี่็น

“หุ้นยั่งย่น”
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งปี่ระเทศัไทย

ร้อยละ 89
ของผู้ใช้บริการมีการรับรู้ระดับคุณภาพ 

การให้บริการที่เปี่็นเลิศั

2 โครงการ

นวัตกรรมด้านปี่ัญญาปี่ระดิษฐ ์
ที่มีโอกาสต่อยอด

เฉลี่ย 31 ชั่วโมง
ฝึกอบรมพนักงาน

2,134 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ฝึกอบรมต่อคน

ระดับความผูกพันของบุคลากรและแพทย ์
บรรลุเปี่้าหมายที่ก�าหนด

71,492 ล้านบาท

รายได้รวม

136,050 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

44,588 ล้านบาท 
หนี�สิน

91,462 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถ่อหุ้น

2,980 ราย

แพทย์

31,107 ราย

บุคลากรอ่่น ๆ*

9,550 ราย

แพทย์

5,237 ราย

บุคลากรอ่่น ๆ*

49
จ�านวนโรงพยาบาลที่ให้บริการ

8,600 เตียง  
ความสามารถในการรองรับผู้ปี่่วย

3,207 ราย

จ�านวนผู้ปี่่วยในเฉลี่ยต่อวัน

25,967 ราย

จ�านวนผู้ปี่่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน

ร้อยละ 100
สัดส่วนการทดสอบแผนฉุกเฉิน

ร้อยละ 100
คู่ค้าใหม่ที่ผ่านเกณฑ์

การคัดเล่อกด้านความยั่งย่น

0 กรณีละเมิด

ด้านความมั่นคงปี่ลอดภัยสารสนเทศั 
และความเปี่็นส่วนตัว

ภาพรืวมผ่ลด้ำาเนินงานเด้่นด้้านความยั�งย่นข่อง BDMS ป้ี 2563

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

63



นวัติกรรมเพ่�อสุขภาพ

ส่งมอบปี่ระสบการณ์ที่ดีเยี่ยม
และเปี่่�ยมคุณค่า

(Enhanced Excellence & Value 
Based Experience)

มุ่งเน้นกำรใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำร
บริกำรด้ำนกำรแพทย์แก่ผู้ป่วย โดยมุ่งเน้น

กำรสร้ำงประสบกำรณ์ และ
อรรถประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลเสม่อนอัจฉริยะ
(Smart Virtual Hospital)

มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยี  
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำร  

สู่กำรบริกำรด้ำนสุขภำพ ที่ตอบสนอง 
ผู้ป่วยได้ทุกที่ทุกเวลำ ด้วยมำตรฐำน 

และควำมเชี่ยวชำญของ BDMS

พัฒนาปี่ระสิทธุ์ภาพ
การด�าเนินงานสูงสุด 

(Improve Operation Efficiency)
มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี  

ควบคู่กับควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์ 
เพื่อพัฒนำนวัตกรรม  

ส�ำหรับเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร 
ด้ำนสุขภำพให้ได้มำกที่สุด

กิลยุทธุ์กิารืพัฒนานวัตกิรืรืมข่อง BDMS

หลักการและความส�าคัญ

นวัตกรรมและควำมร่วมมือทำงธุรกิจสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้มีส่วน 
ได้เสียขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนำ
บริกำรและสร้ำงควำมแตกต่ำงไปพร้อมกับกำรสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การบัริหารจัดการนวัติกรรมของ BDMS

BDMS บริหำรจัดกำรนวัตกรรมโดยก�ำหนดแนวทำงควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร เพื่อมุ่งเน้นกำรส่งมอบประสบกำรณ์กำรด้ำนบริกำรสูงสุด
และพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยควำมร่วมมือกับองค์กร
ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล

นวัติกรรมและความร่วมมือ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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แนวป้ฏิิบัติกิารืสุรืรืห่าและพัฒนานวัตกิรืรืมข่อง BDMS

BDMS ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสรรหำนวัตกรรมท่ีตอบสนองกลยทุธ์องค์กรและกลยทุธ์กำรพัฒนำนวัตกรรมโดยอำศัย
ควำมร่วมมือกับองค์กรท้ังในระดับประเทศและระดับสำกล ทั้งยังก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรกำรลงทุนท�ำหน้ำที่พิจำรณำลงทุน 
ในนวัตกรรมที่สำมำรถใช้ได้จริงและเกิดผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีรำยละเอียดดังนี้

โครืงกิารืฝึึกิอบรืมด้้านนวัตกิรืรืม IDEA I DO Lab

BDMS ก�ำหนดโครงกำรฝึกอบรม IDEA I DO Lab ให้แก่บุคลำกรเพ่ือวำงระบบควำมคิดให้สำมำรถพัฒนำโครงกำรนวัตกรรมท่ีตอบสนอง
ควำมต้องกำรและสำมำรถส่งมอบคุณค่ำของโครงกำรนวัตกรรมให้แก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โครงกำรดังกล่ำวจ�ำแนกออกเป็น 4 
หัวข้อ ดังนี้

องค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์
(Towards Academic)

BDMS วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่
ทำงกำรแพทย์โดยอำศัยควำมร่วมมือ

ระหว่ำงศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพ (BHRC) 
และองค์กรพันธมิตรทำงกำรแพทย์

เคร่อข่ายนวัตกรรมระดับปี่ระเทศั
เพื่อปี่ระสิทธุ์ภาพการด�าเนินงาน

(Towards Efficiency)
BDMS ก�ำหนดให้ฝ่ำยคุณภำพ 

กำรรักษำและนวัตกรรมสรรหำนวัตกรรม
ผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้นวัตกรรม  

และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ด�ำเนินงำนจำกโรงพยำบำลเครือข่ำย 

และองค์กรภำคเอกชนภำยนอก

ความร่วมม่อระดับสากลสู ่
โรงพยาบาลอัจฉริยะ

(Towards Smart Hospital)
BDMS คัดเลือกนวัตกรรม 

จำกบริษัท Startup ระดับสำกล 
ผ่ำนกำรเป็นพันธมิตรกับองค์กร  

Plug and Play รวมถึงส่งเสริมกำรพัฒนำ 
startup ในประเทศไทย ผ่ำนกำรวิจัยร่วม 
ส�ำหรับกำรพัฒนำนวัตกรรม เพื่อควำม
ส�ำเร็จในกำรเป็นโรงพยำบำลอัจฉริยะ

Design Thinking
มุ่งเน้นกระบวนกำรคิด

เพื่อสร้ำงนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร

Value Proposition
มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์

ควำมต้องกำรของผู้ป่วย
และแนวทำงกำรส่งมอบ

คุณค่ำของนวัตกรรม
ให้แก่ผู้ใช้บริกำร

Business Model Canvas
มุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรม

ที่บูรณำกำรแนวคิดด้ำนธุรกิจ
โดยใช้เครื่องมือ 

Business Model Canvas 
เพื่อสร้ำงองค์กรยั่งยืน

Story Telling
มุ่งเน้นเทคนิคกำรเล่ำเรื่อง
และกำรน�ำเสนอโครงกำร
นวัตกรรมเพื่อให้เห็นถึง

คุณค่ำของโครงกำรนวัตกรรม
ที่คิดค้นขึ้น

ในปี 2563 มบีคุลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม IDEA I DO Lab ทัง้ส้ินกว่ำ 30 คน โดยสำมำรถ
ริเริ่มโครงกำรได้กว่ำ 13 โครงกำรที่สำมำรถน�ำมำต่อยอดในธุรกิจของ BDMS ได้
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องค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ (Towards Academic)

BDMS พัฒนำองค์ควำมรูท้ำงกำรแพทย์ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำนของศนูย์วจิยัสุขภำพกรงุเทพ (BHRC) ทีร่่วมกบัองค์กรพนัธมติรทำงกำรแพทย์
ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล รวมทั้งตีพิมพ์องค์ควำมรู ้และงำนวิจัยทำงกำรแพทย์อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อส่ือสำรและสร้ำง 
ส่วนร่วมแก่ชุมชนนักวิจัยทำงกำรแพทย์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

แนวป้ฏิิบัติด้้านกิารืวิจัยและศููนย์วิจัยสุุข่ภาพกิรืุงเทพ (BHRC)

BDMS ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรวิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ เพ่ือแสดงถึงกำรให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรวิจัยและพัฒนำ โดยจัดต้ังศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพ (Bangkok Health Research Center - BHRC) และแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพ เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพให้กับ BDMS กำรให้บริกำรข้อมูลแก่
บคุลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนทัว่ไป รวมถงึตพีมิพ์รำยงำนประจ�ำปีเพ่ือน�ำเสนอนวตักรรมและงำนวจัิยและวำรสำรวชิำกำรทำงกำร
แพทย์ The Bangkok Medical Journal ปีละสองครัง้เพือ่สนบัสนนุควำมรูแ้ละงำนวจิยัแก่ผูท้ีม่คีวำมสนใจ ซึง่วำรสำรดงักล่ำวอยูใ่นฐำน
ข้อมูลดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai-Journal Citation Index – TCI) และฐำนข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ทั้งนี้ในปี 2563 
ศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพได้สนับสนุนโครงกำรวิจัยทั้งสิ้นกว่ำ 33 โครงกำร

นโยบายการบริหารจัดการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์
(http://www.bangkokhealth.com/download 
/Policy-BDMS-Reaearch%26Innovation.PDF)

ศัูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ (BHRC)
(https://www.bangkokhealth.com/) 

รายงานปี่ระจ�าปี่่ของ BHRC
(http://www.bangkokhealth.com/v2/aboutus.html) 

วารสาร The Bangkok Medical Journal
(www.bangkokmedjournal.com) 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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กิารืสุนับสุนุนกิารืวิจัยข่องศููนย์วิจัยสุุข่ภาพกิรืุงเทพในป้ี 2563

ศูนยวิ์จัยสุขภำพกรุงเทพสนับสนุนกำรสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชือ้ COVID-19 โดยปรบัรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนส�ำหรบับคุลำกรในเครอืข่ำย
เป็นรูปแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เช่น หลักสูตร Research Overview 
หลกัสตูร Research Design และหลักสตูร Research Operation in BDMS และรปูแบบ
ออนไลน์ เช่น หลักสูตร Research Camp โดยวิทยำกรจำกภำคีเครือข่ำยของศูนย์วิจัย
สุขภำพกรุงเทพ นอกจำกนี้ยังรวมไปถึงกำรสนับสนุนในกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำด้วย 

ศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับท�ำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมกับกรมสรรพำกร ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวิจัยที่ด�ำเนินกำรโดยศูนย์วิจัย
สุขภำพกรุงเทพสำมำรถยกเว้นภำษีเงินได้ 3 เท่ำของค่ำใช้จ่ำยจริงโดยไม่เกินเพดำนสูงสุด 
ตำมพระรำชกฤษฎกีำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นรษัฎำกร (ฉบบั
ที ่598) พ.ศ.2559 โดยทีผ่่ำนมำศูนย์วจิยัสุขภำพกรงุเทพน�ำส่ง 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
วิจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทำงกำยกับสภำวะสุขภำพของพนักงำนโรงพยำบำล
กรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ และนวัตกรรมชุดตะกั่วป้องกันรังสีบริเวณอวัยวะสืบพันธุ ์ 
(Gonadal shield) ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีโครงกำรดงักล่ำวสำมำรถลดหย่อน
ภำษีได้ทั้งสิ้น 1,767,956.44 บำท 

ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนในปี พ.ศ.2564 ศนูย์วจิยัสุขภำพกรงุเทพจะขอรบักำรตรวจประเมนิ
เป็นผู้รับรองตนเอง (Self-Declaration) ส�ำหรับโครงกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีมูลค่ำโครงกำรไม่เกิน 3 ล้ำนบำท จำก สวทช. เพื่อยกระดับศักยภำพและ
สำมำรถอนุมัติโครงกำรได้ด้วยตนเอง อันจะท�ำให้กระบวนกำรพิจำรณำงำนวิจัยและ
นวัตกรรมของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงสะดวกและสอดรับกับนโยบำยของประเทศในกำร 
กระตุน้กำรวจิยัและพฒันำภำคเอกชนซ่ึงเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรขบัเคล่ือนหลักของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในอนำคต
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Maxine Dunitz 
Neurosurgical Institute 

at Cedars –Sinai
ควำมร่วมมือด้ำนสมอง 

และระบบประสำท

Sano Hospital
ควำมร่วมมือด้ำนกำรรักษำ

ระบบทำงเดินอำหำร

Nagoya University
ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ 

และกำรฝึกอบรม

สถาบันอ่่น ๆ
เช่น Kameda Medical 

Center, Straumann Holding 
AG, Takatsuki Hospital  

และอื่น ๆ

Oregon Health & 
Science University

ควำมร่วมมือด้ำนอำชีวอนำมัย 
กุมำรเวช กำรบ�ำบัด  

กำรจ�ำลองทำงคลินิก ทันตกรรม 
และกำรแพทย์ 

เชิงป้องกันเกี่ยวกับโรคหัวใจ

MD Anderson

ควำมร่วมมือด้ำนกำรสนับสนุน
กำรวิจัยพื้นฐำน  

ประสิทธิภำพกำรรักษำ  
และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้

Hannover Medical 
School

ควำมร่วมมือเพื่อกำรศึกษำ 
และงำนวิจัยด้ำนอุบัติเหตุและ

ศัลยกรรมกระดูก

Missouri Orthopaedic 
Institute

ควำมร่วมมือเพื่อกำรศึกษำ  
กำรฝึกอบรม และงำนวิจัย 

ด้ำนศัลยกรรมกระดูก

ความรื่วมม่อกิับพันมิตรืเพ่�อกิารืวิจัยและนวัตกิรืรืมทางกิารืแพทย์ 

BDMS ร่วมมือกับสถำบันทำงกำรแพทย์และโรงพยำบำลพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และร่วมพัฒนำงำนวิจัย 
และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ โดยมีตัวอย่ำงรำยละเอียดสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ดังนี้

ผ่ลลัพธ์ุจากิความร่ืวมม่อเพ่�อกิารืวิจยั – คู่ม่อด้้านโรืคห่วัใจเชงิป้้องกินั 2563

BDMS และ Oregon Health & Science University (OHSU) ได้ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลง
เป็นพันธมิตรทำงกำรแพทย์ (BDMS-OHSU International Health Alliance) ตั้งแต่ปี 2557 
โดยมีจุดประสงค์หลักในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
เพื่อพัฒนำสุขภำพของประชำชนในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกในหลำยแขนง ในปี 2563 BDMS และ 
OHSU ได้ร่วมตีพิมพ์คู ่มือด้ำนโรคหัวใจเชิงป้องกัน 2563 (Handbook of Preventive 
Cardiology 2020) และเผยแพร่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวสู่สำธำรณะ ซ่ึงคู่มือดังกล่ำวจะน�ำเสนอ
ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติทำงกำรแพทย์ด้ำนโรคหัวใจเชิงป้องกันเพื่อน�ำไปใช้ในโรงพยำบำล
หรือในระดับชุมชน

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://www.bangkokmedjournal.com/handbook?fbclid=IwAR3w9oYeHIcR70l0aSZmS02F4Oypn_
BenG1KvKkbAycPAk4BLxLiGNqsxIg)
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เครือข่ายนวัติกรรมระดับัประเทศเพื�อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (Towards Efficiency)

BDMS ร่วมกบัโรงพยำบำลเครอืข่ำยและองค์กรภำคเอกชนระดบัประเทศเพือ่พฒันำนวัตกรรมทีส่่งเสรมิประสทิธภิำพกำรด�ำเนนิงำน และ
ก�ำหนดให้ฝ่ำยคุณภำพกำรรักษำและนวัตกรรม ร่วมกับฝ่ำยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินโครงกำรประกวดนวัตกรรมภำยในองค์กร 
เพื่อระดมควำมคิดและเพิ่มโอกำสต่อยอดโครงกำรนวัตกรรมที่สำมำรถตอบสนองกลยุทธ์และต่อยอดธุรกิจของ BDMS

โครืงกิารืความรื่วมม่อกิับภาคเอกิชนด้้านนวัตกิรืรืม ป้ี 2563

BDMS ด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือกับภำคเอกชน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ในระบบนวัตกรรม 
แบบเปิดและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร พัฒนำประสิทธิภำพกำรท�ำงำนได้จริง และ 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการรถเข็นผู้ปี่่วย Premium BDMS Transfer  Wheelchair 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรถเข็นผู้ป่วย Premium BDMS Transfer Wheelchair พัฒนำขึ้น
จำกปัญหำที่พบในกำรท�ำงำนของพนักงำนเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยส�ำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยภำยใน 
โรงพยำบำลให้มีควำมปลอดภัยและสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น โดยผ่ำนกำรออกแบบ 
ตำมหลักกำรยศำสตร์ (Ergonomic) เพิ่มเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกหล่น ปรับท่ี
วำงแขนให้ผู ้ป่วยสำมำรถยึดจับเวลำต้องลุกนั่ง รวมถึงแท่นวำงขำที่สำมำรถยืดออก 
เพื่อช่วยรองรับผู้ป่วยท่ีขำบำดเจ็บหรือใส่เฝือกได้ กำรออกแบบดังกล่ำวยังเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำนเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย เช่น เข็นได้ง่ำย จัดเก็บได้สะดวก และ
ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ ส่งผลให้กำรบริกำรเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้
ผลติภณัฑ์ดงักล่ำวยงัสำมำรถผลติได้ภำยในประเทศซึง่มคีวำมได้เปรยีบทำงด้ำนรำคำและ
เป็นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ประเทศในอนำคต

โครงการรถจ่ายยา Medication Cart
รถจ่ำยยำ Medication Cart พัฒนำขึ้นโดยบูรณำกำรควำมรู้ระหว่ำงผู้ออกแบบและ 
คณะพยำบำลในเครือโรงพยำบำล BDMS ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก�ำหนดในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ และแก้ไขอุปสรรคระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรปรับขนำด
ลิ้นชักบรรจุยำ กำรลดขนำดรถเข็นให้สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยและประหยัดพลังงำน  
และเพิ่มอุปกรณ์ถังขยะติดเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร

โครงการ Circular Christmas Tree
BDMS ด�ำเนินโครงกำร Circular Christmas Tree เพื่อรีไซเคิลแกลลอนน�้ำยำล้ำงไต 
ซ่ึงมีวัสดุหลักเป็นพลำสติก HDPE ให้เป็นกระถำงต้นไม้ภำยในอำคำร ท่ีออกแบบเป็น 
กระถำง 2 ชั้น เพื่อป้องกันยุงวำงไข่ และลดอัตรำกำรระเหยน�้ำ ส่งผลให้เกิดควำมชื้นส่วน
เกินในอำคำร และใช้ปลูกต้นพลูด่ำงรำชินีสีทอง ซึ่งมีคุณสมบัติในกำรลดฝุ่นละออง 
PM 2.5 และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดมลภำวะในอำคำรได้ ผลด�ำเนินงำนโครงกำร
ที่ผ่ำนมำของโรงพยำบำลในเครือ BDMS สำมำรถลดขยะแกลลอนได้ 100 – 150 ชิ้นต่อ
วัน และในปี 2563 BDMS น�ำกระถำงต้นพลูด่ำงดังกล่ำวมำสร้ำงสรรค์เป็นต้นคริสต์มำส 
ก่อนส่งมอบเป็นของที่ระลึกในเทศกำลส่งควำมสุข เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรตระหนักถึง 
ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป
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โครืงกิารืวิจัยโด้ด้เด้่นรื่วมกิับโรืงพยาบาลในเครืือ BDMS –  
ต้นพลูด้่างลด้มลภาวะ

BDMS ร่วมกับโรงพยำบำลกรุงเทพระยองและศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพ ด�ำเนินโครงกำร
วิจัยประสิทธิผลของต้นพลูด่ำงในกำรลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และอนุภำคแขวนลอย 
ในอำกำศของพนักงำนธุรกำรในโรงพยำบำลเอกชน เพื่อพัฒนำควำมเป็นอยู่ที่ดีและ 
ลดอำกำรเจ็บป่วยจำกอำคำร (Sick building syndrome – SBS) ของพนักงำนธุรกำร 
ในโรงพยำบำลเอกชนที่ท�ำงำนกับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำร เช่น อำกำรคัดจมูก 
อำกำรทำงล�ำคอและทำงเดินหำยใจ อำกำรระคำยเคืองตำ อำกำรทำงผิวหนัง อำกำร 
ปวดศีรษะ มึนงงและเมื่อยล้ำ เป็นต้น ซึ่งที่มำของโครงกำรวิจัยดังกล่ำวริเริ่มพัฒนำ 
จำกแพทย์อำชีวอนำมัย โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง ที่เริ่มทดลองในโรงพยำบำลกรุงเทพ
ระยอง 1 แห่ง แล้วได้ผลดี

ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรจัดวำงต้นพลูด่ำงส่งผลให้ควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
และอนุภำคแขวนลอยขนำด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ท่ีเกิดจำกเครื่องถ่ำยเอกสำรลดลง
อย่ำงมนียัส�ำคญัและสำมำรถลดอำกำรเจบ็ป่วยจำกอำคำร (SBS) ในพนกังำนกลุม่ทดลอง 
ประโยชน์ดังกล่ำวจะส่งผลให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรจำกกำรเจ็บป่วยและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของพนักงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

BDMS จึงร่วมกับโรงพยำบำลกรุงเทพระยองและศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพ เพื่อขยำยผล
โครงกำรเป็นแบบพหุสถำบันรวม 5 โรงพยำบำลได้แก่ โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง  
โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยำบำลกรุงเทพ
ขอนแก่น และโรงพยำบำลสมิติเวชศรีรำชำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรเก็บข้อมูลและ 
หำกผลกำรวจิยัเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้ BDMS คำดว่ำจะขยำยผลให้ รพ.เครอืข่ำย
ให้ครอบคลุม นอกจำกนี้ในส่วนของกระถำงส�ำหรับใส่ต้นพลูด่ำง โรงพยำบำลกรุงเทพ
ระยอง ศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพ ร่วมกับ BDMS และ SCG ได้ร่วมกันออกแบบเพื่อน�ำมำ
ใช้งำนและจดทรัพย์สินทำงปัญญำต่อไป
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โครืงกิารืวิจัยโด้ด้เด้่นรื่วมกิับโรืงพยาบาลในเครืือ BDMS –  
ป้ัญญาป้รืะด้ิษฐ์กิับกิารืพยากิรืณ์ความเสุ่�ยงต่อโรืคไม่ติด้ต่อ

BDMS ร่วมกับศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพด�ำเนินโครงกำรกำรพยำกรณ์ควำมเส่ียงต่อโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังในประชำชนไทยด้วยปัญญำประดิษฐ์ มีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงโมเดล 
กำรพยำกรณ์ควำมเสีย่งของกำรเกดิโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั (Non-Communicable Disease 
- NCD) ส�ำหรับคนไทยในระดับบุคคลที่อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ โดยใช้
วิทยำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูลและปัญญำประดิษฐ์ ที่เบ้ืองต้นมุ้งเน้นไปที่โรคหัวใจ 
และหลอดเลือดสมอง 

โครงกำรดังกล่ำวได้รับทุนวิจัยจำกส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (National Innovation 
Agency – NIA) โดยมีทั้งหมด 3 องค์ประกอบหลัก เริ่มจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำก  
Health Information System (HIS) ของ 8 โรงพยำบำลในเครือ BDMS ได้แก่  
โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน โรงพยำบำลกรุงเทพ
เชียงใหม่ โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงรำย โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ โรงพยำบำลสมิติเวช
สุขุมวิท โรงพยำบำลสมิติเวชศรีนครินทร์ และโรงพยำบำลสมิติเวชไชน่ำทำวน์ รวมกับ
ข้อมูลปัจจัยภำยนอกน�ำไปใส่ใน Data Lake จำกนั้นสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ควำมเสี่ยง
โดยใช้วิทยำกำรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ และสุดท้ำยน�ำโมเดลให้ประชำชนไทยใช้ผ่ำนสื่อ 
ต่ำง ๆ เช่น แอปพลิเคชันส�ำหรับใช้ประเมินควำมเสี่ยงต่อ NCD 

ส�ำหรับกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ควำมเส่ียงน้ัน ได้มีควำมร่วมมือสำมฝ่ำยระหว่ำง 
BDMS คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และบริษัท 
Spark Beyond ซึ่งเป็นเจ้ำของซอฟท์แวร์ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่ทันสมัย ในกำรหำ 
ควำมเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง หำกภำพรวมโครงกำรด�ำเนินไปได้ด้วยดี  
จะขยำยผลจำกระดับบุคคลไปสู ่ระดับประชำกร (Population Risk Prediction)  
โดยน�ำข้อมลู Internet of Things (IOT) จำกประชำชนมำใช้ และน�ำไปสูก่ำรบรหิำรข้อมลู
ทำงกำรแพทย์เพื่อแนะน�ำกำรท�ำวิจัย (Medical Data Management for Research) 
ในปี 2565 ต่อไป
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โครืงกิารืป้รืะกิวด้นวัตกิรืรืมโรืงพยาบาลเครืือข่่าย BDMS ป้ี 2563 

ในปี 2563 BDMS ก�ำหนดให้ฝ่ำยคุณภำพกำรรักษำและนวัตกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จัดโครงกำรประกวดนวัตกรรมของ 
โรงพยำบำลในเครือ BDMS โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดนวัตกรรม (Innovation) หมวดควำมประทับใจผู้ใช้บริกำร (Patient 
Experience) และหมวดงำนวิจัย (Research) โครงกำรประกวดนวัตกรรมดังกล่ำวเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้แสดงศักยภำพ 
ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีสำมำรถพัฒนำกำรด�ำเนินงำนในองค์กรได้จริงและสนับสนุนให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โครงกำรนวัตกรรมท่ีชนะเลิศจำกท้ังหมด 25 โครงกำรในแต่ละหมวดมีรำยละเอียดดังน้ี

Insurance Management System
โครงกำร Insurance Management System (IMS) เปน็โครงกำร
ด้ำนระบบประกันสุขภำพท่ีชนะเลิศในหมวดนวัตกรรม โดยตัวแทน
จำกบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ�ำกัด (มหำชน) ซ่ึงมุ่งเน้นกำรใช้
แอปพลิเคชันและปัญญำประดิษฐ์ (AI) เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรรักษำในฐำนข้อมูลของโรงพยำบำล ข้อมูลผู้ใช้บริกำร และ
ข้อมูลนโยบำยกำรเรียกร้องเงินประกันของบริษัทประกัน เพ่ือช่วย
ระบุวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุดในกระบวนกำรเรียกร้องเงิน
ประกันของผู้ป่วยใน ลดระยะเวลำในกำรยื่นเอกสำรประกอบ 
กำรด�ำเนินกำร ลดควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึน คำดว่ำจะสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรและกำรใช้กระดำษกว่ำ 87 ล้ำนบำท  
รวมถึงลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในกระบวนดังกล่ำว เช่น  
กำรปฏิเสธกำรเรียกร้องเงินประกัน หรือกำรร่ัวไหลของข้อมูล 
ส่วนบุคคล เป็นต้น 

ปัจจุบันโครงกำร IMS ด�ำเนินกำรน�ำร่องในโรงพยำบำลกรุงเทพ
ส�ำนักงำนใหญ่ซ่ึงคำดว่ำจะขยำยผลต่อไปสู่โรงพยำบำลในเครือและ
ภำคสังคม เพ่ือสนับสนุนประสิทธิภำพของประกันสุขภำพและ 
กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพของประชำชนชำวไทยในองค์รวม

Just Scan It! Pharmacist Beside You
โครงกำร Just Scan It ! Pharmacist Beside You หรือโครงกำร
“ฉลำกยำพูดได้” เป็นโครงกำรชนะเลิศในหมวดควำมประทับใจ 
ผู้ใช้บริกำร โดยตัวแทนจำกโรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์ โครงกำร
ฉลำกยำพูดได้เป็นโครงกำรแนะน�ำกำรใช้ยำ โดยให้ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถสแกน QR Code ท่ีอยูข้่ำงบรรจุภัณฑ์แล้วลิ�งก์ไปท่ีเว็บไซต์
เพ่ือแสดงคลิปวิธีกำรใช้ยำอย่ำงถูกต้องท้ังภำษำไทยและภำษำ
อังกฤษโดยเภสัชกรผู้เช่ียวชำญ เน่ืองจำกผู้ใช้ยำอำจไม่เข้ำใจวิธีกำร

ใช้ท่ีระบุในเอกสำรประกอบกำรใช้ยำ ท้ังน้ีผลด�ำเนินโครงกำร 
ดังกล่ำวท�ำผู้ใช้ยำสำมำรถใช้ยำได้อย่ำงถูกต้องและสร้ำงควำม 
พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม

Mid- & Long-term Outcome & Factors Influencing 
Survival after Off-pump Coronary Artery Bypass 
Grafting (OPCAB)
โครงกำรวิจัย Mid- & Long-term Outcome & Factors 
Influencing Survival after Off-pump Coronary Artery 
Bypass Grafting (OPCAB) หรือโครงกำรวิจัยเพ่ือศึกษำผลลัพธ์
ระยะกลำงและระยะยำวรวมถึงปัจจัยท่ีสง่ผลต่ออัตรำกำรรอดชีวิต
หลังผ่ำตัดบำยพำสหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ต้องหยุดหัวใจ เป็น
โครงกำรชนะเลิศในหมวดงำนวิจัย โดยตัวแทนจำกโรงพยำบำล
หัวใจกรุงเทพ ซ่ึงปกติ OPCAB จะส่งผลดีกับผู้ป่วยเน่ืองจำกหัวใจ
ไม่ต้องหยุดเต้นในขณะผ่ำตัดจึงเป็นกำรช่วยลดผลข้ำงเคียงและ
อำกำรแทรกซ้อนจำกกำรผ่ำตัดเม่ือเทียบกับแบบใช้เคร่ืองปอดและ
หัวใจเทยีม ส่งผลใหผู้้ป่วยเสียเลือดน้อยลงขณะผำ่ตัด ลดระยะเวลำ
ในกำรผ่ำตัดและพักฟ้ืน และดมยำสลบน้อยกว่ำ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำอัตรำกำรรอดชีวิตหลังผ่ำตัดบำยพำสหลอดเลือด
หัวใจแบบไม่ต้องหยุดหัวใจและแบบใช้เคร่ืองปอดและหัวใจเทียม
สำมำรถเทียบกันได้ท่ีระยะเวลำ 5 ปี และ 10 ปี หลังผ่ำตัด ท้ังน้ี
ปัจจัยท่ีส่งผลให้อัตรำกำรรอดชีวิตลดลง ได้แก่ อำยุ โรคอ้วน  
โรคท่ีเก่ียวข้องกับหลอดเลือดหัวใจและกำรท�ำงำนของหัวใจ  
เป็นตัน และปัจจัยท่ีส่งผลให้อัตรำกำรรอดชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน ได้แก่  
กำรใช้เทคนิคปลูกถ่ำยหลอดเลือดแบบ Left Internal Thoracic 
Artery (LITA) grafting

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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Plug and Play และ BDMS

BDMS ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Plug and Play ซ่ึงเป็น
บริษัทตัวกลำงท�ำหน้ำท่ีสรรหำนวัตกรรมจำก Startup 
ด้ำนเทคโนโลยีท่ัวโลกครอบคลุมบริกำรด้ำนสุขภำพ 

โดยในปี 2563 BDMS พิจำรณำคัดกรองได้ท้ังส้ิน 12 
โครงกำร ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ BDMS และมีท้ังส้ิน 2 
โครงกำรดำ้นปญัญำประดษิฐ์ท่ีพิจำรณำแลว้ว่ำมีโอกำสสงู
ในกำรด�ำเนินกำรต่อไป

ป้ัญญาป้รืะด้ิษฐ์กิับกิารืวินิจฉุัย

BDMS ทดลองบูรณำกำรปัญญำประดิษฐ์ในกระบวนกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของกำรตรวจวินิจฉัย 
ในมโีครงกำรน�ำร่องในโรงพยำบำลกรงุเทพส�ำนกังำนใหญ่ 
เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคจำกภำพถ่ำยรังสีทรวงอก 
(Chest x-ray) โดยมีควำมแม่นย�ำสงูถงึ 95% ทัง้นี ้ยงัช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรได้ โดยลดระยะเวลำใน
กำรวินิจฉัยโรคของแพทย์ ซึ่งควำมมุ่งหวังในอนำคต คือ 
กำรร่วมกนัพัฒนำเพือ่สร้ำงนวตักรรมของไทย โดยคนไทย 
และเพื่อคนไทยอย่ำงแท้จริง

ดูรายละเอียด Plug And Play เพ่ิมเติมท่ี 
https://www.plugandplaytechcenter.com/

ความร่วมมือระดับัสากลสู่โรงพยาบัาลอัจฉุริยะ (Towards Smart Hospital)

BDMS ก�ำหนดแนวทำงควำมร่วมมือระดับสำกลโดยร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กร Plug and Play ที่คัดสรรนวัตกรรมจำกบริษัท Start 
Up ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล เพื่อควำมส�ำเร็จของกลยุทธ์ที่มุ่งสู่กำรเป็นโรงพยำบำลอัจฉริยะหรือ Smart Hospital
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หลักการและความส�าคัญ

บริกำรด้ำนสุขภำพจ�ำเป็นต้องอำศัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อด�ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง จึงจ�ำเป็นต้องบริหำรควำมเส่ียงด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัย 
ทำงไซเบอร์และข้อมลูส่วนบคุคลโดยเฉพำะผู้ใช้บรกิำรเพือ่ควำมสอดคล้องตำมข้อก�ำหนด
รวมท้ังป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลสำรสนเทศและป้องกันกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวสำมำรถก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงและกำรเงินหำกเกิดกำร 
ฟ้องร้องขึ้น BDMS ตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำวจึงก�ำหนดนโยบำยและโครงสร้ำง 
พื้นฐำนระบบสำรสนเทศเพื่อให้เกิดควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท้ังของ 
ผู้ใช้บริกำรและของบุคลำกรภำยในองค์กร

การบัริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

BDMS ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ รวมทั้งก�ำหนด
นโยบำย แนวปฏิบัติและมำตรฐำนกำรท�ำงำนส�ำหรับบริษัทในเครือ เพื่อกำรใช้งำน
สำรสนเทศและระบบสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม และช่วยป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น

Information Security
Management Committee

Network Management IT Security Team

คณะกิรืรืมกิารืบรืิห่ารืความป้ลอด้ภัยด้้านสุารืสุนเทศู BDMS

Information Security
Director

BDMS CERT

System Management NOC Team

Data Protection 
Officer

ความมั�นคงของข้อมูลและ
ความเป็นส่วนติัว
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คณะกรรมการการบริหารจัดการความปี่ลอดภัยด้านสารสนเทศั
(Information Security Management Committee – ISMC)
ประกอบด้วยกรรมกำร BDMS และผู้บริหำรระดับสูง ท�ำหน้ำที่อนุมัติและประกำศใช้นโยบำยหรือระเบียบปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดเกณฑ์และด�ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ส�ำคัญ รวมถึงพิจำรณำลงโทษผู้ที่ละเมิดนโยบำย  
และให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน ทั้งนี้หน้ำที่ของคณะกรรมกำรดังกล่ำวจะก�ำหนดครอบคลุมด้ำนกำรรักษำ 
ควำมเป็นส่วนตัวต่อไปในปี 2564

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Officer - DPO)
เป็นพนักงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล แนะน�ำ ตรวจสอบกำรจัดเก็บและใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 
ด�ำเนินกำรรำยงำนควำมเสี่ยงหรือสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงจัดอบรมแก่พนักงำน เผยแพร่ข่ำวสำร 
และประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกำรข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท

ผู้อ�านวยการฝ่ายความมั่นคงปี่ลอดภัยสารสนเทศั
(Information Security Director - ISD)
เป็นตัวแทนผู้บริหำรของบริษัทในเครือ ท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำต่อผู้บังคับบัญชำในกำรก�ำหนดนโยบำยและมำตรกำร
ที่เกี่ยวข้อง ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและผู้ดูแลระบบเครือข่ำยของบริษัท 
สนับสนุนควำมรู้แนวปฏิบัติตำมนโยบำยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและพิจำรณำ 
ปรับปรุงนโยบำยให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมทั้งประสำนงำนและหำแนวทำงควบคุมปัญหำกรณีละเมิด
นโยบำยหรอืควำมมัน่คงของข้อมลู เพือ่รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรกำรบรหิำรจดักำรควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
เป็นรำยไตรมำส

ทีมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์
(BDMS Computer Emergency Response Team - BDMS CERT)
เป็นบคุลำกรจำกบรษิทัในเครอืหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมำย ท�ำหน้ำทีต่อบสนองและจดักำรเหตุกำรณ์ควำมมัน่คงปลอดภยั
ด้ำนสำรสนเทศ ให้ค�ำแนะน�ำและแก้ไขภัยคุกคำมควำมมั่นคงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ติดตำมและเผยแพร่ข่ำวสำร
ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องในบรษิทั ศกึษำและปรบัปรงุเครือ่งมอืและแนวปฏิบตัใิห้เป็นปัจจบุนั รวมทัง้บรหิำรจดักำรควำมปลอดภยั
สำรสนเทศตำมที่ได้รับมอบหมำย
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แนวทางป้ฏิิบัติตามนโยบายกิารืบรืิห่ารืจัด้กิารืความป้ลอด้ภัยด้้านสุารืสุนเทศู

BDMS ก�ำหนดให้บริษัทในเครือจัดท�ำระเบียบปฏิบัติและแผนงำนครอบคลุมรำยละเอียดดังน้ี

การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศั การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อความมั่นคงปี่ลอดภัย

และเช่่อถ่อได้

การรักษาความมั่นคงปี่ลอดภัย 
ไซเบอร์ ให้สามารถรับม่อ

ได้อย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้งานข้อมูล 

และระบบสารสนเทศั

การบริหารจัดการ
ผู้ให้บริการ 

ภายนอกด้านสารสนเทศั

การบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ด้านสารสนเทศั

การส�ารองข้อมูล
และการกู้ค่นระบบสารสนเทศัที่ส�าคัญ

ระเบียบปี่ฏิิบัติเม่่อเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรง

ก�าหนดแผนการฟื้้�นฟืู้
หลังภัยร้ายแรง

รืะเบ่ยบป้ฏิิบัติเม่�อเกิิด้เห่ตุกิารืณ์รื้ายแรืงด้้านความมั�นคงป้ลอด้ภัยสุารืสุนเทศู   

BDMS ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศเพ่ือเป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ 
ผิดปกติด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์อย่ำงเหมำะสม และเพ่ือควบคุมผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อธุรกิจขององค์กร
ให้น้อยท่ีสุดและใช้เวลำน้อยท่ีสุดเพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

BDMS ก�ำหนดควำมรบัผดิชอบให้แก่ฝ่ำยควำมมัน่คงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Services Department) ทมี BDMS 
CERT ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Infrastructure Department) ให้บริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำน 
ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ภำยใต้กำรควบคุมและตรวจสอบโดยผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรง
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศมีรำยละเอียดดังนี้

(ดูรายละเอียดนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ี  
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20190717-bdms-ism-policy-th.pdf)
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ก�ำหนดและปรับปรุงรูปแบบของภัย
คุกคำมท่ีอำจก่อให้ เ กิดเหตุกำรณ์ 
ผิดปกติ ท่ี มีผล ต่อควำมปลอดภัย
สำรสนเทศ

ก�ำหนดและปรับปรุงเงื่ อนไขและ
หลักเกณฑ์กำรดูแลและเฝ ้ำระวัง
เหตุกำรณ ์ผิดปกติที่มีผลต ่อควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ
รูปแบบของภัยคุกคำม

จัดระดับและล�ำดับควำมส�ำคัญของ
ปัญหำ โดยพิจำรณำจำกผลกระทบ
ต่อกำรให้บริกำรและผู้ใช้งำน ระยะ
เวลำในกำรกู ้คืนระบบ (Recovery 
Time Objective : RTO) และระยะ
เวลำสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจ หยุดชะงัก 
(Maximum Tolerance Period of 
Disruption : MTPD) เพือ่กำรตดัสนิใจ
ใช้แผนส�ำรองที่เหมำะสม

ห้ำมมใิห้พนกังำนทีไ่ม่มหีน้ำทีเ่กีย่วข้อง
ในกำรสื่อสำรข้อมูลหรือให้ข้อมูลกับ
บุคคลภำยนอก

รำยงำนเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Reporting 
Information Security Events) ผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำน
ที่ก�ำหนดและด�ำเนินกำรรำยงำนอย่ำงรวดเร็วที่สุด

ประเมินและตัดสินใจต่อสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (Assessment of and Decision on Information 
Security Events) โดยจัดแยกกลุ ่มเหตุกำรณ์หรือจุดอ่อน
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญตำมเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อแจ้งผู ้ที่ เ ก่ียวข้องรับทรำบและแก้ไขกรณี
เหตุกำรณ์หรือจุดอ่อนนั้น

เรียนรู ้จำกเหตุขัดข้องด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
(Learning from Information Security Incidents) โดยน�ำ
เสนอข้อมูลทำงสถิติ ภำพรวม แนวโน้ม สำเหตุหลัก (Root 
Cause) ของกำรเกดิเหตกุำรณ์ผดิปกติ แนวทำงก�ำกบั และ/หรอื
ข้อมูลอื่นที่จ�ำเป็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท ฯ และ ISMC เพื่อรับ
ทรำบและก�ำหนดแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ซ�้ำ

