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1ภาพรวมของ BDMS และการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่นื



สนัับสนัุนัวััฒนัธรรมนัวััตกรรมด้้านัส่�งแวัด้ล้้อมผ่่านัโครงการ  
BDMS Award ในัหมวัด้ Earth Healthcare ประกอบกับนัำร่อง 
การตรวัจประเมน่ัการปล้อ่ยก๊าซเรอืนักระจกเพื่ื�อควัามสอด้คล้อ้ง
ตามข้้อกำหนัด้แล้ะเพื่ื�อใช้้กำหนัด้แผ่นัการล้ด้ผ่ล้กระทบต่อ 
สภาวัะโล้กร้อนัอย่างเป็นัรูปธรรมตั�งแต่ปี 2565 เป็นัต้นัไป

ด้านสังคม บร่ษััทยังคงด้ำเนั่นัก่จกรรมเพื่ื�อสังคมผ่่านัโครงการ
สนับัสนุันัการเข้า้ถึงึบรก่ารทางด้า้นัสุข้ภาพื่แกก่ลุ้ม่เปราะบางแล้ะ
ผู่้ด้้อยโอกาส แล้ะกำหนัด้โครงการฝึึกอบรมเพื่ื�อยกระด้ับสุข้ภาพื่
ข้องช้มุช้นัไปพื่รอ้มกบัการฉีดี้วัคัซนีัในัสถึานัการณ์ก์ารแพื่รร่ะบาด้ 
COVID-19 รวัมทั�งกำหนัด้โครงการเพื่ื�อสงัคมเช้ง่พื่าณ์ช่้ยท์ี�ผู่มี้สว่ันั
ได้เ้สียสามารถึรว่ัมช้ว่ัยเหล้อืสงัคมผ่า่นักจ่กรรมข้องบรษ่ัทั ในัสว่ันั
การพื่ฒันัาบคุล้ากร บรษ่ัทัมกีารฝึกึอบรมแล้ะพื่ฒันัาพื่นักังานัผ่า่นั
ระบบออนัไล้น์ัเพืื่�อเวัน้ัระยะห่างทางสังคม สำหรับการจัด้การด้า้นั
อาช้วีัอนัามยัแล้ะควัามเปน็ัอยูท่ี�ด้ ีบรษ่ัทัด้ำเนัน่ัการประเมน่ัควัาม
เสี�ยงแล้ะกำหนัด้มาตรการในัทุกก่จกรรมในัพื่ื�นัที�ด้ำเนัน่ัการ แล้ะ
ยงัคงด้ำเนัน่ัโครงการที�เกี�ยวัข้อ้งเพืื่�อพัื่ฒนัาควัามเป็นัอยูท่ี�ด้สีงูสุด้
แก่บุคล้ากรไปพื่ร้อมกับการต่ด้ตามระดั้บควัามผู่กพื่ันัต่อองค์กร
อย่างต่อเนัื�อง

สุุดท้้ายน้ี้� บริิษััท้มี้จุุดมีุ�งหมีายท้้�จุะสุริ้างสุ�วนี้ริ�วมีและสุ่�อสุาริผล
ดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้ความียั�งย่นี้ริวมีถึึงเป้้าหมีายสุ่�การิเป้็นี้ผ่้นี้ำาบริิการิ
ด้านี้สุุขภาพเพ่�อความีเป้็นี้อย่�ท้้�ด้บนี้วิถึ้ของความียั�งย่นี้ให้เป้็นี้ท้้�
ป้ริะจุักษั์ ซึ่ึ�งต้้องขอขอบคุณผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยทุ้กกลุ�มี ท้ั�งผ่้ถึ่อหุ้นี้ ผ่้ริับ
บริิการิ บุคลากริท้างการิแพท้ย์ พนี้ักงานี้ในี้เคริ่อ และผ่้ท้้�เก้�ยวข้อง 
ท้้�สุนัี้บสุนุี้นี้และริ�วมีดำาเนิี้นี้การิเพ่�อจุะนี้ำาพาให้บริิษััท้เติ้บโต้อย�าง
ยั�งย่นี้ เค้ยงค่�สุังคมีต้ลอดไป้