รำยงำนจุดอ ่อนด ้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Reporting 
Information Security Weaknesses) ผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำน
ที่ก�ำหนดไว้และด�ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วที่สุด โดยไม่บอกเล่ำ
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้อื่น ยกเว้นผู้บังคับบัญชำและฝ่ำยควำม
ม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ และห้ำมด�ำเนินกำรพิสูจน์ข้อสงสัย
เกี่ยวกับจุดอ่อนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศด้วยตนเอง

ตอบสนองต่อเหตุขัดข้องด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
(Response to Information Security Incidents) โดย
ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับกำรแก้ไขเหตุ
ขัดข้องด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่ได้ก�ำหนดไว ้
ตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ พร้อมก�ำหนดแผนฟ้ืนฟแูละกูคื้นระบบ
หลังจำกเกิดเหตุ

เก็บรวบรวมหลักฐำน (Collection of Evidence) ที่เก่ียวข้อง
กับเหตุกำรณ์ผิดปกติเพื่อสืบค้นและวิเครำะห์สำเหตุหลัก (Root 
cause) ภำยใน 7 วัน และจัดท�ำรำยงำนเหตุกำรณ์กำรละเมิด
ควำมปลอดภัยสำรสนเทศ (Security Incident Report)

หำกพนักงำนรับทรำบถึงเหตุกำรณ์ที่
คำดว่ำจะมีผลกระทบกับควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ต้องประสำน
งำนไปยังฝ่ำยควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศของบริษัทเพื่อแจ้งไปยังทีม 
BDMS CERT ทันที

ท�ำตำมหน้ำท่ีที่ได้รับมอบหมำยในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศท่ีไม ่พึง
ประสงค์หรอืไม่อำจคำดคดิ เช่น จ�ำแนก
สถำนกำรณ์ ก�ำหนดช่องทำงรำยงำน 
ตอบโต้ต่อเหตุกำรณ์ ปรับปรุงระบบ 
สรุปผลและก�ำหนดแผนป้องกันกำร
เกิดซ�้ำ
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กิารืจัด้ทำารืะบบสุำารืองสุำาห่รืับรืะบบสุารืสุนเทศูเพ่�อความต่อเน่�องในกิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจ

BDMS ก�ำหนดให้บริษัทในเครือจัดท�ำระเบียบปฏิบตัแิละแผนกำรจัดท�ำระบบส�ำรองส�ำหรับระบบสำรสนเทศเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจ
ส่งผลต่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจตำมรำยละเอียดดังนี้

คัดเล่อกและจัดท�าระบบ
ส�ำรองที่เหมำะสมให้อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน

จัดท�าแผนฉุกเฉิน
เพื่อกำรด�ำเนินงำน

อย่ำงต่อเนื่อง และปรับปรุงแผน
ดังกล่ำวให้ปรับใช้ได้

อย่ำงเหมำะสมตำมภำรกิจ

ก�าหนดความรับผิดชอบ
ของบุคลำกรที่ดูแลระบบ
สำรสนเทศ ระบบส�ำรอง 

และกำรจัดท�ำแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน

ทดสอบความพร้อมใช้งาน
และแนวทำงจัดท�ำระบบ
สำรสนเทศ ระบบส�ำรอง
และระบบแผนฉุกเฉิน 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

กิารืจัด้ทำานโยบายกิารืรืักิษาความมั�นคงป้ลอด้ภัยด้้านสุารืสุนเทศูข่องโรืงพยาบาลกิรืุงเทพสุำานักิงานให่ญ่

BDMS ก�ำหนดให้บริษัทในเครือต้องจัดท�ำระเบียบปฏิบัติและแผนงำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศตำมรำย
ละเอยีดนโยบำยทีก่�ำหนด โรงพยำบำลกรงุเทพส�ำนกังำนใหญ่ จดัท�ำและบงัคบัใช้นโยบำยและคูมื่อกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั
ด้ำนสำรสนเทศในปี 2563 อย่ำงต่อเนื่อง และสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงเอกสำรออนไลน์และกำรแจ้งผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังก�ำหนดให้ติดตำมกระบวนกำรท�ำงำนผ่ำนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ทั้งนี้ นโยบำยดังกล่ำวครอบคลุมรำยละเอียด 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 5 
กำรด�ำเนินกำรตอบสนอง

เหตุกำรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงระบบสำรสนเทศ

หมวดที่ 6 
กำรสร้ำงควำมตระหนัก

ในเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หมวดที่ 7 
นโยบำยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Signatures Policy)

หมวดที่ 1 
กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
และกำรใช้งำนระบบ

สำรสนเทศ

หมวดที่ 2 
กำรรักษำควำม

ปลอดภัยฐำนข้อมูล
และส�ำรองข้อมูล

หมวดที่ 3 
กำรตรวจสอบและ
ประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนสำรสนเทศ

หมวดที่ 4 
กำรรักษำควำมปลอดภัย
ด้ำนกำยภำพ สถำนที่ 
และสภำพแวดล้อม

1

5 6 7
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

78



โครืงกิารืฝึึกิอบรืมกิารืรืักิษาความมั�นคงป้ลอด้ภัยด้้านสุารืสุนเทศู

BDMS ก�ำหนดให้มีโครงกำรฝึกอบรม IT Awareness เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักของ 
บุคลำกรทุกคนต่อกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี  
ผ่ำนแอปพลิเคชัน AMPOS โดยมีตัวอย่ำงรำยละเอียดเน้ือหำฝึกอบรมดังน้ี

   การรักษาความมั�นคงปลอดภััยไซเบอร์
 

 เล่น Social Network อย่างไรให้้ปลอดภััย
 

 ร้้ทััน Ransomware
 

 Password ตัั้�งให้้ยาก จำำาให้้ ได้ 
 

 มาร้้จัำก Phishing Email กันเถอะ 

สุถานะกิารืด้ำาเนินงานด้้านความมั�นคงป้ลอด้ภัยด้้านสุารืสุนเทศูข่อง BDMS

มาตรฐาน ISO 27001
และ ISO 27799

โรงพยำบำลและบริษัทในเครือ BDMS* 
ได้รับกำรตรวจรับรองระบบกำรจัดกำร

ควำมปลอดภัยของข้อมูลและ
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ด้ำนสุขภำพ (Health Informatics) 
ตำมมำตรฐำนสำกล

วิเคราะห์จุดอ่อน 
ระบบสารสนเทศั

BDMS ด�ำเนินกำรวิเครำะห์หำจุดอ่อน 
ในระบบสำรสนเทศ (Vulnerability 
Analysis) และด�ำเนินกำรทดสอบ 

กำรเจำะระบบ (Penetration Test) 
ในระบบงำนที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

0 กรณีละเมิดด้านความมั่นคง
ปี่ลอดภัยสารสนเทศั

BDMS ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีละเมิด 
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

ในปี 2563

* เฉพำะโรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ โรงพยำบำลพญำไท ศรีรำชำ และบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ำกัด (N Health) ในปี 2563 และมีแผนกำร 
เข้ำรับกำรตรวจรับรองระบบดังกล่ำวที่โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ และบริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จ�ำกัด (GLS) ในปี 2564
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การบัริหารจัดการความเป็นส่วนติัว

BDMS ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุม 
ทุกรำยละเอียดตำมข้อก�ำหนดพระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
(Personal Data Protection Act - PDPA) ท่ีจะบังคับใช้ในปี 2564 ผ่ำนโครงกำร  
BDMS Personal Data Protection Act (PDPA) Program รวมทั้งระบุมำตรกำร 
กรณีทรำบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อด�ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและเพื่อสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

BDMS Personal Data Protection Act (PDPA) Program

BDMS ก�ำหนดโครงกำร BDMS Personal Data Protection Act (PDPA) Program ซึ่งมีระยะเวลำด�ำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคม 
2563 ถึง เดือนพฤษภำคม 2564 เพื่อสร้ำงส่วนร่วมกับบุคลำกรภำยในองค์กรให้รับทรำบและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวครอบคลุมตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผนสื่อสำร กำรทบทวนและ
ก�ำหนดนโยบำยให้เป็นปัจจุบัน และก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

Preparation & Planning
สื่อสำรภำพรวม PDPA 

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้
และส�ำรวจข้อมูล

Data Policies (DPL)
ทบทวนและก�ำหนดนโยบำย

กำรจัดกำรและสื่อสำรแนวปฏิบัติ
ด้ำนกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลส่วนบุคคล

Data Processing (DPC)
จัดท�ำทะเบียนกิจกรรมกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

Record of Processing Activities 
(ROPA) ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภำยในและภำยนอก

Consent 
Management (CMN)

ทบทวนแนวปฏิบัติกำร
ขอควำมยินยอม

ตำมทะเบียนกิจกรรม
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Data Security 
Compliance (DSC)

จัดท�ำและรำยงำน
กำรประเมินควำมเสี่ยง

ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล

Data Breach Incident 
Compliance (DBI)

ก�ำหนดนโยบำย
และล�ำดับกำรบริหำรจัดกำร

กรณีละเมิดข้อมูล

Data Subject Rights 
Management (DSR)

ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ด้ำนสิทธิในกำรจัดกำรข้อมูล
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

Training & Awareness
ก�ำหนดโครงกำรฝึกอบรม

ส�ำหรับบุคลำกรทุกคนในองค์กร

1
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คณะทำางานเพ่�อกิารืกิำากิับดู้แลข่้อมูล (Data Governance Council)

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลและบริษัทในเครือจัดสรรบุคลำกรเพ่ือร่วมเป็นคณะท�ำงำนเพ่ือกำรก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Council) เพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนเพ่ือควำมสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี

พิจำรณำ ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบำยข้อมูล เกณฑ์กำร
วัดคุณภำพ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล รวมไปถึง
กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของข้อมูลในกำรก�ำกับดูแล  

ก�ำหนดกระบวนกำร แนวปฏิบัติในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลต้ังแต่ 
ข้ันเตรียมกำร เร่ิมด�ำเนินกำร ระหว่ำงด�ำเนินกำร และส้ินสุด 
กำรด�ำเนินกำร เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำข้อมูลจะยังคงควำมม่ันคง
ปลอดภัย 

ตรวจสอบและทบทวนสิทธิของหน่วยงำนท่ีสำมำรถน�ำข้อมูล 
ไปใช้ได้ตำมบทบำทและภำรกิจ

สนับสนุนทรัพยำกรจำกแต่ละฝ่ำยงำนเพ่ือปฏิบัติตำมน�ำนโยบำย
ข้อมูลท่ีก�ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ก�ำหนดวิธีกำรรับมือเม่ือเกิดปัญหำ รวมถึงข้ันตอนในกำรแก้ไข 
ตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนด

แนวป้ฏิิบัติด้้านกิารืคุ้มครืองข่้อมูลสุ่วนบุคคลสุำาห่รืับบรืิษัทภายในเครืือ BDMS

BDMS ทบทวนรำยละเอียดแนวปฏิบัติด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญในปัจจุบันและส่ือสำรให้บริษัท
ภำยในเครือเพ่ือปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีร่ำงรำยละเอียดดังน้ี

1. แจ้งข้อมูลการปี่ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
แจ้งข้อมูลกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy 
Notice) ให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ โดยบริษัทจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลท้ังทำงตรง 
และ/หรือ ทำงอ้อม  

2. บันทึกรายการกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกรำยกำรกิจกรรมท่ีใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Record of 
Processing Activity - ROPA) เพ่ือให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) สำมำรถ
ตรวจสอบได้ ในรูปแบบหนังสือ (Hard copy) หรือรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

3. ก�าหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปี่ลอดภัยให้กับข้อมูล 
ส่วนบุคคล

ก�ำหนดมำตรกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security) 
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access Management) กำรต้ังค่ำ
เพ่ือควำมปลอดภัยของข้อมูล ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูล 
ส่วนบุคคล ระบบตรวจสอบกำรท�ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลท่ี 
ไม่จ�ำเป็น (Retention and Disposal) กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
และกำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

4. จัดท�าข้อตกลงการปี่ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
จัดท�ำข้อตกลงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing 
Agreement) โดยก�ำหนดหน้ำท่ีให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมและจัดมำตรกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย
เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย
ข้อมูลโดยมิชอบ รวมท้ังแจ้งเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ีเกิดข้ึน และจัดท�ำ ROPA เพ่ือให้ตรวจสอบได้

5. มีระบบการจัดการค�าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทก�ำหนดระบบกำรจัดกำรค�ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ีให้บริษัทด�ำเนินกำรตำมสทิธิของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 
Subject Rights Request) ตำมขอบเขตท่ีกฎหมำยก�ำหนด ได้แก่
 ขอเข้ำถึงและขอรับส�ำเนำข้อมูล ขอเพิกถอนควำมยินยอม ขอให้
โอนย้ำยข้อมูลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ขอคัดค้ำนกำรใช้
ข้อมูล ขอลบข้อมูล ขอระงับกำรใช้ข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เป็นต้น  

6. แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach 
Notification) ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (สคส.) ภำยใน 72 ช่ัวโมงนับแต่ทรำบเหตุเท่ำท่ีจะสำมำรถ
กระท�ำได้ ตรำบเท่ำท่ีมีควำมเส่ียงจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคล กรณีควำมเส่ียงสูงจะแจ้งเหตุละเมิดน้ันให้
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบพร้อมแนวทำงกำรเยยีวยำโดยไม่รอช้ำ
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7. การใช้ Social Media ในการเก็บหร่อเปี่ิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคล

ก�ำหนดมำตรกำรกรณจี�ำเป็นต้องใช้ Social Media ในกำรเกบ็หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะแจ้งลิ�งก์ Privacy Notice ให้กับ 
ผู้ใช้บริกำรเพ่ือขออนุญำตเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และส่งข้อควำม
ก�ำกับ “เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย  
ห้ำมท่ำนน�ำข้อมูลส่วนบุคคลท่ีส่งให้ในช่องทำงน้ีไปเปิดเผยให้กับ
บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง” รวมท้ังลบข้อมูลส่วนบุคคลใน Social 
Media เพ่ือป้องกันกำรเปิดเผย/กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ชอบ  

8. การเปี่ิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

ก�ำหนดมำตรกำรกรณีจ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภำยนอก
ท่ีไม่ใช่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรส่งผลตรวจสุขภำพหรือผล
กำรรักษำให้ตัวแทนบริษัทประกันหรือสมำชิกครอบครัว  
โดยบริษัทจะตรวจสอบสิทธิกำรรับข้อมูลส่วนบุคคลแทนเจ้ำของ
ข้อมูลตำมนโยบำยท่ีก�ำหนด และเจ้ำของข้อมูลต้องท�ำหนังสือ 
ให้ควำมยินยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลแทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือยื่นให้บริษัททุกคร้ังก่อนเปิดเผยข้อมูล เช่น ตัวแทนบริษัท
ประกัน

แนวป้ฏิิบัติข่อง BDMS เม่�อทรืาบเห่ตุละเมิด้ข่้อมูลสุ่วนบุคคลตามข่้อกิำาห่นด้

BDMS ด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวทำงกำรปฏิบัติเม่ือทรำบเหตุ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ทุกบริษัทในเครือปฏิบัติตำมโดยมีร่ำงรำยละเอียดดังนี้

ผูป้ฏบิติังำนท่ีทรำบข้อเทจ็จรงิเก่ียวกบักำรละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล
ด�ำเนินกำรรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
เพื่อก�ำหนดแนวทำงและวิธีกำรระงับหรือบรรเทำผลเสียหำย  
ต่อมำ DPO แจ้งผู้บริหำรบริษัทถึงเหตุดังกล่ำวและร่วมกับฝ่ำย
เทคโนโลยหีรอืฝ่ำยประเมนิควำมเสีย่งเพือ่ประเมนิระดบัควำมเสีย่ง

แจ�ง DPO ทันที
เมื่อทราบเหตุ

ไม�มีความเส่ียง:
- ไม�มีหน�าที่ต�องแจ�ง

DPO รายงานผู�บร�หาร และร�วมกับฝ�าย IT หร�อ Risk
ประเมินความเส่ียงที่มีผลกระทบต�อสิทธ�และเสร�ภาพ
ของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล

DPO บันทึกรายละเอียดการละเมิด

ภายใน 72 ชั่วโมง

1 2 3

มีความเส่ียง:
- แจ�ง สคส. พร�อมรายละเอียด

มีความเส่ียงสูง:
- แจ�ง สคส. พร�อมรายละเอียดและแนวทางการเยียวยา
- แจ�งเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล พร�อมรายละเอียดและ
  แนวทางการเยียวยา

ทีม่ผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีำพของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลและ
ด�ำเนินมำตรกำรแจ้งเหตุตำมระดับควำมเสี่ยงภำยใน 72 ชั่วโมง  
ซึง่รำยละเอยีดทีต้่องแจ้ง เช่น ลักษณะของเหตกุำรณ์ ประเภทของ
ข้อมูลควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น เป็นต้น
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โครืงกิารืฝึึกิอบรืมเพ่�อพัฒนาความรืู้ต่อพรืะรืาชบัญญัติคุ้มครืองข่้อมูลสุ่วนบุคคล พ.ศู.2562

ในปี 2563 BDMS ก�ำหนดให้มีกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  
แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และที่ปรึกษำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
ในกำรให้ควำมรู้และตอบข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรเก็บข้อมูลผู้ใช้บริกำรโดยใช้ฐำนชอบด้วยกฎหมำย ข้อพึงระวังในกำร
ขอควำมยินยอม กำรขอควำมยินยอมผ่ำนแอปพลิเคชัน กำรขอควำมยินยอมกรณีใช้ลำยนิ้วมือสแกนเข้ำ-ออกอำคำร กำรจัดกำรข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บันทึกในอุปกรณ์กำรแพทย์ กำรแจ้งรำยละเอียดต่ำง ๆ เป็นต้น

สุถานะกิารืด้ำาเนินงานด้้านความเป้็นสุ่วนตัวข่องโรืงพยาบาลในเครืือ BDMS ป้ี 2563

ไม่มีกรณีร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับกำรร่ัวไหลข้อมูลควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริกำรท่ีได้รับกำรยืนยันจำกทุกช่องทำง

0 กรณีร้องเรียน
จากหน่วยงานภายนอก

0 กรณีร้องเรียน
จากหน่วยงานก�ากับดูแล

0 กรณี
ที่ได้รับการย่นยัน

ด้านข้อมูลผู้ใช้บริการรัว่ไหล  
ถูกโจรกรรม หร่อสูญหาย
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หลักการและความส�าคัญ

สถำนให้บริกำรด้ำนสุขภำพจ�ำเป็นต้องมีกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพกำรให้บริกำร  
โดยเฉพำะโรงพยำบำล ทีค่วำมปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมำเป็นอนัดบัแรก BDMS จงึก�ำหนด
นโยบำยควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนภำยใน
องค์กรท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล เพ่ือป้องกำร 
ควำมเส่ียงที่สำมำรถเกิดข้ึนต่อช่ือเสียงองค์กรหำกมีกรณีร้องเรียนด้ำนควำมปลอดภัย 
ของผู้ป่วยที่มำจำกกำรด�ำเนินงำนที่ไม่มีคุณภำพ

คณะกรรมการก�ากับัดูแลมาติรฐานองค์กร

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลภำยใต้ควำมรับผิดชอบต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล เพื่อเป็นกรอบส�ำหรับกำร
ด�ำเนินงำนที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่กำรเอำใจใส่ผู ้ป ่วยจนถึงกำรบริหำรจัดกำร 
ภำยในองค์กร โดยก�ำหนดคณะกรรมกำรเพื่อรับผิดชอบค�ำนึงถึงหลักกำรข้อก�ำหนด 
และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพการให้บัริการและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย

คุณภาพการให้บัริการด้านสุขภาพ
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คณะกิรืรืมกิารืกิำากิับดู้แลมาตรืฐานองค์กิรื

BDMS ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลมำตรฐำนองค์กร (Standardization & Compliance Committee - SCC) เพื่อก�ำกับดูแล
และขบัเคลือ่นทกุโรงพยำบำลในเครอืให้ด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยและแผนงำนระบบมำตรฐำนควำมปลอดภยัผูป่้วยสอดคล้องตำมกลยทุธ์
องค์กร และติดตำมระบบคุณภำพและตัวชี้วัดอย่ำงเป็นระบบ โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้

ก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แผนด�ำเนินงำน
ด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยผู้ป่วย และ
กำรใช้ทรพัยำกรทำงกำรแพทย์ของ BDMS

ด�ำเนนิกำรวำงมำตรฐำนคณุภำพโรงพยำบำล
และแผนกำรตรวจตำมมำตรฐำนสถำบัน
รับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (HA) 
มำตรฐำน JCI หรือมำตรฐำนอื่น ๆ

สร้ำงเสรมิวฒันธรรมองค์กรด้ำนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยผู้ป่วย 

พิจำรณำกล่ันกรองและทบทวนนโยบำย 
แนวปฏิบัติ และเอกสำรท่ีบังคับใช้กับ 
โรงพยำบำลหรือศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ 
ในเครือ และให้ควำมเห็นแก่กรรมกำร 
ที่มีอ�ำนำจอนุมัติ

ติดตำมตัวชี้ วัดคุณภำพระดับองค ์กร  
ผลกำรตรวจรับรองมำตรฐำนคุณภำพ 
โรงพยำบำล และรำยงำนผลตรวจสอบ 
อื่น ๆ

จัดประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
และควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง

มาติรฐานการให้บัริการ

BDMS ด�ำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนสำกลทั้งในระดับประเทศและระดับสำกลครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ส�ำคัญขององค์กร

มาตรืฐานองค์กิรืข่อง BDMS ทั�งในรืะด้ับป้รืะเทศูและรืะด้ับสุากิล 

กำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
Hospital Accreditation Thailand 

(HA) และ Advanced HA

มำตรฐำนกำรดูแล
รักษำพยำบำล Joint Commission 

International (JCI)

มำตรฐำนกำรดูแลรักษำ
พยำบำลรำยโรค JCI CCPC (Clinical 

Care Program Certificate)

มำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โรงพยำบำล EMRAM (Electronic 

Medical Record Adoption Model) 
ของ HIMSS Analytics HIMSS 
(Healthcare Information and 

Management Systems Society)

คุณภำพควำมปลอดภัย
ของกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยวิกฤติ

ทั้งทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน�้ำ 
Commission on Accreditation of 

Medical Transport Systems Global 
(CAMTS Global (US&EU))

กำรรับรองคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรของวิทยำลัย

พยำธิวิทยำแห่งสหรัฐอเมริกำ
College of American Pathologists 
(CAP) Laboratory Accreditation 

Program 
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มาตรืฐานองค์กิรืข่อง BDMS ทั�งในรืะด้ับป้รืะเทศูและรืะด้ับสุากิล 

มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยของข้อมูล 
(ควำมมั่นคงสำรสนเทศ)

มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลด้ำนสุขภำพ 

(Health Informatics) 

มำตรฐำนระบบคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 

เพื่อควำมถูกต้องแม่นย�ำ
ของผลกำรทดลองและใช้สนับสนุน 

กำรวินิจฉัย รักษำ ควบคุม 
และป้องกันโรค

มำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ในห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  

มุ่งเน้นระบบบริหำรจัดกำร  
สภำพแวดล้อมทั่วไปในกำรท�ำงำน 

มำตรกำรป้องกันอันตรำย ควำมมั่นคง
ทำงชีวภำพ (Biosecurity)  
และกำรจัดกำรของเสีย

มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

(Quality management system)

ISO 9002 
มำตรฐำนระบบคุณภำพ

ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกำรผลิต 
กำรติดตั้งและกำรบริกำร

มำตรฐำนข้อก�ำหนดว่ำด้วย
ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำร

ทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ 
(Testing And Calibration 

Laboratories)

มำตรฐำนกำรรักษำโดยกำรฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม โดยรำชวิทยำลัย

อำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย

มำตรฐำน JCI ส�ำหรับกำรดูแล
แบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care) 

Temos International Healthcare 
Accreditation มำตรฐำนรับรองกำร

บริหำรจัดกำรผู้ป่วยนำนำชำติทั้งในด้ำน
กำรแพทย์และด้ำนกำรบริกำรทั่วไป

มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.) 
ระดับพื้นฐำน โดยกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

มำตรฐำนกำรให้บริกำร 
ด้ำนเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ 

ทำงกำรแพทย์ตำม พรบ.คุ้มครองเด็ก 
ที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำร 

เจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ.2558
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มาตรืฐานสุถานพยาบาลในรืะด้ับสุากิล (Joint Commission International: JCI)

BDMS ด�ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรรักษำผู้ป่วยซึ่งผ่ำนกำรตรวจประเมินและรับรองมำตรฐำนคุณภำพ 
สถำนพยำบำลในระดับสำกลหรือ JCI ซ่ึงมำตรฐำนดังกล่ำวจะประเมินทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรดูแลรักษำตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ำมำใน 
โรงพยำบำลจนออกจำกโรงพยำบำลด้วยคุณภำพและมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่เทียบเท่ำสถำนพยำบำลในระดับสำกล

มาตรืฐานท่�เน้นผู่้ป้่วยเป้็นศููนย์กิลาง (Patient-Centered Standards)

เป้ำหมำยควำมปลอดภัย
ผู้ป่วยสำกล

(International Patient 
Safety Goals: IPSG)

กำรเข้ำถึงบริกำร
และกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
(Access to Care and 

Continuity of Care: ACC)

สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว
(Patient and Family 

Rights: PFR)

กำรประเมินผู้ป่วย 
(Assessment of 
Patients: AOP)

กำรดูแลผู้ป่วย 
(Care of Patients: COP)

กำรดูแลด้ำนวิสัญญี
และศัลยกรรม 

(Anesthesia and Surgical 
Care: ASC)

กำรจัดกำรด้ำนยำ 
และกำรใช้ยำ 

(Medication Management 
and Use: MMU)

กำรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วย
และครอบครัว 

(Patient and Family 
Education: PFE)
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เป้้าห่มายสุากิลด้้านความป้ลอด้ภัยข่องผู่้ป้่วย (International Patient Safety Goals: IPSG)

เป้ำหมำยสำกลด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย (International Patient Safety Goals: IPSG) เป็นหนึ่งในเกณฑ์กำรประเมินตำม 
มำตรฐำน JCI โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ระบุตัวผู้ปี่่วยถูกต้อง
(Identify Patients Correctly)
จัดท�ำแนวทำงเพื่อเพิ่มควำมถูกต้อง
แม่นย�ำในกำรระบุตัวผู้ป่วยและน�ำไป

ปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ

เพิ่มปี่ระสิทธุ์ภาพการส่่อสาร
(Improve Effective 
Communication)

จัดท�ำแนวทำงเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรทำงวำจำหรือ
ทำงโทรศัพท์ระหว่ำงผู้ให้กำรดูแลและ

ผู้น�ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เพิ่มความปี่ลอดภัยในการใช้ยา
ที่ต้องระมัดระวังสูง

(Improve the Safety of 
High-Alert Medication)

จัดท�ำแนวทำงในกำรเพิ่ม
ควำมปลอดภัยของกำรใช้ยำที่ต้อง

ระมัดระวังสูงและน�ำไปปฏิบัติ

ผ่าตัดอย่างปี่ลอดภัย
(Ensure Safe Surgery)

จัดท�ำแนวทำงเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ 
ในกำรผ่ำตัดให้ถูกต�ำแหน่ง ถูกหัตถกำร 

ถูกคน และปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง

ลดความเสี่ยงต่อการติดเช่�อ
เน่่องจากบริการสุขภาพ

(Reduce the Risk of Health 
Care-Associated Infections)

ใช้กระบวนกำรตำมนโยบำย 
ที่ร่วมมือกันจัดท�ำหรือระเบียบปฏิบัติกำร 

ท�ำควำมสะอำดมืออย่ำงถูกต้อง

ลดความเสี่ยงของอันตรายต่อ 
ผู้ปี่่วยจากการพลัดตกหกล้ม

(Reduce the Risk of Patient 
Harm Resulting from Falls)
จัดท�ำแนวทำงเพื่อลดควำมเสี่ยงของ

อันตรำยต่อผู้ป่วยจำกกำรพลัดตกหกล้ม
และน�ำไปปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง

มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาล (Health Care Organization Management Standards)

การพัฒนาคุณภาพ
และความปี่ลอดภัยผู้ปี่่วย 

(Quality Improvement and Patient 
Safety: QPS)

การปี่้องกัน
และควบคุมการติดเช่�อ

(Prevention and Control of 
Infections: PCI)

การก�ากับดูแลกิจการ 
การน�า และทิศัทางองค์กร 
(Governance, Leadership, 

and Direction: GLD)

การจัดการและความปี่ลอดภัย
ในอาคารสถานที่ 

(Facility Management and Safety: 
FMS)

คุณสมบัติและการฝึกอบรม
ของบุคลากร 

(Staff Qualifications and 
Education: SQE)

การจัดการสารสนเทศั

(Management of 
Information: MOI)

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://www.jointcommissioninternational.org/)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

88

https://www.jointcommissioninternational.org/


มาตรืฐานกิารืแพทย์สุำาห่รืับกิารืเคล่�อนย้ายผู่้ป้่วย (Commission on 
Accreditation of Medical Transport Systems: CAMTS)

ศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของ BDMS (BDMS EMERGENCY SERVICES: BES)  
ด�ำเนินกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยตำมมำตรฐำนกำรแพทย์ส�ำหรับกำรเคล่ือนย้ำยผู ้ป่วย 
(Commission on Accreditation of Medical Transport Systems: CAMTS) ซึ่งเป็น
มำตรฐำนส�ำหรบัวดัระดบัคุณภำพควำมปลอดภัยของกระบวนกำรเคล่ือนย้ำยผูป่้วยวกิฤติ
ทั้งทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน�้ำ โดยเกณฑ์ชี้วัดจะพิจำรณำตั้งแต่วิสัยทัศน์และพันธกิจ
องค์กร ทิศทำงและแนวทำงกำรด�ำเนินงำน แนวทำงกำรดูแลเฉพำะโรคต่ำง ๆ ที่ต้องมี
ควำมทันสมัย มำตรฐำนควำมปลอดภัยของเครื่องบินและยำนพำหนะที่ใช้ในกำรล�ำเลียง 
มำตรฐำนกำรดแูลบ�ำรงุรกัษำยำนพำหนะ มำตรฐำนด้ำนกำรสือ่สำรและกำรประสำนงำน 
กำรรับมอบและส่งต่อที่มีควำมปลอดภัยในกำรเคลื่อนย้ำย 

(ดูรายละเอียด CAMTS เพ่ิมเติมท่ี 
https://www.camts.org/ และดูรายละเอียดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ BDMS 
เพ่ิมเติมท่ี https://www.bangkokhospital.com/th/center/bes)

กิารืรืับรืองคุณภาพสุถานพยาบาล (Healthcare Accreditation: HA)

โรงพยำบำลในเครือ BDMS ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพสถำนพยำบำล 
(Healthcare Accreditation: HA) โดยสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล  
(องค์กำรมหำชน) (Healthcare Accreditation Institute (Public Organization))  
ซึ่งมำตรฐำนดังกล่ำวมุ่งเน้นคุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วยสอดคล้อง 
ตำมกรอบมำตรฐำนสำกล

กระบวนการรับรองคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
สถำนพยำบำลพัฒนำระบบงำนให้เหมำะสม
และสอดคล้องตำมแนวทำงท่ีมำตรฐำน
ก�ำหนด

การปี่ระเมินคุณภาพ
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล  
จัดคณะที่ปรึกษำและผู ้ เยี่ ยมส�ำรวจ 
เข ้ ำประเมินกำรพัฒนำคุณภำพของ 
สถำนพยำบำล

การรับรองคุณภาพ
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล
ให้กำรรับรองหำกมีคุณภำพตำมเกณฑ์ 
และมีอำยุกำรรับรองครั้งแรก 2 ปี 
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รายละเอียดที่ใช้พิจารณาคุณภาพการด�าเนินงาน

ภาพรวมของการบริหารองค์กร
เช ่น กำรน�ำองค ์กร กลยุทธ ์ ผู ้ป ่วย/ผู ้รับผลงำน กำรวัด  
กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ก�ำลังคน และกำรปฏิบัติกำร

ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล
เช่น กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ กำรก�ำกบั
ดูแลด้ำนวิชำชีพ สิ่งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย กำรป้องกันและ
ควบคุมกำรติดเชื้อ และระบบงำนหลักในสถำนพยำบำล 

กระบวนการดูแลผู้ปี่่วย
เช่น กำรเข้ำถึง กำรเข้ำรับบริกำร กำรประเมินผู้ป่วย กำรวำงแผน 
กำรดูแลผู้ป่วย กำรให้ข้อมูล กำรสนับสนุนผู้ป่วย/ครอบครัว และ
กำรดูแลต่อเนื่อง

ผลลัพธุ์
เช่น ผลลัพธ์กำรดแูลสุขภำพ ผลลัพธ์กำรดแูลผู้ป่วย ผลกำรจดักำร
บุคลำกร ผลกำรน�ำองค์กร ประสิทธิผลของกระบวนกำรท�ำงำน
ส�ำคัญ และผลด�ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน

ดูรายละเอียด HA เพ่ิมเติมท่ี https://www.ha.or.th/

ผ่ลกิารืรืับรืองมาตรืฐานข่อง BDMS

BDMS ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรให้บรกิำรด้ำนสขุภำพครอบคลมุกำรประเมนิผลกระทบด้ำนสขุภำพและควำมปลอดภยั
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีผลกำรรับรองดังนี้

14 
โรงพยาบาลในเคร่อ 

BDMS
เข้ำร่วมกำรประเมินคุณภำพ JCI 

และได้รับกำรรับรองคุณภำพทั้งหมด 

13 
โรงพยาบาลในเคร่อ 

BDMS
ที่มีศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

ได้รับกำรรับรอง CAMTS Global 
(US&EU)

ร้อยละ 100 
ของโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI 
และ/ หร่อ HA/Advance HA

ผ่ำนกำรประเมินและพัฒนำกำรให้บริกำร
เพื่อควำมปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

การจัดการคุณภาพเพื�อความปลอดภัย

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครือต้องก�ำหนดนโยบำยและแผนงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ให้เป็นมำตรฐำน
เดยีวกนั รวมทัง้ก�ำหนดให้จดัท�ำคูม่อืและก�ำหนดโครงกำรด้ำนกำรพฒันำคณุภำพเพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนให้เกดิควำมปลอดภยัสงูสดุ
แก่ผู้ป่วย 
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นโยบายคุณภาพ 

• มุ่งม่ันท่ีจะบรรลุควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพและ
มำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วย 

• ควำมมุ่งม่ันน้ีน�ำ สู่กำรปฏิบัติ ท่ีสอดคล้องตำมกฏหมำย  
ข้อก�ำหนด มำตรฐำนกำรรบัรองคุณภำพโรงพยำบำลท้ังภำยใน
ประเทศและระดับสำกล ควบคู่กับประสบกำรณ์อันยำวนำน
และท�ำเนียมปฏิบัติหล่อหลอมให้เกิด “แนวคิดคุณภำพ”  
กำรดูแลผู้ป่วย

• เรำยังมุ่งม่ันท่ีจะให้บริกำรท่ีมีคุณค่ำด้วยนวัตกรรมอย่ำง
สม�่ำเสมอ พัฒนำคุณภำพบริกำรด้ำนสุขภำพอย่ำงต่อเน่ือง  
เ พ่ือผลลัพธ์ทำงกำรรักษำ ควำมปลอดภัยผู้ป่วยและ 
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

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

คู่ม่อกิารืพัฒนาคุณภาพและแผ่นด้้านความป้ลอด้ภัยข่องผู่้ป้่วย  
(Quality Improvement and Patient Safety Plan Procedure: QPS Plan Procedure)

BDMS ก�ำหนดคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพและแผนด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย เพ่ือบรรลุควำมต้องกำร เพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บริกำรไปพร้อมกับกำรพัฒนำบริกำรเพ่ือลดต้นทุนสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้แก่ลูกค้ำ บุคลำกร และแพทย์ ท้ังน้ีคู่มือดังกล่ำว 
จะครอบคลุมกำรประเมินและปรับโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำน JCI มำตรฐำน HA  
รวมถึงข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้อง และผลด�ำเนินงำนจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงน้อยรำยไตรมำส คู่มือดังกล่ำวมีรำยละเอียด
กำรด�ำเนินงำนหลัก ๆ ดังน้ี

จัดล�าดับความส�าคัญ (Priorities)
คณะกรรมกำรบริษัทประเมิน จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ และ
ก�ำหนดมำตรกำรจัดกำรประเด็นด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
และด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย โดยพิจำรณำควำมเส่ียง 
ประเภทปัญหำ ข้อก�ำหนด ข้อก�ำหนดกำรรับรองมำตรฐำน 
ประเด็นจำกผู้ป่วย เป็นต้น 

แนวทางการด�าเนินงาน (Methodology)
ใช้หลักกำร วำงแผน – ลงมือท�ำ – เรียนรู ้ – ปรับปรุง  
(Plan-Do-Study-Act: PDSA) ในกระบวนกำรพัฒนำ
กระบวนกำร กำรออกแบบโครงกำร หรือกำรวิเครำะห์ 
สำเหตุของกรณีด้ำนควำมปลอดภัยของผู ้ป่วย เพื่อพัฒนำ 
กำรจัดกำรประเด็นในองค์กรอย่ำงเป็นระบบ 

ระบบการรายงานและการรักษาความลับ 
(Reporting Systems and Confidentiality)
สื่อสำรประเด็นด ้ำนคุณภำพและมำตรกำรที่ เกี่ยวข ้อง 
ตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพก�ำหนด 
เพื่อวิเครำะห์และรำยงำนผลให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องพิจำรณำ โดยผลประเมินจะถูก 
เก็บเป็นควำมลับและเข้ำถึงได้เฉพำะบุคคลที่จ�ำเป็นเพื่อใช้
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรผู้ป่วย 

การทบทวนความปี่ลอดภัยผู้ปี่่วยและการพัฒนา
คุณภาพปี่ระจ�าปี่่ 
(Annual Review of Patient Safety & Quality 
Improvement Plan)
ผลกำรประเมินประจ�ำปีจะใช้ช้ีวัดควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนคุณภำพและงบประมำณ โดยจะรำยงำนผลให้แก ่
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำกำรจัดท�ำแผนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรในปีต่อไป
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โครืงกิารืพัฒนาคุณภาพ Quality

โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำจัดโครงกำร Quality Campaign  
ประจ�ำปี แก่พนักงำนทุกระดับ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบำยพัฒนำ
คุณภำพและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรท้ังด้ำนควำมคุ้มค่ำ 
ประสิทธิภำพกำรดูแลรักษำ กำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ และควำมปลอดภัย
โดยให้พนักงำนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีส่วนร่วมด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพ รวมท้ังกระตุ้นกำรสร้ำงจริยธรรมและวัฒนธรรม
ควำมปลอดภยัในองค์กร โครงกำรดงักล่ำวจะให้พนักงำนลงทะเบยีน
ส่งโครงกำร Continuous Quality Improvement (CQI)  
ท่ีประกอบด้วยหลักกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด วิธีด�ำเนินกำร  
ระยะเวลำ และท�ำกำรติดตำมผล เพ่ือเข้ำคัดเลือกและรับรำงวัล 
ในโครงกำรดังกล่ำว

ในปี 2563 มีพนักงำนส่งโครงกำรเข้ำร่วมประกวดกว่ำ 92 โครงกำร
จ�ำแนกเป็นด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)  
38 โครงกำร ด้ำนกระบวนกำรด�ำเนินงำนหลัก (Core Process) 
40 โครงกำร และด้ำนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย (Cost Containment) 
14 โครงกำร ซ่ึงผู้ชนะโครงกำรได้รับเงินรำงวัลกว่ำ 100,000 บำท
 ต่อปี เพ่ือเป็นรำงวัลให้แก่ผลงำนท่ีชนะกำรประกวด ท้ังน้ีโครงกำร
ดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำงควำมตระหนักด้ำนจริยธรรมและ
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยของพนักงำนในองค์กรไปพร้อมกับ
สนับสนุนควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำรด้ำนสุขภำพในโรงพยำบำล
กรุงเทพพัทยำ

ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพด้วยการแข่งขันนวัตกรรมเพ่ิมเติมในบท นวัตกรรมและความร่วมมือ

โครืงกิารื BDMS Network Patients Safety Culture Survey

BDMS ก�ำหนดโครงกำรส�ำรวจวัฒนธรรมควำมปลอดภัยผู้ป่วย (BDMS Network Patients Safety Culture Survey) ในกลุ่มบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ เช่น แพทย์ พยำบำล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย นักกำยภำพบ�ำบัด และเจ้ำหน้ำท่ีส่วนหน้ำท้ังหมด เช่น เจ้ำหน้ำท่ีเวรเปล  
เจ้ำหน้ำท่ีแผนกลงทะเบียน เป็นต้น แบบสอบถำมท่ีใช้อ้ำงอิงมำจำก Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), USA 
โดยมีกำรศึกษำท้ังหมด 12 หมวด ได้แก่