บริษัท กี่รุงเทพดูุสี่ิต่เวช้กี่าร จำากัี่ดู (มหาช้น) ดูำาเนินธุุรกี่ิจให้บริกี่ารดู้าน
สีุ่ขภาพครบวงจรในรูปแบบโรงพยาบาลเอกี่ช้นและธุุรกิี่จท่�เกี่่�ยวเนื�องทั�งใน
และต่่างประเทศ 

โดูยม่วิสัี่ยทัศน์สูี่่กี่ารเป็นผูู้้นำานวัต่กี่รรมดู้านบริกี่ารสุี่ขภาพท่�เป็นเลิศต่าม
มาต่รฐานสี่ากี่ลพร้อมบุคลากี่รเป่�ยมศักี่ยภาพ 

เพ่�อสี่่งมอบคุณค่าและประสี่บกี่ารณ์สีู่งสีุ่ดูแกี่่ผูู้้รับบริกี่ารบนหลักี่กี่ารกี่ำากี่ับ
ดููแลองค์กี่รและกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืนท่�ครอบคลุมความรับผู้ิดูช้อบต่่อ
สี่ังคม ชุ้มช้น และสิี่�งแวดูล้อม

สารกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

บริิษััท้กำากับด่แลองค์กริเพ่�อพัฒนี้าสุ่�ความียั�งย่นี้โดยกำาหนี้ดกริอบ
การิดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้ความียั�งย่นี้ท้้�คณะกริริมีการิบริิหาริงานี้ริะดับ
บริษิััท้ดำาเนี้นิี้การิขบัเคล่�อนี้งานี้ดา้นี้การิพฒันี้าอย�างยั�งย่นี้อย�างต้�อ
เนี้่�อง พิจุาริณาความีเสุ้�ยงทุ้กมีิต้ิท้้�สุามีาริถึสุ�งผลต้�อธุุริกิจุท้ั�งในี้
ป้ัจุจุุบันี้และในี้อนี้าคต้ นี้อกจุากนี้้�ยังสุริ้างสุ�วนี้ริ�วมีต้�อสุังคมีในี้
สุถึานี้การิณก์าริแพริ�ริะบาด COVID-19 ผ�านี้การิจุัดต้ั�งโริงพยาบาล
สุนี้ามีท้้�พร้ิอมีด้วยนี้วัต้กริริมีเชิงิโท้ริเวชิศาสุต้ร์ิ สุ�งผลให้บริษิัทั้ได้ริบั
คัดเล่อกให้เป้็นี้หุ้นี้ยั�งย่นี้ (THSI) และเป้็นี้สุมีาชิิกในี้ดัชินี้้หุ้นี้ยั�งย่นี้ 
(SETTHSI) ต้�อเน่ี้�องเป็้นี้ป้ที้้� 2 โดยต้ลาดหลกัท้ริพัยแ์ห�งป้ริะเท้ศไท้ย 
และเป้็นี้สุมีาชิิกในี้ดัชินี้้ความียั�งย่นี้ดาวนี้์โจุนี้สุ์ (Dow Jones 
Sustainability Index) โดย S&P Global เป้็นี้ป้ีแริก

ป้ัจุจุุบันี้ บริิษััท้ดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุและสุามีาริถึสุริ้างริายได้กว�า 75,718 
ล้านี้บาท้ ด้วยบุคลากริท้ั�งหมีดกว�า 30,857 คนี้ คริอบคลุมี 53  
โริงพยาบาลในี้เคริ่อและธุุริกิจุท้้�เก้�ยวเนี้่�องด้านี้สุุขภาพ บริิษััท้มี้
จุำานี้วนี้เต้้ยงต้ามีโคริงสุริ้างเพ่�อริองริับผ่้ป้่วยป้ริะมีาณ 6,391 เต้้ยง 
โดยมี้ผ่้ป้่วยนี้อกใชิ้บริิการิท้ั�งหมีดป้ริะมีาณ 9.6 ล้านี้ริายต้�อป้ี และ
ผ่้ป้่วยในี้ใชิ้บริิการิท้ั�งหมีดป้ริะมีาณ 1.4 ล้านี้ริายต้�อป้ี ด้านี้คุณภาพ
และความีป้ลอดภัยของการิให้บริิการิ โริงพยาบาลเคริ่อข�ายได้ริับ
การิรัิบริองมีาต้ริฐานี้ทั้�งริะดับป้ริะเท้ศและริะดับสุากล พร้ิอมี
โคริงสุร้ิางพ่�นี้ฐานี้ด้านี้สุาริสุนี้เท้ศท้้�สุอดคล้องต้ามีพริะริาชิบัญญัต้ิ
คุม้ีคริองขอ้มีล่สุ�วนี้บุคคล พ.ศ.2562 และยงัคงบร่ิณาการินี้วัต้กริริมี
โดยริ�วมีมี่อกับ Start Up และโริงพยาบาลเคริ่อข�าย เพ่�อขับเคล่�อนี้
สุ่�การิเป้็นี้โริงพยาบาลอัจุฉริิยะภายใต้้กริอบดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้
นี้วัต้กริริมีและงานี้ป้ริะกวดนี้วัต้กริริมี BDMS Award 2021 ในี้
หมีวด Patient Experience และ Novelty Health 

ดา้นสิ�งแว่ดล้ิอม บรษ่ัทัด้ำเนัน่ัการฝึกึอบรมแล้ะกำหนัด้โครงการ
ที�สอด้คล้อ้งตามนัโยบาย BDMS Earth Healthcare เพื่ื�อประสท่ธภ่าพื่
การใช้้ทรัพื่ยากรสูงสุด้แล้ะเข้้าร่วัมโครงการรณ์รงค์เพืื่�อล้ด้ผ่ล้ 
กระทบต่อการเปล้ี�ยนัแปล้งสภาพื่ภูม่อากาศ Care the Bear ที�จัด้
โด้ยตล้าด้หล้ักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนัื�อง รวัมทั�ง

แพทย่์หญิิงป็รมาภรณ์	ป็ราสาททองโอสถ
กริริมีการิผ่้อำานี้วยการิใหญ�
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วิสัยทััศน์

วิสัี่ยทัศน์ของบริษัท กี่รุงเทพดุูสิี่ต่เวช้กี่าร จำากัี่ดู 
(มหาช้น) คือกี่ารเป็นผูู้้ให้บริกี่ารกี่ารดููแลสุี่ขภาพระดัูบ
ต่ต่ิยภูมิระดูับแนวหน้าในประเทศไทย โดูยมุ่งมั�นท่�จะ
ให้กี่ารดููแลสีุ่ขภาพท่� มุ่ ง เน้นกี่ารรักี่ษาผูู้้ป่วยดู้วย
คุณภาพระดูับสี่ากี่ล ควบคู่ไปกี่ับเทคโนโลย่ทางกี่าร
แพทย์ท่�ทันสี่มัย เรามุ่งมั�นท่�จะรวบรวมท่มดููแลสีุ่ขภาพ
ท่�ม่จริยธุรรมและม่ประสิี่ทธุิภาพ สี่ามารถให้กี่ารรักี่ษาท่�
ปลอดูภัยและประสี่บความสี่ำาเร็จแกี่่ผูู้้ป่วยทุกี่เพศทุกี่วัย

เก่�ยวกับ BDMS และรายงานฉบับน่�

บริิษััท้ กริุงเท้พดุสิุต้เวชิการิ จุำากัด (มีหาชินี้) หริ่อ BDMS เป้็นี้
บริิษััท้ท้้�จุดท้ะเบ้ยนี้ในี้ต้ลาดหลักท้ริัพย์แห�งป้ริะเท้ศไท้ย (ชิ่�อหลัก
ท้รัิพย์ “BDMS”) และเป้็นี้ผ้่ป้ริะกอบธุุริกิจุให้บริิการิด้านี้สุุขภาพ 
(Healthcare Services) ในี้ริ่ป้แบบธุุริกิจุโริงพยาบาลเอกชินี้และ
ธุรุิกจิุท้้�เก้�ยวเน่ี้�องกับการิรัิกษัาพยาบาลท้ั�งในี้ป้ริะเท้ศไท้ยและต้�าง
ป้ริะเท้ศ มี้สุำานี้ักงานี้ใหญ�ต้ั�งอย่�ท้้� 2 ซึ่อยศ่นี้ย์วิจุัย 7 ถึนี้นี้เพชิริบุริ้
ต้ดัใหมี� แขวงบางกะปิ้ เขต้ห้วยขวาง กรุิงเท้พ 10310 ป้ริะเท้ศไท้ย