ความปี่ลอดภัย
ในภาพรวม

ความถี่ในการ
รายงานเหตุการณ์

ความคาดหวังของ
ที่ปี่รึกษาและกิจกรรม

ส่งเสริมความปี่ลอดภัย

การส่งเสริมกิจกรรม
ความปี่ลอดภัย

การส่่อสาร
เปี่ิดกว้าง

การส่่อสาร
และการรับรู้ข้อมูล

เกี่ยวกับความผิดพลั�ง

การเปี่็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้/พัฒนา

อย่างต่อเน่่อง

การตอบสนอง
ต่อความผิดพลั�ง

ที่ปี่ราศัจากการส่งผลร้าย
ต่อตนภายหลัง

การจัดคนท�างาน การสนับสนุน
ด้านการจัดการโรงพยาบาล
ส�าหรับความปี่ลอดภัยผู้ปี่่วย

การส่งต่องาน
และการเปี่ลี่ยนผ่าน
ของโรงพยาบาล

การท�างาน
เปี่็นทีม

ผลกำรส�ำรวจจะช่วยให้องค์กรประเมินสถำนะปัจจุบันของวัฒนธรรมควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ระบุจุดแข็งและพ้ืนท่ีในกำรปรับปรุง
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยของผู้ป่วย องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในเชิงบวก รวมถึงกำรส่ือสำรท่ีเกิดจำกควำมไว้วำงใจซ่ึงกัน 
และกันโดยกำรรับรู้ร่วมกันถึงควำมส�ำคัญของควำมปลอดภัยและด้วยควำมม่ันใจในประสิทธิภำพของมำตรกำรป้องกัน
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ลูกค้าสัมพันธ์

หลักการและความส�าคัญ

กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพจะเอื้อให้เกิด 
ควำมภักดีต่อกำรใช้บริกำรในโรงพยำบำลและเพิ่มคุณค่ำให้แก่องค์กรจำกกำรรักษำและ
ขยำยฐำนลกูค้ำในระยะยำว และองค์กรยงัสำมำรถขยำยโอกำสทำงธรุกจิผ่ำนกำรส่งมอบ
บริกำรที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมเห็นของลูกค้ำและตรงตำมควำมต้องกำรได้ BDMS 
เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำรด้ำนสุขภำพจึงก�ำหนด
โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและแนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจและควำมต้องกำร 
เพื่อพัฒนำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง

การบัริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

BDMS ก�ำหนดให้บริษัทในเครือต้องบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำอย่ำงเป็นระบบ 
โดยแต่งตัง้คณะท�ำงำนปรบัปรงุบรกิำรและประสบกำรณ์ของผูป่้วย (Patient Experience 
Management Working Team) เพื่อรับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
ด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่ครบทุกมิติของปัจจัยกำรให้
บรกิำร และรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนให้แก่ฝ่ำยคุณภำพกำรรกัษำพยำบำลและนวตักรรม
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

กิลยุทธุ์กิารืด้ำาเนินงานเพ่�อความพึงพอใจข่องผู่้ใช้บรืิกิารื

BDMS ก�ำหนดกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสอดคล้องตำมรูป
แบบคุณภำพกำรให้บริกำร (Service Quality Model) ที่มุ่งเน้นใน 6 ด้ำน

การตอบสนอง
(Responsiveness)

ให้บริกำรอย่ำงสุภำพ เคำรพควำมเป็น 
ส่วนตัว เข้ำใจควำมต้องกำรของผู ้ป่วย 
แสดงควำมต้องกำรช่วยเหลืออย่ำงจริงใจ 
และอธิบำยรำยละเอียดให้เข้ำใจได้ง่ำย

การชี�แจง
(Clarify)

ช้ีแจงและส่ือสำรข้อมูลกำรให้บริกำร 
อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ และสำมำรถเข้ำใจ
ได้ง่ำย

ค�ามั่นสัญญา
(Promise)

กำรให้สัญญำว่ำจะรักษำและให้บริกำร
อย่ำงดทีีส่ดุ ด้วยบคุลำกรท่ีมคีวำมสำมำรถ
และมีควำมปลอดภัย 

กายภาพ
(Physical)

จัดกำยภำพของ พ้ืน ท่ี ใ ห้บ ริกำรโดย
พิจำรณำถึ ง ส่ิ งอ� ำนวยควำมสะดวก  
สภำพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ วิทยำกำร  
และกระแสข้อมูลของผู้ใช้บริกำร

ความยั่งย่น
(Sustainability)

ผลลัพธ์กำรให้บริกำรท่ีมีเสถียรภำพและ 
มีมำตรฐำนสูง

ความสุขสบาย
(Delight)

กำรให้บริกำรอย่ำงต้ังใจ ไร้รอยต่อ มีควำม
ยืดหยุ่น และมีควำมสม�่ำเสมอ
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กิรืะบวนกิารืให่้บรืิกิารืตาม Customer Touch Points

BDMS ก�ำหนดกระบวนกำรให้บริกำรท่ีสอดคล้องตำมจุดบริกำร (Customer Touch Points) ต้ังแต่ก่อนเข้ำถึงโรงพยำบำล กำรลง
ทะเบียน จนเสร็จสิ้นกระบวนกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรให้บริกำร

1. สนามบินและการเข้าถึงโรงพยาบาล 
(Airport & Entrance)

บริกำรรถรับส่งจำกท่ำอำกำศยำน บริกำรรถลิมูซีน บริกำร 
รับจอดรถ หรือบริกำรล่ำมเพื่อควำมประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
ของผู้ใช้บริกำร

4. การลงทะเบียนผู้ปี่่วย วีซ่า และลูกค้าสัมพันธุ์ 
 (Registration, Visa, & Customer Service)
บริกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำรออนไลน์ กำรให้ข้อมูลบริกำร
และผลิตภัณฑ์ และบริกำรวีซ่ำ เพื่อกำรเข้ำถึงบริกำรอย่ำง
ง่ำยดำยและไร้รอยต่อ

2. การปี่รึกษาแพทย์ 
(Doctor Consultation)

แพทย์และพยำบำลสื่อสำรด้วยควำมสุภำพ เคำรพควำมเป็น
ส่วนตัว รับฟังอย่ำงตั้งใจ ใช้เวลำและอธิบำยรำยละเอียด 
ให้เข้ำใจง่ำย

5. การเก็บตัวอย่างเล่อดและการวินิจฉัย 
(Blood & Diagnostic Test)

วินิจฉัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และอธิบำยสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่ำง
กระบวนกำรท�ำงำนด้วยควำมสุภำพ ด้วยควำมเคำรพผู้ป่วย

3. การจ่ายยา 
(Medication Collection)

ให้บริกำรอย่ำงสภุำพและสือ่สำรข้อมลูกำรใช้ยำอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้อง ครอบคลุมคุณสมบัติและผลจำกกำรใช้ยำ

6. สิ�นสุดการให้บริการ
 (Discharge)

บรกิำรจองตัว๋เดนิทำงและกำรเดนิทำงสู่อำกำศยำนเพือ่ควำม
ประทับใจหลังกำรให้บริกำร รวมถึงกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้บริกำรในฐำนข้อมูลอย่ำงปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
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ช่องทางแสุด้งความคิด้เห่็นต่อกิารืให่้บรืิกิารื

BDMS ก�ำหนดช่องรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ของโรงพยำบำล จดหมำย หรือ 
แบบฟอร์มที่จัดไว้ตำมจุดบริกำรต่ำง ๆ ในโรงพยำบำล ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ควำมช่วยเหลือหำกมีปัญหำที่ต้องแก้ไขเฉพำะหน้ำ  
เพื่อควำมปลอดภัยและควำมพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรจะถูกบันทึกในระบบกำรรำยงำน 
ของโรงพยำบำล เพื่อเป็นฐำนข้อมูลและใช้พัฒนำกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

ตัวอย่างช่องทางกิารืติด้ต่อโรืงพยาบาลในเครืือ BDMS

โรงพยาบาลกรุงเทพ

https://www.bangkokhospital.com/
contact 

โรงพยาบาลสมิติเวช

https://www.samitivejhospitals.
com/th/ติดต่อเรำ

โรงพยาบาล BNH

https://www.bnhhospital.com/
th/contact-us-3/ 

โรงพยาบาลพญาไท

https://www.phyathai.com/
contact 

โรงพยาบาลเปี่าโล

https://www.paolohospital.com/
th-TH/center/ContactUs 
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การติิดติามเพื�อพัฒนาระดับัความพึงพอใจผู้ใช้บัริการ

BDMS ตดิตำมควำมพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิำรทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน (Patient Experience) โดยประเมนิจำกระดบักำรรบัรู้ของผูป่้วย
ถึงพฤติกรรมกำรให้บริกำรท่ีปฏิบัติเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอของบุคลำกรในโรงพยำบำล (Top Box Score) โดยติดตำมผลประเมินเป็น 
รำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปีอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อวิเครำะห์พฤติกรรมบริกำรที่ท�ำได้ดี และประเด็นที่เป็นโอกำสในกำรพัฒนำต่อไป  
ประเด็นดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำผ่ำนโครงกำรท่ีเก่ียวข้อง และท�ำกำรส�ำรวจระดับพฤติกรรมบริกำรอีกครั้งในปี 2563 เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

รืะด้ับกิารืรืับรืู้พฤติกิรืรืม
กิารืให่้บรืิกิารืข่องผู่้ป้่วย

ปี่ฏิิบัติเปี่็นปี่ระจ�าสม�่าเสมอ
(คะแนน = 4)

4

ปี่ฏิิบัติเปี่็นส่วนใหญ่
(คะแนน = 3)

3

ไม่เคยปี่ฏิิบัติ
(คะแนน = 1)

1

ปี่ฏิิบัติเปี่็นบางครั�ง
(คะแนน = 2)

2

(ดูรายละเอียดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ิมเติมในรายงานประจ�าปีท่ี 
https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report) 

พฤติกิรืรืมบรืิกิารืตามกิารืรืับรืู้ข่องผู่้ป้่วย ป้ี 2563

BDMS ติดตำมพฤติกรรมบริกำรตำมกำรรับรู้ของผู้ป่วยในแต่ละจุดบริกำร (Customer 
Touch Points) ด้วยเกณฑ์กำรประเมนิทีช่ดัเจนและแสดงรปูแบบร้อยละเปรียบเทยีบกบั
มำตรฐำนสำกล โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ผลส�ำรวจในปี 2563 จะใช้ประกอบกำรพิจำรณำโครงกำรในปี 2564 และ BDMS จะด�ำเนนิ
กำรส�ำรวจระดบักำรรับรูข้องผูป่้วยถงึพฤตกิรรมกำรให้บรกิำรทีป่ฏบิตัเิป็นประจ�ำสม�ำ่เสมอ
ของบคุลำกรในโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่พฒันำคณุภำพกำรบรกิำรเพือ่ควำมพึงพอใจ
สูงสุดต่อไป

การปี่ระเมินภาพรวม
ของโรงพยาบาลของผู้ปี่่วยนอก

(OPD Overall Hospital Rating) 

การปี่ระเมินภาพรวม
ของโรงพยาบาลของผู้ปี่่วยใน

(IPD Overall Hospital Rating) 

ปี่ระเด็นที่ดี
ที่พึงพอใจสูงสุด

ปี่ระเด็นที่
เปี่็นโอกาสพัฒนา

ปี่ระเด็นที่ดี
ที่พึงพอใจสูงสุด

ปี่ระเด็นที่
เปี่็นโอกาสพัฒนา

กำรสื่อสำร
ของแพทย์
(Doctor 

Communication)

กำรอธิบำย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
(Explanation 

of Bill) 

กำรสื่อสำร
ของแพทย์
(Doctor 

Communication)

กำรส่งต่อบริกำร
หลังจำกออกจำก

โรงพยำบำล
(Care Transition 

after Left Hospital)

ระดับการรับร�ูของผ�ูป�วยถึงพฤติกรรมการให�บร�การที่ปฏิบัติเป�นประจำสม่ำเสมอ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล (% Top Box Score) ป� 2560-2563

ป� 2560

90

85

80

75

70

ป� 2561

78

74

78 78

85.94
84.34

87.34 88.8

ป� 2562 ป� 2563

ระดับการรับรูของผูปวยถึงพฤติกรรมการใหบริการที่ปฏิบัติเปนประจำสม่ำเสมอ

เปาหมาย (Benchmark 75th percentile HCAHPS.US)
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สิ�งแวดล้อมกับับัริการสุขภาพ

นโยบัายและการจัดการ 
ด้านสิ�งเเวดล้อม

หลักการและความส�าคัญ

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นส�ำคัญท่ีต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำร  
เพ่ือควบคุมผลกระทบทำงด้ำนกำรเงิน ด้ำนสังคม และควำมเส่ียงทำงด้ำนช่ือเสียง  
นอกเหนือไปจำกผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม BDMS จึงก�ำหนดนโยบำยและระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ทิศทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำน
ส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถใช้ข้อมูลในกำรพัฒนำผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิง
แวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง และเปิดเผยข้อมูลเพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันและควำมโปร่งใสต่อกำร
จัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบัายสิ�งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare

BDMS ก�ำหนดนโยบำยส่ิงแวดล้อม BDMS Earth Healthcare เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ัน 
และเป็นแนวทำงส�ำหรับกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน และก�ำหนดฝ่ำยสนับสนุนท่ัวไปร่วมกับสำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกลำง 
ก�ำหนดแผนกำรส่ือสำรนโยบำยแก่บุคลำกรทุกคนเพ่ือควำมเข้ำใจตรงกันและมีส่วนร่วม 
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมตำมนโยบำยดังกล่ำว 
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นโยบายสุิ�งแวด้ล้อม BDMS Earth Healthcare

ตระหนักรักสิ่งแวดล้อม
(Building Eco-mindset)

สร้ำงจิตส�ำนึกของผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกคนในกำรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผ่ำนกำรฝึกอบรมและกำรสือ่สำรผลด�ำเนนิ
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้บุคลำกรทุกคนท่ี
เกี่ยวข้อง

พร้อมหาแนวทางลดมลพิษ
(Designing Better Environment)
ก�ำหนดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ตำมข้อก�ำหนดและมำตรฐำนสำกล

สร้างธุุรกิจสีเขียว
(Moving to Green Business)

ก้ำวสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ลดผลกระทบตลอดห่วงโซ่อปุทำน โดยเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรตลอดกำร
ด�ำเนินงำนและกำรขนส่ง 

เปี่็นเน่�อเดียวกับชุมชน
(Sustaining Social Engagement)
สร้ำงส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมเพื่อสิ่ง
แวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของชุมชน 
และสนับสนุนกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบาย BDMS Earth 
Healthcare 

https://investor.bangkokhospital.
com/storage/downloads/

corporate-
governance/20200103-bdms-
earth-healthcare-policy-th.pdf

นโยบาย BDMS Earth 
Healthcare ในส่่อออนไลน์

https://www.youtube.com/
watch?v=9BBLQQ5f9Zk 

กิลุ่มกิิจกิรืรืมความท้าทายด้้านสุิ�งแวด้ล้อมข่อง BDMS Earth Healthcare

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรำย

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์เพื่อมุ่งสู่

สังคมคำร์บอนต�่ำ

กำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนน�้ำ
และพลังงำน

ฟื้นฟู สร้ำงสรรค์ ต่อยอด
โครงกำรรักษำระบบนิเวศของ

ชุมชน

ส่งเสริมกำรผลิตและบริโภคอย่ำงยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

ส่งเสริมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและแลก
เปลี่ยนควำมรู้เพื่อน�ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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โครืงกิารืฝึึกิอบรืม “BDMS Earth Healthcare” ป้ี 2563

สำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกลำงของ BDMS ด�ำเนินโครงกำรฝึกอบรม BDMS  
Earth Healthcare เพือ่ให้บคุลำกรทกุระดับในองค์กรและเครอืข่ำยมีควำมเข้ำใจ สำมำรถ 
ก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยดังกล่ำว ตั้งแต่กำรก�ำหนดจนถึงกำรติดตำม
ผลเก่ียวกับนโยบำยส่ิงแวดล้อม รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมในนโยบำย 
สิ่งแวดล้อมกับส่วนรวมภำยนอกเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของนโยบำยดังกล่ำว

ในปี 2563 BDMS ร่วมกบัจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 
จัดฝึกอบรมในหัวข้อ Environmental Management ซึ่งเป็นหลักสูตรมำตรฐำน  
(Mandatory Training) เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมให้กับบุคลำกร 
ระดับผู้จัดกำรทั้งสิ้นกว่ำ 160 คน ตำมแผนโครงกำรฝึกอบรม BDMS Earth Healthcare 
และเพ่ือให้บุคลำกรกลุ่มดังกล่ำวเป็นต้นแบบกำรอนุรักษ์และสำมำรถบริหำรจัดกำร 
เพื่อออกแบบสิ่งแวดล้อมภำยในหน่วยงำนและองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

การบัริหารจัดการสิ�งแวดล้อมของ BDMS

แนวทำงกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของ BDMS สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล เช่น ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ISO14001 มำตรฐำน The Institute of Hospital Quality Improvement and Association (HA ประเทศไทย) และมำตรฐำน  
Joint Commission International (JCI) ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ ควำมปลอดภัยของกำรท�ำงำน และ
กำรอนรัุกษ์พลงังำนส�ำหรบักำรใช้อปุกรณ์เพือ่บรกิำรด้ำนสชุภำพ กำรจดักำรขยะโดยเฉพำะขยะตดิเชือ้และขยะอนัตรำย ซึง่คณะกรรมกำร 
สิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย (ECC) ท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนดังกล่ำว
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คณะกิรืรืมกิารืสุิ�งแวด้ล้อม อาช่วอนามัย และความป้ลอด้ภัย (Environment of Care Committee: ECC)

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครือด�ำเนินงำนตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อม BDMS โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย  
และควำมปลอดภัย (Environment of Care Committee: ECC) ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปี่ลอดภัย

ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ
กำรบริหำรจัดกำรของ 
โรงพยำบำลตำมมำตรฐำน 
และข้อก�ำหนด

ก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำง
กำรจัดกำรของ 
โรงพยำบำลให้เหมำะสม 
ตำมสภำวกำรณ์ทั้งเชิงรุก 
และเชิงรับ

ก�ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบ
อำคำรสถำนที่ โครงสร้ำงและ
พื้นที่ ทั้งภำยในและรอบนอก
โรงพยำบำลให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนและข้อก�ำหนด

ก�ำหนดแนวทำงแก่ 
คณะท�ำงำนหรือผู้รับผิดชอบ
ตำมควำมเหมำะสม  
เพื่อด�ำเนินงำนตำมแผน
คุณภำพโรงพยำบำลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ก�ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน 
และตัวชี้วัดมำตรฐำนระบบงำน

ก�ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ  
และดูแลกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงของโรงพยำบำล
อย่ำงสม�ำ่เสมอ มปีระสิทธภิำพ
และเหมำะสม

ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำโครงกำรปรับปรุง
คุณภำพด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำง
ต่อเน่ืองตำมมำตรฐำนและ 
ข้อก�ำหนด 

ประเมินประสิทธิภำพ 
ของระบบงำน ผ่ำนตัวชี้วัด  
เพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม 
และยอมรับได้

ทบทวนประสิทธิผล 
และควำมเหมำะสม 
ของระบบงำน รวมถึง 
กำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
เป็นประจ�ำทุกปี

จัดท�ำรำยงำนกำรประเมิน 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรและ
แผนงำนในปีถัดไป เพื่อเสนอ
แก่คณะกรรมกำรบรหิำรคณุภำพ 
(Quality Management 
Committee: QMC)

จัดประชุมรำยเดือนหรือ 
ตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อติดตำม 
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนนิงำน 

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำร
คุณภำพ (Quality 
Management Committee: 
QMC) ทุกไตรมำสหรือ 
ตำมควำมจ�ำเป็น

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครือด�ำเนินกำร 
ตรวจวัดส่ิงแวดล้อมเป็นประจ�ำตำมข้อก�ำหนด เช่น  
กำรตรวจวัดคุณภำพเสียงที่อำจรบกวนชุมชนเนื่อง 
มำจำกกำรเดินเครื่องปั๊มน�้ำหรือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ 
ระบบท�ำควำมเย็น กำรตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ 
เสียงดัง กำรตรวจปริมำณฝุ ่น ตรวจสภำพอำกำศ  
กำรตรวจแสงสว่ำง กำรตรวจควำมร้อน กำรตรวจ
ปริมำณสำรเคมีอันตรำยในพื้นท่ีท�ำงำน รวมถึง 
กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัยของอำคำร 
และกำรด�ำเนินงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงานรืะบบกิารืจัด้กิารืสุิ�งแวด้ล้อมข่อง BDMS

ร้อยละ 100
ของการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

เปี่็นไปี่ตามข้อก�าหนด

0
กรณีร้องเรียน

ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการย่นยันจาก 
หน่วยงานก�ากับดูแล
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หลักการและความส�าคัญ

BDMS ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้ค่ำ โดยเฉพำะกำรจัดกำรขยะ
และของเสียอันตรำยที่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด เพื่อลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมที่อำจ 
เกิดขึ้นต่อสังคมภำยนอก นอกจำกนี้ BDMS ยังเข้ำใจถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยเฉพำะกำรใช้ทรพัยำกรน�ำ้ทีม่อียูอ่ย่ำงจ�ำกดัและได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ จึงก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครือติดตำมผลด�ำเนินงำนกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องตำมข้อก�ำหนด

ขยะและของเส่ยอันติราย 

BDMS ก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำยเพื่อควำมสอดคล้อง
ตำมนโยบำยสิง่แวดล้อม ข้อก�ำหนด และมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงถอืเป็นหน้ำทีข่องบคุลำกร
ทุกคนใน BDMS และบริษัทผู้รับเหมำ รวมถึงร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร ในกำรด�ำเนินงำน 
ให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า

โครืงสุรื้างกิารืบรืิห่ารืจัด้กิารืข่ยะและข่องเสุ่ยอันตรืาย

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย 

และความปี่ลอดภัย (ECC)
วำงแผนและด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
จดักำรขยะ ของเสยีอนัตรำย และคณุภำพ
น�้ำทิ้ง รวมทั้งหำมำตรกำรแก้ไขป้องกัน 
ไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม
ความปี่ลอดภัยและอาชีวอนามัย

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดเช่�อ
ก�ำกับดูแลและให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำร
จัดกำรขยะ ของเสียอันตรำย และน�้ำเสีย
ตำมข้อก�ำหนด รวมทั้งส่งเสริมกำรลดขยะ 
กำรป้องกันอุบัติเหตุและลดกำรติดเชื้อ 
จำกกำรจัดกำรขยะอันตรำย

เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล

คัดแยก จัดกำรขยะและจัดกำรของเสีย
อันตรำย ณ จุดก�ำเนิดตำมแนวทำงที่
ก�ำหนด เช่น ไม่เทน�้ำยำหรือสำรเคมีในท่อ
ระบำยน�้ำ ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำร
สำรอันตรำย ลดปริมำณขยะจำกกำร
ท�ำงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

เจ้าหน้าที่บริการรักษาความสะอาด
ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 
คดัแยกขยะมลูฝอย ก่อนท�ำกำรจัดเกบ็และ
บันทึกปริมำณขยะเพื่อจ�ำหน่ำยให้แก่
หน่วยงำนภำยนอก 

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
คัดแยกและจัดหำที่เก็บขยะปนเปื้อนสำร
กัมมันตรังสี เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำย
ของสำรกัมมันตรังสีตำมข้อก�ำหนดและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่วิศัวกรรมบริการ
ตรวจสอบควำมพร้อมของระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสียภำยในโรงพยำบำล รวมถึงคุณภำพ
น�้ำเสีย ปรับปรุงแก้ไขและแก้ไขกรณี
คุณภำพน�้ำทิ้งไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
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ป้รืะเภทข่ยะและข่องเสุ่ยอันตรืายข่องโรืงพยาบาล

ขยะทิ�ง
เช่น ขยะเศษอำหำรที่แยกออกจำกขยะย่อยสลำยยำก โดยจะส่ง
เข้ำสูข่ัน้ตอนกำรท�ำปุ๋ยอนิทรย์ีส�ำหรบัต้นไม้ในบรเิวณโรงพยำบำล

ขยะที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้
เช่น แบตเตอร่ี UPS ท่ีหมดอำยุสำมำรถส่งขำยกลับไปท่ีโรงงำน 
ผู้ผลิตให้น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้ ถังบรรจุน�้ำยำไตเทียมส�ำหรับผลิต
เป็นกระถำงต้นไม้หรือถังขยะในโรงพยำบำล ขวดน�้ำด่ืมส�ำหรับผลิต
เป็นเส้ือยืด เป็นต้น โดยอำศัยควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ

ขยะอันตราย
เช่น ยำที่หมดอำยุหรือเสื่อมสภำพ น�้ำยำหรือสำรเคมีจำกห้อง
ทดลอง ซึ่งก�ำจัดโดยบริษัทรับก�ำจัดกำกสำรเคมีอันตรำยท่ีได้รับ
กำรรบัรองจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม โดยวธิกีำรเผำทีอ่ณุภมูสิงู

ขยะติดเช่�อ
เช่น สิง่ของทีส่มัผสักบัสำรคดัหลัง่ของผูป่้วย โดยต้องก�ำจดัด้วยวธิี
กำรเผำในเตำเผำขยะตดิเชือ้โดยเฉพำะ ทีไ่ด้รบัใบอนญุำตจำกทำง
รำชกำรเท่ำน้ัน ขยะติดเช้ือถือเป็นขยะอันตรำยสูงและอำจแพร่
กระจำยสู่สิ่งแวดล้อมได้

แนวทางกิารืจัด้กิารืข่องเสุ่ยอันตรืายข่องโรืงพยาบาล

BDMS ก�ำหนดให้ของเสยีอันตรำยทีเ่กดิขึน้จำกกระบวนกำรให้บรกิำรต้องได้รบักำรก�ำจดัอย่ำงถกูต้องปลอดภยั โดยก�ำหนดกระบวนกำร
ควบคมุตำมบญัชขีองเสยีอนัตรำย (Hazardous Materials Inventory Control Workflow) และก�ำหนดแนวทำงกำรจดักำรและจดัเกบ็
อย่ำงปลอดภัย เช่น แผนบริหำรจัดกำรของเสียอันตรำย (Hazardous Materials & Waste Management Plan) กำรซ้อมแผนฉุกเฉิน
กรณีรั่วไหลของของเสียอันตรำย (Test Spill Kit Drill) รวมถึงกำรรำยงำนกรณีรั่วไหลของของเสียอันตรำย (Spill Incident Report) 
ซึ่ง BDMS แบ่งประเภทของเสียอันตรำยดังนี้

ปี่ระเภทของเสียอันตรายของ BDMS

มูลฝอยติดเช่�อ
(Infectious)

ของมีคม
(Sharps)

ยาหมดอายุ
(Pharmaceutical)

สารเคมี
(Chemical)

โลหะหนัก
(Heavy metals)

ภาชนะอัดความดัน
(Pressurized containers)

มูลฝอยติดเช่�อทางพยาธุ์วิทยา
(Pathological & 

Anatomical)

มูลฝอยที่เปี่็นพิษต่อเซลล์
(Genotoxic / Cytotoxic)

กากกัมมันตภาพรังสี
(Radioactive)
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แนวทางจัดการของเสียอันตรายของ BDMS

รายงาน
ก�ำหนดช่องทำงรำยงำนอุบัติกำรณ์ (Occurrence Reporting)  
และกลไกกำรจัดกำรอุบัติกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น กำรรั่วไหลหรือ 
กำรสัมผัสกับของเสียอันตรำยรวมถึงอุบัติกำรณ์อื่น ๆ 

จัดการ
ก�ำหนดข้ันตอนกำรบรหิำรจัดกำรกรณร่ัีวไหลหรอืสัมผัสกับของเสยี
อนัตรำย รวมทัง้กำรใช้อปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และกำรทดสอบ
อุปกรณ์เพื่อจัดกำรกำรรั่วไหล (Spill Kit Test)

ส่่อสาร
ส่ือสำรข้อมูลกำรจัดกำรวัสดุหรือของเสียอันตรำยครอบคลุม 
กำรจัดกำรอย่ำงปลอดภัย ขั้นตอนกำรจัดกำรกำรรั่วไหล ขั้นตอน
กำรจัดกำรกรณสีมัผสักบัวสัดหุรอืของเสยีอนัตรำย ในรปูแบบของ
เอกสำรควำมปลอดภัย (Material Safety Data Sheet - MSDS) 
ที่เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ

ทิ�งถูกทาง
ท้ิงวัสดุและของเสียอันตรำยอย่ำงปลอดภัยกับผู้ให้บริกำรท่ี 
ได้รับใบอนุญำตที่ด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนด และตรวจประเมิน 
กำรด�ำเนินกำรของผู้ให้บริกำรดังกล่ำวเป็นรำยปี

ตัวอย่างโครืงกิารืเพ่�อลด้ข่ยะมูลฝึอย ณ โรืงพยาบาลกิรุืงเทพสุำานักิงานให่ญ่ 

โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ด�ำเนินโครงกำรเพื่อลดขยะมูลฝอยอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
โครงกำร Be Green ที่สนับสนุนให้หน่วยงำนภำยในลดกำรใช้ ถุงพลำสติก กล่องโฟม  
และขวดพลำสติก และน�ำของเก่ำที่ใช้แล้วกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยครบวงจรตำมหลัก 3R (Reduce, Reuse,   
Recycle: 3R) รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พนักงำนตระหนักถึง 3R เป็นต้น  
ซึ่งผลด�ำเนินงำนพบว่ำปริมำณขยะทั่วไปลดลงจ�ำนวนกว่ำ 2,950 กิโลกรัม 

นอกจำกนี้โครงกำรควำมร่วมมือกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG  
ตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยน�ำบรรจุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
กลับมำใช้ใหม่ เพื่อลดกำรเกิดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยมำกขึ้นในรูปแบบของใช้ใน 
โรงพยำบำล เช่น กระถำงต้นไม้ เป็นต้น
    
โครงกำรต่อเนื่องดังกล่ำวสำมำรถแปรรูปขยะมูลฝอย (พลำสติก) ทั้งสิ้น 500 กิโลกรัม  
ผลิตเป็นกระถำงต้นไม้ จ�ำนวน 300 ใบ ด้วยเงินลงทุนไปทั้งสิ้น 105,000 บำท ในปี 2563
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โครืงกิารืป้รืับวิธุีกิารืจัด้เกิ็บข่ยะมูลฝึอย

โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหินก�ำหนดโครงกำรเพื่อลดกำรใช้ถุงขยะที่มีเศษขยะจ�ำนวน 
เลก็น้อยซึง่ท�ำให้ส้ินเปลืองถงุขยะจ�ำนวนมำก โดยแผนกแม่บ้ำนร่วมกบัฝ่ำยสนบัสนนุทัว่ไป 
จัดท�ำโครงกำรลดถุงขยะ ลดโลกร้อน ลดค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะถุงขยะทั่วไปในพื้นที่แผนก
ผู้ป่วยนอกและส่วนกลำง โดยเปลี่ยนวิธีกำรเก็บที่ปริมำณขยะร้อยละ 80 ของถุง ร่วมกับ
กำรใช้ถุงอื่น ๆ ที่มีในคลังแทน รวมทั้งกำรใช้เครื่องมือแบบบันทึกใบตรวจสอบ ก�ำหนด
ปริมำณเก็บ ส่ือสำรให้แก่แม่บ้ำนเห็นถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกร ผลกำรด�ำเนิน 
โครงกำรปรับวิธีกำรเก็บขยะระยะเวลำ 4 เดือน พบว่ำสำมำรถลดกำรใช้ถุงขยะได้ที่ 
ร้อยละ 28 และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อถุงขยะลงกว่ำร้อยละ 52 เกินกว่ำเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดเมื่อเทียบกับกำรเก็บขยะแบบเดิม

โครืงกิารืจัด้กิารืข่องเสุ่ยอันตรืาย – กิารืจัด้กิารืถุงม่อยางทางกิารืแพทย์

BDMS ก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรขยะถุงมือยำงที่ใช้ทำงกำรแพทย์ที่สัมผัสเลือดหรือ 
สำรคัดหลั่งจำกกำรให้บริกำร ซ่ึงต้องถูกทิ้งเป็นขยะติดเช้ือในถังขยะติดเช้ือเม่ือส้ินสุด 
กำรท�ำหตัถกำร โดยใช้บรกิำรผูร้บัเหมำบรกิำรก�ำจดัขยะตดิเชือ้โดยเฉพำะ ซึง่มมีำตรฐำน
กำรก�ำจัดของเสียอันตรำยโดยวิธีกำรเผำที่อุณหภูมิไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 องศำเซลเซียส  
และควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทุกกระบวนกำรด�ำเนนิงำน ซึง่โรงพยำบำลจะเข้ำ
ตรวจคณุภำพตำมข้อก�ำหนดรวมถงึคณุภำพของอำกำศ น�ำ้ ขีเ้ถ้ำ ตลอดกระบวนกำรจดักำร
ของเสยีอนัตรำย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ร่วมกบัทมีควบคมุโรคตดิเชือ้และแผนกสิง่แวดล้อม

โครืงกิารืจัด้กิารืข่องเสุ่ยอันตรืาย – กิารืจัด้กิารืแบตเตอรืี�ข่องโรืงพยาบาล 
ในเครืือ BDMS 

โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่ 
และโรงพยำบำลพญำไท 2 ด�ำเนนิโครงกำรขำยคนืแบตเตอรีข่องเครือ่งส�ำรองไฟฟ้ำฉกุเฉนิทีห่มด
อำยคุนืให้ผู้ผลติเพือ่ลดปรมิำณขยะอนัตรำยท่ีจะต้องถกูส่งไปก�ำจดั ในปี 2563 มีปริมำณแบตเตอรี่
ที่คืนให้ผู้ผลิตน�ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ได้เป็นจ�ำนวน 19.49 ตัน
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ผ่ลด้ำาเนินกิารืจัด้กิารืข่ยะและข่องเสุ่ยอันตรืายข่อง BDMS ป้ี 2563

การใชประโยชนจากขยะไมอันตราย ป 2563***

สัดสวนขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในป 2563

ขยะอันตราย

2%

ขยะไมอันตราย

71%

ขายใหแกผูรับซื้อของเกา

16%

ทำเปนปุย
(Composting)

18%

นำกลับมาใชใหม
(Recycle)

36%

เผากำจัดเพื่อเปนพลังงาน
(Incineration

with Energy Recovery)

30%

ขยะติดเชื้อ

27%

การใชประโยชนจากขยะไมอันตราย ป 2563***

สัดสวนขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในป 2563

ขยะอันตราย

2%

ขยะไมอันตราย

71%

ขายใหแกผูรับซื้อของเกา

16%

ทำเปนปุย
(Composting)

18%

นำกลับมาใชใหม
(Recycle)

36%

เผากำจัดเพื่อเปนพลังงาน
(Incineration

with Energy Recovery)

30%

ขยะติดเชื้อ

27%

หมำยเหตุ
* รำยละเอียดเฉพำะขอบเขตกำรรำยงำนท่ีก�ำหนด (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ีสถิติกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย)
** ปริมำณขยะและของเสยีอันตรำยท่ีลดลงในปี 2563 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ส่งผลให้กำรใช้ทรัพยำกรในกำรด�ำเนนิธุรกิจมีปริมำณลดลง
*** จ�ำนวนวันนอนผู้ป่วยได้รวมผู้ป่วยนอกซ่ึงได้รับกำรแปลงค่ำเพ่ือให้ออกมำเป็นฐำนเดียวกับผู้ป่วยในแล้ว
**** ไม่ครอบคลุมปริมำณขยะท่ีจัดกำรโดยกำรเผำก�ำจัดและกำรฝังกลบ

5,431.87
ตันต่อปี่่

ปี่ริมาณขยะที่เกิดข้�น
ทั�งหมด

5.30
กิโลกรัมต่อวันนอน 

ผู้ปี่่วยรวม***
ความเขม้ขน้ปี่รมิาณขยะ

ที่เกิดข้�น

0.14
กรัมต่อบาทรายได้ 

ความเขม้ข้นปี่รมิาณขยะ
ที่เกิดข้�น

840.41
ตันต่อปี่่ปี่ริมาณ 

ขยะที่ใช้ปี่ระโยชน์ต่อได้

4,591.58
ตันต่อปี่่

ปี่ริมาณขยะที่ส่งก�าจัด

ปร�มาณขยะที่เกิดข��นป� 2560-2563*,**

7,500.00

7,000.00

6,500.00

6,000.00

5,500.00

5,000.00

ป�(พ.ศ.)