BDMS มี้เคริ่อข�ายโริงพยาบาลเอกชินี้คริอบคลุมีท้ั�วทุ้กภ่มีิภาคท้ั�ง
ในี้ป้ริะเท้ศไท้ยและป้ริะเท้ศกัมีพช่ิา จุำานี้วนี้ 53 โริงพยาบาล ซึึ่�งให้
บริกิาริดา้นี้สุขุภาพคริบวงจุริต้ั�งแต้�การิป้อ้งกนัี้ การิริกัษัา และการิ
บำาบัด เพ่�อฟื้้�นี้ฟื้่หลังการิริักษัาสุำาหริับล่กค้าชิาวไท้ยและชิาวต้�าง
ชิาติ้ โดยได้ริับการิรัิบริองมีาต้ริฐานี้จุากสุถึาบันี้รัิบริองคุณภาพ
ริะดับสุากล 

BDMS มี้ ศ่นี้ย์การิแพท้ย์แห�งความีเป้็นี้เลิศ (Center of 
Excellence) ในี้โริงพยาบาลในี้เคริอ่ เพ่�อเพิ�มีป้ริะสุทิ้ธุภิาพการิให้
บริิการิท้างการิแพท้ย์ในี้ทุ้กด้านี้ โดยนี้ำาริ่ป้แบบการิบริิหาริจุัดการิ
การิด่แลริักษัาผ้่ป้่วยจุากสุถึาบันี้การิแพท้ย์ชิั�นี้นี้ำาจุากท้ั�วโลกมีา
ป้ริะยุกต้์ใชิ้และมี้แนี้วท้างป้ฎิิบัต้ิท้้�ชิัดเจุนี้ต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากล 

BDMS แบ�งพ่�นี้ท้้�การิบริหิาริจัุดการิแบบโคริงข�ายต้ามีภมิ่ีภาค โดย
มี้โริงพยาบาลริะดับต้ติ้ยภ่มิีท้ำาหน้ี้าท้้�เป็้นี้ศ่นี้ย์กลาง (Hub) ด่แล
และรัิบสุ�งต้�อผ่้ป้่วยท้้�มี้ความีริุนี้แริง เกินี้ศักยภาพและข้ดความี
สุามีาริถึในี้การิด่แลริักษัาจุากโริงพยาบาลล่กข�าย (spoke) เพ่�อ
ให้การิบริิหาริจุัดการิท้ริัพยากริและบุคลากริท้างการิแพท้ย์เกิด
ป้ริะโยชินี้์ริ�วมีกันี้สุ่งสุุด

นี้อกจุากนี้้� BDMS ยังมี้ธุุริกิจุสุนี้ับสุนีุ้นี้ด้านี้การิแพท้ย์ ได้แก� ธุุริกิจุ
ห้องป้ฎิิบัต้ิการิท้างการิแพท้ย์ ธุุริกิจุผลิต้ยา ธุุริกิจุผลิต้นี้ำ�าเกล่อ 
ริ้านี้ขายยาและเวชิภัณฑ์์ เป้็นี้ต้้นี้

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

เก่�ยวกับ	BDMS1

 1GRI 2-1

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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เครือำข่ายธุุรกิจขอำง	BDMS2,3

กลิุ่มโรงพย่าบาลิกรุงเทพ

มีุ�งสุ่�ความีเป้็นี้เลิศท้างการิแพท้ย์ของ
เอเชิ้ยแป้ซึ่ิฟื้ิคด้วยสุมีาริ์ท้เฮลท้์แคริ์

กลิุ่มโรงพย่าบาลิสมิติเว่ช

มีุ�งมีั�นี้ท้้�จุะเป้็นี้ผ่้นี้ำาของโริงพยาบาลริะดับ
แนี้วหนี้้าของป้ริะเท้ศไท้ยท้้�ให้บริิการิ 

ท้างการิแพท้ย์ท้้�คริบวงจุริ ด้วยเท้คโนี้โลย้
ท้้�ท้ันี้สุมีัย มี้ริะบบการิบริิหาริจุัดการิท้้�มี้

ป้ริะสุิท้ธุิภาพ 

โรงพย่าบาลิบีเอ็นเอช

วางใจุให้เป้็นี้ผ่้ด่แลสุุขภาพ
ทุ้กชิ�วงเวลาแห�งชิ้วิต้

กลิุ่มโรงพย่าบาลิพญิาไท

เป้็นี้ผ่้นี้ำาในี้การิสุริ้างสุริริค์สุุขภาพท้้�ด ้
เพ่�อศักยภาพแห�งการิใชิ้ชิ้วิต้

กลิุ่มโรงพย่าบาลิเป็าโลิ

โริงพยาบาลชิั�นี้นี้ำาของไท้ยท้้�มีุ�งเนี้้นี้
ไป้ยังป้ริะสุบการิณ์ท้้�ด้ท้้�สุุดของผ่้ป้่วย  

ริ�วมีกับผลการิริักษัา
และนี้วัต้กริริมีท้้�โดดเด�นี้

กลิุ่มโรงพย่าบาลิท้องถิ�นแลิะ
กลิุ่มโรงพย่าบาลิรอย่ัลิ	

กลุ�มีโริงพยาบาล
ท้้�ให้บริิการิในี้พ่�นี้ท้้�ท้้องถึิ�นี้

และในี้ต้�างป้ริะเท้ศ

คลิินิกสุขภาพด้านด่แลิป็้องกันแลิะฟื้้�นฟืู้สุขภาพ

มีุ�งเนี้้นี้การิด่แลป้้องกันี้ และเสุริิมีสุริ้างสุภาวะสุุขภาพ
ให้ผ่้มีาริับบริิการิมี้ชิ้วิต้ย่นี้ยาวอย�างมี้คุณภาพ

ศ่นย่์บริการสุขภาพเชิงฟื้้�นฟืู้ในระย่ะเป็ลิี�ย่นผ่าน

มีุ�งเนี้้นี้การิด่แลสุุขภาพริะยะฟื้้�นี้ฟื้่ สุำาหริับผ่้ป้่วยหลังผ�าต้ัด
และผ่้สุ่งอายุท้้�ต้้องฟื้้�นี้ฟื้่ท้ำากายภาพบำาบัด

   

ธุุรกิจที�เกี�ย่ว่เนื�องกับการรักษาพย่าบาลิ

ได้แก� บริิษััท้ผลิต้และจุำาหนี้�ายยา นี้ำ�าเกล่อ และวัสุดุภัณฑ์์ท้างการิแพท้ย์ ห้องป้ฏิิบัต้ิการิท้างการิแพท้ย์ 
บริิการิขนี้สุ�งผ่้ป้่วยท้างอากาศ และบริิการิอ่�นี้ ๆ

2GRI 2-1 
3ดููรายละเอีียดูธุุรกิิจขอีง BDMS เพิิ่�มเติิมทีี่� เว็็บไซต์ิ www.bdms.co.th/sustainability และรายงานประจำาปีขอีง BDMS ทีี่� เว็็บไซต์ิ https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
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สถานะการเป็็นสมาชิิกและสมาคมในภาคธุุรกิจ4

BDMS เขา้ริ�วมีเป็้นี้สุมีาชิกิกับสุมีาคมีและองค์กริในี้ภาคธุรุิกิจุท้้�เก้�ยวข้องในี้ฐานี้ะผ้่ให้บริกิาริท้างการิแพท้ย์และในี้ฐานี้ะบริษิัทั้จุดท้ะเบย้นี้
ในี้ต้ลาดหลกัท้ริพัยแ์ห�งป้ริะเท้ศไท้ย เชิ�นี้ ต้ลาดหลกัท้ริพัยแ์ห�งป้ริะเท้ศไท้ย สุำานัี้กงานี้คณะกริริมีการิกำากบัหลกัท้ริพัยแ์ละต้ลาดหลกัท้ริพัย์ 
สุมีาคมีสุ�งเสุริิมีสุถึาบันี้กริริมีการิบริิษััท้ไท้ย (IOD) สุมีาคมีโริงพยาบาลเอกชินี้ และแพท้ยสุมีาคมีแห�งป้ริะเท้ศไท้ยในี้พริะบริมีริาชิ่ป้ถึัมีภ์ 
เป้็นี้ต้้นี้