ปร�มาณขยะที่เกิดข��นทั้งหมด ความเข�มข�นขยะ (กิโลกรัมต�อวันนอนผู�ป�วย)

2560 2561 2562 2563

ปร
�มา

ณ
ขย

ะท
ี่เกิ

ด
ข��น

ทั้ง
หม

ด
 (

ต
ัน)

คว
าม

เข
�มข

�นข
ยะ

 (
กิโ

ลก
รัม

ต
�อว

ันน
อน

ผ
ู�ป�ว

ย)

4.78

6,037.40

7,083.90
7,070.70

5,431.87

5.38
5.21

5.30

4.60
4.50

4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20

5.40
5.30

5.50

4.40
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สถิ่ิติิการจัดการขยะและของเส่ยอันติราย 

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Waste Generated) ตัน (t)  6,037.40  7,083.90  7,070.70  5,431.87 

 ปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตัน (t) 101.02  147.04  157.92  114.95 

 ปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตัน (t)  1,381.17  1,617.84  1,761.74  1,485.78 

 ปริมาณขยะไม่อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตัน (t)  4,555.21  5,319.03  5,151.04  3,831.14 

ความเข้มข้นปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Waste 
Generated Intensity)**

กิโลกรัมต่อวันนอนผู้ป่วย
(kg/ Adjusted 
Patient Days)

 4.78  5.38  5.21  5.30

กรัมต่อบำทรำยได้  
(g/ Baht Revenue)

0.14 0.15 0.14 0.14

ปริมาณขยะที่ใช้ประโยชน์ต่อได้ 
(Waste Diverted from Disposal)

ตัน (t)  749.73   1,065.70  1,128.19  840.41

 ปริมาณขยะอันตรายที่ใช้ประโยชน์ต่อได้ ตัน (t)  38.24 52.05 43.23 19.49

  น�ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ตัน (t) 38.24 52.05 43.23 19.49

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0 0 0 0

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 38.24 52.05 43.23 19.49

 ปริมาณขยะติดเชื้อที่ใช้ประโยชน์ต่อได้ ตัน (t) 0 0 0 0

 ปริมาณขยะไม่อันตรายที่ใช้ประโยชน์ต่อได้ ตัน (t)  711.48  1,013.65  1,084.96  820.92 

  น�ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ตัน (t)  377.72  524.81  555.74  416.43 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0   0 0 0 

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  377.72  524.81  555.74  416.43 

  ท�ำเป็นปุ๋ย (Composting) ตัน (t)  205.27  255.02  282.13  216.31 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  0.16  0.16  0.16  0.16 

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  204.95  254.70  281.81  215.99 

  วิธีกำรบริหำรจัดกำรอื่น ๆ 
  (Other Management Method)***

ตัน (t)  128.50  233.83  247.08  188.18 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0   0 0 0 

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  128.50  233.83  247.08  188.18 

ปริมาณขยะที่ส่งก�าจัดทั้งหมด 
(Waste Directed to Disposal)

ตัน (t)  5,287.83  6,018.36  5,942.67  4,591.58 

 ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งก�าจัดทั้งหมด ตัน (t)  62.78  94.99  114.68  95.46 

  เผำก�ำจัด 
  (Incineration without Energy Recovery)

ตัน (t)  57.22  86.50  106.16  89.97 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0 0 0 0

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  57.22  86.50  106.16  89.97 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

  ฝังกลบ (Landfill) ตัน (t)  5.55  8.50  8.53  5.49 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0 0 0 0

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร เมตริกตัน (t)  5.55  8.50  8.53  5.49 

 ปริมาณขยะติดเชื้อที่ส่งก�าจัดทั้งหมด ตัน (t)  1,381.17  1,617.84  1,761.74  1,485.78 

  เผำก�ำจัด 
  (Incineration without Energy Recovery)

ตัน (t)  1,381.17  1,617.84  1,761.74  1,485.78 

  ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0 0 0 0

  ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  1,381.17  1,617.84  1,761.74  1,485.78 

 ปริมาณขยะไม่อันตรายที่ส่งก�าจัดทั้งหมด ตัน (t)  3,843.88  4,305.53  4,066.24  3,010.34 

  เผำก�ำจัดเพื่อเป็นพลังงำน 
  (Incineration with Energy Recovery)

ตัน (t)  485.55  528.04  396.81  345.78 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0 0 0 0

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  485.55  528.04  396.81  345.78 

  เผำก�ำจัด 
  (Incineration without Energy Recovery)

ตัน (t)  837.55  879.93  863.58  748.33 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0 0 0 0

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  837.55  879.93  863.58  748.33 

  ฝังกลบ (Landfill) ตัน (t)  2,520.78  2,897.57  2,805.86  1,916.23 

   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร ตัน (t) 0 0 0 0

   ด�ำเนินกำรนอกพื้นที่ขององค์กร ตัน (t)  2,520.78  2,897.57  2,805.86  1,916.23 

หมำยเหตุ
*  ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำยในปี 2563 ขยำยควำมครอบคลุมเป็น 14 โรงพยำบำล เทียบกับข้อมูลที่เปิดเผย 

ในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน BDMS ปี 2562 ดังนี้

• โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่
• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่
• โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน
• โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ
• โรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์

• โรงพยำบำลบีเอ็นเอช
• โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ
• โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
• โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่
• โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์
• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ
• โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท
• โรงพยำบำลพญำไท 2

** จ�ำนวนวันนอนผู้ป่วยรวมโดยได้รวมผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับกำรแปลงค่ำ เพื่อให้ออกมำเป็นฐำนเดียวกันกับผู้ป่วยในแล้ว
*** กำรจัดกำรขยะไม่อันตรำยด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ขำยให้แก่ผู้รับซื้อของเก่ำ เป็นต้น
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การจัดการน��าและน��าเส่ย

BDMS บริหำรจัดกำรน�้ำใช้ในโรงพยำบำลและกำรปล่อยน�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้ว โดยก�ำหนด
ให้มกีำรตรวจตดิตำมปรมิำณน�ำ้ใช้ และระบมุำตรกำรเพือ่ให้แน่ใจว่ำน�ำ้ทีป่ล่อยจำกระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียขององค์กรได้คุณภำพตำมข้อก�ำหนด รวมทั้งก�ำหนดโครงกำรเพื่อกำรใช้น�้ำ
ให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด

แนวทางกิารืบรืิห่ารืจัด้กิารืนำ�าและนำ�าเสุ่ยข่อง BDMS

สร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของแต่ละอำคำร
ตำมประเภทกำรใช้งำน เช่น มีระบบบ่อ 
ดักไขมันส�ำหรับอำคำรท่ีมีครัวประกอบ
อำหำร

สร้ำงบ่อหน่วงน�้ำส�ำหรับอำคำรที่มีกำรใช้
สำรรังสีกับผู้ป่วยลดควำมเป็นอันตรำย 
ก่อนถ่ำยเข้ำสู ่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของ
อำคำร และตรวจวัดปริมำณสำรรังสีใน 
น�้ำทิ้งอีกครั้ง

จ้ำงผู ้เชี่ยวชำญดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 
และตรวจติดตำมประสิทธิภำพของระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียของแต่ละอำคำรอย่ำงทั่วถึง

ส�ำรองอุปกรณ์ที่ส�ำคัญของ
ระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีเพือ่ป้องกนั
ควำมล่ำช้ำกรณีเครื่องจักรมี
ปัญหำ

ติดตั้งระบบฆ่ำเชื้อในน�้ำทิ้ง
ก่อนปล่อยออกสู ่สำธำรณะ 
และติดตำมคุณภำพน�้ ำทิ้ ง 
จำกระบบบ�ำบัดน�้ำท้ิงอย่ำง
สม�่ำเสมอ

ติดตำมคุณภำพน�้ำทิ้ง น�้ำใช้ 
และน�้ำดื่ม เป็นรำยเดือน และ
ติดต้ังระบบผลิตน�้ำเพ่ือกำร 
ให้บริกำรที่ได ้คุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

ปรับปรุงระบบฆ่ำเชื้อในน�้ำ 
ของหอผึ่งเย็นโดยใช ้ระบบ
โอโซนร่วมกับกำรใช้คลอรีน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท�ำลำยเชื้อโรคและลดปริมำณ
กำรใช้สำรเคมี

ตัวอย่างโครืงกิารืเพ่�อเพิ�มป้รืะสุิทธุิภาพกิารืใช้นำ�าในโรืงพยาบาล

โรงพยำบำลกรงุเทพส�ำนกังำนใหญ่ก�ำหนดโครงกำรเพือ่บรหิำรประสทิธภิำพกำรใช้น�ำ้ประปำของ
ระบบสุขำภิบำลและระบบหอผ่ึงเย็น โดยปรับปรุงวำล์วน�้ำของสำยช�ำระและอ่ำงล้ำงมือกว่ำ  
400 ชุด และหรี่วำล์วน�้ำลงที่ระดับร้อยละ 50 แต่ยังคงสำมำรถใช้น�้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้
ยังพบว่ำระบบระบำยควำมร้อนของหอผ่ึงเย็นท�ำงำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ จึงก�ำหนดรอบ 
กำรบ�ำรุงรักษำใหม่จำกกำรท�ำควำมสะอำดหอผึ่งเย็นปีละ 2 ครั้ง เป็นปีละ 4 ครั้ง และเพิ่มรอบ
กำรท�ำควำมสะอำดถำดน�ำ้ทกุ 2 เดอืน ผลกำรบริหำรจดักำรดงักล่ำวส่งผลให้โรงพยำบำลกรงุเทพ
ส�ำนักงำนใหญ่ลดกำรใช้น�้ำจำก 221,400 ลูกบำศก์เมตรในปี 2562 เหลือ 186,840.00  
ลูกบำศก์เมตรในปี 2563 คิดเป็นค่ำน�้ำที่ประหยัดได้กว่ำ 753,260 บำท 

ปี่่ 2563
ปี่ระหยัดค่าน��าได้กว่า

753,260 บาท 
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ผ่ลด้ำาเนินกิารืใช้นำ�าข่อง BDMS ป้ี 2563

หมำยเหตุ
*  รำยละเอียดเฉพำะขอบเขตกำรรำยงำนที่ก�ำหนด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่สถิติกำรจัดกำรน�้ำและน�้ำเสีย)
**  ปริมำณกำรดึงน�้ำมำใช้ที่ลดลงในปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ส่งผลให้กำรใช้ทรัพยำกรในกำรด�ำเนินธุรกิจมีปริมำณลดลง
*** น�้ำใช้ที่บ�ำบัดแล้วมีคุณภำพสอดคล้องตำมข้อก�ำหนดและปล่อยออกมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณกำรดึงน�้ำมำใช้ 
**** จ�ำนวนวันนอนผู้ป่วยรวมโดยได้รวมผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับกำรแปลงค่ำเพื่อให้ออกมำเป็นฐำนเดียวกันกับผู้ป่วยในแล้ว

1,729,442.93 
ลูกบาศัก์เมตรต่อปี่่
ปี่ริมาณน��าที่ดึงมาใช้

ทั�งหมด*

1,397,609.69
ลูกบาศัก์เมตรต่อปี่่

ปี่ริมาณน��า
ที่ปี่ล่อยออก***

331,833.24 
ลูกบาศัก์เมตรต่อปี่่
ปี่ริมาณน��าที่บริโภค

ทั�งหมด

0.62
ลูกบาศัก์เมตรต่อวัน

นอนผู้ปี่่วย**** 
ความเข้มข้น

การบริโภคน��าทั�งหมด

8.68
ลูกบาศัก์เมตรต่อ 
1 ล้านบาทรายได้

ความเข้มข้น
การบริโภคน��า

ปร�มาณการบร�โภคน้ำป� 2560-2563*,**

400.00
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320.00

300.00

ป�(พ.ศ.)

ปร�มาณการบร�โภคน้ำ
(x1000 ลูกบาศก�เมตร)

ความเข�มข�มการบร�โภคน้ำ
(ลูกบาศก�เมตรต�อวันนอนผู�ป�วย)

2560

0.28

353.38
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สถิ่ิติิการจัดการน��าและน��าเส่ย 

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ปริมาณน�้าที่บริโภคทั้งหมด***
(Total Water  
Consumption)

ลูกบาศก์เมตร (m3)  353,883.85  9,225.20  357,635.61  9,905.40  387,948.47  11,578.20  331,833.24  11,115.80 

เมกะลิตร (ML)  353.88  9.23  357.64  9.91  387.95  11.58  331.83  11.12 

ความเข้มข้นการบริโภคน�้า 
(Water Consumption 
Intensity)

ลูกบาศก์เมตร
ต่อวันนอนผู้ป่วย***  

(m3/Adjusted 
Patient Days)

ลูกบาศก์เมตรต่อ  
1 ล้านบาทรายได้  

(m3/ Million Baht 
Revenue)

0.28

8.13

0.01

0.21****

0.27

7.63

0.01

0.21****

0.29

7.82

0.01

0.23****

0.32

8.68

0.01

0.29****

ปริมาณน�้าที่ดึงมาทั้งหมด
(Total Water Withdrawal)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 1,785,463.13  46,126.00 1,813,993.92  49,527.00 1,970,981.95  57,891.00 1,729,442.93  55,579.00 

ปริมาณน�้าที่องค์กรดึงมาเอง
ทั้งหมด
(Total Water Withdrawal 
by Company)

ลูกบาศก์เมตร (m3)  212,602.66 0    230,298.63 0    195,510.25 0    179,531.20 0   

 ปริมาณน�้าจืดที่ดึงมา 
 (Freshwater Withdrawal)

ลูกบาศก์เมตร (m3)  212,602.66 0   230,298.63 0   195,510.25 0   179,531.20 0

 ปริมาณน�้าอื่น ๆ ที่ดึงมา 
 (Other Withdrawal)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าผิวดิน  
  (Surface Water   
  Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมาณน�้าจืดที่ดึงมา ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมาณน�้าอื่น ๆ ที่ดึงมา ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าใต้ดิน
  (Groundwater Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 212,602.66 0 230,298.63 0 195,510.25 0 179,531.20 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 212,602.66 0 230,298.63 0 195,510.25 0 179,531.20 0

   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าทะเล 
  (Seawater Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  น�้าจากการผลิต 
  (Produced Water)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าที่มาจาก 
  หน่วยงานอื่น ๆ (เช่น 
  หน่วยงานราชการ)
  (Third-party Water  
  Source) (e.g. municipal  
  water suppliers)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 1,572,860.47 46,126.00 1,583,695.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 55,579.00 
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

   Freshwater 
   withdrawal 
   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ

ลูกบำศก์เมตร (m3) 1,572,860.47 46,126.00 1,583,695.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 55,579.00 

   Other withdrawal 
   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ

ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าผิวดิน 
  (Surface Water Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าใต้ดิน 
  (Groundwater Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าทะเล
  (Seawater Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  น�้าจากการผลิต 
  (Produced Water)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 1,572,860.47 46,126.00 1,583,695.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 55,579.00 

   ปริมำณน�้ำจืดที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 1,572,860.47 46,126.00 1,583,695.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 55,579.00 

   ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ดึงมำ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณน�้าทิ้งสู่แหล่งรองรับ
(Total Water Discharge)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 1,431,579.28 36,900.80 1,456,358.31 39,621.60 1,583,033.49 46,312.80 1,397,609.69 44,463.20 

 ปริมำณน�้ำจืดที่ปล่อยออก
 Freshwater withdrawal

ลูกบำศก์เมตร (m3) 1,431,579.28 36,900.80 1,456,358.31 39,621.60 1,583,033.49 46,312.80 1,397,609.69 44,463.20 

 ปริมำณน�้ำอื่น ๆ ที่ปล่อยออก
 (Other withdrawal)

ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าผิวดิน 
  (Surface Water   
  Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ปล่อยทิ้ง ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�ำ้อ่ืน ๆ ท่ีปล่อยทิง้ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งน�้าใต้ดิน 
  (Groundwater Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดที่ปล่อยทิ้ง ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�ำ้อ่ืน ๆ ท่ีปล่อยทิง้ ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

111



ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

ทุกิพ่�นท่� พ่�นท่�
ข่าด้แคลนนำ�า**

  แหล่งน�้าทะเล
  (Seawater Source)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�้ำจืดท่ีปล่อยท้ิง ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริมำณน�ำ้อ่ืน ๆ ท่ีปล่อยท้ิง ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  น�้าท้ิงท่ีปล่อยสู่ 
  หน่วยงานอ่ืน ๆ (เช่น  
  โรงบ�าบัดน�้าเสียชุมชน)
  (Third-party Water  
  Source) (e.g. municipal  
  wastewater treatment  
  plant)

ลูกบาศก์เมตร (m3) 1,431,579.28 36,900.80 1,456,358.31 39,621.60 1,583,033.49 46,312.80 1,397,609.69 44,463.20 

   ปริมำณน�้ำจืดท่ีปล่อยท้ิง ลูกบำศก์เมตร (m3) 1,431,579.28 36,900.80 1,456,358.31 39,621.60 1,583,033.49 46,312.80 1,397,609.69 44,463.20 

   ปริมำณน�ำ้อ่ืน ๆ ท่ีปล่อยท้ิง ลูกบำศก์เมตร (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

หมำยเหตุ

*  ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมลูด้ำนกำรจดักำรน�ำ้และน�ำ้เสยีในปี 2563 ขยำยควำมครอบคลมุเป็น 14 โรงพยำบำล เทยีบกับข้อมลูท่ีเปิดเผยในรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื BDMS ปี 2562 ดงัน้ี

• โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่

• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่

• โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน

• โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์

• โรงพยำบำลบีเอ็นเอช

• โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต

• โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่

• โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ

• โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท

• โรงพยำบำลพญำไท 2

** ในปี 2563 เฉพำะโรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ขำดแคลนน�้ำ (Water Stress Area) อ้ำงอิงฐำนข้อมูลตำมสถำบัน World Resources Institute (https://www.wri.org) 

*** จ�ำนวนวันนอนผู้ป่วยรวมโดยได้รวมผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับกำรแปลงค่ำเพื่อให้ออกมำเป็นฐำนเดียวกันกับผู้ป่วยในแล้ว

**** ค�ำนวณจำกปริมำณกำรบริโภคน�้ำในพื้นที่ขำดคลนน�้ำ (**) และรำยได้รวมตำมขอบเขตกำรรำยงำนที่ก�ำหนด (*) 

***** น�้ำใช้ที่บ�ำบัดแล้วมีคุณภำพสอดคล้องตำมข้อก�ำหนดและปล่อยออกสู่แหล่งธรรมชำติประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณกำรใช้น�้ำในโรงพยำบำล
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พลังงานและ 
การเปล่�ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

หลักการและความส�าคัญ

อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรทำงด้ำนสุขภำพเป็นหนึ่งในภำคอุตสำหกรรมที่ใช้พลังงำนเป็น 
องค์ประกอบหลักของกำรให้บริกำร ซ่ึงปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรใช้พลังงำนเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ BDMS ตระหนักถึงผลกระทบ 
ดังกล่ำวจึงก�ำหนดให้ติดตำมกำรใช้พลังงำนในองค์กรและก�ำหนดโครงกำรเพ่ือใช้พลังงำน 
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดไปพร้อมกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

การจัดการพลังงาน

BDMS ก�ำหนดให้คณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรจัดกำร
พลังงำน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย ลดภำระกำรน�ำเข้ำพลังงำน และลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ท่ีสอดคล้องตำมข้อก�ำหนด รวมทั้งก�ำหนดโครงกำรเพื่อรณรงค์กำรประหยัดพลังงำนและ 
ปรับแนวทำงเพื่อประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนสูงสุด

นโยบายอนุรืักิษ์พลังงาน 

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครือประกำศนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเพื่อเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน

ด�ำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำร
พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมสอดคล้อง 
ตำมข้อก�ำหนด

ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช ้พลังงำน 
อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับกำรท�ำงำน  
ด ้ ว ยก ำ รบู รณำกำ ร เทค โน โลยี แ ละ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ก�ำหนดแผนและเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสื่อสำรแก่บุคลำกรทุกคน 
เพื่อควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง

บุคลำกรทุกคนต้องรับผิดชอบให้ควำม 
ร ่วมมือปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด 
และรำยงำนต่อคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำร
พลังงำน

สนับสนุนงำนด ้ำนพลังงำนทั้ ง ในด ้ำน
ทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ เวลำท�ำงำน 
กำรฝึกอบรม และส่วนร่วมในกำรเสนอ
ข้อคิดเห็น

ทบทวนปรับปรุงนโยบำย เป้ำหมำย และ
แผนด�ำเนินงำนด้ำนพลังงำนทุกป ีโดย 
ผู้บริหำรและคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำร
พลังงำน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

113



โครืงกิารืรืณรืงค์กิารือนุรืักิษ์พลังงานในอาคารืสุำานักิงาน
โรืงพยาบาลกิรืุงเทพสุำานักิงานให่ญ่

โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนกังำนใหญ่สนบัสนนุกำรใช้ทรพัยำกรและ
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในอำคำรส�ำนักงำน ด้วยกำรก�ำหนด
โครงกำรรณรงค์กำรประหยัดพลังงำน โดยก�ำหนดเวลำและพื้นท่ี
เฉพำะที่จะเปิดเครื่องปรับอำกำศ รวมถึงก�ำหนดกำรใช้งำน 
ของลิฟท์ให้เปิดบริกำรเฉพำะชั้นที่ก�ำหนด 

นอกจำกนี้ยังมีกำรท�ำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อรณรงค์กำรประหยัด
พลังงำนโดยแนะน�ำวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ปิดสวิทช์ไฟเมื่อไม่ใช้  
ใชบ้ันไดแทนลิฟท ์ลดกำรใช้กระดำษ ปรับเครือ่งปรับอำกำศ หรือ
ถอดปลั�กอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้ เป็นต้น

โครืงกิารืควบคุมกิารืเป้ิด้-ป้ิด้ รืะบบทำาความเย็นข่อง 
โรืงพยาบาลกิรืุงเทพสุำานักิงานให่ญ่

โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ ก�ำหนดโครงกำรควบคุมกำร
เปิด-ปิด ระบบท�ำควำมเย็น (Chiller System) เพื่อลดกำรใช้
พลงังำนให้สอดคล้องตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนจำกเหตกุำรณ์ 
กำรแพร่ระบำด COVID-19 โดยควบคุมกำร เปิด-ปิด ระบบ  
Chiller System และปิดวำล์วท่อน�้ำเย็นในพื้นที่ที่ปิดใช้บริกำร 
ในอำคำรบำงส่วน รวมทั้งปรับลดกำรใช้หอผ่ึงเย็น (Cooling 
Tower) ซึ่งผลกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ท�ำให้สำมำรถลด 
กำรใช้พลังงำนในโรงพยำบำลไปได้กว่ำ 1.76 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อปี คดิเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลงังำนทีป่ระหยดัได้กว่ำ 6,713,000 บำท

โครืงกิารืติด้ตั�งอปุ้กิรืณ์ควบคุมความเรื็วรือบมอเตอร์ืเพ่�อ
ป้รืะสุทิธุิภาพกิารืใช้พลงังานในโรืงพยาบาลกิรืงุเทพห่วัห่นิ

โรงพยำบำลกรงุเทพหัวหินก�ำหนดโครงกำรเพื่อลดกำรใช้พลังงำน 
โดยตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุควำมเรว็รอบมอเตอร์ (Variable Speed 
Drive - VSD) ให้กับมอเตอร์ปั๊มน�้ำเย็น (Chilled Water Pump) 
จ�ำนวน 3 เครื่อง ด้วยงบประมำณกว่ำ 450,000 บำท เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของมอเตอร์ป๊ัมหมนุเวยีนน�ำ้เยน็ให้เป็นไป
ตำมสภำวะของระดับพลงังำนทีใ่ช้งำนจรงิในช่วงเวลำต่ำง ๆ  รวมทัง้
ติดตั้งอุปกรณ์ก�ำจัดสัญญำณรบกวน (Harmonics Filters) เพื่อ
ป้องกันกำรรบกวนสัญญำณควบคุมและสนับสนุนกำรประหยัด
พลังงำน 
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นอกจำกนีท้ำงโรงพยำบำลยังมกีำรบรหิำรจดักำรเครือ่งท�ำควำมเยน็ 
(Chiller Plant) ทีผ่ลติน�ำ้เยน็ส่งจ่ำยให้เครือ่งปรบัอำกำศในอำคำร 
โดยปรับตั้งค่ำกำรผลิตน�้ำเย็นของเครื่องท�ำควำมเย็น (Chiller)  
ตำมช่วงเวลำกำรใช้งำนและตำมสภำพอำกำศภำยนอกตำม 
ควำมเหมำะสม เช่น ปรับอุณภูมิน�้ำเย็นเพิ่มขึ้น 1 องศำเซลเซียส
จำกปกติ 45 องศำเซลเซียสเวลำฝนตก ปรับเปล่ียนช่วงเวลำ  
เปิด – ปิด เครือ่งปรับอำกำศขนำดใหญ่ในพืน้ทีส่่วนกลำงบำงส่วน
โดยเปิดช้ำลงและปิดเรว็ขึน้ รวมทัง้ปรบัเปลีย่นช่วงเวลำ เปิด – ปิด 
ไฟส่องสว่ำงป้ำยโรงพยำบำลและไฟส่องสว่ำงรอบอำคำรรวมถึง
ลำนจอดรถ ทั้งนี้มีกำรติดตำมรำยวันโดยแผนกวิศวกรรมบริกำร 

ผลลัพธ์กำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวในปี 2563 ท�ำให้โรงพยำบำล
กรุงเทพหัวหินสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนได้ 142,600 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปีหรือลดลงร้อยละ 10.39 เทียบกับปี 2562 คิดเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 618,063 บำท พร้อมทั้งสำมำรถ 
คืนทุนค่ำติดตั้ง VSD ได้ก่อนก�ำหนดตำมที่ค�ำนวณไว้

โครืงกิารืป้รืับแผ่นกิารืเด้ินเครืื�องทำานำ�าเย็น 
ข่องโรืงพยาบาลกิรืุงเทพภูเกิ็ต

โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ตด�ำเนินโครงกำรปรับแผนกำรเดินเครื่อง
ท�ำน�้ำเย็นโดยโดยวิเครำะห์สัดส่วนกำรใช้พลังงำนของเคร่ืองท�ำ 
น�้ำเย็นซึ่งมีอัตรำกำรใช้พลังงำนที่ค่อนข้ำงสูง และปรับลดช่ัวโมง
กำรเดินครื่องใหม่ติดตำมผลกำรศึกษำและเพื่อป้องกันผลกระทบ
ที่อำจเกิดต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้ใช้บริกำรในโรงพยำบำล 
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน และยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องท�ำ 

น�ำ้เยน็ดงักล่ำว ทัง้นีผ้ลกำรด�ำเนนิโครงกำรดงักล่ำว พบว่ำสำมำรถ
ลดกำรใช้พลังงำนไปได้กว่ำ 390,167 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนที่ประหยัดได้กว่ำ 1.42 ล้ำนบำท ด้วยกำร
ลงทุน 2 หมื่นบำท

โครืงกิารืเป้ล่�ยนห่อผ่ึ�งเย็น 
ข่องโรืงพยาบาลกิรืุงเทพรืาชสุ่มา

โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำด�ำเนินโครงกำรเปล่ียนหอผึ่งเย็น 
(Cooling Tower) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรระบำยควำมร้อน
ให้ดีข้ึนและเพ่ือเป็นกำรประหยัดพลังงำน โดยท�ำกำรร้ือถอนหอ 
ผ่ึงเย็นเก่ำและติดต้ังหอใหม่ทดแทน พร้อมวัดประสิทธิภำพ 
กำรท�ำงำนของกำรระบำยควำมร้อนท่ีพัฒนำข้ึน ผลกำรด�ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำว พบว่ำสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไปได้กว่ำ 
267,769 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนท่ี
ประหยดัได้กว่ำ 913,046 บำท ด้วยกำรลงทนุ 1.75 ล้ำนบำท โดย
คำดว่ำจะสำมำรถคืนทุนภำยในเวลำ 1.92 ปี

ตัวอย่างโครืงกิารืพลังงานจากิแห่ล่งห่มุนเวียน 
โรืงพยาบาลสุมิติเวช สุุขุ่มวิท

โรงพยำบำลสมติเิวช สุขุมวิท ด�ำเนนิโครงกำรติดตัง้ Solar Rooftop 
เพ่ือเพิ่มอัตรำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งหมุนเวียนที่อำคำร 3 และ
ลดกำรซ้ือไฟฟ้ำจำกภำยนอก ผลกำรด�ำเนินโครงกำรในปี 2563 
สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ 184,382 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่ำ 
668,602 บำท โดยคำดว่ำจะสำมำรถคืนทุนภำยในเวลำ 7.48 ปี
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ผ่ลด้ำาเนินกิารืใช้พลังงานข่อง BDMS ป้ี 2563

หมำยเหตุ
*  รำยละเอียดเฉพำะขอบเขตกำรรำยงำนที่ก�ำหนด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่สถิติกำรจัดกำรพลังงำน)
**  ปริมำณกำรใช้พลังงำนที่ลดลงในปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ส่งผลให้กำรใช้ทรัพยำกรในกำรด�ำเนินธุรกิจมีปริมำณลดลง

146,909.95
เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี่่

ปี่ริมาณการใช้ไฟื้ฟื้้าทั�งหมด**

162,775.00
กิโลวัตต์ชั่วโมง

ปี่ริมาณการใช้ไฟื้ฟื้้า
จากแหล่งหมุนเวียน

164.56
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร

ความเข้มข้นการใช้ไฟื้ฟื้้า

0.0038 
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อบาทรายได้

ความเข้มข้นการใช้ไฟื้ฟื้้า

ปร�มาณการใช�พลังงานป� 2560-2563*,**

155,000.00

150,000.00

145,000.00

140,000.00

ป�(พ.ศ.)

ปร�มาณการใช�พลังงาน
เมกะวัตต� - ชั่วโมง (MWh)

ความเข�มข�มการใช�พลังงานต�อพ�้นที่ใช�สอย
กิโลวัตต� - ชั่วโมงต�อตารางเมตร (kWh/m2)

2560 2561 2562 2563
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สถิ่ิติิการจัดการพลังงาน

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

ปริมาณพลังงาน 
ที่ใช้ทั้งหมดภายในองค์กร 
(Total Energy Consumption 
within Organization)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)  143,054,278.10  145,409,546.87  151,939,548.39  146,909,947.92 

เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)  143,054.28  145,409.55  151,939.55  146,909.95 

ความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
ในองค์กร 
(Energy Consumption  
Intensity within Organization)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
ต่อตำรำงเมตร (kWh/m2)

กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อบำทรำยได้
(kWh/Baht Revenue)

176.48

0.0033

178.81

0.0031

171.55

0.0031

164.56

0.0038

 การใช้เชื้อเพลิง 
 จากแหล่งไม่สามารถทดแทนได้
 (Total fuel consumption  
 from non-renewable sources)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ถ่ำนหิน (Coal) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ดีเซล (Diesel) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  น�้ำมันเตำ (Fuel Oil) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

 การใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งหมุนเวียน
 (Total fuel consumption  
 from renewable sources)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 15,084.00 15,084.00 43,800.00 162,775.00 

  ไบโอดีเซล (Biodiesel) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ชีวมวล (Biomass) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ก๊ำซชีวภำพ (Biogas) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  พลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 15,084.00 15,084.00 43,800.00 162,775.00 

  พลังงำนลม (Wind) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

 การซื้อพลังงาน 
 (Total Energy Purchased for  
 Consumption)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)  143,039,194.10  145,394,462.87  151,895,748.39  146,747,172.92 

  ไฟฟ้ำ (Electricity Consumption) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)  143,039,194.10  145,394,462.87  151,895,748.39  146,747,172.92 

  ไอน�้ำ (Steam Consumption) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ควำมร้อน (Heating Consumption) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ควำมเยน็ (Cooling Consumption) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

 การผลิตพลังงาน 
 ภายในองค์กรแต่ไม่ได้เพื่อใช้ 
 (Total Energy Self-generated  
 but not for Consumption)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ไฟฟ้ำ (Electricity Generated) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ไอน�้ำ (Steam Generated) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ควำมร้อน (Heating Generated) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ควำมเย็น (Cooling Generated) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

 ปริมาณพลังงานที่ขายได้ทั้งหมด 
 (Total Energy Sold)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ไฟฟ้ำ (Electricity Sold) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ไอน�้ำ (Steam Sold) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ควำมร้อน (Heating Sold) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

  ควำมเย็น (Cooling Sold) กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) 0 0 0 0

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพลังงานทั้งหมด 
(Total Costs of Energy   
Consumption)

บาท 519,361,945.85 525,598,071.62 558,504,525.07 533,915,278.39 

หมำยเหตุ
* ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนในปี 2563 ขยำยควำมครอบคลุมเป็น 14 โรงพยำบำล เทียบกับข้อมูลที่เปิดเผยในรำยงำนกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน BDMS ปี 2562 ดังนี้
• โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่

• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่

• โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน

• โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์

• โรงพยำบำลบีเอ็นเอช

• โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต

• โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่

• โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ

• โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท

• โรงพยำบำลพญำไท 2

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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การจัดการการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศสำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของทุกภำค
อุตสำหกรรมรวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ซึ่งธุรกิจให้บริกำรด้ำนสุขภำพจ�ำเป็นต้อง
ตระหนักถึงควำมเสี่ยงและโอกำสทำงธุรกิจที่อำจเกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศท่ีม ี
ควำมรุนแรงมำกขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยยะ BDMS จึงก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำ
ถึงควำมเสี่ยงและโอกำสทำงธุรกิจที่สำมำรถเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
รวมทั้งติดตำมกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ตัวอย่างผ่ลกิรืะทบด้้านสุุข่ภาพจากิกิารืเป้ล่�ยนแป้ลงสุภาพภูมิอากิาศู

สภาพอากาศัที่ร้อนข้�น
(Extreme Heat)

สภำพอำกำศที่ร ้อนขึ้นสำมำรถส่งผล 
กระทบต่อโรคหวัใจและโรคทำงเดนิหำยใจ 
เช่น หอบหืด โดยเฉพำะกลุ่มผู ้สูงอำยุ 
เนื่องจำกมลภำวะ เกสรดอกไม้ และสำร 
ก่อภูมิแพ้จะลอยตัวในอำกำศมำกเม่ือ
สภำพอำกำศร้อน 

ภัยธุรรมชาตแิละฝนทีไ่ม่ตกตามฤดูกาล 
(Natural Disasters & Variable 

Rainfall Patterns)
ระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้นและสภำพอำกำศที่
รนุแรงสำมำรถท�ำลำยทีอ่ยูอ่ำศยัและสถำน
บรกิำรด้ำนสขุภำพ สำธำรณปูโภคอืน่ ๆ  ซึง่
ส่งผลให้มีกำรย้ำยที่อยู่อำศัยและส่งผลต่อ
ควำมเครียดและโรคติดต่อ รวมถึงควำม
เสีย่งต่อกำรขำดน�ำ้จดืทีส่ะอำด โรคระบำด
จำกสัตว์พำหะ หรือกำรขำดสำรอำหำร
จำกผลิตภัณฑ์กำรเกษตรที่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจำกฝนที่ไม่ตกตำมฤดูกำล

รูปี่แบบการติดเช่�อที่เปี่ลี่ยนไปี่
(Patterns of Infection)

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศสำมำรถ
ส่งผลให้ฤดูกำลกำรแพร่ระบำดของโรค
ทำงน�้ำและโรคจำกสัตว์พำหะมีระยะเวลำ
นำนขึน้ เช่น โรคมำลำเรยี โรคไข้เลอืดออก 
เป็นต้น

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health)
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โครืงกิารืรืณรืงค์เพ่�อสุร้ืางความตรืะห่นักิด้้านกิารืเป้ล่�ยนแป้ลงสุภาพภูมิอากิาศู

บริษัทในเครือ BDMS เข้ำร่วมโครงกำร Care the Bear ที่จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2563 ซึ่งเป็นโครงกำรที่สนับสนุนกำรลดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศจำกกิจกรรมทำงธุรกิจด้วยหลัก 6 Cares เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให ้
ผู้ร่วมงำนประชุมเดินทำงโดยรถสำธำรณะ กำรลดกำรใช้กระดำษและพลำสติก งดกำรใช้
โฟม ลดกำรใช้พลังงำนจำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ กำรใช้วัสดุตกแต่งที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้ และ 
กำรลดกำรเกิดขยะอำหำรจำกกำรตักอำหำรเกินพอดี 

โรงพยำบำลในเครือและ N Health ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว  
โดยท�ำกำรติดตำมกิจกรรมดูงำนนอกสถำนท่ีและงำนสัมมนำที่จัดขึ้นในปี 2563 และ 
บูรณำกำรหลักกำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ ซึ่งผลกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวพบว่ำสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกไปได้กว่ำ 5,039.30 กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ หรือเท่ำกับกำร 
ดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้กว่ำ 560 ต้น และบรรลุเป้ำหมำยที่ 
ก�ำหนดไว้ที่ 1,000 กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำที่ BDMS ก�ำหนด

ผ่ลด้ำาเนินกิารืป้ล่อยกิ๊าซื้เรืือนกิรืะจกิข่อง BDMS ป้ี 2563

หมำยเหตุ
*  รำยละเอียดเฉพำะขอบเขตกำรรำยงำนที่ก�ำหนด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่สถิติกำรจัดกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก)
** จ�ำนวนวันนอนผู้ป่วยรวมโดยได้รวมผู้ป่วยนอกซึ่งได้รับกำรแปลงค่ำเพื่อให้ออกมำเป็นฐำนเดียวกันกับผู้ป่วยในแล้ว

129,912.59 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่าต่อปี่่
ปี่ริมาณการปี่ล่อย

ก๊าซเร่อนกระจกทั�งหมด*

ร้อยละ 72.74
สัดส่วนการปี่ล่อย

ก๊าซเร่อนกระจกจากการ
ซ่�อพลังงานเพื่อใช้ในองค์กร

126.70
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อวันนอนผู้ปี่่วย

ความเข้มข้นการปี่ล่อย
ก๊าซเร่อนกระจก** 

0.0034
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อบาทรายได้
ความเข้มข้นการปี่ล่อยก๊าซ

เร่อนกระจก 

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกป� 2560-2563*

140,000.00
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ความเข�มข�นการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (กิโลกรัมคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าต�อวันนอนผู�ป�วยรวม)
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สถิ่ิติิการจัดการการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก 

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน*,** ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
Total Greenhouse Gas 
Emissions

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kgCO2eq)

 94,736,768.04  96,127,372.79 106,976,396.27 129,912,590.29 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2eq)

 94,736.77  96,127.37  106,976.40  129,912.59 

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก*** (Greenhouse Gas 
Emissions Intensity)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อวันนอนผู้ป่วย

(kgCO2eq / Adjusted Patient 
Days)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อบาทรายได้  

(kgCO2eq / Baht Revenue)

74.95

0.0022

73.00

0.0021

78.77

0.0022

126.70

0.0034

ก๊าซเรอืนกระจกทางตรง ขอบเขต 1
Total direct GHG emissions 
(Scope1)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kgCO2eq)

 3,479,705.35  3,704,893.63  9,450,763.92  35,413,491.35 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2eq)

 3,479.71  3,704.89  9,450.76  35,413.49 

ร้อยละต่อก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(% per Total GHG Emission)

3.67% 3.85% 8.83% 27.26%

การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ 
(Stationary Combustion)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kgCO2eq)

 92,107.29  191,014.34  131,814.03  85,696.51 

ก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas) เมกะจูล (MJ) 0 0 0 0

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

0 0 0 0

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลิตร (Litre)  47,040.00  113,280.00  78,240.00  50,400.00 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

 79,083.6480  190,446.3360  131,537.0880  84,732.4800 

ดีเซล (Diesel) ลิตร (Litre)  4,810.03  10,106.92  4,927.82  17,153.50 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

 13,023.6372  568.01  276.94  964.03 

น�้ำมันเบนซิน (Motor Gasoline) ลิตร (Litre) 0 0 0 0

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

0 0 0 0

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน*,** ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

น�้ำมันเตำ (Fuel Oil) ลิตร (Litre) 0 0 0 0

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่ำ (kgCO2eq)

0 0 0 0

การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Combustion)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า (kgCO2eq)

 2,601,337.06  2,486,837.29  2,532,366.89  2,110,089.44 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลิตร (Litre) 0 0 0 0

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่ำ (kgCO2eq)

0 0 0 0

ดีเซล (Diesel) ลิตร (Litre)  778,404.12  735,667.58  744,529.51  592,374.49 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่ำ (kgCO2eq)

 2,133,060.81  2,015,949.87  2,040,234.21  1,623,283.81 

น�้ำมันเบนซิน (Motor Gasoline) ลิตร (Litre)  209,304.18  210,471.29  219,967.23  217,586.21 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

 468,276.2515  470,887.4171  492,132.68  486,805.63 

ปริมาณสารท�าความเย็น 
(Refrigerant)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kgCO2eq)

 786,261.00  1,027,042.00  6,786,583.00  33,217,705.40 

R-22 (HCFC-22) กิโลกรัม (kg)  394.10  533.60  783.80  465.60 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

 693,616.00  939,136.00  1,379,488.00  819,456.00 

R-32 กิโลกรัม (kg)  85.00  78.00  95.00  190.20 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

 57,545.00  52,806.00  64,315.00  128,765.40 

R-134 กิโลกรัม (kg)  -    -    4,739.00  28,780.70 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

 -    -    5,307,680.00  32,234,384.00 

R-134a กิโลกรัม (kg)                 
27.00 

                
27.00 

                
27.00 

                
27.00 

กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ (kgCO2eq)

          
35,100.00 

          
35,100.00 

          
35,100.00 

          
35,100.00 

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนชีวภาพ 
(Biogenic Emissions)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kgCO2eq)

0 0 0 0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน*,** ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการซื้อและใช้พลังงาน 
ขอบเขต 2
Total Indirect GHGs 
Emissions from Energy 
Purchased & Consumed 
(Scope2)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า (kgCO2eq)

 91,257,062.70  92,422,479.16  97,525,632.35  94,499,098.94 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2eq)

 91,257.06  92,422.48  97,525.63  94,499.10 

ร้อยละต่อก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(% per Total GHG Emission)

96.33% 96.15% 91.17% 72.74%

หมำยเหตุ
* ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในปี 2563 ขยำยควำมครอบคลุมเป็น 14 โรงพยำบำล เทียบกับข้อมูลที่เปิดเผย 

ในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน BDMS ปี 2562 ดังนี้
• โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่

• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่

• โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน

• โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์

• โรงพยำบำลบีเอ็นเอช

• โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ

• โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต

• โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่

• โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ

• โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท

• โรงพยำบำลพญำไท 2

** แนวทำงกำรค�ำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ Emission factor อ้ำงอิงตำมองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
(http://www.tgo.or.th/) 

*** จ�ำนวนวันนอนผู้ป่วยรวมโดยได้รวมผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับกำรแปลงค่ำเพื่อให้ออกมำเป็นฐำนเดียวกันกับผู้ป่วยในแล้ว
**** ปริมำณสำรท�ำควำมควำมเย็นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขยำยขอบเขตกำรเก็บข้อมูลในปี 2563

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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บัุคลากรเป่�ยมศักยภาพ

หลักการและความส�าคัญ

BDMS ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงำนเพื่อควำมส�ำเร็จ
ของกำรด�ำเนนิธรุกจิให้บรกิำรด้ำนสุขภำพ ซึง่ต้องอำศัยควำมรูค้วำมเชีย่วชำญของบคุลำกร
เป็นส�ำคัญ ดังนั้น BDMS จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงำนและผู้รับเหมำให้บริกำรอย่ำง
เป็นธรรมและสอดคล้องตำมหลักสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบััติิการจ้างและเลิกจ้างบัุคลากร

BDMS ก�ำหนดแนวทำงกำรจ้ำงและเลิกจ้ำงงำนส�ำหรับบุคลำกรสนับสนุนและบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์โดยกำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชนสำกลและควำมเท่ำเทียมกัน ตลอดจน
สทิธใินสถำนทีท่�ำงำนในองค์กร ไม่เลอืกปฏบิตัแิละให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ครอบคลมุ
ถึงสตรี ผู้พิกำร หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส

แนวปฏิบััติิด้านแรงงาน 
และสิทธิมนุษยชน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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นโยบายเกิ่�ยวกิับกิารืจ้างงานท่�ไม่เล่อกิป้ฏิิบัติ

ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลำกรด้วยเหตุปัจจัย
ด้ำนควำมหลำกหลำย เช่น อำยุ เพศ  
อัตลักษณ์หรือกำรแสดงออกทำงเพศ 
รสนิยมทำงเพศ เช้ือชำติ สัญชำติ สีผิว 
ควำมพิกำร ศำสนำ สถำนะกำรแต่งงำน 
กำรตั้งครรภ์ สถำนะกำรเกณฑ์ทหำร หรือ
ปัจจยัอืน่ ๆ  เนือ่งจำกอคตทิีไ่ม่เก่ียวข้องกับ
งำน

ไม่เลือกปฏิบัติในกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกรเข้ำท�ำงำนด้วยเหตุปัจจัยด้ำน
ควำมหลำกหลำย โดยพิจำรณำจำก
คณุสมบตัแิละควำมสำมำรถในกำรส่งมอบ
งำนตำมต�ำแหน่งงำน

พัฒนำบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค  
ไม่เลอืกปฏิบตั ิโดยค�ำนงึถงึควำมเหมำะสม
และควำมต้องกำรทักษะของต�ำแหน่งงำน 
เพ่ือสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
อย่ำงเท่ำเทียม

จ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์
ในรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย
แรงงำน ตรงเวลำ และไม่หักค่ำจ้ำงพนักงำน
เว้นแต่เป็นกำรด�ำเนินกำรท่ีไม่ ขัดต่อ
กฎหมำย

จ่ำยค่ำตอบแทนส�ำหรับบุคลำกรทุกคน 
ครอบคลุมท้ัง เพศชำยและเพศหญิง 
ในทุกระดับต�ำแหน่งงำนอยำ่งเท่ำเทียมกนั
ในงำนท่ีมีคุณค่ำเท่ำกัน