กลยุทัธุ์ทัางธุุรกิจขอำง	BDMS	(BDMS	Business	Strategy)5,6

BDMS ได้กำาหนี้ดกลยุท้ธุ์การิดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุ โดยมีุ�งเนี้้นี้การิเพิ�มีจุำานี้วนี้ผ่้ริับบริิการิในี้ริาคาท้้�สุามีาริถึเข้าถึึงได้ เพิ�มีป้ริะสุิท้ธุิภาพการิสุ�งต้�อ
ผ่้ป้่วย และข้ดความีสุามีาริถึของศ่นี้ย์การิแพท้ย์แห�งความีเป้็นี้เลิศ ขยายฐานี้ล่กค้าป้ริะกันี้และล่กค้าสุัญญา เพ่�อเพิ�มีอัต้ริาการิคริองเต้้ยง 
(Occupancy Rate) และการิใชิเ้คริ่�องมีอ่แพท้ย ์นี้อกจุากนี้้� BDMS มีค้วามีริ�วมีมีอ่ท้างการิแพท้ยใ์นี้ริะดบัสุากล การิป้ริบัต้วัเขา้สุ่�การิเป้น็ี้ 
Smart Virtual Hospital และสุ�งเสุริิมีนี้วัต้กริริมีด้านี้ Health Application สุำาหริับด้านี้ความียั�งย่นี้ BDMS ให้ความีสุำาคัญกับมีาต้ริฐานี้
ด้านี้คุณภาพและความีป้ลอดภัย การิกำากับด่แลกิจุการิท้้�ด้ และการิมี้ความีรัิบผิดชิอบต้�อสุังคมีและสุิ�งแวดล้อมี สุ�งผลให้ BDMS ได้ริับ
ริางวัลในี้สุาขาท้้�เก้�ยวข้องอย�างต้�อเนี้่�อง

BDMS	Vision
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4GRI 2-28 
5GRI 2-22 
6ดููรายละเอีียดูกิลยุที่ธ์ุกิารดูำาเนินธุุรกิิจ และรางวั็ลคว็ามภาคภูมิใจเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability หรือีในรายงานประจำาปี 2564  
  ทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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สถิติิผู้ลดำำาเนินงานดำ�านธุุรกิจขอำง	BDMS7,8

ผลิการดำาเนินงาน หน่ว่ย่
ระย่ะเว่ลิาการเก็บข้อม่ลิ

2561 2562 2563 2564

จุำานี้วนี้โริงพยาบาลท้้�ให้บริิการิ
(Number of Hospitals)

แห�ง 46 48                    49 53

ริายได้ริวมี (Total Revenues) บาท้    78,362,601,612    91,402,136,673    71,491,580,937    75,718,538,154

ริายได้จุากการิดำาเนี้ินี้งานี้ริวมี9  
(Total Operating Income)

บาท้    78,288,254,198    83,773,836,160    69,057,135,111    75,713,963,386

สุินี้ท้ริัพย์ริวมี (Total Assets) บาท้  133,498,750,936  133,661,737,019  136,050,251,243  128,453,618,430

หนี้้�สุินี้ (Total Liabilities) บาท้    60,060,678,617    46,480,113,870    44,587,551,883    40,688,686,254

สุ�วนี้ของผ่้ถึ่อหุ้นี้ (Total Equity) บาท้    73,438,072,319    87,181,623,149    91,462,699,360    87,764,932,176

ค�าใชิ้จุ�ายในี้การิดำาเนี้ินี้งานี้ท้ั�งหมีด 
(Total Operating Expense)