ก�ำหนดและเ ปิด เผยหลัก เกณฑ์กำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำน
รับทรำบอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือให้
พนกังำนสำมำรถพัฒนำกำรปฏบิติังำนตำม
ควำมเหมำะสมของต�ำแหน่งงำน และเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

กำรโอนย้ำยเพ่ือโอกำสก้ำวหน้ำในสำยอำชีพต้องอยู่ภำยใต้ 
ควำมเสมอภำคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุปัจจัยด้ำนควำม 
หลำกหลำย

กำรให้ออกจำกงำนต้องมีสำเหตุมำจำกผลกำรปฏิบัติงำนท่ีไม่ได้ 
ตำมคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน ไม่สำมำรถท�ำหน้ำท่ีได้ตำม 
ต�ำแหน่งงำน มีกำรกระท�ำผิดทำงวินัย จนต้องโทษให้ออกจำกงำน  
มีเหตุผลด้ำนสุขภำพท่ีวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือด้วยสำเหตุอ่ืน 
ท่ีไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติและเหตุปัจจัยด้ำนควำมหลำกหลำย

การรายงานกรณีพบเห็นการละเมิดแนวปี่ฏิิบัติ

หำกพนักงำนพบเห็นกำรละเมิดแนวปฏิบัติ หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยกำรจ้ำงงำนที่ไม่เลือกปฏิบัติ สำมำรถติดต่อ 
สำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกลำง ได้ที่

 หมายเลขโทรศััพท์ 02-755-1911 และ 02-755-1912

 อีเมล์ bdmscorp@bdms.co.th 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบายกิารืจ้างและเลิกิจ้างแพทย์

BDMS ก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรแพทย์ในรูปแบบสมำชิกขององค์กรแพทย์ (Medical Staff Organization) ซึ่งอ้ำงอิง
แนวทำงตำมข้อก�ำหนดทั้งแนวทำงกำรจ้ำงและกำรเลิกจ้ำงตำมรำยละเอียดดังนี้
  

ตัวอย่างเกณฑ์การเข้าเปี่็นสมาชิกองค์กรแพทย์ของ BDMS

คณุสมบตัคิวำมเชีย่วชำญ ระดบักำรศกึษำ 
กำรฝ ึ กอบรมทำงด ้ ำนวิ ช ำชีพและ
ประสบกำรณ์ ใบประกอบโรคศิลป์ฉบับ
ปัจจุบัน และข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
ต่อเนื่องทำงด้ำนกำรแพทย์ของผู้สมัคร

รำยชื่อของบุคคลที่มีประสบกำรณ์กำรเฝ้ำ
สังเกตและท�ำงำนร่วมกับผู้สมัครและเป็น 
ผู้ท่ีสำมำรถให้กำรอ้ำงอิงอย่ำงเพียงพอ
เก่ียวกับทำงวิชำชีพแพทย์และควำมมี
จริยธรรมทำงกำรแพทย์ของผู้สมัคร

เหตกุำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรถกูปฏิเสธหรอื
ถูกถอดถอนใบประกอบโรคศิลป์ สิทธิใน
กำรรักษำจำกสถำบันอื่น กำรได้รับกำร 
แต่งตั้งเป็นสมำชิกทำงกำรแพทย์ กำรเคย
ถูกฟ้องร้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่บกพร่อง 
ประวัติอำชญำกรรม กำรได้รับและอ่ำน 
กฎระเบยีบข้อบงัคบั รวมทัง้กำรยนิยอมให้
มีพันธะผูกพันตำมข้อสัญญำของธรรมนูญ
องค์กรแพทย์/ ทันตแพทย์ 

ตัวอย่างเกณฑ์การสิ�นสภาพสมาชิกองค์กรแพทย์ของ BDMS

ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมกำรรักษำผู ้ป่วยที่  
โรงพยำบำลในเครือ BDMS เป็นเวลำตัง้แต่ 
1 ปี ขึ้นไป

ถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
เวชกรรมโดยแพทยสภำ/ ทันตแพทยสภำ 
หรือกองประกอบโรคศิลป์

ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนโรงพยำบำล 
ในเครือ BDMS

ขำดคุณสมบัติและคณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำเห็นควรให้ออกจำกกำรเป็น
สมำชิก

เสียชีวิต สิ้นสมำชิกภำพเมื่อครบ 80 ปี เว้นแต่จะ 
ได้รับกำรต่อสมำชิกภำพจำกฝ่ำยบริหำร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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สุรืุป้ภาพรืวมบุคลากิรืข่อง BDMS 

พนักงานเต็มเวลาทั้งเคร�อ BDMS (ไม�รวมแพทย�)

สัดส�วนบุคลากรเต็มเวลาทั้งเคร�อ BDMS

แพทย�

9%

บุคลากรสายงาน
สนับสนุนทั่วไป

42%

บุคลากรทางการแพทย�
(ไม�รวมแพทย�)

49%

เพศหญิง

83%

เพศชาย

17%

แพทย�เต็มเวลาทั้งเคร�อ BDMS

เพศหญิง

47%

เพศชาย

53%

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส�วนเพศพนักงานตามระดับตำแหน�งงาน
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สัดส�วนพนักงานระดับผู�จัดการในสายการรักษาทั้งหมด
(ไม�รวมแพย�และผู�บร�หารระดับสูง) ทั้งเคร�อ BDMS

เพศชาย

8%

เพศหญิง

92%

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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คณะกิรืรืมกิารืสุวัสุด้ิกิารืในสุถานป้รืะกิอบกิิจกิารื

BDMS ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำรตำมข้อก�ำหนด  
ซึง่ประกอบไปด้วยลกูจ้ำงระดบับังคบับญัชำและระดบัปฏบิตักิำร จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน 
เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงำนทุกคนจำกทุกระดับ (ร้อยละ 100) โดยก�ำหนดให้ 
คณะกรรมกำรดังกล่ำวด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี และจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 
รำยไตรมำสหรือเมื่อกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งร้องขอ

ความรืับผ่ิด้ชอบคณะกิรืรืมกิารืสุวัสุด้ิกิารืในสุถานป้รืะกิอบกิิจกิารื BDMS

ร่วมหำรือกับนำยจ้ำงเพื่อจัด
สวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำง

ให้ค�ำปรกึษำหำรือและเสนอแนะ
ควำมเหน็แก่นำยจ้ำงในกำรจดั
สวัสดิกำรส�ำหรับลูกจ้ำง

ตรวจตรำ ควบคุม และดูแล
กำรจัดสวัสดิกำรที่นำยจ้ำงจัด
ให้แก่ลูกจ้ำง

เสนอข้อคิดเห็นและแนวทำง
ในกำรจัดสวัสดิกำร ท่ี เป ็น
ประโยชน์ส�ำหรับลูกจ้ำงต่อ
คณะกรรมกำรสวสัดิกำรแรงงำน

คณะกิรืรืมกิารืสุวัสุด้ิกิารืและตัวอย่างกิารืตอบสุนองด้้านสุวัสุด้ิกิารืสุำาห่รืับ
พนักิงาน

คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำรของโรงพยำบำลในเครือ BDMS มีกำร
ประชุมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรับฟังและปรับกำรด�ำเนินงำน ตำมข้อคิดเห็นของพนักงำนและ
บรบิทของบรษิทั เช่น จดัตัง้ชมรมพนกังำนทำงด้ำนส่งเสรมิสุขภำพ จัดหำอปุกรณ์ทำงกำร
แพทย์เกี่ยวกับกำรตรวจ Sleep Test แบบ Co-pay เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2563 มีตัวอย่ำง
กำรด�ำเนินงำนของโรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำเพื่อตอบสนองพนักงำนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   

กำรจัดตลำดนัดพนักงำนให้พนักงำนท่ีหยุดมำขำยของอำทิตย์ละ 
2 ครั้ง เพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่งเสริมรำยได้

กิจกรรมพนักงำน เช่น งำนเกษียณอำยุ งำนเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมมอบ
ก�ำลังใจในคืนข้ำมปี ส�ำหรับพนักงำนเวรบ่ำย-ดึก

กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดให้พนักงำนทุกคน และจับฉลำกมอบ
รำงวัล ประจ�ำทุกเดือน

โครงกำรข้ำวฟรี 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำย ส่งเสริมสุขภำพใจ ห่วงใยสุขภำพเงิน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบายและแนวป้ฏิิบัติเกิ่�ยวกิับสุิทธุิมนุษยชน

BDMS สนับสนุนให้พนักงำน 
มีสิทธิในฐำนะพลเมืองโดย
ชอบธรรมตำมกฎหมำย

BDMS ไม่สนับสนุนกิจกำร 
ท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
สำกลและกำรทุจริต

พ นั ก ง ำ น ทุ ก ค น มี โ อ ก ำ ส 
เท่ำเทียมในกำรท�ำงำนและ 
รบัผดิชอบตำมขดีควำมสำมำรถ
ของแต่ละคน

พนกังำนทกุคนมีโอกำสพฒันำ
ตนเองและมีเสรีภำพในกำร
แสดงควำมเหน็อนัเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทและไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น

พนักงำนทุกคนต้องไม่ละเมิด 
คุกคำม เลือกปฏิบัติต่อผู ้อื่น 
เนีอ่งจำกควำมหลำกหลำยของ
ปัจเจก และสนับสนุนควำม
เห็นต่ำงเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
ในองค์กร

BDMS ไม ่จ ้ำงแรงงำนเด็ก 
ท่ี มีอำยุต�่ำกว ่ำ 18 รวมถึง 
กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวผิด
กฎหมำย

BDMS จะปฏิบัติต่อพนักงำน
อย่ำงเท่ำเทียมตำมข้อก�ำหนด 
รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ผู ้ที่ฝ ่ำฝ ืนนโยบำยดังกล ่ำว  
จะได้รับกำรพิจำรณำควำมผิด
ทำงวินัยตำมข้อก�ำหนดของ 
BDMS หรือกฎหมำย

ดูรายละเอียดนโยบายเพ่ิมเติมท่ี  
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20160216-bdms-hr-th.pdf
ดูรายละเอียดการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษัยชนท่ีบทจรรยาบรรณธุรกิจ BDMS

นโยบัายและแนวปฏิบััติิด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

BDMS ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสทิธมินษุยชนเพือ่แสดงควำมตระหนกัและ
ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเคำรพสทิธมินษุยชนสำกล และมุง่หวงัให้บคุลำกรทกุคนด�ำเนินกำร
ตำมนโยบำยดังกล่ำว

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงานตามนโยบายและแนวป้ฏิิบัติเกิ่�ยวกิับสุิทธุิมนุษยชน ป้ี 2563 

0 กรณี
ร้องเรียนด้าน

การเล่อกปี่ฏิิบัติและสิทธุ์มนุษยชน

ร้อยละ 100
ของพนักงานทั�งหมด

ได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธุ์มนุษยชน
และการไม่เล่อกปี่ฏิิบัติ 

พนักงำนใหม่ : ผ่ำนกำรปฐมนิเทศ 
พนักงำนปัจจุบัน : ผ่ำน Clip ที่ต้อง 
เข้ำอบรมก่อนกำรท�ำแบบส�ำรวจ 
ควำมผูกพันของพนักงำนประจ�ำปี

193 คน
การจ้างงานคนพิการ 
ภายในเคร่อ BDMS

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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สถิ่ิติิผลด�าเนินงานด้านบัุคลากรและแรงงาน

บุคลากรสนับสนุนและบุคลากรทางการแพทย์ (ไม่รวมแพทย์)

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

พนักิงานแบ่งตามป้รืะเภทสุัญญากิารืจ้างงาน

จ�ำนวนพนักงำนเต็มเวลำท้ังหมด คน 31,142 32,293 33,306 31,107

5,637 25,505 5,670 26,623 5,790 27,516 5,424 25,683

% 18.10 81.90 17.56 82.44 17.38 82.62 17.44 82.56

  ประเทศไทย คน 30,806 31,965 32,977 30,801

5,530 25,276 5,566 26,399 5,687 27,290 5,327 25,474

  กัมพูชำ คน 336 328 329 306

107 229 104 224 103 226 97 209

จ�ำนวนพนักงำนไม่เต็มเวลำท้ังหมด คน 6,168 7,287 6,896 5,237

1,071 5,097 1,439 5,848 1,403 5,493 1,262 3,975

% 17.36 82.64 19.75 80.25 20.35 79.65 24.10 75.90

  ประเทศไทย คน 6,109 7,238 6,857 5,167

1,045 5,064 1,419 5,819 1,385 5,472 1,236 3,931

  กัมพูชำ คน 59 49 39 70

26 33 20 29 18 21 26 44

ความห่ลากิห่ลายข่องกิรืรืมกิารืบรืิษัท

กรรมกำรบริษัท คน 13 14 14 16

12 1 13 1 13 1 14 2

ร้อยละเทียบกับ
กรรมกำรทั้งหมด

92.31 7.69 92.86 7.14 92.86 7.14 87.50 12.50

  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ร้อยละเทียบกับ
กรรมกำรทั้งหมด

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 2 2 1 1

1 1 1 1 1 0 1 0

ร้อยละเทียบกับ
กรรมกำรทั้งหมด

15.38 15.38 7.14 6.25

7.69 7.69 7.14 7.14 7.14 0.00 6.25 0.00

  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 11 12 13 15

11 0 12 0 12 1 13 2

ร้อยละเทียบกับ
กรรมกำรทั้งหมด

84.62 92.31 92.86 93.75

84.62 0.00 85.71 0.00 85.71 7.14 81.25 12.50

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

ความห่ลากิห่ลายข่องพนักิงาน (ตามรืะด้ับตำาแห่น่ง)
(ไม่รวมกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่และที่ปรึกษำซึ่งไม่มีระดับต�ำแหน่ง)

พนักงำนเต็มเวลำท้ังหมด 
จ�ำแนกตำมระดับต�ำแหน่ง

คน 31,128 32,280 33,298 31,096

5,627 25,501 5,660 26,620 5,782 27,516 5,415 25,681

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนทั้งหมด

18.08 81.92 17.53 82.47 17.36 82.64 17.41 82.59

พนักงำนระดับผู้จัดกำรท้ังหมด คน 1,086 1,189 1,255 1,270

368 718 401 788 399 856 398 872

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

33.89 66.11 33.73 66.27 31.79 68.21 31.34 68.66

ผู้บริหำรระดับสูง 
(ระดับห่ำงจำกกรรมกำร 
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ไม่เกิน 
2 ต�ำแหน่ง)

คน 15 18 16 14

12 3 14 4 13 3 12 2

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

80.00 20.00 77.78 22.22 81.25 18.75 85.71 14.29

  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 4 2 2 1

3 1 1 1 1 1 1 0

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

6.06 3.03 3.03 1.52

20.00 6.67 5.56 5.56 6.25 6.25 7.14 0.00

  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 11 16 14 13

9 2 13 3 12 2 11 2

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

16.67 24.24 21.21 19.70

60.00 13.33 72.22 16.67 75.00 12.50 78.57 14.29

พนักงำนระดับ 
ผู้จัดกำรอำวุโสข้ึนไป

คน 223 247 245 237

124 99 133 114 127 118 121 116

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

55.61 44.39 53.85 46.15 51.84 48.16 51.05 48.95

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

0.45 0.00 0.00 0.00

0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 118 119 101 90

67 51 63 56 54 47 45 45

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

52.91 48.18 41.22 37.97

30.04 22.87 25.51 22.67 22.04 19.18 18.99 18.99

  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 104 128 144 147

57 47 70 58 73 71 76 71

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

46.64 51.82 58.78 62.03

25.56 21.08 28.34 23.48 29.80 28.98 32.07 29.96

พนักงำนระดับผู้จัดกำรระดับกลำง คน 712 789 847 870

208 504 233 556 235 612 240 630

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

29.21 70.79 29.53 70.47 27.74 72.26 27.59 72.41

  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 11 10 10 11

7 4 3 7 4 6 6 5

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

1.54 1.27 1.18 1.26

0.98 0.56 0.38 0.89 0.47 0.71 0.69 0.57

  อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 563 615 644 653

159 404 184 431 186 458 188 465

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

79.07 77.95 76.03 75.06

22.33 56.74 23.32 54.63 21.96 54.07 21.61 53.45

  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 138 164 193 206

42 96 46 118 45 148 46 160

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

19.38 20.79 22.79 23.68

5.90 13.48 5.83 14.96 5.31 17.47 5.29 18.39

พนักงำนระดับผู้จัดกำรระดับต้น คน 136 135 147 149

24 112 21 114 24 123 25 124

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

17.65 82.35 15.56 84.44 16.33 83.67 16.78 83.22

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 1 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

0.74 0.00 0.00 0.67

0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67

 อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 113 106 113 113

21 92 15 91 19 94 21 92

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

83.09 78.52 76.87 75.84

15.44 67.65 11.11 67.41 12.93 63.95 14.09 61.74

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 22 29 34 35

3 19 6 23 5 29 4 31

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

33.33 43.94 23.13 23.49

2.21 13.97 4.44 17.04 3.40 19.73 2.68 20.81

พนักงำนระดับปฏิบัติกำรท้ังหมด คน 30,042 31,091 32,043 29,826

24,783 5,259 25,832 5,383 26,660 5,017 24,809 25,832

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

82.49 16.91 83.09 16.80 83.20 16.82 83.18 83.09

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 12,447 12,811 12,983 10,426

1,834 10,613 1,785 11,026 1,815 11,168 1,432 8,994

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

41.43 41.20 40.52 34.96

6.10 35.33 5.74 35.46 5.66 34.85 4.80 30.15

 อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 15,992 16,511 17,143 17,461

12,984 3,047 13,464 3,110 14,033 3,150 14,311 13,464

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

53.23 53.11 53.50 58.54

43.22 9.80 43.31 9.71 43.79 10.56 47.98 43.31

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 1,603 1,769 1,917 1,939

417 1,186 427 1,342 458 1,459 435 1,504

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

5.34 5.69 5.98 6.50

1.39 3.95 1.37 4.32 1.43 4.55 1.46 5.04

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

พนักงำนระดับผู้จัดกำร 
ในสำยกำรรักษำทั้งหมด 
(ไม่รวมแพทย์และผู้บริหำรระดับสูง)

คน 258 279 297 302

16 242 19 260 23 274 24 278

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนในระดับ

เดียวกัน

6.20 93.80 6.81 93.19 7.74 92.26 7.95 92.05

ความห่ลากิห่ลายข่องพนักิงาน (ตามป้รืะเภทงาน)

พนักงำนเต็มเวลำท้ังหมด  
จ�ำแนกตำมประเภทงำน

คน 31,142 32,293 33,306 31,107

5,637 25,505 5,670 26,623 5,790 27,516 5,424 25,683

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนทั้งหมด

18.10 81.90 17.56 82.44 17.38 82.62 17.44 82.56

บุคลำกรทำงกำรแพทย์  
(ไม่รวมแพทย์) 
(เช่น พยำบำล เภสัชกร  
นักกำยภำพบ�ำบัด นักรังสีเทคนิค  
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เป็นต้น)

คน 16,366 17,436 18,051 16,780

1,137 15,229 1,204 16,232 1,226 16,825 1,138 15,642

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

6.95 93.05 6.91 93.09 6.79 93.21 6.78 93.22

  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 7,847 8,209 8,259 6,625

573 7,274 580 7,629 577 7,682 458 6,167

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

47.95 47.08 45.75 39.48

3.50 44.45 3.33 43.75 3.20 42.56 2.73 36.75

  อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 7,901 8,499 8,964 9,281

516 7,385 569 7,930 582 ,8382 618 8,663

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

48.28 48.74 49.66 55.31

3.15 45.12 3.26 45.48 3.22 46.44 3.68 51.63

  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 618 728 828 874

48 570 55 673 67 761 62 812

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

3.78 4.18 4.59 5.21

0.29 3.48 0.32 3.86 0.37 4.22 0.37 4.84

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

บุคลำกรสำยงำนสนับสนุนท่ัวไป คน 14,776 14,857 15,255 14,327

4,500 10,276 4,466 10,391 4,564 10,691 4,286 10,041

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

30.45 69.55 30.06 69.94 29.92 70.08 29.92 70.08

  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 4,613 4,612 4,734 3,813

1,268 3,345 1,208 3,404 1,242 3,492 980 2,833

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

31.22 31.04 31.03 26.61

8.58 22.64 8.13 22.91 8.14 22.89 6.84 19.77

  อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 8,892 8,856 9,039 9,037

2,744 6,148 2,743 6,113 2,788 6,251 2,787 6,250

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

54.33 50.79 50.07 53.86

18.57 41.61 18.46 41.15 18.28 40.98 19.45 43.62

  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 1,271 1,389 1,482 1,477

488 783 515 874 534 948 519 958

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนใน
ประเภทงำน

เดียวกัน

7.77 7.97 8.21 8.80

3.30 5.30 3.47 5.88 3.50 6.21 3.62 6.69

พนักงำนที่เป็นชำวต่ำงชำติ 
(ไม่รวมแพทย์)

คน 653 706 331 316

ร้อยละเทียบกับ
พนักงำนทั้งหมด

2.10 2.19 0.99 1.02

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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บุคลากรทางการแพทย์ (เฉพาะแพทย์)

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

จำานวนแพทย์ตามป้รืะเภทสุัญญากิารืจ้างงาน

จ�ำนวนแพทย์เต็มเวลำท้ังหมด คน 2,691 2,861 3,013 2,980

1,453 1,238 1,542 1,319 1,596 1,417 1,565 1,415

ร้อยละ 53.99 46.01 53.90 46.10 52.97 47.03 52.52 47.48

 ประเทศไทย คน 2,659 2,818 2,974 2,936

1,432 1,227 1,511 1,307 1,573 1,401 1,535 1,401

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์เต็ม

เวลำทั้งหมด 

98.81 98.50 98.71 98.52

53.21 45.60 52.81 45.68 52.21 46.50 51.51 47.01

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 72 65 82 59

28 44 24 41 33 49 22 37

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์เต็ม

เวลำทั้งหมด 

2.68 2.27 2.72 1.98

1.04 1.64 0.84 1.43 1.10 1.63 0.74 1.24

 อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 1,850 1,953 2,021 1,985

901 949 935 1,018 934 1,087 902 1,083

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์เต็ม

เวลำทั้งหมด 

68.75 68.26 67.08 66.61

33.48 35.27 32.68 35.58 31.00 36.08 30.27 36.34

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 737 800 863 892

503 234 552 248 598 265 611 281

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์เต็ม

เวลำทั้งหมด 

27.39 27.96 28.64 29.93

18.69 8.70 19.29 8.67 19.85 8.80 20.50 9.43

 กัมพูชำ คน 32 43 39 44

21 11 31 12 23 16 30 14

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์เต็ม

เวลำทั้งหมด 

1.19 1.50 1.29 1.48

0.78 0.41 1.08 0.42 0.76 0.53 1.01 0.47

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 0 1 1 0

0 0 0 1 0 1 0 0

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์เต็ม

เวลำทั้งหมด 

0.00 0.03 0.03 0.00

0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

137



ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

 อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 28 37 40 38

18 10 28 9 28 12 27 11

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ 

เต็มเวลำทั้งหมด 

1.04 1.29 1.33 1.28

0.67 0.37 0.98 0.31 0.93 0.40 0.91 0.37

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 4 5 6 6

3 1 3 2 3 3 3 3

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ 

เต็มเวลำทั้งหมด 

0.15 0.17 0.20 0.20

0.11 0.04 0.10 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10

จ�ำนวนแพทย์ไม่เต็มเวลำท้ังหมด คน 9,567 9,581 10,022 9,550

5,376 4,191 5,264 4,317 5,450 4,572 5,168 4,382

ร้อยละ 56.19 43.81 54.94 45.06 54.38 45.62 54.12 45.88

 ประเทศไทย คน 9,506 9,504 9,963 9,503

5,331 4,175 5,204 4,300 5,401 4,562 5,132 4,371

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

99.36 99.20 99.41 99.51

55.72 43.64 54.32 44.88 53.89 45.52 53.74 45.77

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 843 784 841 703

376 467 337 447 377 464 325 378

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

8.81 8.18 8.39 7.36

3.93 4.88 3.52 4.67 3.76 4.63 3.40 3.96

 อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 7,083 7,085 7,444 7,096

3,804 3,279 3,682 3,403 3,826 3,618 3,607 3,489

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

74.04 73.95 74.28 74.30

39.76 34.27 38.43 35.52 38.18 36.10 37.77 36.53

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 1,580 1,635 1,678 1,704

1,151 429 1,185 450 1,198 480 1,200 504

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

16.52 17.07 16.74 17.84

12.03 4.48 12.37 4.70 11.95 4.79 12.57 5.28

 กัมพูชำ คน 61 77 59 47

45 16 60 17 49 10 36 11

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

0.64 0.80 0.59 0.49

0.47 0.17 0.63 0.18 0.49 0.10 0.38 0.12

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 5 2 1 1

3 2 1 1 1 0 1 0

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

0.05 0.02 0.01 0.01

0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00

 อำยุระหว่ำง 30 - 50 ปี คน 50 69 49 40

37 13 54 15 41 8 30 10

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

0.52 0.72 0.49 0.42

0.39 0.14 0.56 0.16 0.41 0.08 0.31 0.10

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 6 6 9 6

5 1 5 1 7 2 5 1

ร้อยละเทียบกับ
จ�ำนวนแพทย์ไม่
เต็มเวลำทั้งหมด 

0.06 0.06 0.09 0.06

0.05 0.01 0.05 0.01 0.07 0.02 0.05 0.01

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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การพัฒนา 
บัุคลากร

หลักการและความส�าคัญ

พนักงำนท่ีมีศักยภำพเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรขับเคล่ือนกลยุทธ์ของ BDMS โดยเฉพำะ 
กำรส่งมอบบริกำรด้ำนสุขภำพที่เหนือระดับและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรม ซึ่ง BDMS เข้ำใจถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว และตระหนักดีว่ำกำรพัฒนำบุคลำกร 
ยังสำมำรถเป็นกำรจูงใจให้คนอยำกร่วมงำนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ BDMS  
ไปพร้อม ๆ กัน

แนวทางการฝึกอบัรมพนักงาน

BDMS ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำและฝึกอบรม (Education and Training  
Committee) ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย 
กำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนทั้งสำยกำรแพทย์ (Clinical) และสำยงำนสนับสนุน  
(Non Clinical) ในโรงพยำบำลรวมถึงพนักงำนใหม่ พนักงำนคู่สัญญำ พนักงำนชั่วครำว  
ให้ได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อควำมเข้ำใจต่อทิศทำงขององค์กรและควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ต่องำนที่รับผิดชอบรวมถึงระบบคุณภำพของโรงพยำบำล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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กิารืฝึึกิอบรืมข่อง BDMS

การปี่ฐมนิเทศัพนักงานใหม่
(General Orientation)

เพื่อรับทรำบข้อมูล วิสัยทัศน์และ พันธกิจ
องค์กร ระบบคุณภำพของโรงพยำบำล

การปี่ฐมนิเทศัพนักงานใหม ่
ในหน่วยงาน 

(Unit Orientation)
เพือ่รบัทรำบพนัธกิจของหน่วยงำน ขอบเขต 
กำรให้บริกำร (Scope of Service) 
นโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

การฝึกอบรมภาคบังคับ
(Mandatory Training)

ครอบคลุมกลยุทธ์ ระบบคุณภำพและ 
กำรพฒันำคณุภำพ กำรดบัเพลงิข้ันพ้ืนฐำน  
กำรช่วยชวีติขัน้พืน้ฐำน ทีก่�ำหนดให้รบักำร 
อบรมทุกๆ 2 ปี และหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
ส�ำหรับพนักงำนวิชำชีพ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Training)

ตำมข้อมูลจำกกำรติดตำมอุบัติกำรณ์ กำรร้องเรียนของผู้ป่วย 
กำรเปลี่ยนกระบวนกำรท�ำงำน หรือเทคโนโลยีใหม่

โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำกับพนักงำนที่มี 
ควำมประสงค์จะศึกษำต่อ

เป้าหมายการฝึกอบัรมบัุคลากรของ BDMS

BDMS ประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรมพนักงำนโดยพิจำรณำจำกทิศทำงกลยุทธ์ขององค์กร ส�ำรวจควำมต้องกำรในกำรอบรมของ
พนักงำน ผลกำรประเมิน Competency ปัญหำจำกกำรด�ำเนินงำน ข้อมูลด้ำนคุณภำพ วิทยำกำรใหม่ และกฎหมำย เป็นต้น  
เพือ่จดัท�ำแผนพฒันำบคุลำกรรำยบคุคล (Individual Development Plan) และฝึกอบรมตำมแผนร่วมกบัองค์กรแพทย์ องค์กรพยำบำล 
และศูนย์คุณภำพ ตำมแผนงำนและบันทึกประวัติฝึกอบรม โดย BDMS ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรฝึกอบรมอย่ำงน้อยปีละ 30 ชั่วโมง 
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถให้เกิดทักษะและควำมช�ำนำญทั้งบุคลำกรทั่วไปและบุคลำกรทำงกำรแพทย์
   
 

การฝึกอบรมทั่วไปี่

การพัฒนาศัักยภาพ
ให้มีความสามารถเพิ่มข้�น
(Reskill Development)

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ 
(Upskill Development)

การฝึกอบรมและพัฒนา
ระดับบริหารจัดการ

การฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพส�าหรับพนักงานที่ดูแลผู้ปี่่วยและผู้มารับบริการ (Clinical Staff)

การเพิ่มทักษะทางคลินิก 
(Clinical Skill) 

หลักสูตรการกู้ชีวิตขั�นสูง 
(Advanced Cardiovascular  

Life Support: ACLS)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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การปี่รับแนวทางการฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์และวิทยาการเสม่อนจริง

BDMS บูรณำกำรเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ในกำรฝึกอบรมและพัฒนำในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Class) ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)  
และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) ซึ่งพนักงำนสำมำรถอบรมและเรียนรู้ผ่ำนอุปกรณ์มือถือที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรเรียนรู้ได ้
ทุกที่ทุกเวลำภำยใต้ระบบควำมปลอดภัยของกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษัท และมีรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับแต่ละสำยวิชำชีพ 

การเพิ่มทักษะทางคลินิก 
(Clinical Skill)

BDMS จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะทำงคลินิก (BDMS Training 
Center for Clinical Skill) ท่ีฝึกอบรมด้วยสถำนกำรณ ์
เสมือนจริง (Simulation-based Training) ส�ำหรับแพทย์  
พยำบำลวิชำชีพ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล 
ท้ังเครือข่ำย โดยเน้นด้ำนศัลยกรรมกระดูก อุบัติเหตุ สมองและ
ระบบประสำท หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง เพ่ือมุ่งสู่ 
ศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศและเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

การฝึกอบรมพนักงานสายงานสนับสนุน 
(Non-clinical Staff) 

BDMS มุ่งพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลในปี 2563 ซึ่งมีควำมจ�ำเป็น 
และมีบทบำทมำกในกำรท�ำงำนและในชีวิตประจ�ำวัน จึงจัดอบรม 
ให้แก่พนักงำนสำยงำนสนับสนุน เพื่อเสริมทักษะด้ำนดิจิทัล  
กำรตระหนักรู ้และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้ง 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้พนักงำนได้มีทักษะที่พร้อมส�ำหรับ 
กำรท�ำงำนมำกยิ่งขึ้น ครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท�ำสื่อ 
ฝึกอบรมออนไลน์ เทคนิคกำรใช้ส่ือเพื่อกำรน�ำเสนอ กำรคิด 
เชงิออกแบบ (Design Thinking) กำรตลำดยคุดจิทิลั กำรเสรมิสร้ำง 
แบรนด์ผู้น�ำ (Building a Leadership Brand) และกำรวิเครำะห์ 
ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Data Analytics for Business) เป็นต้น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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โครงการฝึกอบัรมพนักงาน

BDMS จัดกำรฝึกอบรมพนักงำนในปี 2563 โดยมุ่งอบรมเรื่อง UpSkills และ ReSkills 
ด้ำนกำรให้บริกำรและนวัตกรรม รวมถึงโครงกำร Talent Program และโครงกำร 
ส�ำหรับผู้จัดกำรหน้ำใหม่ (New Manager Program) เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรท�ำงำน เพิ่มระดับควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กร และเพ่ือกำรปรับ 
ต�ำแหน่งและปรับระดับควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนประจ�ำปีอย่ำงเหมำะสม

กิารืฝึึกิอบรืม Discover Yourself:  
Working Successfully With Your Team

BDMS ร่วมกบัจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ด�ำเนนิกำรฝึกอบรมในหวัข้อ Discover Yourself: 
Working Successfully With Your Team เพื่อเพิ่มทักษะในกำรให้บริกำร ควำมเข้ำใจ
ตนเองและเข้ำใจควำมแตกต่ำงโดยเฉพำะกำรท�ำงำนกับผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อดึงจุดแข็ง 
มำสร้ำงควำมแขง็แรงให้กบัหน่วยงำนสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัอย่ำงรำบรืน่ โครงกำรดังกล่ำว
มุ ่งเน้นที่กำรฝึกให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญของกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต กำรค้นหำ 
แรงบันดำลใจ กำรเข้ำใจวิถีชีวิตของคนแต่ละรุ่น แนวทำงกำรท�ำงำนที่มีรูปแบบเฉพำะ 
ของแต่ละคน เป็นต้น นอกจำกน้ียังเป็นกำรฝึกให้พนักงำนมีควำมเห็นอกเห็นใจ 
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันและมีควำมสุขภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19  
ที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ ควำมเป็นอยู่ และจิตใจของพนักงำนในทำงใด
ทำงหนึ่ง

โครงกำรดังกล่ำวมีพนักงำนเข้ำร่วมกว่ำ 296 คน ในระบบออนไลน์และผลกำรประเมิน 
พบว่ำพนกังำนส่วนใหญ่มคีวำมคดิเหน็ว่ำสำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ได้ในชีวติจรงิ 
(4.51 คะแนนจำก 5 คะแนน) และคำดว่ำจะสำมำรถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกำรท�ำงำน 
ในองค์กร

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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โครืงกิารืพัฒนาความรืู้เพ่�อความป้ลอด้ภัยผู่้ป้่วย

BDMS มุง่เน้นควำมปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส�ำคญั จงึก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครอืจัดให้
มีกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและก�ำหนดตัวชี้วัดในกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ในปี 2563 มีตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรฝึกอบรม เช่น  
โรงพยำบำลกรุงเทพระยองจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำคบังคับส�ำหรับพนักงำนด้ำนมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน และจัดท�ำตัวชี้วัดกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับทุกหน่วยงำน 
ในองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ืองและลดควำมผิดพลำด
ในงำน

ส�ำหรบัโรงพยำบำลกรงุเทพพทัยำในฐำนะศนูย์แห่งควำมเป็นเลศิ (Center of Excellence) 
ด้ำนศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจ และศูนย์สมอง รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อ
เนื่อง ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย “Patient Safety Week” 
เพื่อสร ้ำงควำมรู ้ควำมเข ้ำใจในเป ้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู ้ป ่วยและสร ้ำง 
ควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล JCI ประกอบ 
ไปด้วยกำรให้ควำมรู้ด้ำน เป้ำหมำยควำมปลอดภัยผู้ป่วย (Patient Safety Goals)  
และกำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และแผนควำมปลอดภัย (Facility Management and 
Safety Plan) ของโรงพยำบำล รวมท้ังแนวคิดวฒันธรรมควำมปลอดภัย (Safety Culture) 
ซ่ึงพนักงำนสำมำรถเรียนรู ้ด้วยตนเองผ่ำนสื่อและกิจกรรมควำมรู ้ที่จัดให้ โครงกำร 
ดังกล่ำวประกอบไปด้วยกำรจัดประชำสัมพันธ ์และให้พนักงำนท�ำแบบทดสอบ 
เพื่อวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในปี 2563 โครงกำรดังกล่ำวของโรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำใช้งบประมำณจัดอบรม 
กว่ำ 40,000 บำท มีพนักงำนเข้ำร่วมกำรอบรมกว่ำ 150 คน โดยใช้เวลำ 2 ชั่วโมง และ
พนักงำนทุกคนเข้ำร่วมนิทรรศกำรให้ควำมรู้ Patient Safety Week กว่ำ 1,393 คน 
ใน 1 สัปดำห์ ส่งผลให้พนักงำนสำมำรถส่งมอบบริกำรโดยไม่มีควำมผิดพลำดและเกิด 
ควำมปลอดภัย ได้มำตรฐำนตำมควำมคำดหวังของสถำบัน JCI

ร้อยละ

92.13
“เห็นด้วยว่าความรู้

ความเข้าใจในเน่�อหามีปี่ระโยชน์
ต่อการปี่ฏิิบัติงาน”

สัดส�วนร�อยละพนักงานที่เข�าร�วมโครงการ
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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กิารืพัฒนาความรืู้ด้้านกิารืแพทย์อย่างต่อเน่�อง แบบ New Normal

BDMS ก�ำหนดให้หน่วยงำนวชิำกำรแพทย์ของโรงพยำบำลในเครอืด�ำเนนิโครงกำรพฒันำ
ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์ผ่ำนกำรจัดบรรยำยวิชำกำรอย่ำงต่อเน่ืองแบบ New Normal  
ที่สอดรับกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เพื่อให้แพทย์และ 
ทนัตแพทย์ลดควำมเสีย่งต่อกำรรบัและแพร่กระจำยเชือ้ภำยในโรงพยำบำลรวมทัง้พัฒนำ
ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์อย่ำงต่อเน่ืองตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้ในธรรมนูญแพทย์ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยประยุกต์เว็บไซต์ของฝ่ำยแพทย์ (www.bdmscmeonline.com) ควบคู่กับ
แอปพลิเคชัน Microsoft Teams และแอปพลิเคชันขององค์กร AMPOS ในส่วนของ 
กำรฝึกอบรมขององค์กรแพทย์ (BDMS MSO Training) โดยเชิญวิทยำกรมำบันทึก 
กำรบรรยำยล่วงหน้ำเพื่อเปิดผ่ำนเว็บไซต์ในวันบรรยำยจริงและให้แพทย์หรือทันตแพทย์
สำมำรถเข้ำดูคลิปย้อนหลังจำกท่ีใดก็ได้ ซ่ึงเป็นกำรปรับจำกรูปแบบปกติที่เป็นแบบ
ห้องเรียนเดือนละ 4 ครั้ง

ในปี 2563 BDMS ประเมินแพทย์และทันตแพทย์ที่เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยจำกควำม 
ครบถ้วนของจ�ำนวนหัวข้อท่ีจัดบรรยำยในแต่ละเดือน เพื่อให้แพทย์และทันตแพทย์ 
บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำต่อเนื่องเฉลี่ยมำกกว่ำ 20 หน่วยกิตต่อปี รวมท้ังพัฒนำควำมรู้
ด้ำนกำรแพทย์อย่ำงต่อเนื่องในทุกสถำนกำรณ์เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับแพทย์และ
ทันตแพทย์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย และสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อองค์กรว่ำมีมำตรฐำน 
ด้ำนควำมรู้ทำงกำรแพทย์ในระดับที่เชื่อถือได้และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

สุรืุป้ผ่ลกิารืพัฒนาบุคลากิรืข่อง BDMS ป้ี 2563

31 ชั่วโมง

ฝึกอบรมเฉ ล่ีย ต่อคนต่อปี 
ส�ำหรับบุคลำกรที่ไม่ใช่แพทย์ 
(เป้ำหมำยที่ 30 ช่ัวโมงต่อคน
ต่อปี)

เฉลี่ย 29 หน่วยกิต

กำรศึกษำต่อเน่ืองของแพทย์
ต่อคนต่อปี (เป้ำหมำยที่ 20  
หน่วยกิตต่อคนต่อปี)

2,134 บาท*

ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียต่อคนในกำร 
ฝึกอบรม (ไม่รวมแพทย์)

ร้อยละ 100
อัตรำกำรปรบัต�ำแหน่งบุคลำกร
ภำยในองค์กร จำกผลประเมิน
และควำมรู้ควำมสำมำรถ

* บริษัทประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเฉลี่ยภำยในปี 2563 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ส่งผลให้บริษัทปรับแนวทำงกำรฝึกอบรม 
เป็นระบบออนไลน์ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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สถิ่ิติิผลด�าเนินงานการพัฒนาบัุคลากร

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

กิารืฝึึกิอบรืมบุคลากิรื

การฝึกอบรมพนักงาน (ไม่รวมแพทย์)

ชั่วโมงฝึกอบรมพนักงำน
เต็มเวลำทั้งหมด

ชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ยต่อคน

49 45 43 31

40 52 38 47 36 45 30 32

    พยำบำล ชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ยต่อคน

84 81 70 43

90 78 91 70 72 68 47 40

    บุคลำกรทำงกำรแพทย์อื่น ๆ 
     (เช่น เภสชักร นักกำยภำพบ�ำบดั 
    นักเทคนิคอุปกรณ์กำรแพทย์ 
    เป็นต้น)

ชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ยต่อคน

53 52 55 43

51 54 54 50 52 59 44 41

    บุคลำกรสำยงำนสนับสนุนทั่วไป ชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ยต่อคน

36 34 31 30

34 38 34 33 31 31 30 30

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรฝึกอบรม
ต่อคน

บำท 8,303 7,625 6,379 2,134*

การฝึกอบรมแพทย์

     จ�ำนวนหน่วยกิตกำรศึกษำ
     ต่อเนื่องของแพทย์ (CME)**

จ�ำนวนหน่วยกิต
เฉลี่ยต่อคน 

ต่อปี

25 30 32 29

26 24 30 30 31 33 29 29

เป้ำหมำย
จ�ำนวนหน่วยกิต

เฉลี่ยต่อคน 
ต่อปี

20 20 20 20

หมำยเหตุ 
*  บรษิทัประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเฉล่ียภำยในปี 2563 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ส่งผลให้บริษัทปรับแนวทำงกำรฝึกอบรม 

เป็นระบบออนไลน์ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ
** CME = Continuing Medical Education

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

146



การจูงใจและรักษา
บัุคลากร

หลักการและความส�าคัญ

กำรจูงใจและรักษำพนักงำนท่ีมีศักยภำพสำมำรถสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และเพ่ิมโอกำสประสบควำมส�ำเร็จตำมกลยุทธ์ที่บริษัทก�ำหนด BDMS ก�ำหนดแนวทำง 
กำรจูงใจและรักษำบุคลำกรโดยก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของพนักงำนที่ม ี
หลกัเกณฑ์ชดัเจน รวมทัง้ก�ำหนดให้มกีำรตดิตำมระดบัควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองค์กร 
อย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่เป็นข้อมลูประกอบกำรทบทวนและพจิำรณำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร 
ของบุคลำกรที่สอดคล้องตำมผลด�ำเนินงำนทั่วทั้งองค์กร

ระบับัการบัริหารผลการปฏิบััติิงาน

BDMS ก�ำหนดระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management  
System) ส�ำหรับกำรประเมินผลปฏิบัติงำน กำรปรับต�ำแหน่ง และพิจำรณำผลตอบแทน 
ของพนักงำนทั่วทั้งองค์กร ซึ่งกำรประเมินผลจะพิจำรณำจำกขีดควำมสำมำรถหลัก  
(Core Competencies) ขดีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำน (Leadership Competencies) 
และหน้ำทีต่ำมต�ำแหน่งงำน โดยผลกำรประเมนิจะใช้ก�ำหนดแนวทำงพฒันำควำมสำมำรถ
ของพนักงำน ซึ่ง BDMS ก�ำหนดให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรปีละ 2 คร้ัง  
เพื่อร่วมหำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำนและเพื่อพิจำรณำผลตอบแทน
และวำงแผนกำรพัฒนำพนักงำนในปีถัดไป ท้ังนี้ BDMS เชื่อว่ำกำรประเมินพนักงำน 
ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม จะชี้ให้เห็นโอกำสในกำรพัฒนำทำงอำชีพกำรงำน 
และเป็นปัจจัยที่สำมำรถจูงใจให้พนักงำนผูกพันกับองค์กรได้

ข่ั�นตอนรืะบบกิารืบรืิห่ารืผ่ลกิารืป้ฏิิบัติงาน 

ถ่ำยทอดเป้ำหมำย 
และรำยละเอียดตัวชี้วัดตำม 

กลยุทธ์และเป้ำหมำย 
ของบริษัทตั้งแต่ระดับ 
ผู้บริหำรสูงสุดจนถึง 

ระดับหัวหน้ำหน่วยงำน

ทบทวนผลงำนร่วมกบั
พนกังำนรำยไตรมำส 

และรำยงำนผลให้ผู้บริหำร
ระดับสูง เพื่อเสนอแนวทำง
ปฏบิตัใิห้ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 

บรรลุผลตำมเป้ำหมำย

ผู้บังคับบัญชำประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำน 

ช่วงสิ้นปีเพื่อพิจำรณำ 
ผลตอบแทนและแนวทำง 

กำรพัฒนำต่อไป

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ประมวลผลลัพธ์เทียบกับ 
เป้ำหมำย แล้วจัดสรร 
ผลตอบแทนประจ�ำปี 
และกำรปรับเงินเดือน 
ร่วมกับผู้บังคับบัญชำ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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ผ่ลกิารืป้รืะเมินบุคลากิรืในกิลุ่ม BDMS ป้ี 2563

ร้อยละ 100
ของพนักงำนทั้งหมด

ที่ได้รับกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน 
และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
โดยวิธีประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมตัวชี้วัด และกำรจัดล�ำดับควำม
สำมำรถในแผนกเดียวกัน

ร้อยละ 100
ของพนักงำนที่ผ่ำนเกณฑ์ 

กำรประเมิน ได้รับกำรปรับต�ำแหน่ง  
และ/หรือ ปรับผลตอบแทน 

ตำมควำมเหมำะสม

ความผูกพันของบัุคลากร 

แผนกทรพัยำกรบคุคล BDMS ก�ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำมผกูพันกับบคุลำกรเพือ่ทรำบ
ถึงควำมต้องกำรและโอกำสในกำรพัฒนำควำมผูกพันของพนักงำน และก�ำหนดให ้
ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นรำยปีผ่ำนกำรท�ำแบบส�ำรวจและด�ำเนนิโครงกำรเพือ่พฒันำ 
ควำมผูกพันอย่ำงต่อเนื่อง 

รืูป้แบบโครืงกิารืเพ่�อสุรื้างความผู่กิพันกิับพนักิงาน BDMS

ส�ำรวจควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองค์กร 
(Employee Engagement) ปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อน�ำผลส�ำรวจไปพัฒนำแนวทำงกำร
พัฒนำควำมผูกพันหรือก�ำหนดสวัสดิกำร 
ที่ตรงตำมควำมต้องกำร

ส่งเสริมอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริม 
สุขภำพพนักงำน (Employee Wellness 
Committee : EWC) และโครงกำรเพื่อ
ควำมเป ็นอยู ่ที่ ดี ของพนักงำน เช ่น 
ตรวจสุขภำพ หรือฉีดวัคซีน

ก�ำหนดให้มีโครงกำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง 
(Talent Management Program)  
เพื่อสนับสนุนพนักงำนที่มีผลด�ำเนินงำน
โดดเด่น โดยจัดให้มีกำร coaching ตำม
แผนพัฒนำส่วนบุคคลและมอบหมำย
โครงกำรที่สำมำรถต่อยอดทำงธุรกิจได้

ก�ำหนดให้มีกำรหำรือถึงกำรพัฒนำสำย
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของพนักงำน 
(Career Development) เพือ่ให้พนกังำน
ทรำบถึงควำมมัน่คงในสำยอำชพีและเตรยีม 
ควำมพร้อมต่อต�ำแหน่งทีจ่ะก้ำวหน้ำต่อไป
ในอนำคต

กำรจัดท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งงำน 
(Succession Plan) เพื่อพัฒนำพนักงำน 
ทีม่ศีกัยภำพให้พร้อมเตบิโตในต�ำแหน่งงำน
ทีอ่งค์กรต้องกำร กรณกีำรเกษยีณอำยขุอง
ผู้บริหำร กำรขยำยงำน หรือกำรลำออก

กำรบริหำรค ่ำจ ้ ำงและค ่ำตอบแทน  
(Compensat ion Management  
and Fringe Benefits) โดยยึดหลัก  
Equal Work : Equal Pay และหลัก  
Pay for Performance

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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โครืงกิารื “BHQ Special Reward 2020”  
เพ่�อพัฒนาความผู่กิพันข่องพนักิงานในป้ี 2563

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ก�ำหนด
โครงกำร “BHQ Special Reward 2020” ในปี 2563  
เพื่อให้รำงวัลแก่พนักงำนด้วยระบบคะแนนในแอปพลิเคชัน 
AMPOS ส�ำหรับบุคลำกรภำยในองค์กร โดยพนักงำนสำมำรถ 
สะสมคะแนนเพือ่แลกของรำงวลัได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำร 
ซึ่งมีกำรส�ำรวจควำมต้องกำรของพนักงำนเพื่อน�ำมำเป็นข้อมูล 
ในกำรพิจำรณำเลือกของรำงวัล

ทั้งนี้โครงกำรดังกล่ำวด�ำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อผลส�ำรวจ 
ควำมผกูพันของพนกังำนในปี 2562 ซ่ึงพบว่ำประเดน็ทีเ่ป็นโอกำส
ในกำรพัฒนำมำกที่สุดคือ กำรยกย่องชมเชยและกำรให้รำงวัล

สุวัสุด้ิกิารืสุำาห่รืับพนักิงานป้รืะจำาในเครืือ BDMS

BDMS ก�ำหนดสวัสดิกำรรูปแบบต่ำง ๆ ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำ ซึ่งพนักงำนสำมำรถศึกษำได้ผ่ำนแอปพลิเคชัน AMPOS โดยม ี
ตัวอย่ำงดังนี้

สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการรักษาฟื้ัน การคลอดบุตร

การตรวจสุขภาพปี่ระจ�าปี่่ วัคซีนและ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถานที่ออกก�าลังกาย

กองทุนส�ารองเลี�ยงชีพ เบี�ยขยัน สิทธุ์การลา

เงินช่วยเหล่อเคร่่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหล่องานศัพ หอพักพนักงาน

ศัูนย์บริบาลบุตรพนักงาน เงินช่วยเหล่อการติดเช่�อไวรัส 
เอชไอวีจากการท�างาน

ห้องอาหารพนักงาน 
และส่วนลดภายในโรงพยาบาล

ดูรายละเอียดโครงการสวัสดิการและโครงการเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานเพ่ิมเติมได้ท่ีบทความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคลากร
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ผ่ลสุำารืวจความผู่กิพันข่องพนักิงาน ป้ี 2563

ผลส�ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนในกลุ่ม BDMS** ปี 2563 ที่พนักงำนมีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด คือ ประเด็นความเป็นอยู่ท่ีดี ส่วนประเด็นท่ีเป็นโอกำสในกำรพัฒนำมำกที่สุด
คือ การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ซึ่ง BDMS ได้พิจำรณำด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ 
เพื่อพัฒนำผลส�ำรวจดังกล่ำว เช่น โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรเพื่อกำรเข้ำถึงกลุ่มพนักงำน
มำกขึ้น เช่น Line@ ทั้งน้ีผลกำรส�ำรวจถูกสื่อสำรกับพนักงำนผ่ำนอีเมล์และเว็บไซต์ 
ของบริษัท

* อ้ำงอิงผลส�ำรวจจำกปี 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ในปี 2563  
ทั้งนี้ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.bdms.co.th/newsroom/building-a- 
sustainable-organization-with-an-employee-engagement-program)

** ไม่รวมแพทย์ในเครือ BDMS 

ผลส�ารวจที่ร้อยละ

75* 

ตามเปี่้าหมายที่ร้อยละ

75*

ระดับความผูกพันของพนักงานในเคร�อ BDMS (%)

ป� 2560

100

80

60

0
ป� 2561

ระดับความผูกพันของพนักงานในเครือ BDMS (%)

74

61

75 75

ป� 2562 ป� 2563
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ความผูกพันของแพทย์

BDMS ก�ำหนดให้มกีำรส�ำรวจควำมผกูพนัของแพทย์ทีม่ต่ีอองค์กร (Physician Engagement) 
เพือ่ตดิตำมระดบัควำมผกูพนัในแง่มมุต่ำง ๆ  เช่น ทศันคตต่ิอองค์กรในเชงิบวก บทบำทกำร
ท�ำงำนในองค์กร ผลกำรปฏบิตังิำนเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยองค์กร เป็นต้น ซึง่ส่งผลให้แพทย์
ท�ำงำนด้วยควำมสมัครใจ ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงทุ่มเท และ 
อยู่ร่วมงำนกับองค์กรเป็นเวลำนำน

กิารืสุำารืวจความผู่กิพันข่องแพทย์ ป้ี 2563

BDMS จึงด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมผูกพันของแพทย์ที่มีต่อองค์กรโดยอ้ำงอิงแนวทำงกำร
ประเมนิจำกทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง และขอควำมคดิเหน็จำกผูบ้รหิำรทำงกำรแพทย์ก่อนน�ำร่อง
ส�ำรวจเพื่อรับรองควำมสมบูรณ์ของแบบประเมินท่ีประกอบด้วย 38 หัวข้อในรูปแบบ 5 
Likert scale ซ่ึง BDMS จะด�ำเนินกำรทบทวนข้อค�ำถำมทุก ๆ 3 ปี และก�ำหนด 
ค่ำเป้ำหมำยทุก ๆ 1 ปี

ร้อยละ

82.36
ผลส�ำรวจระดับปี 2563

ควำมผูกพันเทียบกับเป้ำหมำย
ตำมมำตรฐำนสำกลที่

ร้อยละ 70*

หัวข้อที่ BDMS ท�าได้ดี
ได้แก่ ควำมสะอำดของพืน้ที ่ควำมภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ขององค์กร 
กำรบริกำรของฝ่ำยเภสัชกรรม กำรได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำม
เคำรพ และกำรบริกำรของฝ่ำยต้อนรับ

โอกาสในการพัฒนาของ BDMS
ได้แก่ โอกำสแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรท�ำงำนของ โรงพยำบำล 
คุณภำพอำหำร งำนด้ำนกำรตลำด กำรแบ่งเวลำออกจำกงำน 
โอกำสในกำรทบทวนข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ป่วย

* DSS Health Care Engagement Index (HCEI)

ระดับความผูกพันของแพทย�ในเคร�อ BDMS (%)

ป� 2560ป� 2559 ป� 2561

ระดับความผูกพันของแพทยในเครือ BDMS (%)

8180

70 70 70 70 70

80 81 82

ป� 2562 ป� 2563

เปาหมาย (%)
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แนวทางกิารืพัฒนาความผู่กิพันข่องแพทย์ ป้ี 2563

BDMS ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมผูกพันของแพทย์ที่มีต่อองค์กร โดยก�ำหนดโครงกำรที่สัมพันธ์กับผลส�ำรวจควำมผูกพันของ
แพทย์ทั่วทั้ง BDMS ซึ่งมีตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรด�ำเนินโครงกำรดังนี้

โครงการพัฒนาสถานที่
พัฒนำคุณภำพของอำคำรสถำนท่ีโดยเฉพำะร้ำนอำหำรส�ำหรับ
บุคลำกรให้มีคุณภำพมำกขึ้น ทั้งในเรื่องของรำยกำรอำหำรใหม่ 
กำรปรับปรุงห้องครัว ระยะเวลำเสิร์ฟอำหำร อุณหภูมิและกำร
ควบคุมคุณภำพอำหำร เป็นต้น รวมถึงโครงกำรอื่น ๆ  เช่น กำรจัด
สถำนที่พักให้แก่แพทย์ที่ต้องเข้ำเวร เป็นต้น

โครงการพัฒนาความรู้
ด�ำเนินกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่แพทย์ที่ผ่ำนคุณสมบัติ รวมทั้ง
จัดอบรมออนไลน์เพื่อกำรศึกษำของแพทย์และทันตแพทย์อย่ำง 
ต่อเนื่อง กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเพื่อคงสถำนะ
ใบอนุญำต 

โครงการด้านการส่่อสาร
จัดให้มีกำรสื่อสำรเพื่อแสดงควำมเห็นของแพทย์ในกำรประชุม 
รำยเดือนขององค์กรแพทย์ รวมทั้งจัดให้มีโครงกำรพบปะ CEO 
meet Doctors และโครงกำร CMO Meet Doctors เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแพทย์และผู้บริหำร รวมถึงกำรสื่อสำรอื่น ๆ 
ผ่ำนแอปพลิเคชัน BDMS MSO Training ขององค์กรแพทย์ที่จัด
ให้แก่แพทย์และทันตแพทย์

โครงการด้านการตลาด
จดัให้มโีครงกำรด้ำนนวตักรรมทีริ่เร่ิมจำกแพทย์และโครงกำรพบปะ
ระหว่ำงฝ่ำยกำรตลำดกับแพทย์และทันตแพทย์ของ BDMS

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

152



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

153



สถิ่ิติิผลด�าเนินงานการจูงใจและรักษาบัุคลากร 

บุคลากรสนับสนุนและบุคลากรทางการแพทย์ (ไม่รวมแพทย์)

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

กิารืจ้างงาน

กำรจ้ำงงำนพนักงำน
ประจ�ำใหม่

คน 6,012 7,507 7,236 2,958

1,058 4,954 1,288 6,219 1,328 5,908 597 2,361

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนประจ�ำทั้งหมด

19.31 23.25 21.73 9.51

3.40 15.91 3.99 19.26 3.99 17.74 1.92 7.59

ประเทศไทย คน 5,935 7,448 7,173 2,915

1,040 4,895 1,271 6,177 1,308 5,865 587 2,328

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

98.72 99.21 99.13 98.55

17.30 81.42 16.93 82.28 18.08 81.05 19.84 78.70

 อำยุน้อยกว่ำ 30ปี คน 4,271 5,431 5,088 1,807

629 3,642 752 4,679 784 4,304 313 1,494

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

71.96 72.92 70.93 61.99

10.46 60.58 10.02 62.33 10.83 59.48 10.58 50.51

 อำยุระหว่ำง 
 30 - 50 ปี

คน 1,593 1,917 1,980 1,029

378 1,215 474 1,443 475 1,505 244 785

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

26.84 25.74 27.60 35.30

6.29 20.21 6.31 19.22 6.56 20.80 8.25 26.54

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 71 100 105 79

33 38 45 55 49 56 30 49

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

1.20 1.34 1.46 2.71

0.55 0.63 0.60 0.73 0.68 0.77 1.01 1.66

กัมพูชำ คน 77 59 63 43

18 59 17 42 20 43 10 33

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

1.28 59.00 60.00 54.43

0.30 0.98 0.23 0.56 0.28 0.59 0.34 1.12

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 57 51 53 29

14 43 15 36 17 36 7 22

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

0.96 0.68 0.74 0.99

0.23 0.72 0.20 0.48 0.23 0.50 0.24 0.74
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

 อำยุระหว่ำง 
 30 - 50 ปี

คน 16 8 8 13

3 13 2 6 1 7 3 10

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

0.27 0.11 0.11 0.45

0.05 0.22 0.03 0.08 0.01 0.10 0.10 0.34

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 4 0 2 1

1 3 0 0 0 0 0 1

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนใหม่ทั้งหมด

0.07 0.00 0.03 0.03

0.02 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03

อัตรำกำรออกจำกงำน
ของพนักงำนประจ�ำ
ท้ังหมด*

คน 5,600 6,215 6,250 5,181

1,049 4,551 1,083 5,132 1,233 5,017 976 4,205

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนประจ�ำทั้งหมด

17.98 19.25 18.77 16.66

3.37 14.61 3.35 15.89 3.70 15.06 3.14 13.52

ประเทศไทย คน 5,542 6,146 6,184 5,115

1,034 4,508 1,062 5,084 1,210 4,974 960 4,155

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

98.96 98.89 98.94 98.73

18.46 80.50 17.09 81.80 19.36 79.58 18.53 80.20

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 3,172 3,500 3,326 2,565

485 2,687 475 3,025 530 2,796 436 2,129

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

56.64 56.32 53.22 49.51

8.66 47.98 7.64 48.67 8.48 44.74 8.42 41.09

 อำยุระหว่ำง 
 30 - 50 ปี

คน 2,123 2,367 2,518 2,113

460 1,663 508 1,859 581 1,937 399 1,714

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

37.91 38.09 40.29 40.78

8.21 29.70 8.17 29.91 9.30 30.99 7.70 33.08

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 247 279 340 437

89 158 79 200 99 241 125 312

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

4.41 4.49 5.44 8.43

1.59 2.82 1.27 3.22 1.58 3.86 2.41 6.02
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

กัมพูชำ คน 58 69 66 66

15 43 21 48 23 43 16 50

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ท่ีออกจำกงำนท้ังหมด

1.04 1.11 1.06 1.27

0.27 0.77 0.34 0.77 0.37 0.69 0.31 0.97

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 37 38 36 29

9 28 12 26 10 26 7 22

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

0.66 0.61 0.58 0.56

0.16 0.50 0.19 0.42 0.16 0.42 0.14 0.42

 อำยุระหว่ำง 
 30 - 50 ปี

คน 15 29 29 35

3 12 9 20 12 17 9 26

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

0.27 0.47 0.46 0.68

0.05 0.21 0.14 0.32 0.19 0.27 0.17 0.50

 อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 6 2 1 2

3 3  2 1   2

ร้อยละเทียบกับพนักงำน 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

0.11 0.03 0.02 0.04

0.05 0.05 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.04

อัตรำกำร
ออกจำกงำน
โดยสมัครใจ
ของพนักงำนประจ�ำ
ท้ังหมด

คน 4,028 4,550 4,526 3,660

679 3,349 714 3,836 775 3,751 599 3,061

ร้อยละทียบกับ 
พนักงำนประจ�ำทั้งหมด

12.93 14.09 13.59 11.77

2.18 10.75 2.21 11.88 2.33 11.26 1.93 9.84

ประเทศไทย คน 3,985 4,496 4,484 3,602

669 3,316 694 3,802 759 3,725 586 3,016

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

98.93 98.81 99.07 98.42

16.61 82.32 15.25 83.56 16.77 82.30 16.01 82.40

 อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 2,434 2,762 2,568 2,077

 352  2,082  358  2,404  370  2,198  338  1,739 

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

60.43 60.70 56.74 56.75

8.74 51.69 7.87 52.84 8.17 48.56 9.23 47.51

 อำยุระหว่ำง 
 30 - 50 ปี

คน 1,495 1,671 1,844 1,462

 301  1,194  320  1,351  375  1,469  235  1,227 

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

37.12 36.73 40.74 39.95

7.47 29.64 7.03 29.69 8.29 32.46 6.42 33.52
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 56 63 72 63

16 40 16 47 14 58 13 50

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

1.39 1.38 1.59 1.72

0.40 0.99 0.35 1.03 0.31 1.28 0.36 1.37

กัมพูชำ คน 43 54 42 58

10 33 20 34 16 26 13 45

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

1.07 1.19 0.93 1.58

0.25 0.82 0.44 0.75 0.35 0.57 0.36 1.23

อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี คน 30 33 24 27

 7  23  12  21  8  16  6  21 

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

0.74 0.73 0.53 0.74

0.17 0.57 0.26 0.46 0.18 0.35 0.16 0.57

อำยุระหว่ำง 
30 - 50 ปี

คน 10 21 18 29

 2  8  8  13  8  10  7  22 

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

0.25 0.46 0.40 0.79

0.05 0.20 0.18 0.29 0.18 0.22 0.19 0.60

อำยุมำกกว่ำ 50 ปี คน 3 0 0 2

1 2 0 0 0 0 0 2

ร้อยละเทียบกับ 
พนักงำนที่ออกจำกงำน 

โดยสมัครใจทั้งหมด

0.07 0.00 0.00 0.05

0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

รืะด้ับความผู่กิพันข่องบุคลากิรื

ระดับควำมผูกพัน
ของบุคลำกร

ร้อยละระดับควำมผูกพัน
ของบุคลำกร

61 74 75 75**

61 61 74 75 75 75 75** 75**

ร้อยละเป้ำหมำย 61 74 75 75**

หมำยเหตุ 
* อัตรำกำรออกจำกงำนครอบคลุมกำรเกษียณอำยุ กำรถูกเชิญออกเนื่องจำกกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณ กำรออกจำกงำนโดยสมัครใจ และกำรออกจำก 

งำนอื่นๆ ทั้งหมด
** อ้ำงอิงผลส�ำรวจจำกปี 2562 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ในปี 2563 ทั้งนี้ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมที่ https://www.bdms.co.th/

newsroom/building-a-sustainable-organization-with-an-employee-engagement-program 
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บัุคลากรทางการแพทย์ (เฉุพาะแพทย์)

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

กิารืจ้างงานแพทย์

อัตรำกำรจ้ำงงำน
แพทย์เต็มเวลำ

คน 363 356 373 252

180 183 177 179 184 189 116 136

ร้อยละเทียบกับแพทย์
เต็มเวลำทั้งหมด

13.49 12.44 12.38 8.46

6.69 6.80 6.19 6.26 6.11 6.27 3.89 4.56

ประเทศไทย คน 363 348 370 246

180 183 171 177 184 186 112 134

ร้อยละเทียบกับกำรจ้ำง
แพทย์เต็มเวลำทั้งหมด

100.00 97.75 99.20 97.62

49.59 50.41 48.03 49.72 49.33 49.87 44.44 53.17

กัมพูชำ คน 0 8 3 6

0 0 6 2 0 3 4 2

ร้อยละเทียบกับกำรจ้ำง
แพทย์เต็มเวลำทั้งหมด

0.00 2.25 0.80 2.38

0.00 0.00 1.69 0.56 0.00 0.80 1.59 0.79

กิารืออกิจากิงานข่องแพทย์

อัตรำกำรออกจำกงำน
ของแพทย์เต็มเวลำ
ทั้งหมด

คน 272 247 249 266

131 141 125 122 149 100 149 117

ร้อยละเทียบกับแพทย์
เต็มเวลำทั้งหมด

10.11 8.63 8.26 8.93

4.87 5.24 4.37 4.26 4.95 3.32 5.00 3.93

ประเทศไทย คน 264 241 241 247

129 135 121 120 141 100 138 109

ร้อยละเทียบกับแพทย์ 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

97.06 97.57 96.79 92.86

47.43 49.63 48.99 48.58 56.63 40.16 51.88 40.98

กัมพูชำ คน 8 6 8 19

2 6 4 2 8 0 11 8

ร้อยละเทียบกับแพทย์ 
ที่ออกจำกงำนทั้งหมด

2.94 2.43 3.21 7.14

0.74 2.21 1.62 0.81 3.21 0.00 4.14 3.01

อัตรำกำรออกจำกงำน
โดยสมคัรใจของแพทย์
เต็มเวลำทั้งหมด

คน 263 244 247 261

125 138 123 121 148 99 145 116

ร้อยละเทียบกับแพทย์
เต็มเวลำทั้งหมด

9.77 8.53 8.20 8.76

4.65 5.13 4.30 4.23 4.91 3.29 4.87 3.89
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน ห่น่วย

รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง เพศูชาย เพศูห่ญิง

ประเทศไทย คน 255 244 247 261

123 132 123 121 148 99 145 116

ร้อยละเทียบกับแพทย์ 
ท่ีออกจำกงำน 

โดยสมัครใจท้ังหมด

93.75 98.79 99.20 98.12

45.22 48.53 49.80 48.99 59.44 39.76 54.51 43.61

กัมพูชำ คน 8 6 8 20

2 6 4 2 8 0 11 9

ร้อยละเทียบกับแพทย์
ท่ีออกจำกงำน 

โดยสมัครใจท้ังหมด

2.94 2.43 3.21 7.52

0.74 2.21 1.62 0.81 3.21 0.00 4.14 3.38

รืะด้ับความผู่กิพันข่องแพทย์

ระดับควำมผูกพัน
ของแพทย์

ร้อยละระดับควำมผูกพัน
ของแพทย์

80.32 80.19 81.2 82.36

80.83 79.71 80.61 79.73 81.71 80.66 83.06 81.66

ร้อยละเป้ำหมำย 80.00 81.00 81.00 82.00
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ความปลอดภัย 
และความเป็นอยู่ท่�ด่ 
ของบัุคลากร

หลักการและความส�าคัญ

สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกรในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่เหมำะสม  
เป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องควบคุมและจัดกำร เนื่องจำกำรจัดกำรท่ีไม่ดีจะสำมำรถส่งผล 
ด้ำนกำรเงินและด้ำนชื่อเสียงต่อธุรกิจเนื่องจำกกำรขำดงำนของบุคลำกรที่เจ็บป่วย 
หรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจำกสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินงำนที่ไม ่ปลอดภัย 
BDMS ตระหนกัถงึผลกระทบดงักล่ำว จงึก�ำหนดแนวทำงบรหิำรจดักำรเพ่ือส่งเสรมิควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำนและควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำนและผู้ที่ท�ำงำนให้แก่องค์กร 
ให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมผูกพันกับองค์กรที่มีควำมปลอดภัย 

นโยบัายและแนวทางการบัริหารจัดการ
ด้านอาช่วอนามัยและความปลอดภัย

BDMS ก�ำหนดระบบและแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรด้ำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั
ส�ำหรับบุคลำกรทุกคน ที่สอดคล้องตำมผลประเมินควำมเส่ียงด้ำนอำชีวอนำมัยและ 
ควำมปลอดภัย มำตรฐำนของสถำนให้บริกำรด้ำนสุขภำพ Hospital Accreditation  
และ JCI รวมถึงข้อก�ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ ตั้งแต ่
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน  
ในทกุสถำนประกอบกำรทีร่บัผดิชอบ เพือ่ประเมนิควำมเสีย่งและก�ำหนดมำตรกำรในกำร 
ด�ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยทุกกิจกรรมทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ 
ไม่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ตลอดจนติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำง 
ต่อเนื่อง
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นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปี่ลอดภัยของโรงพยาบาลในเคร่อ BDMS

ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดต่ำง ๆ  ของหน่วยงำนรำชกำร และ
ข้อก�ำหนดอ่ืน ๆ  ด้ำนส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย
ท่ีโรงพยำบำลมีส่วนเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด

ควบคุมป้องกันมลพิษ โดยบริหำรจัดกำรขยะ และควบคุมค่ำน�้ำท้ิง
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย รวมท้ังใช้วัตถุดิบและทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ตลอดจนป้องกันกำรติดเช้ือ กำร 
แพรร่ะบำดของโรคตดิเช้ือ อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน รวมถงึส่งเสรมิ
คุณภำพอำกำศภำยในอำคำร และสุขภำพอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำน
ในโรงพยำบำล เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง

ส่ือสำรและสร้ำงจิตส�ำนึกเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กำรเฝ้ำระวัง 
อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยแก่พนักงำนทุกคน รวมถึงบุคคล
อ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงำนให้องค์กร ตลอดจนสำธำรณชน

จัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอและเหมำะสมในกำรด�ำเนินงำนตำม
นโยบำยส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย

คณะกรรมการความปี่ลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

BDMS ก�ำหนดให้แต่งตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ซึง่ประกอบไปด้วยสมำชกิจ�ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 11 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลำกรทั้งหมดจำกฝั่งนำยจ้ำงและฝั่งลูกจ้ำง พร้อมก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวจะสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี และจัดให้มีกำรประชุมรำยเดือนเป็นอย่ำงน้อยหรือเมื่อกรรมกำร 
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งร้องขอ

สมาชิกคณะกรรมการความปี่ลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ประธำน  
1 คน

ผู้แทนนำยจ้ำง 
ระดับบังคับบัญชำ  

4 คน

ผู้แทนลูกจ้ำง  
5 คน 

(ระดับปฏิบัติกำร)

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย 
ในระดับวิชำชีพหรือระดับ
บังคับบัญชำเป็นกรรมกำร

และเลขำนุกำร 1 คน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

161



หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปี่ลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

พิจำรณำนโยบำยและแผนงำนด ้ำน 
ควำมปลอดภัยทั้งในและนอกเวลำงำน 
ครอบคลุมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือ 
กำรเกดิเหตเุดอืดร้อนเนือ่งจำกกำรท�ำงำน  
หรือควำมไม ่ปลอดภัยในกำรท�ำงำน  
เพื่อน�ำเสนอต่อนำยจ้ำง

รำยงำนและเสนอมำตรกำรตำมข้อก�ำหนด 
และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำร 
ท�ำงำนต่อนำยจ้ำง เพือ่ควำมปลอดภยัของ 
ลูกจ้ำง ผู้รับเหมำ และบุคคลภำยนอกที่
ปฏบิตังิำนหรือใช้บรกิำรในสถำนประกอบ
กิจกำร

พิจำรณำโครงกำรหรือกำรฝึกอบรมด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ควำมรบัผิดชอบ 
ด้ำนควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง หวัหน้ำงำน 
ผู้บริหำร นำยจ้ำง และบุคลำกรทุกระดับ 
เพื่อเสนอต่อนำยจ้ำง

พิจำรณำข้อบังคับ คู่มือ และมำตรฐำน 
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของ 
สถำนประกอบกิจกำร เพื่อเสนอต ่อ 
นำยจ้ำง

ส�ำรวจแนวปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยใน 
กำรท�ำงำน และตรวจสอบสถติกิำรประสบ 
อันตรำยที่เกิดขึ้นในสถำนประกอบกิจกำร 
รำยเดือนเป็นอย่ำงน้อย

ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบ
กิจกำร

วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรท�ำงำนท่ี
ไม่ปลอดภัย และก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของ
ลูกจ้ำงทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติตำม

ตดิตำมผลควำมคบืหน้ำเรือ่งทีเ่สนอนำยจ้ำง รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน ปัญหำ อปุสรรค 
และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
คณะกรรมกำรเป็นประจ�ำและรำยปี เพื่อ 
เสนอต่อนำยจ้ำง

ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
ของสถำนประกอบกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนอื่นตำมที่นำยจ้ำง 
มอบหมำย

ทั้งนี้ พนักงำนสำมำรถติดต่อคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพื่อรำยงำน ร้องเรียน  
หรือสอบถำมรำยละเอียดเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนอย่ำงปลอดภัยได้ที่แผนกบริหำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เพื่อให ้
คณะกรรมกำรดงักล่ำวด�ำเนนิกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัอนัตรำยทีไ่ด้รบักำรรำยงำนและตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ไม่ให้เกดิเหตกุำรณ์ 
อันตรำยซ�้ำ
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ตัวอย่างกิารืบรืิห่ารืจัด้กิารืด้้านอาช่วอนามัยและความป้ลอด้ภัยข่องงานกิ่อสุรื้างห่รืือป้รืับป้รืุงอาคารืโรืงพยาบาล

BDMS บริหำรจดักำรอำชวีอนำมยัตลอดทกุกจิกรรมทำงธรุกจิ เช่น งำนก่อสร้ำงหรอืปรบัปรงุอำคำรโรงพยำบำล โดยก�ำหนดให้เป็นหน้ำท่ี
ของผู้บริหำรโรงพยำบำลและฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ ต้องจัดท�ำรำยงำนกำรส�ำรวจอำคำร (Facility 
Inspection Report) เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัย (Environment of Care Committee: ECC) และคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงอำคำรและควำมปลอดภัย 
(Facility Management & Safety Committee) ในกำรพิจำรณำและอนุมัติงบประมำณกำรด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง

องค์ปี่ระกอบรายงานการส�ารวจอาคาร (Facility Inspection Report)

ผลปี่ระเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

ตำมปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ควำมปลอดภัยของอำคำร

ผลตรวจปี่ระเมินโดยผู้ปี่ระเมนิภายนอก
(External Auditors)

ตำมมำตรฐำนและข้อก�ำหนดทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสำกล 
โดยเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยอำคำร 
และระบบควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัย

ส�ารวจสถานที่และรายงานอุบัติการณ์
(FMS Round & Occurrence Report)
เพื่อตรวจสอบพื้นที่ด�ำเนินงำนประกอบ
กับรำยละเอียดตำมรำยงำนอุบัติกำรณ์ 

ที่ผ่ำนมำโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

FMS
Round &

Occurrence
Report

Facility Inspection Report

ECC/FMS Commitee

External
Auditors

Risk 
Assessment

Proactive

HOW TO PROVIDE SAFE FACILITY?

Laws &
Regulation

Proactive

Reactive

Proactive
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ตัวอย่ำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของงำนก่อสร้ำงหรือปรับปรุงอำคำรโรงพยำบำล เช่น กำรประเมินควำมเส่ียงก่อนเริ่มกำรก่อสร้ำง  
(Preconstruction Risk Assessment - PCRA) ตำมปัจจัยเสี่ยงก่อนด�ำเนินกำรรื้อท�ำลำย ก่อสร้ำง หรือปรับปรุงอำคำร โดยพิจำรณำ 
รำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำง เพื่อระบุลักษณะควำมเสี่ยงและก�ำหนดมำตรกำรพร้อมผู้รับผิดชอบเพื่อลดควำมเส่ียงตลอดกระบวนกำร  
ตลอดจนบริหำรจัดกำรงำนเอกสำรและผู้รับเหมำให้ด�ำเนินงำนอย่ำงสอดคล้องตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด 

ปี่ัจจัยเสี่ยงของงานก่อสร้างหร่อปี่รับปี่รุงอาคารโรงพยาบาล

คุณภาพอากาศั
(Air Quality)

การควบคุมการติดเช่�อ
(Infection Control)

สาธุารณูปี่โภค
(Utilities)

เสียงรบกวน
(Noise)

การสั่นสะเท่อน
(Vibration)

วัสดุอันตราย
(Hazardous Materials)

การตอบสนองกรณีฉุกเฉิน
(Emergency Services)

อันตรายอ่่น ๆ ที่ส่งผล 
ต่อการรักษาและบริการ
(Other Hazards on 

Treatment & Services)

นโยบายกิารืเสุรืิมสุรื้างสุุข่ภาพ ความป้ลอด้ภัยและกิารืจัด้กิารืห่ลังสุัมผ่ัสุเช่�อช่วภาพข่องบุคลากิรื

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครอืต้องก�ำหนดนโยบำยกำรเสรมิสร้ำงสุขภำพ ควำมปลอดภัยและกำรจดักำรหลังสมัผัสเชือ้ชวีภำพของ 
บุคลำกร (Staff Health, Safety and Biohazard Post Exposure Management) เพื่อส่งเสริมสุขภำพให้บุคลำกรและผู้รับเหมำ 
ทีป่ฏบิตังิำนในโรงพยำบำลมคีวำมพร้อมต่อกำรปฏบิตังิำนไปพร้อมกบักำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งของกำรตดิเชือ้จำกกำรปฏบิตังิำน รวมท้ัง 
ยังเป็นกำรก�ำหนดแนวทำงป้องกันอย่ำงถูกต้องเม่ือต้องสัมผัสกับโรค นโยบำยดังกล่ำวระบุหน้ำที่รับผิดชอบและแนวปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  
และด�ำเนินกำรสื่อสำรผ่ำนกำรประชุมภำยใน ติดโปสเตอร์ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในพื้นท่ีด�ำเนินกำรรักษำ และกำรฝึกอบรมประจ�ำป ี
ในหัวข้อกำรป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล

Perspective
• Project Detail
• Affected areas
• Infrastructure
• Core System

Define Action
• Security
• House Keeping
• Facility management
• Area Owner
• Medical Engineering

Risk
Profile

Monitoring
- Enforcement
- Documentation

Ensure contractor
compliance

Preconstruction
Risk Assessment

(PCRA)
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการปี่้องกันและควบคุม 
โรคติดเช่�อในโรงพยาบาล (ICC)

พิจำรณำวำงมำตรกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ
และควำมปลอดภัยของบุคลำกร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ทบทวนและอนุมัติแนวทำงกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร

ผู้บริหาร
อนุมัติกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำง 

กำรเสรมิสร้ำงสุขภำพ และควำมปลอดภยั
ของบุคลำกร และติดตำมผล 
กำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร

หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรและรำยงำน
ปัญหำให้กับพยำบำลควบคุม 

โรคติดเชื้อทรำบ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หร่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ด�ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ก�ำหนด  
และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน เช่น  

อัตรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรปฏิบัติงำน 
อัตรำกำรตรวจร่ำงกำย กำรรับภูมิคุ้มกัน

ตำมแนวทำงที่ก�ำหนด

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก�ำหนดไว้

แนวทางการด�าเนินงาน

ตรวจร่างกาย
ประเมินควำมเสี่ยงและก�ำหนดเกณฑ์ 
กำรตรวจประเมินสุขภำพช่วงก่อน 

หรือแรกเข้ำท�ำงำน กำรตรวจสุขภำพ 
ประจ�ำปี กำรตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ยง 

และกำรตรวจซ�้ำตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ปี่ระเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ชี้บ่งอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนและ 

ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันตำมผลประเมิน
ควำมเสี่ยงรวมถึงกำรตรวจสภำพอำคำร 

และคุณภำพอำกำศตำมข้อก�ำหนด  
เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำนโดยหน่วยงำน
ตรวจประเมินคุณภำพภำยในเป็นรำยปี  

และรำยงำนแก่คณะกรรมกำร ECC  
รำยไตรมำส

ให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จ�าเปี่็น
พนักงำนและบริษัทคู่สัญญำได้รับภูมิคุ้มกัน

โรคที่จ�ำเป็นตำมระยะเวลำที่เหมำะสม
และรำยละเอียดที่ก�ำหนด

อบรมการเคล่่อนย้ายผู้ปี่่วย

อบรมด้ำนกำรยกหรือเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยหรือ
รถเข็นอย่ำงปลอดภัยและกำรจัดสถำนที่

ท�ำงำนตำมหลักกำรยศำสตร์ให้แก่กลุ่มเสี่ยง 
เช่น พยำบำล เจ้ำหน้ำที่เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 

นักกำยภำพบ�ำบัด ผู้ช่วยพยำบำล 

อบรมวิธุีการจัดการ
เหตุการณ์คุกคาม

จัดอบรมวิธีกำรจัดกำรเหตุกำรณ์คุกคำม 
จำกกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรป้องกันตั้งแต่

กระบวนออกแบบและกำรจัดกำร
กระบวนกำรท�ำงำน

อบรมวิธุีการจัดการ
เม่่อพบผู้ร่วมเหตุการณ์

จัดให้มีกำรอบรมวิธีกำรจัดกำร 
เมื่อพบผู้ร่วมเหตุกำรณ์จำกเหตุกำรณ์ 

ไม่พึงประสงค์ร้ำยแรง 

ดูแลกรณีบาดเจ็บ 
หร่อเจ็บปี่่วยจากการท�างาน

จัดกำรและดูแลกรณีบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน เช่น  
กำรรำยงำนกรณีเกิดอุบัติเหตุ กำรรักษำเบื้องต้นที่คลินิกพนักงำน 

หรือแผนกฉุกเฉิน กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 
กำรด�ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติส�ำหรับบุคลำกรที่ได้รับอุบัติเหตุ  

สัมผัสเลือดหรือสำรคัดหลั่งของผู้ป่วย กำรท�ำ Walkthrough Survey 
เพื่อประเมินควำมเสี่ยงและแก้ไขกรณีเกิดอุบัติเหตุ และกำรเฝ้ำระวัง

กำรเจ็บป่วยจำกกำรปฏิบัติงำนไม่ให้เกิดซ�้ำ

การเฝ้าติดตาม 
และการวัดปี่ระสิทธุ์ภาพของกระบวนการหร่อการบริการ

ก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของบุคลำกร เช่น  
อัตรำกำรตรวจสุขภำพตำมก�ำหนด อัตรำกำรรับภูมิคุ้มกัน  

อัตรำกำรป่วยจำกโรคเกี่ยวเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน อุบัติกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล เป็นต้น
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โครืงกิารืด้้านอาช่วอนามัยและความป้ลอด้ภัย 

BDMS ก�ำหนดให้โรงพยำบำลในควำมรับผิดชอบต้องก�ำหนดโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องตำมนโยบำยส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัย และ
ควำมปลอดภัย รวมถึงนโยบำยเพ่ืออำชีวอนำมัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรำยละเอียดโครงกำรท่ีจัดท�ำในโรงพยำบำลในเครือ BDMS ดังน้ี

โครงการเปี่ลี่ยนเคร่่องวัดความดันไร้สารปี่รอท

โรงพยำบำลกรงุเทพส�ำนกังำนใหญ่เล็งเหน็ควำมเส่ียงด้ำนสขุภำพของบคุลำกรทำงกำรแพทย์จำกกำรใช้อุปกรณ์ทีม่ปีรอทเป็นส่วนประกอบ 
เช่น อุปกรณ์วัดควำมดันโลหิตของผู้ป่วย จึงก�ำหนดโครงกำรเปลี่ยนเครื่องวัดควำมดันโลหิตจำกประเภทที่ใช้ปรอทเป็นประเภทที่ใช้เข็ม
เป็นตัวชี้ควำมดันแทน ซ่ึงในปี 2563 มีกำรสั่งซ้ือเครื่องวัดควำมดันที่ใช้เข็มทั้งสิ้นกว่ำ 356 เครื่อง เพื่อใช้ในทุกโรงพยำบำลในเครือ  
ทั้งชนิดติดผนัง ชนิดตั้งพ้ืนล้อเลื่อน และชนิดตั้งโต๊ะ และก�ำหนดให้เรียกคืนอุปกรณ์วัดควำมดันประเภทปรอทเพ่ือท�ำกำรแยกส่วนและ
ก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง โดยสำรปรอทจะถูกส่งก�ำจัดประเภทขยะมีพิษและตัวเครื่องจะจ�ำหน่ำยต่อไป 

ส�ำหรับแผนด�ำเนินงำนในอนำคต โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่จะงดส่ังซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีสำรปรอทมำใช้งำน และ 
คำดว่ำจะขยำยโครงกำรดังกล่ำวต่อไปในโรงพยำบำลในเครือของ BDMS

โครงการอบรมเพื่อสุขภาวะและความปี่ลอดภัยที่เกี่ยวกับการท�างาน 

โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ จัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบังคับเพื่อ 
สุขภาวะและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ 
กำรท�ำงำนผ่ำนแอปพลิเคชัน ส�ำหรับ
พนักงำนใหม่ทั้งหมดและส�ำหรับพนักงำน
ปัจจุบันให้สำมำรถเข้ำศึกษำด้วยตนเอง 
ได้ตลอดเวลำ เช่น กำรฝึกอบรม Facility 
Management System และกำรทดสอบ
แนวทำงกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
(Code 5)
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โครงการติดตามคุณภาพอากาศัภายในโรงพยาบาล Real-time monitoring Indoor Air Quality in Hospital

โรงพยำบำลกรุงเทพระยองริเริ่มโครงกำรติดตำมคุณภำพอำกำศภำยในโรงพยำบำล  
(Real-time monitoring Indoor Air Quality in Hospital) เพื่อสร้ำงระบบกำรดูแล
คณุภำพอำกำศภำยในอำคำรระยะยำวของโรงพยำบำลในเครอื BDMS และเพือ่ตอบสนอง
กลยุทธ์ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยและเพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้รับบริกำร
ในเรื่องคุณภำพอำกำศภำยในโรงพยำบำล 

โครงกำรดังกล่ำวด�ำเนินกำรโดยติดตั้งครื่องตรวจวัดคุณภำพอำกำศภำยในและภำยนอก
อำคำรเพือ่เปรยีบเทยีบผลให้ผูร้บับรกิำรและพนกังำนรบัทรำบข้อมลูผ่ำนระบบ Internet 
ได้ตลอดเวลำ (Real-time) ทั้งนี้คำดว่ำผู้รับบริกำรจะได้รับควำมพึงพอใจและเชื่อมั่นว่ำ
อำกำศในโรงพยำบำลดีกว่ำอำกำศภำยนอก

โครืงกิารืเพ่�อความเป้็นอยู่ท่�ด้่ข่องบุคลากิรื

BDMS เข้ำใจและให้ควำมส�ำคญักับกำรพัฒนำและส่งเสรมิควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังำนทีน่อกเหนอืไปจำกด้ำนอำชวีอนำมยัในกำรท�ำงำน 
จึงก�ำหนดโครงกำรเพ่ือควำมเป็นอยูท่ี่ของบุคลำกรรวมถึงครอบครัวของบุคลำกร โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและโภชนำกำร โครงกำร
สนับสนุนกำรออกก�ำลัง และโครงกำรบริหำรจัดกำรควำมเครียด เป็นต้น

โครงการสนับสนุนแม่และเด็กส�าหรับบุคลากร

BDMS ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและคุณภำพชีวิตของบุคลำกรในช่วงต้ังครรภ์และช่วงหลังคลอด จึงก�ำหนดโครงกำรและพ้ืนท่ีอ�ำนวย 
ควำมสะดวกต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนคุณภำพชีวิตและประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนระหว่ำงต้ังครรภ์และช่วงให้นมบุตรให้ได้มำตรฐำนและ 
สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงมำรดำและบุตร โดยมีตัวอย่ำงโครงกำรในปี 2563 ดังน้ี

โครงการใหค้วามรู้คณุแม่ต้ังครรภ ์เพ่ือให้
เกิดควำมเข้ำใจกำรเปล่ียนแปลงของครรภ์
และกำรปฏิบัติตัว ลดควำมวิตกกังวล  
และเตรียมควำมพร้อมในกำรดูแลทำรก
ขณะอยูใ่นครรภ์และหลังคลอด ซ่ึงโครงกำร
จัดให้ท้ังส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำเพ่ือเพ่ิมควำม 
ไว้วำงใจต่อกำรมำใช้บริกำร และส�ำหรับ
พนักงำนเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติตนขณะให้
บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง ไม่เกิดควำมเส่ียง 
ต่อตนเองและผู้มำรับบริกำร
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ห้องนมแม่หรอืห้องป๊ัมนมส�าหรบัมารดา
หลังคลอด สำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรเพื่อ
สนับสนุนกำรเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมำรดำกับบุตร 

โครงการดูแลบุตรพนักงานก่อนวัยเรียน 
(Day Care) ซึ่งเป็นสถำนท่ีรับเล้ียงดูแล
บุตรของพนักงำนช่วงก่อนวัยเรียน เพื่อ 
ควำมปลอดภัยของบุตรและลดควำมวิตก
กังวลของบุคลำกรในขณะปฏิบัติงำนโดย
เฉพำะกลุม่พยำบำลและผูช่้วยพยำบำล ซึง่
เป็นกลุม่หลกัในกำรให้บรกิำร ดแูลผูม้ำรบั
บริกำร และเป็นก�ำลังหลกัของกำรบริกำร

โครงการสัมมนา “รักลูก@Hospital” เพ่ือให้ควำมรู้พ่อแม่ 
กบักำรดแูลลกูในยคุ New Normal ส่งเสริมให้บตุรมีพฒันำกำรทีด่ี 
มีหลักในกำรเลี้ยงบุตรท่ีถูกวิธี โดยแพทย์ผู ้ช�ำนำญกำรสำขำ
เวชศำสตร์มำรดำและทำรกในครรภ์ ศูนย์สุขภำพสตรี และ 
ผูอ้�ำนวยกำรคลนิกิพัฒนำกำรเดก็ โรงพยำบำลกรงุเทพส�ำนกังำนใหญ่ 
พร้อมกับกิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมควำมผูกพัน 
ในครอบครัว (Family Attachment) และสำมำรถน�ำแนวปฏิบัติ
ไปใช้กับบุตรได้ โดยผู้เชี่ยวชำญสำขำจิตวิทยำพัฒนำกำรมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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โครงการสนับสนุนเพื่อความสอดคล้องตามหลักการยศัาสตร์

BDMS ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดต่อสุขภำพของบุคลำกรโดยเฉพำะ
ประเด็นด้ำนกำรยศำสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นด้ำนสุขภำพหลัก ๆ ของ
บุคลำกรในโรงพยำบำล จึงก�ำหนดให้ด�ำเนินโครงกำรเพ่ือสนับสนุนควำมรู้
และแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องตำมหลักกำรยศำสตร์ โดยในปี 2563 มีตัวอย่ำง 
รำยละเอียดโครงกำรดังน้ี 

โรงพยำบำลกรงุเทพส�ำนกังำนใหญ่ก�ำหนดให้หวัหน้ำงำนเดนิส�ารวจ (Walk 
Through Survey) พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความเสี่ยงในหน่วยงาน 
และด�ำเนินกำรติดตำม ควบคุม ดูแลควำมเส่ียงให้ได้รับกำรแก้ไข พร้อม 
เฝ้ำระวังอันตรำยจำกควำมเสี่ยงที่พบ เช่นควำมเสี่ยงด้ำนกำรยศำสตร์  
ซึ่งได้จัดกำรฝึกอบรมด้ำนกำรยศำสตร์ให้แก่พนักงำนในหน่วยงำนที่มีอัตรำ
กำรเจ็บป่วยจำกโรคดังกล่ำว เช่น กำรปรับท่ำทำงในกำรท�ำงำนส�ำหรับ
พนักงำนสนับสนุน (Back Office) และแผนกดูแลผู้ป่วย (Patient Escort) 
ด้วยสื่อกำรสอนที่ส่งถึงพนักงำนทุกคนในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงำน
ตระหนักถึงกำรดูแลตัวเองตำมหลักกำรยศำสตร์

โรงพยำบำลกรงุเทพพทัยำพบว่ำเจ้ำหน้ำทีท่ีป่ฏบิติังำนในส่วนบรกิำรส่วนหน้ำ
และส�ำนักงำนมีปัญหำสุขภำพโรคระบบกล้ำมเน้ือซ่ึงมีสำเหตุจำกท่ำทำง 
กำรท�ำงำนที่ไม่เหมำะสม จึงจัดโครงการการยศาสตร์ประยุกต์เพื่อให ้
ควำมรูด้้ำนต่ำง ๆ  เช่น กำรยศำสตร์ กำยวภิำค สรรีะวิภำค ท่ำทำงกำรท�ำงำน
ที่ถูกสุขลักษณะ โรคจำกกำรท�ำงำนในส�ำนักงำน กำรป้องกัน กำรบริหำร
ร่ำงกำยและกำรกำยภำพบ�ำบัดเบื้องต้นด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อให้พนักงำน
สำมำรถลดกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนและสำมำรถบริหำรร่ำงกำยตัวเองได้

โรงพยำบำลกรุงเทพระยองจัดโครงกำร BRH Office Ergonomic ให้กับ
พนักงำนในแผนกต่ำง ๆ โดยอ้ำงอิงข้อมูลกำรใช้สวัสดิกำร กำรตรวจเยี่ยม
สถำนที่ท�ำงำน วำงแผนกำรสอน และจัดท�ำกำรสอนพร้อมจัดกิจกรรม เพื่อ
ให้พนกังำนรบัทรำบปัญหำและปรบัเปลีย่นวธิกีำรท�ำงำนให้ถกูต้อง โดยมีกำร
ติดตำมและประเมนิผลหลังกำรท�ำกจิกรรม เพ่ือใหพ้นักงำนกลุ่มเส่ียงสำมำรถ
น�ำประโยชน์จำกโครงกำรมำปรับใช้ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ลดกำร 
บำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน ลดกำรขำดงำนหรือเปล่ียนงำน  
และยังสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
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โครงการสนับสนุนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่ดี

BDMS ก�ำหนดโครงกำรเพ่ือสนับสนุนควำมรู ้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและ
โภชนำกำรที่ดีของบุคลำกร เพื่อให้สุขภำพแข็งแรง และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี ซึง่ในปี 2563 โรงพยำบำลในเครอื BDMS 
ได้จัดโครงกำรดังกล่ำว เช่น คลินิกพนักงาน (Staff Clinic) ที่ให้ควำมรู้ 
เรื่องกำรดูแลสุขภำพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญที่ให้ค�ำปรึกษำและตรวจวินิจฉัย
เบื้องต้น หำกพบปัญหำสุขภำพและจ�ำเป็นต้องรับกำรรักษำก็จะส่งต่อให้แก่
แพทย์เฉพำะทำงเพื่อท�ำกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 

โรงพยำบำลในเครือ BDMS ยังมีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพเชิงป้องกัน 
“B+, FIT FOR LIFE, FIT FOR WORK” ในปี 2563 ส�ำหรับพนักงำน 
ทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิโรคโดยวเิครำะห์จำกผลตรวจสขุภำพจ�ำนวน 40 คน 
โดยส�ำรวจข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรมกำรออกก�ำลังกำย กำรบริโภคในชีวิต
ประจ�ำวัน พร้อมจัดท�ำสมุดประจ�ำตัว บันทึกข้อมูลด้ำนสุขภำพเพื่อติดตำม
และประเมนิผลควำมคบืหน้ำทกุเดอืน เพือ่สร้ำงควำมรูเ้รือ่งภำวะโภชนำกำร
และกำรออกก�ำลังกำย ลดปัญหำด้ำนสุขภำพและลดควำมเสี่ยงในกำร 
เกิดโรค ส่งเสริมและจูงใจให้พนักงำนมีสุขภำพแข็งแรง และลดอัตรำกำร 
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในอนำคต

 

นอกจำกนีย้งัมกีำรจดัโครงการส่งเสริมสขุภาพทีห่ลากหลาย เช่น ให้ควำมรู้
ด้ำนสขุภำพผ่ำนช่องทำงสือ่สำรภำยใน แก่พนกังำนในองค์กร ให้มคีวำมรอบรู้
เพื่อดูแลและป้องกันสุขภำพร่ำงกำยของตนให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย พร้อม
ปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนโดยไม่มีปัญหำสุขภำพ
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โครงการสนับสนุนการออกก�าลังกาย 

BDMS ให้ควำมส�ำคญัและสนบัสนนุกำรออกก�ำลงัเพือ่สขุภำพทีด่ขีองบคุลำกรทกุคน จึงก�ำหนดให้โรงพยำบำลในเครอืจดัโครงกำรสนบัสนนุ
กำรออกก�ำลังกำยให้แก่บุคลำกรโดยมีตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรด�ำเนินโครงกำรในปี 2563 ดังนี้

โรงพยำบำลในเครือร่วมกันด�ำเนินโครงการ 21 Day Walking Challenge 
เพ่ือให้พนักงำนทุกคนมีกิจกรรมกระตุ้นกำรออกก�ำลังกำยได้ทุกที่ทุกเวลำ 
ผ่ำนกำรสะสมก้ำวเดินให้ครบ 9,000 ก้ำว ในระยะเวลำ 21 วัน โดยสำมำรถ
เก็บสะสมก้ำวท้ังในและนอกเวลำท�ำงำน และติดตำมจ�ำนวนก้ำวโดยใช้
แอปพลิเคชันหรือ Smart Watch ส่งมำที่ www.behealthy.bdms.co.th 
ก่อนเที่ยงคืน ซึ่งโรงพยำบำลที่ได้ร้อยละสูงสุดของกำรเดินครบ 9,000 ก้ำว 
ในระยะเวลำ 21 วัน 3 ล�ำดับแรก จะได้รับเงินรำงวัลเพื่อเป็นก�ำลังใจในกำร
ออกก�ำลังกำยต่อไป

โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำจัดให้มีชมรมการออกก�าลังกายเพ่ือสร้ำงเสริม 
สุขภำพของบุคลำกรให้แข็งแรง และสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์และควำมสำมัคคี
ของบุคลำกรจำกต่ำงสำยงำน ท้ังยังลดกำรเจ็บป่วยท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ 
กำรท�ำงำน มีควำมคล่องตัวในด้ำนกำรบริกำรมำกขึ้น โดยมีตัวอย่ำงชมรม
กฬีำต่ำง ๆ  เช่น เทเบลิเทนนสิ จกัรยำนเสอืพึง่ตืน่ แบดมนิตนั แอโรบคิ โยคะ 
กอล์ฟ เป็นต้น

ส�ำหรับโรงพยำบำลกรุงเทพระยองมีกลยุทธ ์กำรดูแลพนักงำน คือ  
สุขทางกาย สุขทางใจ และสุขทางการเงิน เพื่อให้พนักงำนมีสุขภำพ 
ที่แข็งแรง จึงจัดโครงกำร วิ่งสะสมระยะทำง สะสมสุขภำพดี “BRH & SRH 
Virtual Run 90 Day Challenge” เพื่อส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย ลดภำวะ
กำรเจ็บป่วย สร้ำงบรรยำกำศกำรออกก�ำลังกำยในองค์กร และเพ่ือเป็น 
กำรดูแลพนักงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ โดยให้แพทย์ พยำบำล พนักงำน  
ในโรงพยำบำลกรุงเทพระยอง และโรงพยำบำลศรีระยอง ดำวน์โหลด
แอปพลิเคชันเพื่อร่วมกิจกรรมและส่งระยะทำงสะสม เพื่อมอบรำงวัลใหญ่ 
ให้แก่ผู้ที่วิ่งสะสมระยะทำงสูงสุดเมื่อสิ้นสุดโครงกำร

โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย
ในแก่พนักงาน เช่น เต้นซุมบ้ำ โยคะ เป็นต้น เพ่ือให้พนักงำนได้ออกก�ำลังกำย
ร่วมกัน สร้ำงสุขภำพท่ีแข็งแรง ลดควำมตึงเครียดจำกกำรท�ำงำน และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงพนักงำนในองค์กร
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โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ก�ำหนดโครงกำร BHQ Healthy 
Challenge 2020 เพ่ือพฒันำค่ำดชันมีวลกำย (Body Mass Index : BMI) 
ให้อยู่ในค่ำมำตรฐำน เพื่อลดโอกำสเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่เรื้อรัง (Non-
Communicable Diseases: NCDs) ผ่ำนกำรปรับพฤติกรรมกำรกินและ 
กำรออกก�ำลังกำย ซึง่มพีนกังำนเข้ำร่วมโครงกำรทัง้ส้ิน 228 คน (เทยีบกบั
เป้ำหมำยที่ 180 คน) และผู้เข้ำร่วมร้อยละ 54 สำมำรถลด BMI ได้ตำม 
เป้ำหมำย (เทียบกับเป้ำหมำยที่ร้อยละ 30) นอกจำกน้ียังมีกำรจัด 
ศูนย์ออกก�ำลังกำย BeFit เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนออกก�ำลังกำยในสถำน
ออกก�ำลงักำยทีไ่ด้มำตรฐำน ทนัสมยั และมีกจิกรรมทีห่ลำกหลำยให้เลอืก
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โครงการด้านการจัดการความเครียด

BDMS ตระหนักดีว่ำงำนบริกำรด้ำนสุขภำพมีควำมกดดันและสำมำรถ 
ส่งผลให้เกิดควำมเครียดต่อพนักงำนโดยตรงทั้งต่อสุขภำพกำยและสุขภำพ
จิต จึงจัดโครงกำรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดแก่บุคลำกร  
เพื่อลดควำมวิตกกังวลและเอื้อให้เกิดควำมสบำยใจมำกขึ้นระหว่ำง 
กำรท�ำงำน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภำพกำรท�ำงำน โดยมีตัวอย่ำงโครงกำร
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรควำมเครียดในปี 2563 ดังนี้

โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่จัดให้พนักงำนสำมำรถท�ำหน้ำท่ี 
Innovation Center ซึ่งเป็นสถำนที่ท�ำงำนหรือกำรประชุมที่มีบรรยำกำศ
ผ่อนคลำยและไม่เป็นทำงกำร พร้อมด้วยอปุกรณ์ส�ำหรบักำรท�ำงำนครบครนั 
และเป็นพื้นที่ส�ำหรับพนักงำนต่ำงแผนกได้พบปะ แลกเปล่ียนเรื่องรำว 
ที่พบเจอระหว่ำงกำรท�ำงำน ซ่ึงกำรท�ำงำนในสถำนที่บรรยำกำศผ่อนคลำย 
จะช่วยลดควำมตึงเครียดในกำรท�ำงำนของบุคลำกรและกระตุ้นควำมคิด
สร้ำงสรรค์ได้เป็นอย่ำงดี

โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำก�ำหนดให้มีโครงการประเมินความเครียดและ
ภาวะซึมเศร้าของบุคลากร โดยจัดท�ำ QR Code แบบประเมินควำมเครียด
และแบบประเมินภำวะซึมเศร้ำ (อ้ำงอิงจำกกรมสุขภำพจิต) และออกแบบ
กำรจัดกิจกรรมและกำรดูแลให้เหมำะสมกับแต่ละกลุ่ม ได้แก่ คณะให ้
ค�ำปรึกษำ (Counseling Team) กำรประชำสัมพันธ์หมำยเลขติดต่อ 
ภำยใน 1555 สำยสบำยใจ ก�ำหนดโครงกำรรณรงค์ 3ส เพื่อนช่วยเพื่อน 
(สังเกต ใส่ใจ ส่งต่อ) ซ่ึงจะมีกำรประเมินหลังจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงำน 
ที่มีปัญหำได้รับกำรดูแลทันที ณ เวลำนั้น และเพื่อสนับสนุนกำรบริกำร 
ของพนักงำนต่อลูกค้ำที่มำใช้บริกำร

โรงพยำบำลกรุงเทพระยองก�ำหนดโครงการวัดอุณหภูมิใจ ซึ่งเป็นโครงกำร
ส�ำรวจ ดูแล และรักษำพนักงำนประจ�ำ และพนักงำนสัญญำจ้ำงท่ีมีสภำวะ
กำรเจ็บป่วยด้ำนจิตใจ ให้ได้รับกำรดูแลรักษำจำกทีมนักจิตวิทยำและ
จิตแพทย์ เพ่ื่อแสดงถึงควำมใส่ใจดูแลพนักงำนให้พัฒนำควำมสัมพันธ์อันดี
ขององค์กร จวบจนเป็นกำรสร้ำงแรงใจในกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิผล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

173



สถิ่ิติิผลด�าเนินงานด้านอาช่วอนามัยและความปลอดภัย

ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

จำานวนชั�วโมงในกิารืป้ฎิบัติงาน (Number of Hours Worked) 

พนักงำนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ชั่วโมง 37,031,147 39,874,675 40,284,021 36,058,618

ผู้รับเหมำ ชั่วโมง  10,012,419  10,494,661  11,313,516  10,437,980 

กิารืบาด้เจ็บจากิกิารืทำางาน (Work-related Injury)

การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการท�างาน (Fatalities as a Result of Work-related Injury)

พนักงำนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กรณี 0 0 0 0

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน

0 0 0 0

ผู้รับเหมำ กรณี 0 0 0 0

กรณีต่อ 1,000,000 ช่ัวโมง 
กำรท�ำงำน

0 0 0 0

การบาดเจ็บขั้นรุนแรงอันเนื่องมาจากการท�างาน (High-consequence Work-related Injuries) 

พนักงำนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กรณี 0 0 0 0

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0 0 0 0

ผู้รับเหมำ กรณี 0 0 0 0

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0 0 0 0

การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการท�างานที่บันทึกได้ (Recordable Work-related Injuries)**

พนักงำนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กรณี 349 368 380 270

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

9.42 9.23 9.43 7.49

ผู้รับเหมำ กรณี 24 25 42 29

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

2.40 2.38 3.71 2.78

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Injuries that Led to Loss Time)

พนักงำนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กรณี 1 2 2 1

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0.027 0.050 0.050 0.028

ผู้รับเหมำ กรณี 1 2 15 5

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0.100 0.191 1.326 0.479

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ผ่ลกิารืด้ำาเนินงาน* ห่น่วย
รืะยะเวลากิารืเกิ็บข่้อมูล

2560 2561 2562 2563

กิารืเจ็บป้่วยจากิกิารืทำางาน (Work-related Ill Health)***

การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการท�างาน (Fatalities as a Result of Work-related Ill Health)

พนักงำนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กรณี 0 0 0 0

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0 0 0 0

ผู้รับเหมำ กรณี 0 0 0 0

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0 0 0 0

การเจ็บป่วยจากการท�างานที่บันทึกได้ (Recordable Work-related Ill Health)

พนักงำนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กรณี 1 4 1 0

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0.027 0.100 0.025 0.000

ผู้รับเหมำ กรณี 9 5 10 3

กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมง
กำรท�ำงำน

0.899 0.476 0.884 0.287

หมำยเหตุ
* ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชีวอนำมัยอนำมัยและควำมปลอดภัยในปี 2563 ขยำยควำมครอบคลุมเป็น 14 โรงพยำบำล เทียบกับข้อมูลที่เปิดเผย

ในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน BDMS ปี 2562 ดังนี้
• โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่
• โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่
• โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน
• โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ
• โรงพยำบำลกรุงเทพสิริโรจน์

• โรงพยำบำลบีเอ็นเอช
• โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ
• โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
• โรงพยำบำลกรุงเทพระยอง
• โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่

• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีนครินทร์
• โรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ
• โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท
• โรงพยำบำลพญำไท 2

** นับเฉพำะกรณีเข็มทิ่มต�ำ มีดบำด สัมผัสสำรคัดหลั่ง และกรณีบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนที่ต้องรับกำรรักษำมำกกว่ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
*** นับเฉพำะกรณีที่ได้รับกำรยืนยันจำกแพทย์อำชีวเวชศำสตร์
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ศูนย์กลางชุมชนและสังคม

หลักการและความส�าคัญ

กำรด�ำเนินงำนของธุรกิจในปัจจุบันสำมำรถส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมซึ่งมีควำม 
ตื่นตัวถึงผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจมำกขึ้น และข้อมูลของผลกระทบดังกล่ำวยัง
สำมำรถเข้ำถงึหรอืเผยแพร่ได้อย่ำงรวดเรว็ BDMS จงึก�ำหนดแนวทำงด�ำเนนิงำนเพือ่แสดง
ควำมมุ่งมั่นต่อกำรดูแลชุมชนและสังคม รวมทั้งป้องกันควำมเสี่ยงที่สำมำรถส่งผลกระทบ
ต่อชือ่เสยีงองค์กร รวมทัง้สนบัสนนุอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์และควำมรูด้้ำนควำมปลอดภัย 
เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่ำงรำบรื่นจำกกำรได้รับ 
ควำมร่วมมือที่ดีจำกชุมชนท้องถิ่นหรือภำครัฐ

การสร้างส่วนร่วมและแนวทาง 
การด�าเนินกิจกรรมเพื�อชุมชนและสังคมของ BDMS

BDMS ตระหนกัถึงผลกระทบทีอ่ำจเกิดขึน้ต่อชมุชนรอบโรงพยำบำลจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
จงึก�ำหนดให้ฝ่ำยกิจกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืและฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องร่วมด�ำเนนิกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่ำนกำรลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลและรับทรำบถึงประเด็น 
ควำมคำดหวังต่อกำรด�ำเนินงำนของ BDMS เพื่อด�ำเนินโครงกำรในกำรแก้ปัญหำและ
พัฒนำควำมสัมพันธ์กับชุมชนดังกล่ำวที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและ 
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมของโรงพยำบำลกรณีที่มีกำรต่อเติมหรือ
ขยำยโรงพยำบำล

ส่วนร่วมกับัชุมชน 
และการเข้าถิ่ึงบัริการ 
ด้านสุขภาพ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ตัวอย่างแนวทางกิารืสุรื้างกิารืม่สุ่วนรื่วมกิับชุมชน ป้ี 2563 - Neighborhood Club  
ชาวศููนย์วิจัยรื่วมใจ...สุานสุัมพันธุ์ สุุข่ภาพด้่กิับโรืงพยาบาลกิรืุงเทพ

โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ด�ำเนินโครงกำร “ชุมชนสัมพันธ์”  
เพือ่จดักจิกรรมให้ควำมรูด้้ำนสขุภำพทีเ่ป็นประโยชน์ ได้แก่ กำรตรวจสขุภำพ 
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และสอบถำมควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังเก่ียวกับ
กำรด�ำเนินงำนของโรงพยำบำล ส�ำหรับชุมชนในซอยศูนย์วิจัยรอบ 
โรงพยำบำล โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 195 คน ซึ่งโครงกำรดังกล่ำว 
ยังมีกำรจัดท�ำบัตรสมำชิก Neighborhood Club เพื่อใช้ประโยชน์ต่ำง ๆ 
อำทิ ส่วนลดและบริกำรพิเศษในกำรรักษำพยำบำล เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ผลกำรสร้ำงส่วนร่วมกบัชมุชนผ่ำนโครงกำรดงักล่ำวท�ำให้โรงพยำบำลกรงุเทพ
ส�ำนักงำนใหญ่รับทรำบถึงควำมคำดหวังของชุมชนในฐำนะผู้มีส่วนได้เสีย 
ขององค์กรตำมตัวอย่ำงรำยละเอียดดังนี้

ด้านสุขภาพ
กำรสนับสนุนกำรตรวจสุขภำพ

กำรฉีดวัคซีน รวมถึงกำรให้ควำมรู้ 
เก่ียวกับสุขภำพ และสิทธิพิเศษ

ด้ำนค่ำรักษำพยำบำล

การสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต
กำรจัดกำรดูแลควำมสะอำด 

ควำมปลอดภัย และกำรจรำจร
รอบโรงพยำบำล 

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
กำรจัดให้มีสวนสำธำรณะ

และพื้นที่สีเขียว
ที่เป็นมิตรรอบชุมชน

BDMS ก�ำหนดโครงกำรเพื่อสนับสนุนให้สังคมมีสุขภำพที่ดี สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรด้ำนสุขภำพได้มำกขึ้น และเข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงตลำดทุน 
ธรรมำภิบำลเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเป็นกำรร่วมมือกับส�ำนักงำน กลต. 
ตลำดหลักทรัพย์ และสถำบันจัดอันดับเครดิตของไทย (TRIS) เพื่อเป็น 
กำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ซ่ึงโครงกำรเพื่อสังคมสุขภำพดีของ BDMS  
จะสอดคล้องตำมผลกำรสร้ำงส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและควำมเชี่ยวชำญ
ขององค์กรในฐำนะผู้น�ำกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม BDMS

Sharing Hands
มุ่งเน้นส่งมอบบริกำรด้ำนสุขภำพ 
แก่ผู้ด้อยโอกำสในชุมชนและสังคม

Caring Heart
มุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 

เชิงป้องกันที่ตรงตำมประเด็นด้ำนสุขภำพ
ของชุมชนและสังคม รวมถึงโครงสร้ำง 

พื้นฐำนด้ำนสุขภำพในชุมชน

Collaborating Health
มุ่งเน้นควำมร่วมมือกับผู้ใช้บริกำร 

เพื่อส่งเสริมสุขภำพของชุมชนและสังคม
ผ่ำนกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 

ของบริษัท
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Sharing Hands – การบัริจาคเพื�อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคม

BDMS ด�ำเนินโครงกำรกิจกรรมเพื่อสังคมด้ำนกำรส่งมอบบริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในชุมชนและสังคม ไม่ว่ำ 
จะเป็นกำรสนับสนุนด้ำนกำรตรวจสุขภำพ เพื่อสนับสนุนควำมปลอดภัยและควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในสังคมรวมถึงกลุ่มเปรำะบำง 
และผู้ด้อยโอกำส โดยมีตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนในปี 2563 ดังนี้

มูลนิธุิสุัญจรื – โครืงกิารืตรืวจสุุข่ภาพเพ่�อเด้็กิในชุมชนแออัด้

BDMS ร่วมกับ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ด�ำเนินโครงกำรมูลนิธิสัญจร เพื่อสนับสนุน 
กำรตรวจสุขภำพและกำรเข้ำถึงบริกำรส่งเสริมสุขภำพให้แก่เด็กซึ่งเป็นกลุ่ม 
เปรำะบำงในชมุชนแออดัในควำมดแูลของมลูนธิเิดก็อ่อนในสลมั ในพระอปุถมัป์
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำส รำชนครินทร์ 
ทั้งหมด 4 แห่ง และสถำนแรกรับเด็กหญิงบ้ำนธัญญพร 

โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์และอำสำสมัคร 
กว่ำ 105 คน รวมถึงยำ เวชภัณฑ์ และอำหำรกลำงวัน เพื่อช่วยเหลือเด็ก 
ด้อยโอกำสในเรือ่งปัญหำสขุภำพ และพฒันำกำร ให้ได้รบักำรตรวจสขุภำพประจ�ำ
ปี และได้รับกำรรักษำเบื้องต้นอย่ำงถูกต้อง ส่งเสริมให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ซ่ึง BDMS มีควำมคำดหวังว่ำเด็กที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี มีอัตรำ 
กำรป่วยลดลง เด็กที่เจ็บป่วยได้รับกำรวินิจฉัยและเสนอแนะกำรดูแลสุขภำพแก่
ครูผู้ดูแล เพื่อสื่อสำรให้ผู้ปกครองต่อไป รวมทั้งวำงแผนจัดโครงกำรวัคซีนพ่อแม่
เพื่อส่งเสริมสุขภำพเชิงป้องกันโดยอ้ำงอิงข้อมูลกำรเจ็บป่วยของเด็กในชุมชนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรในปี 2563 พบว่ำอัตรำกำรเจ็บป่วยของเด็กที่เข้ำร่วม
โครงกำรอยูท่ีร้่อยละ 61.50 ลดลงจำกร้อยละ 66 ในปี 2562 และบรรลเุป้ำหมำย
ท่ีคำดไว้ที่ต�่ำกว่ำร้อยละ 70 ทั้งนี้เด็กที่เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 571 คน ทุกคน 
ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีพื้นฐำน เพื่อประเมินภำวะสุขภำพ โดยแพทย ์
และบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรส่งเสริมสุขภำพของเด็กและ 
ยังเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน นอกจำกน้ีโครงกำรดังกล่ำว 
ยงัเป็นกำรสนบัสนนุให้แพทย์ พยำบำลและเจ้ำหน้ำทีจ่ติอำสำ เกดิควำมภำคภมูใิจ
ในกำรได้มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสังคม ไปพร้อมกับกำรสร้ำงมุมมองท่ีด ี
ของสำธำรณชนต่อองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
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โครืงกิารืช่วยเห่ล่อและรืักิษาผู่้ป้่วยยากิไรื้

BDMS ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ด�ำเนินโครงกำรช่วยเหลือผู้ป่วยยำกไร้ซึ่งเป็น
โครงกำรต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนสภำพคล่อง
ทำงกำรเงนิและมอีำกำรเร่งด่วน ไม่สำมำรถรอกำรรกัษำในโรงพยำบำลรัฐบำลได้ 
ให้มีโอกำสเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลที่ได้มำตรฐำนอย่ำงทันท่วงที

ผลด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวในปี 2563 BDMS มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยำบำล
เครือข่ำยได้แก่ เครือโรงพยำบำลพญำไท เครือโรงพยำบำลเปำโล และ  
โรงพยำบำลกรุงเทพหัวหิน ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ โดยให้กำรสนับสนุนแพทย์ 
พยำบำล ผู้ช่วยพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ ด�ำเนินกำรผ่ำตัดแก่ผู้ป่วยยำกไร้จ�ำนวน  
69 คน เทียบกับเป้ำหมำยท่ีไม่น้อยกว่ำ 25 คน เป็นมูลค่ำกำรสนับสนุน 
5,920,720.90 บำท ทั้งนี้ผลด�ำเนินงำนโครงกำรตั้งแต่ปี 2562 – 2563 BDMS 
ได้ช่วยเหลอืผูป่้วยยำกไร้ไปแล้ว 180 คน รวมมลูค่ำกำรสนบัสนนุกว่ำ 31 ล้ำนบำท

โครงกำรช่วยเหลือผู ้ป่วยยำกไร้ยังเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอำสำและ
สนับสนุนประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรที่เข้ำร่วม รวมถึงเป็นกำร 
ตอบสนองต่อควำมผกูพนัของบคุลำกรในประเดน็ด้ำนองค์กรทีม่คีวำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มขึ้นได้

รืายละเอ่ยด้เพิ�มเติมและช่องทางติด้ต่อมูลนิธุิเวชดุ้สุิต

แนะน�ามูลนิธุ์เวชดุสิต

https://www.bangkokhospital.com/
content/vejdusit-foundation

รายละเอียดโครงการของมูลนิธุ์เวชดุสิต

https://www.bdms.co.th/th-csr/ 
เก่ียวกับมูลนิธิเวชดุส

Facebook มูลนิธุ์เวชดุสิต 

https://www.facebook.com/
VejdusitFoundation/
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โครืงกิารืมอบอุป้กิรืณ์ทางกิารืแพทย์เพ่�อสุ่งเสุรืิมความป้ลอด้ภัยในสุังคม

โรงพยำบำลสมติเิวชด�ำเนินโครงกำรมอบอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์เพ่ือสนบัสนนุควำมปลอดภัย
ของสังคมผ่ำนโครงกำรมอบชุดคลอดฉุกเฉินให้ต�ำรวจจรำจรโครงกำรพระรำชด�ำร ิ
ท่ัวประเทศไทย จ�ำนวน 30 ชุด เพื่อช่วยลดปัญหำกำรเสียชีวิตของแม่และลูกที่เกิดจำก
กำรคลอดฉุกเฉินในรถเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรจรำจรที่มีปัญหำรถติดเป็นเวลำนำนและ
กำรขำดเครื่องมือที่ดีและปลอดภัย และเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับต�ำรวจจรำจร 
ที่ต้องปฎิบัติหน้ำที่

นอกจำกนี้ยังมีกำรมอบเครื่อง Tytocare จ�ำนวน 200 ชุด ให้หน่วยงำนภำครัฐเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ทีแ่พร่ระบำดหนกัในหลำยประเทศทัว่โลกรวมถงึ
ในประเทศไทย โดย Tytocare เป็นนวัตกรรมที่สำมำรถตรวจวัดไข้ ฟังเสียงปอด ดูอำกำร
อักเสบท่ีล�ำคอ ล้ินไก่ ต่อมทอนซิล ตรวจกำรอักเสบ กำรติดเชื้อภำยในหู วัดกำรเต้น 
ของหวัใจ รวมถงึดูกำรอักเสบของผืน่ผิวหนงั โดยถ่ำยภำพและวดีโีอเพือ่กำรวนิจิฉยัอำกำร
โดยแพทย์ผ่ำนระบบออนไลน์ได้ทันที ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่ำวผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กำร
อำหำรและยำสหรฐั (FDA) และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รวมถงึได้รบั
กำรสนับสนุนจำกแพทยสภำและแพทยสมำคม 

Tytocare จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อของบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกกำรสัมผัส
และตรวจรกัษำผูป่้วยหรอืผูท่ี้มเีกณฑ์เสีย่งตดิเชือ้ในระยะใกล้ ช่วยแก้ปัญหำกรณขีำดแคลน
บคุลำกรในโรงพยำบำล สนบัสนนุกำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสขุภำพโดยไม่ต้องเดนิทำงเข้ำโรง
พยำบำล และยังสำมำรถตรวจประชำชนที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล หรืออยู่ในระหว่ำงกักตัวให้
หน่วยงำนภำครัฐ

New Life Fund - กิองทุนสุมิติเวช เพ่�อช่วิตให่ม่

โรงพยำบำลสมิติเวชสุขุมวิทและโรงพยำบำลสมิติเวชศรีนครินทร์ ด�ำเนินโครงกำร 
“กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” ซึ่งเป็นโครงกำรระยะยำว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2553  
ภำยใต้มูลนิธิวชิรเวชวิทยำลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม- 
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรรักษำแก่ผู้ป่วยเด็ก 
ทีข่ำดแคลนทนุทรพัย์ได้มีโอกำสได้รบักำรรกัษำและเตบิโตอย่ำงแขง็แรงและเป็นก�ำลงัของ
ชำติต่อไปในอนำคต

กองทุนดังกล่ำวประกอบไปด้วย 3 กองทุนที่สนับสนุนผู้ป่วยเด็กยำกไร้ ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก
โรคหัวใจที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทำงพันธุกรรมในเด็ก เช่น โรคเลือด
และโรคมะเร็งที่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้โดยกำรปลูกถ่ำยไขกระดูก และผู้ป่วยเด็ก 
จนถึงวัยรุ่นที่ประสบกับภำวะโรคกระดูกสันหลังคดที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
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โครงกำรดังกล่ำวนอกจำกจะเป็นกำรมอบโอกำสให้ผู้ป่วยเด็กได้รับกำรรักษำเพื่อเติบโต
เป็นก�ำลังที่ดีของชำติต่อไป ยังเป็นกำรสนับสนุนให้แพทย์น�ำควำมเชี่ยวชำญมำช่วยเหลือ
สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมกำรเรียนรู้และตระหนักเพื่อป้องกันกำรเกิดโรค 
นอกจำกนี้โรงพยำบำลสมิติเวชได้ร่วมมือกับผู้สนับสนุนโครงกำรจำกภำยนอกเพื่อจัด
กิจกรรมระดมเงินเข้ำกองทุน เช่น กำรจัดบูธจ�ำหน่ำยสินค้ำ กำรขำยตุ๊กตำที่จัดท�ำขึ้นมำ
เป็นพิเศษ กำรต้ังกล่องบริจำค กำรจัดแข่งฟุตบอลกำรกุศล กำรระดมเงินบริจำคจำก 
กองถ่ำยละคร รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำของแพทย์และเจ้ำหน้ำที ่และงำนวิง่กำรกศุล 
เป็นต้น
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Caring Heart – การสนับัสนุนความรู้ด้านสุขภาพเชิงป้องกัน

BDMS ด�ำเนินโครงกำรสนับสนุนควำมรู้ด้ำนสุขภำพเชิงป้องกันแก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงพยำบำลที่องค์กรด�ำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อสนับสนุน
ให้ประชำชนมีองค์ควำมรู ้และทักษะด้ำนสุขภำพท่ีเอ้ือให้สำมำรถดูแลตัวเองและคนในชุมชน ให้มีสุขภำพที่ดีและสำมำรถ 
ลดอนัตรำยทีส่ำมำรถเกดิขึน้ต่อสขุภำพจำกอบุติัเหตหุรอืโรคประจ�ำตัว ซ่ึงเป็นเรือ่งจ�ำเป็นส�ำหรบัทกุคนในสังคม โดยมตีวัอย่ำงรำยละเอยีด
กำรด�ำเนินงำนในปี 2563 ดังนี้

ด้รายละเอียดการซ้อมล้มฝึกลุก
เพิ�มเติั้มได้ตั้าม QR code 

https://www.youtube.com/
watch?v=sJEJQqhd2fE

SAFETY FALL ล้มให่้เป้็นท่า ลุกิให่้ป้ลอด้ภัย ลด้ความเสุ่�ยงกิารืบาด้เจ็บ

BDMS ก�ำหนดโครงกำรฝึกอบรม “SAFETY FALL ล้มให้เป็นท่ำ ลุกให้ปลอดภัย  
ลดควำมเสี่ยงกำรบำดเจ็บ” ภำยใต้โครงกำร Neighborhood Club โดยมีแพทย์จำก 
ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพและศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟูให้ควำมรู้เกี่ยวกับสถิติกำรล้มของคนไทย 
ควำมเสี่ยงของกำรล้มในแต่ละช่วงวัย ปัจจัยท�ำให้ล้ม มีสติก่อนล้มด้วยเทคนิคกันล้ม 
แนวทำงและขั้นตอนกำรล้มอย่ำงถูกวิธี อันตรำยจำกกำรล้มส่งผลต่อกระดูกและ 
เส้นประสำท (ระดับไม่รุนแรง-รุนแรง) แนวทำงกำรรักษำกระดูกและเส้นประสำท  
เหตุจำกกำรล้ม แนวทำงกำรฟื้นฟูกำยภำพบ�ำบัด และแนวทำงกำรป้องกันกำรล้ม  
ซึ่งควำมรู้จำกโครงกำรฝึกอบรมดังกล่ำวยังมีกำรสื่อสำรให้ประชำชนทั่วไปได้เข้ำไปศึกษำ
เพื่อปรับใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุและคนในครอบครัวได้
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โครืงกิารืวัคซื้่นพ่อแม่

BDMS ร่วมกับโรงพยำบำลในเครือด�ำเนินโครงกำร วัคซีนพ่อแม่ ให้แก่ชุมชนใน 
หลำยจังหวัดที่มี โรงพยำบำลในเครือตั้งอยู่ ตำมวิสัยทัศน์ของโครงกำร “เพรำะพ่อแม่คือ 
‘วัคซีน’ ที่ดีท่ีสุดของลูก” เพื่อส่งเสริมควำมรู้และแนวทำงกำรป้องกันสุขภำพเชิงรุกและ
สร้ำงส่วนร่วมกับชุมชนโดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ และเพ่ือพัฒนำควำม 
เป็นอยูข่องเดก็ให้มพีฒันำกำรท่ีเหมำะสมตำมวยั มคีณุภำพชวีติวยัเดก็ทีด่ ีได้รบักำรพฒันำ 
ที่เหมำะสมทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ เมื่อเด็กได้เติบโตขึ้นอย่ำงมี
คุณภำพ ส่งเสริมให้สังคมมีคุณภำพที่ดีเช่นกัน

ในปี 2563 BDMS มีกำรจัดกำรอบรมให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูในชุมชนต่ำง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพและต่ำงจังหวัด เพื่อให้มีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพเด็กให้มีสุขภำพ 
แข็งแรงมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เช่น ฝึกกำรช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก 
ฝึกกำรปฐมพยำบำลเดก็เบือ้งต้น ฝึกเช็ดตัวลดไข้อย่ำงถกูวิธ ีฝึกล้ำงมอืเพือ่ป้องกนักำรแพร่
กระจำยเชื้อ เป็นต้น ซ่ึง BDMS ได้ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลประเมินผลหลังกำรจัดโครงกำร
เพื่อปรับหลักสูตรตำมควำมเหมำะสมให้ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนอยู่เสมอ 

โดยในปี 2563 มีกำรด�ำเนินโครงกำรทั้งสิ้นจ�ำนวนจ�ำนวน 10 ครั้ง เทียบกับเป้ำหมำยที่  
5 ครั้ง โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและครูในชุมชน เข้ำร่วมกำรอบรมส่งเสริมและเพิ่มพูน 
ควำมรูเ้กีย่วกบักำรดแูลสขุภำพเดก็ จ�ำนวน 521 รำย เทยีบกบัเป้ำหมำยจ�ำนวน 200 รำย  
ร้อยละ 75 ของพ่อแม่ผู้ปกครองและครู ในชุมชน ที่ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรดูแล 
สุขภำพเด็ก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพที่ได้รับกำรอบรมมำกขึ้นมำก ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทุกคนสำมำรถน�ำควำมรู้และทักษะท่ีได้รับกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ในกำร 
ดูแลเด็กได้ นอกจำกกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกจำกชุมชนและสังคมแล้ว โครงกำรดังกล่ำว
ยังเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรของ BDMS ในฐำนะองค์กรที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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iRescue ไอ-เรืสุ-คิว - โครืงกิารือบรืมเพ่�อกิารืช่วยเห่ล่อช่วิต 

โรงพยำบำลในเครือ BDMS ด�ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำนให้แก่
ชมุชนต่ำง ๆ  รอบโรงพยำบำล ตวัอย่ำงกำรด�ำเนนิกำรในปี 2563 เช่น โรงพยำบำลกรงุเทพ
พทัยำก�ำหนดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิำร iRescue (ไอ-เรส-คิว) ซ่ึงเป็นโครงกำรอบรม
ช ่วยเหลือชีวิตฉุกเฉินให ้แก ่ประชำชนท่ีสนใจหรือมีควำมจ�ำเป ็นต ้องใช ้ทักษะ 
กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น (First Aid) และกำรช่วยชีวิต (CPR) ขั้นพื้นฐำน ที่มีอำยุ 
ระหว่ำง 12-60 ปี ในพื้นที่รัศมี 40 กิโลเมตรรอบโรงพยำบำลโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย  
โครงกำรดังกล่ำวด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน รวมระยะเวลำ 7 ปี จัดประชุม
ทบทวนกำรฝึกอบรมไตรมำสละ 1 ครั้ง

โครงกำร iRescue มุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้และทักษะแก่ประชำชนด้ำนกำรช่วยเหลือตัวเอง
และคนรอบข้ำงในภำวะวิกฤต ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคนและลดกำรเสียชีวิตและ
ทุพพลภำพให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพก่อนส่งต่อ
มำยังโรงพยำบำล (Pre Hospital) และเป็นกำรแสดงศักยภำพของโรงพยำบำลกรุงเทพ
พัทยำในกำรดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินและร่วมส่งเสริมควำมปลอดภัย 
ให้แก่นกัท่องเทีย่วและชมุชนในเมอืงพทัยำ รวมทัง้เป็นช่องทำงให้บคุลำกรทำงกำรแพทย์
น�ำควำมรู้และทักษะวิชำชีพของตนไปช่วยเหลือท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำ
ทักษะของตนเองและควำมภูมิใจในวิชำชีพและองค์กร

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรในปี 2563 มีกำรจัดกิจกรรม 5 ครั้ง รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 
758 คน ซ่ึงร้อยละ 85 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรมในภำพรวมในระดับดีมำก และ 
ผู้เข้ำอบรมมีควำมชื่นชมโรงพยำบำลท่ีท�ำกิจกรรมลักษณะนี้ให้กับชุมชน และแนะน�ำ 
ให้ท�ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีกรณีศึกษำจำกโครงกำรดังกล่ำว เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
ในชุมชนต้นแบบที่เกำะล้ำนได้รับกำรฝึกอบรมจำกโรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำสำมำรถ 
ช่วยเหลือปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวและสำมำรถเป็นผู้ช่วยให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
มูลนิธิที่ปฏิบัติงำนในกำรช่วยเหลือประชำชนเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
หรือเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันพัฒนำสัมพันธภำพในชุมชน เป็นต้น 

ด้รายละเอียดโครงการ iRescue เพิ�มเติั้ม 
ได้ตั้าม QR code ห้รือล๊ิงก์ด้านล่าง

https://www.bangkokpattayahospital.
com/

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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โครืงกิารืกิล้าด้่พิทักิษ์ใจ 
ความน่าเช่�อข่ององค์กิรืจากิโครืงกิารืฝึึกิอบรืมท่�ม่ป้รืะสุิทธุิภาพ

โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่ด�ำเนินโครงกำรกล้ำดีพิทักษ์ใจซึ่งเป็นโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และทักษะกำรกู้ชีพผู้ป่วยโดยเฉพำะในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดส�ำหรับ
ชุมชนและญำติรอบโรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่ ในรูปแบบสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เช่น 
ฝึกกำรช่วยฟื้นคืนชีพ ฝึกกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น ฝึกล้ำงมือ และกำรสวมหน้ำกำก 
เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ เป็นต้น

ในปี 2563 โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่ด�ำเนินโครงกำรทั้งสิ้น 6 ครั้งต่อปี โดยมีชุมชน
รอบโรงพยำบำล ญำติผู้ป่วยและพนักงำนบริษัท เข้ำร่วมอบรมควำมรู้และฝึกภำคปฏิบัติ 
CPR ทั้งสิ้น 735 คน โดยร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมผ่ำนกำรอบรมควำมรู ้ด้ำนกำร
ปฐมพยำบำลและ CPR นอกจำกนี ้ร้อยละ 70 ยนิดที�ำหน้ำทีจ่ติอำสำเครอืข่ำยสขุภำพกบั
โรงพยำบำลกรงุเทพหำดใหญ่ ซึง่ผลด�ำเนินงำนในปี 2562 พนกังำนบรษิทัทีผ่่ำนกำรอบรม
ได้ช่วยเหลอืด้วยวธิ ีCPR แก่ผูป่้วย 1 รำย ณ บรษัิททีเ่กดิเหตแุละผูป่้วยดงักล่ำวได้รบัควำม
ปลอดภัย และในปี 2563 พนักงำนโรงแรมท่ีผ่ำนกำรอบรมได้ช่วยเหลือด้วยวิธี CPR 
แก่ผู้ป่วย 1 รำย ณ โรงแรมที่เกิดเหตุและผู้ป่วยดังกล่ำวได้รับควำมปลอดภัย นอกจำกนี้
โครงกำรดังกล่ำวยังส่งผลบวกต่อมูลค่ำทำงกำรประชำสัมพันธ์ (PR value) ของบริษัท 
และโรงพยำบำลสำมำรถจ�ำหน่ำยโปรแกรมตรวจสุขภำพเพ่ิมเติมจำกกำรอบรม CPR 
ในบริษัทต่ำง ๆ ได้รวมมูลค่ำถึง 2.2 ล้ำนบำทในปี 2563

โครืงกิารืความรือบรืู้ด้้านสุุข่ภาพ (Health Literacy) 

BDMS ก�ำหนดโครงกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) ในปี 2563 
โครงกำรได้ลงนำมควำมร่วมมือกับกำรเคหะแห่งชำติ โดย BDMS รับหน้ำที่ตำม 
พันธกิจหลักขององค์กรในกำรให้ควำมรู ้เรื่องกำรดูแลสุขภำพเพื่อควำมเป็นอยู ่ที่ด ี
ทำงด้ำนร่ำงกำย โดยมีเป้ำหมำยให้ชุมชนได้รับควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพที่ถูกต้อง 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหำกำรระบำดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และ 
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็ง เกิดกำรมี
สุขภำพที่ดีทำงด้ำนร่ำงกำยแบบยั่งยืน 

ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพครอบคลุมควำมสำมำรถและทักษะในกำรเข้ำถึง เข้ำใจ ประเมิน 
และประยุกต์ข้อมูลข่ำวสำรทำงสุขภำพ เพื่อพิจำรณำและตัดสินใจในชีวิตประจ�ำวัน 
เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพ กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ในตลอดช่วงอำยุ ซึ่งจะสำมำรถส่งผลให้บุคคลมีศักยภำพในกำรดูแลตนเองและช่วย 
แนะน�ำสิ่งที่ถูกต้องให้กับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่ำงยั่งยืน  
สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ  
ฉบับที ่12 (พ.ศ.2562-2564) ยทุธศำสตร์ด้ำนที ่1 เร่งกำรเสรมิสร้ำงสขุภำพคนไทยเชงิรกุ 
และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข นอกจำกนี้ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพยังครอบคลุม
ถึงผลลัพธ์จำกกำรส่งต่อข้อมูลจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ไปสู่ผู้รับข้อมูล เพื่อรับทรำบว่ำ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

185



ข้อมูลนั้นเก่ียวข้องกับตนเอง ควำมเป็นอยู่ที่ดี สภำพแวดล้อม วิถีชีวิต หรืออำกำร 
เจ็บป่วยที่เป็นอยู่ เกิดควำมเข้ำใจ ยอมรับและตัดสินใจลงมือปฏิบัติได้

ในปี 2563 หน่วยงำนภำยในของ BDMS ได้แก่ ศูนย์วิจัยสุขภำพกรุงเทพ ฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคลกลำง องค์กรแพทย์ องค์กรพยำบำล และฝ่ำยกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
ด�ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพร่วมกับกองสุขศึกษำ กรมสนับสนุน
บรกิำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสุข และคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหดิล จดั
กจิกรรมส่งเสรมิสุขภำพและกำรป้องกนัโรคให้แก่บคุลำกรในเครอื BDMS ได้แก่ บคุลำกร
ทำงกำรแพทย์และกลุ่มพยำบำลวิชำชีพที่โรงพยำบำลกรุงเทพส�ำนักงำนใหญ่ และมีแผน
ด�ำเนินกำรต่อไปในประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ประชำชนในพื้นที่ พนักงำนและ 
เจ้ำหน้ำที่ของกำรเคหะแห่งชำติส�ำนักงำนใหญ่ ประชำชนในโครงกำรบ้ำนเอื้ออำทร 
บำงโฉลง และประชำชนโครงกำรบ้ำนเอื้ออำทรท่ำอิฐ โดยใช้แนวทำงกำรประเมิน 
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพที่มุ่งเน้นประเด็นดังต่อไปนี้

การปี่ระเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ

การเข้าถึงข้อมูล
และบริการสุขภาพ

ความเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพ
ที่เพียงพอต่อการปี่ฏิิบัติ

การโต้ตอบซักถาม
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

การตัดสินใจด้านสุขภาพ การปี่รับเปี่ลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง

การบอกต่อข้อมูลด้านสุขภาพ
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ผลกำรประเมินเบื้องต้นในปี 2563 พบว่ำร้อยละ 68 ของผู้เข้ำร่วมตอบแบบประเมิน 
มีควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำพในระดับดีขึ้นไปหรือเป็นผู ้มีระดับควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำพ 
เพียงพอและมีกำรปฏิบัติเพื่อกำรมีสุขภำพที่ดีได้ถูกต้อง และร้อยละ 62.9 มีพฤติกรรม
สุขภำพในระดับดี ข้ึนไปมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ่หรือสม�่ำเสมอ ซึ่งผลกำรประเมินดังกล่ำว BDMS จะวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อก�ำหนด
โครงกำรพัฒนำระดับควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพให้เพิ่มมำกขึ้น เช่น  
จัดท�ำสื่อและจัดกิจกรรมน�ำร่องท่ีสอดคล้องกับกำรสร้ำงทักษะควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
ส�ำหรับบุคลำกรภำยในโรงพยำบำลในประเด็นประสิทธิภำพกำรสื่อสำรรำยละเอียด 
ด้ำนสุขภำพ หรือบทเรียนจำกโครงกำรด้ำนสุขภำพอื่น ๆ ที่ BDMS จัดให้แก่ชุมชนและ
สังคม

BDMS มีแผนขยำยกำรด�ำเนินงำนจำกพื้นที่น�ำร่องไปยังทุกพื้นที่เป้ำหมำยทั้งในชุมชน 
และทุกพื้นที่ด�ำเนินงำน เพื่อขยำยผลกำรน�ำควำมรู้ด้ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพโดยใช ้
สื่อควำมรู้และแบบวัดผลเป็นเครื่องมือใช้ประเมินกลุ่มเป้ำหมำยใหม่ต่อไป ในฐำนะ 
โรงพยำบำลเอกชนที่เป็นผู้น�ำด้ำนกำรสำธำรณสุขแก่ชุนชนและสังคม
 

การปี่ระเมินพฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร

พฤติกรรม
การออกก�าลังกาย

พฤติกรรม
การสูบบุหรี่

พฤติกรรม
การด่่มสุรา

การจัดการ
ความเครียด

พฤติกรรม
การปี่้องกันวัณโรค

พฤติกรรม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ด้รายละเอียดโครงการความรอบร้้ด้านสุขภัาพ (Health Literacy) 
เพิ�มเติั้มทีั�  QR code ห้รือล๊ิงก์ด้านล่าง

https://www.bangkokhealth.com/hlmain/
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Healthy Together – โครืงกิารือบรืมเพ่�อสุรื้างความเช่�อมั�นภายใต้สุถานกิารืณ์แพร่ืรืะบาด้ COVID-19

Collaborating Health – ความร่วมมือเพื�อสุขภาพของชุมชนและสังคม

โรงพยำบำลในเครือ BDMS ด�ำเนินโครงกำรกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบควำมร่วมมือกับผู้ใช้บริกำรเพื่อสนับสนุนโอกำสและพัฒนำ
สุขภำพของชุมชนและประชำชนในสังคมไปพร้อมกับพัฒนำธุรกิจขององค์กร โดยมีตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนในปี 2563 ดังนี้ 

ซึ่งบริษัทพันธมิตรท�ำควำมเข้ำใจและส่ือสำรกับลูกค้ำ ชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง ในเรื่องกำรจัดท�ำมำตรฐำน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ชี้แจงเรื่องกำรน�ำคนภำยนอกมำใช้บริกำร เช่น โรงแรมที่ต้องรับ
ชำวต่ำงชำติมำกักตัว เป็นต้น

ในปี 2563 มีพันธมิตรจ�ำนวนกว่ำ 20 แห่ง พร้อมผู้เข้ำร่วม 
กำรอบรมวิธีกำรป้องกันตนเองทั้งสิ้น 350 รำย และร้อยละ 100 
ของเจ้ำหน้ำทีท่ีป่ฎบิตัหิน้ำทีใ่นกำรสมัผสั ตดิต่อผูร้บับรกิำร ได้รบั
ควำมรู้และแนวทำงปฎิบัติที่ถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญ นอกจำกนี้ 
ยังเป็นกำรน�ำศักยภำพขององค์กรไปช่วยเหลือและสร้ำงควำม 
เชื่อมั่นแก่พันธมิตรให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่งผลให้ 
มูลค่ำทำงกำรประชำสัมพันธ์ (PR value) ของบริษัท ในช่วงเดือน
เมษำยนถึงเดือนธันวำคม มีมูลค่ำถึง 3.1 ล้ำนบำท

โรงพยำบำลพญำไท 2 ด�ำเนินโครงกำร Healthy Together  
โดยใช้ทีมแพทย์ด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ พยำบำล ผู้เชี่ยวชำญด้ำน 
โรคติดเชื้อ ฝ่ำยวิศวกรรม ฝ่ำยบริหำรงำนขำย เข้ำไปตรวจรับรอง
มำตรฐำนควำมปลอดภัย และเข้ำไปตรวจสอบกระบวนกำร 
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสถำนที่ บุคลำกร 
กำรฝึกอบรม กำรป้องกนักำรแพร่ระบำด และสนบัสนนุผูร้บับรกิำร 
ให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำด COVID-19 อำทิ ธุรกิจโรงแรม สำยกำรบิน 
อสังหำริมทรัพย์และสถำนฑูต รวมท้ังให้ควำมรู้เชิงป้องกันตัวเอง 
ไม่ให้ตกอยู่ในภำวะเสี่ยง อบรม ให้ควำมรู้ ภำคทฤษฎีและปฎิบัติ 
เช่น กำรสวมอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (PPE) ให้เกิดควำมช�ำนำญ 
ทัง้น้ีเมือ่ด�ำเนนิโครงกำรในแต่ละสถำนทีพ่ร้อมให้แนวทำงกำรแก้ไข
แล้ว จะมีกำรกลบัมำตรวจซ�ำ้เพือ่ตรวจสอบว่ำได้ปฏบิตัถิกูต้องตำม
ที่แนะน�ำไปหรือไม่ตำมแนวปฏิบัติของกระทรวงสำธำรณสุข 

โครืงกิารืสุวยสุายบุญ – โป้รืแกิรืมตรืวจสุุข่ภาพสุตรืีเพ่�อกิารืคัด้กิรืองมะเรื็งสุำาห่รืับผู่้ข่าด้โอกิาสุ

โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่ร่วมกับคลินิกเต้ำนมและคลินิก 
สูตินรีเวชกรรม สมำชิกสุขภำพสตรี องค์กรและมูลนิธิดูแล 
สุขภำพสตรีที่ขำดโอกำส ด�ำเนินโครงกำรสวยสำยบุญในป  ี
2561-2563 เพื่อส่งเสริมควำมรู้และทักษะกำรดูแลเพื่อแนะน�ำให้ 
ผูร้บับรกิำรสตรีในกำรคดักรองมะเรง็สตรแีละเพือ่ช่วยเหลอืผูห้ญงิ
ทีข่ำดโอกำสในกำรเข้ำถงึกำรคดักรองมะเรง็สตร ีโดยโรงพยำบำล
กรุงเทพหำดใหญ่ สมทบทุนโปรแกรมละ 100 บำท เพื่อน�ำไป
บริจำคเป็นกำรตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีในผู ้หญิงขำดโอกำส  
มอบแด่ผู้หญิงที่ขำดโอกำส ได้แก่ มูลนิธิอำคำรเย็นศิระ ที่พักพิง
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งรังสีรักษำ

ในปี 2563 โครงกำรดงักล่ำวสำมำรถรณรงค์กำรตรวจสขุภำพสตรี
กับผู้รับบริกำรปีละ 2 คร้ัง โดยสื่อสำรควำมรู้และจัดกิจกรรม
ส�ำหรับสมำชิกกว่ำ 10,000 รำย ไปพร้อมกับกำรระดมเงินบริจำค
ได้กว่ำ 20,000 บำทต่อปี และสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย
โปรแกรมอีกปีละ 300,000 บำท ส่งผลให้สำมำรถสนับสนุนกำร
ตรวจมะเร็งเต้ำนมในกลุ่มผู้หญิงขำดโอกำสได้ 6 รำย
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แนวปฏิบััติิการด้านการขายและการติิดฉุลาก

ห่ลักิเกิณฑ์กิารืโฆษณาห่รืือป้รืะกิาศูเกิ่�ยวกิับสุถานพยาบาล

การโฆ่ษณาหร่อปี่ระกาศัเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่โฆ่ษณาได้โดยไม่ต้องย่่นขออนุมัติ

ชื่อสถานพยาบาล

สิทธิของผู้ป่วยตามกฎหมาย

คุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

การบริการทางการแพทย์ ที่มีใน
สถานพยาบาล วัน เวลา ที่ให้
บริการ ตามที่ได้รับอนุญาต

อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ 

ค่าบริการอื่นๆ

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

หลักการและความส�าคัญ

กำรท�ำกำรตลำดท่ีไร้ควำมรับผิดชอบในธุรกิจให้บริกำรด้ำนสุขภำพอำจส่งผลต่อ 
ควำมน่ำเช่ือถือขององค์กรในระยะยำวจำกผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นผู้ป่วย
ท่ีได้รับข้อมูลทำงกำรตลำดที่เป็นเท็จหรือกำรไม่ได้รับควำมเชื่อถือจำกผู้ถือหุ้น BDMS  
จึงก�ำหนดแนวทำงกำรท�ำกำรตลำด กำรขำยและกำรติดฉลำกยำ ที่สอดคล้องตำม 
ข้อก�ำหนดและเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยำและกำรรักษำ 
ที่ถูกต้องและตรงตำมควำมต้องกำร

การสื�อสารการติลาดแนวปฏิบััติิด้านการขาย และการติิดฉุลากยา

BDMS ก�ำหนดให้ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยเภสัชกรรมของโรงพยำบำลในเครือ ด�ำเนินกำร
ฝึกอบรมและส่ือสำรด้ำนกำรตลำดและแนวปฏบัิตด้ิำนกำรขำยรวมทัง้กำรติดฉลำกยำตำม
ข้อก�ำหนด เช่น ประกำศของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ประกำศของคณะกรรมกำร
กลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร กระทรวงพำณิชย์ รวมทั้งพระรำชบัญญัติยำ เป็นต้น 
และก�ำหนดช่องทำงสื่อสำรส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในกำรรำยงำนหรือร้องเรียนกรณีที่พบ
กำรด�ำเนินงำนที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดดังกล่ำว
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การแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งทำาลายเวชระเบียน แจ้งย้าย
สถานที่ แจ้งกิจกรรมในวันสำาคัญต่างๆ

ทำาให้เข้าใจหรือคาดหวังว่ามี
บุคลากรหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ซึ่งไม่มีในสถานพยาบาลหรือไม่เป็น

ไปตามโฆษณาหรือประกาศ และ
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่เป็น

มาตรฐานวิชาชีพ

ไม่เหมาะสม สร้างความหวาดกลัว 
หรือมีลักษณะเป็นการส่อไปใน

ทางลามกอนาจาร หรือมีลักษณะ
เป็นการกระตุ้น หรือยั่วยุทาง

กามารมณ์

มีลักษณะอันเป็นการขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน

ชื่อสถานพยาบาลซึ่งทำาให้เข้าใจ
หรือหลงเชื่อว่าประกอบกิจการ 

ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ

ไม่สุภาพหรือแสดงอาการ 
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วย

รวมอยู่กับการถวายพระพร หรือ 
การ กระทำาอย่างอื่นที่อ้างอิง เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี 
รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการ 

แทนพระองค์

เป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง เกินจริง
 หลอกลวง ปกปิดความจริง หรือ

ทำาให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง หรือ
เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจว่า 

การบริการของสถานพยาบาล 
แห่งนั้นดีกว่าที่อื่น

ใช้วิธีการสื่อสารที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ หรือก่อให้

เกิดความรำาคาญแก่ผู้ใช้บริการ 
หรือประชาชนทั่วไป

มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นให้ร้าย 
เสียดสี หรือทับถมสถานพยาบาล 

หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น

ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และ
สาธารณสุข พร้อมคำาเตือนถึงความเสี่ยงของการไม่ได้ผล 

อันตราย หรือผลข้างเคียง

ลักิษณะต้องห่้ามข่องกิารืโฆษณาห่รืือป้รืะกิาศูเกิ่�ยวกิับสุถานพยาบาล

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

(ดูรายละเอียดข้อก�าหนดเพ่ิมเติมท่ี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/289/T_0044.PDF) 
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ห่ลักิเกิณฑ์กิารืจำาห่น่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบรืิกิารืข่องสุถานพยาบาล

แจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการ
ให้ผู้ป่วยทราบก่อนจำาหน่าย ก่อนให้บริการ 

หรือเมื่อได้รับการร้องขอ 

ใบแจ้งราคายา
ต้องระบุชื่อยาตามใบสั่งยา

และราคาต่อหน่วย

แสดง QR Code เปรียบเทียบราคายา
ของกรมการค้าภายในบริเวณโรงพยาบาล

อย่างเพียงพอต่อการพบเห็นของผู้ใช้บริการ

ประเมินค่ารักษาพยาบาล
ตามการวินิจฉัยเบื้องต้น
ให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง

ใบสั่งยา ต้องระบุชื่อสามัญทางยาหรือ
ชื่อการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ 

จำานวนวิธีใช้และระยะเวลาในการใช้

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

MEDICINE INVOICE

PRICECOST

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

MEDICINE INVOICE

PRICECOST

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

MEDICINE INVOICE

PRICECOST

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

MEDICINE INVOICE

PRICECOST

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxTotal

xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

MEDICINE INVOICE

PRICECOST

(ดูรายละเอียดข้อก�าหนดเพ่ิมเติมท่ี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/201/T_0174.PDF) 
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โรงพยาบาลกรงุเทพส�านกังานใหญม่กีารจ�าหนา่ยยาซึง่จ�าเปน็ตอ้งควบคมุใหต้ดิฉลากทีภ่าชนะและหบีห่อบรรจยุาตอ้งมี
รายละเอียดฉลากตามข้อก�าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิารืสุ่�อสุารืฉุลากิยา

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย และวันเดือนปีเกิด หมายเลขครั้งที่ผลิต
( Lot Number หรือ Batch number)

จ�านวนยาที่ได้รับ

วันที่ ที่ได้รับยา

วันหมดอายุของยาข้อควรระวัง หรือ
คำาแนะนำาเพิ่มเติมของยา

ชื่อยา  ซึ่งประกอบไปด้วย
ชื่อทางการค้า และ / หรือ ชื่อทางเคมี  

ความเข้มข้น  ขนาดยา ประเภทของยา

วิธีการใช้ยา

ชื่อแพทย์ที่สั่งยา

Exp: dd/mm/yy

Mr. Xxxxx Xxxxx
Paracetamol 500 mg.
รับประทาน 1-2 เม็ด
ทกุ 4-6 ชม. หรอืเมื�อมอีาการปวด

**ไมค่วรรับประทานเกนิ 8 เม็ดตอ่วนั

HN xxx/xxx

(Dr. Xxxx Xxxx)

dd/mm/yy

จํานวน 20 เม็ด

ช่องทางติด้ต่อและผ่ลกิารืรื้องเรืียนป้รืะเด้็นด้้านกิารืสุ่�อสุารืกิารืตลาด้ 
แนวป้ฏิิบัติด้้านกิารืข่าย และกิารืติด้ฉุลากิยา

BDMS ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร สามารถติดต่อ  

เสนอ ความเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำาที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางตามที่ได้ประกาศไว้ใน “จรรยาบรรณ 

ของบริษัท” และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการสื่อสารการตลาด 

และการติดฉลากยาที่ได้รับการยืนยัน

(ดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวเพ่ิมเติมท่ีบท จรรยาบรรณธุรกิจ หรือท่ี 
https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf)
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GRI Content Index 

Reporting Practice Disclosure Page(s) 
/ URL(s)

Remark / 
Omission

General Disclosures*

GRI 102: General 
Disclosures 2016

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 2,4,5,28,61,72 -

102-2 Activities, brands, products, and services 5-13,15 -

102-3 Location of headquarters 5 -

102-4 Location of operations 7,62 -

102-5 Ownership and legal form 5 -

102-6 Markets served 5-13 -

102-7 Scale of the organization 3,5,7-9,14,63,
131-139

-

102-8 Information on employees and other workers 131-139 -

102-9 Supply chain 47-49 -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 49 -

102-11 Precautionary principle or approach 29-46 -

102-12 External initiatives 82,85-90 -

102-13 Membership of associations 16 -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 2-3

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 21-22,24-25

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 26-28

Governance

102-18 Governance structure 19-20,57

102-19 Delegating authority 57

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics

57,60

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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Reporting Practice Disclosure Page(s) 
/ URL(s)

Remark / 
Omission

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 58-59 -

102-41 Collective bargaining agreements 129 Please refer 
to Welfare 
Committee

102-42 Identifying and selecting stakeholders 58 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 58-59 -

102-44 Key topics and concerns raised 58-59 -

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 62 -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 60-61 -

102-47 List of material topics 61 -

102-48 Restatements of information 107,112,
118,123,175

-

102-49 Changes in reporting 60 -

102-50 Reporting period 62 -

102-51 Date of most recent report 62 -

102-52 Reporting cycle 62 -

102-53 Contact point for questions regarding the report 61 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 62 -

102-55 GRI content index 194-198 -

102-56 External Assurance See remark BDMS will 
proceed 
external 

assurance in the 
future

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Please see 
disclosed 

details in each 
chapter.

-

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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Reporting Practice Disclosure Page(s) 
/ URL(s)

Remark / 
Omission

Supply Chain Management

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

54 -

GRI 414: Supplier 
Social Assessment 
2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 54 -

Customer Privacy & Data Security

GRI 418: Customer 
Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer 
privacy and losses of customer data

83 -

Service Quality & Patient Safety

GRI 416: Customer 
Health & Safety 2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product 
& service categories

90 -

GRI Not Applicable BDMS accreditation result 90 -

Customer Relationship Management

GRI Not Applicable Patient’s perception towards service behaviors 96 See also in 
Annual Report

Innovation & Partnership

GRI Not Applicable Number of innovation initiatives 72-73 -

Energy Management

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 116-118 -

302-3 Energy intensity 117 -

Waste & Hazardous Materials Management

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts 102

306-2 Management of significant waste-related impacts 101-104

306-3 Waste generated 105-106

306-4 Waste diverted from disposal 105-106

306-5 Waste directed to disposal 105-107

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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Reporting Practice Disclosure Page(s) 
/ URL(s)

Remark / 
Omission

Water & Wastewater Management

GRI 303: Water 
and Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 108

303-2 Management of water discharge-related impacts 108

303-3 Water withdrawal 109-111

303-4 Water discharge 109,111-112

Climate Change Management

GRI 305: Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 121-122

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 123

305-4 GHG emissions intensity 121

Community Engagement & Health Care Accessibility

GRI 201: Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 14,178,185,188

Selling Practices & Product Labeling

GRI 417: Marketing 
and Labeling 2016

417-1 Requirements for product and service information 
and labeling

190-193

417-2 Incidents of non-compliance concerning product 
and service information and labeling

193

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications

193

Talent Retention & Inclusion

GRI 401: Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover 154-159

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees 

149

GRI 404: Training 
and Education 2016

404-3 Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews

148

GRI 405: Diversity and 
Equal Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 131-139 See also in 
Annual Report

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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Reporting Practice Disclosure Page(s) 
/ URL(s)

Remark / 
Omission

Human Capital Development

GRI 404: Training 
and Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 145-146 -

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs

142-145 -

Labor Practices & Human rights

GRI 406: Non-
discrimination 2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 130 -

GRI 412: Human Rights 
Assessment 2016

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 130 -

Employee Health & Safety

GRI 403: Occupational 
Health and Safety 
2018

403-1 Occupational health and safety management system 160-161 -

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation

163-165 -

403-3 Occupational health services 161-162,165 -

403-4 Worker participation, consultation, and communication 
on occupational health and safety

161-162 -

403-5 Worker training on occupational health and safety 166 -

403-6 Promotion of worker health 167-173

403-7 Prevention and mitigation of occupational health 
and safety impacts directly linked by business relationships

165

403-9 Work-related injuries 174

403-10 Work-related ill health 174-175 -

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

198



 แบับัส�ารวจความคิดเห็นผู้อ่าน

รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน ประจ�าป่ 2563

บัริษัท กรุงเทพดุสิติเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลจำกแบบส�ำรวจควำมคิดเห็นน้ีจะน�ำไปใช้ในกำรปรับปรุงเน้ือหำ และรูปแบบ 
กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื ประจ�ำปี 2564 ของ BDMS ต่อไป
ขอขอบพระคุณส�าหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

กรุณาท�าเคร่�องหมาย � ลงในช่อง และแสดงข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

เพศ

• ชำย • หญิง • ไม่ต้องกำรระบุ

ระดับัการศึกษา

• ต�่ำกว่ำปริญญำตรี • ปริญญำตรี • ปริญญำโท • สูงกว่ำปริญญำโท

ท่านเป็นผู้อ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนในกลุ่มใด

• คู่ค้ำ • พนักงำน / บุคลำกรทำงกำรแพทย์ • นักเรียน / นักศึกษำ / สถำบันกำรศึกษำ • ลูกค้ำ• ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน • หน่วยงำนรำชกำร / หน่วยงำนภำครัฐ • พันธมิตรทำงธุรกิจ • อ่ืน ๆ กรุณำระบุ ...................

ท่านรับัทราบัรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนป่ 2563 ของ BDMS จากช่องทางใด

• กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี • พนักงำนของ BDMS • สัมมนำ / นิทรรศกำร / บรรยำย• เว็บไซต์ของ BDMS • อ่ืน ๆ กรุณำระบุ ......................................................................................................................................

ท่านอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนป่ 2563 ของ BDMS เพ่�ออะไร 

• รู้จัก BDMS • กำรศึกษำ / กำรวิจัย • ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน• เตรียมจัดท�ำรำยงำนของตนเอง • อ่ืน ๆ กรุณำระบุ ....................................................................................................................................

ความสมบัูรณ์และความน่าเชื�อถิ่ือของรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนป่ 2563 ของ BDMS

 มากท่�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก

ท่ำนเข้ำใจประเด็นสำระด้ำนควำมยัง่ยืนของ BDMS เพียงใดหลังจำกอ่ำนรำยงำนแล้ว • • • • •
ผลกำรด�ำเนินงำนควำมยัง่ยืนสอดคล้องตำมกลยุทธ์ของ BDMS เพียงใด • • • • •
เน้ือหำมีควำมเหมำะสมและน่ำเช่ือถือเพียงใด • • • • •
เน้ือหำตรงกับส่ิงท่ีท่ำนต้องกำรทรำบเพียงใด • • • • •
กรุณาเลือกประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั�งยืน 3 ประเด็น ท่�เก่�ยวข้องกับัท่าน
โดยจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็นต้ังแต่ 1 ส�ำคัญท่ีสุด 2 ส�ำคัญปำนกลำง 3 ส�ำคัญน้อยท่ีสุด

• กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน • ควำมเป็นส่วนตัวและควำมม่ันคงของข้อมูล • คุณภำพกำรให้บริกำรและควำมปลอดภัยของผู้ป่วย• ลูกค้ำสัมพันธ์ • นวัตกรรมและควำมร่วมมือ • กำรจัดกำรขยะและขยะอันตรำย• กำรจัดกำรพลังงำน • กำรจัดกำรน�้ำและน�้ำเสีย • กำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ• ส่วนร่วมกับชุมชนและกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ • แนวปฏิบัติกำรด้ำนกำรขำยและกำรติดฉลำก • กำรจูงใจและรักษำบุคลำกร• กำรพัฒนำบุคลำกร • แนวปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน • สุขภำพและควำมปลอดภัยของบุคลำกร• อ่ืน ๆ กรุณำระบุ ...........................................................................................................................................................................................................................................

ท่านคิดว่าเนื�อหารายงานครอบัคลุมประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั�งยืนของ BDMS หร่อไม่

• ครอบคลุม • ไม่ครอบคลุม
หำกท่ำนคิดว่ำไม่ครอบคลุม โปรดระบุประเด็นท่ีควรเพ่ิมเติม
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

กรุณาระบัุข้อเสนอแนะเพ่�อน�าไปปรับัปรุงรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนฉุบัับัติ่อไป

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

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

ข้อคิดเห็นอื�น ๆ ในการบัริหารจัดการความยั�งยืนของ BDMS 

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

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

BDMS ขอขอบัคุณอย่างสูงส�าหรับัความร่วมมือของท่าน



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปี ี2563 
บริษััท กรุงเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากัดุ (มหาชน)

นวััตกรรมก้าวัไกล ใส่่ใจอย่่างยั่�งยื่น

บริษััท กรุงเทพดุุสิ่ตเวัชการ จำากัดุ (มหาชน)
ฝ่่ายกิิจกิารสัังคมเพ่ื่�อกิารพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น 
ชัั้�น 7 อาคาร E เลขท่ี่� 2 ซอยศููนย์วิิจัย 7 ถนนเพื่ชั้รบุุร่ตััดใหม่
แขวิงบุางกิะปิิ เขตัห้วิยขวิาง กิรุงเที่พื่มหานคร 10310

Email : BDMS.CSD@bdms.co.th

Overseas

“กิรุณาพัื่บุตัามรอยปิรุ และส่ังกิลับุโดยไม่ต้ัองติัดตัราไปิรษณ่ยากิร”

ใบอนุญาตเลขท่ี ปน.(น)/3789 ปณศ.ลาดพร้าว

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
บุริกิารธุุรกิิจตัอบุรับุ
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