บาท้    66,499,927,027    71,723,285,485    60,532,078,612    64,490,582,673

ค�าใชิ้จุ�ายท้้�เก้�ยวข้องกับบุคลากริ 
(เงินี้เด่อนี้และสุวัสุดิการิ)
(Total Employee Related Expenses - 
Salaries & Benefits)

บาท้  18,766,889,888    20,704,037,868 16,896,237,619    18,173,186,214

ผลต้อบแท้นี้จุากการิลงทุ้นี้ในี้บุคลากริ10

(Human Capital Return on Investment 
- HCROI)

- 1.63 1.95 1.65 1.62

7GRI 201-1 
8ดููรายละเอีียดูผลดูำาเนินงานดู้านธุุรกิิจขอีง BDMS เพิิ่�มเติิมในรายงานประจำาปี 2564 ทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report 
9รายไดู้จากิกิารดูำาเนินงานรว็ม (Total Operating Income) ไม่รว็มรายไดู้จากิเงินปันผลรับ กิำาไรจากิกิารจำาหน่ายเงินลงทุี่นในบริษััที่ร่ว็มและเงินลงทุี่นระยะยาว็อืี�น 
10คำานว็ณโดูยใช้้สููติร HCROI = (รายไดู้รว็ม-(ค่าใช้้จ่ายในกิารดูำาเนินงานทัี่�งหมดู - ค่าใช้้จ่ายทีี่� เกีิ�ยว็ข้อีงกัิบบุคลากิร) / ค่าใช้้จ่ายทีี่� เกีิ�ยว็ข้อีงกัิบบุคลากิร
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การส่งมอำบคุณค่าแก่ผู้้�ใชิ�บริการขอำง	BDMS11

ขั�นติอำนการส่งมอำบคุณค่าแก่ผู้้�ใชิ�บริการขอำง	BDMS	(BDMS	Value	Chain)

การคัดกรอง		
(Screening)

คดักริองผ่ป้้ว่ยก�อนี้เขา้ใชิบ้ริกิาริเพ่�อริะบวุ�า
โริงพยาบาลสุามีาริถึสุ�งมีอบบริิการิได้ด้วย
ท้ริัพยากริท้้�มี้ และจุัดลำาดับความีสุำาคัญ
เพ่�อป้ริะเมีินี้และให้การิริักษัากริณ้ผ่้ป้่วย
ฉุกเฉินี้

สิ�นสุดการรักษา	การส่งต่อการรักษา	
แลิะการติดตามอาการ	
(Discharge,	Referral,	and	
Follow-Up)

ริ�วมีมี่อกับบุคลากริท้างการิแพท้ย์และ
หนี้�วยงานี้ภายนี้อกเพ่�อสุ�งต้�อการิรัิกษัา 
หริ่อสุิ�นี้สุุดกริะบวนี้การิริักษัาให้เป้็นี้ไป้
อย�างเหมีาะสุมีต้ามีสุุขภาพของผ่้ ป่้วย  
โดยมีก้าริสุรุิป้ริายละเอย้ดการิให้บริกิาริให้
แก�ผ่้ป้่วยในี้เมี่�อสิุ�นี้สุุดการิด่แลรัิกษัา การิ
สุ่�อสุาริแนี้วท้างการิติ้ดต้ามีอาการิในี้ริ่ป้
แบบท้้�ผ่ป้้ว่ยเขา้ใจุได ้การิสุ่�อสุาริบนัี้ทึ้กการิ
ริกัษัาท้้�มีค้วามีซัึ่บซ้ึ่อนี้แก�บคุลากริท้างการิ
แพท้ย์ท้้�เก้�ยวข้องกริณ้ผ่้ป้่วยนี้อก การิ
สุ่�อสุาริความีริ่้หริ่อแนี้วท้างการิด่แลอย�าง
ต้� อ เ นี้่� อ ง แ ก� ผ่้ ป้่ ว ย แ ล ะ ค ริ อ บ ค ริั ว 
ต้ามีความีจุำาเป้็นี้ และมี้การิบริิหาริจุัดการิ
และติ้ดต้ามี ผ้่ ป่้วยท้้� แจุ้ งล� ว งหน้ี้าว� า 
อาจุไมี�สุามีาริถึดำาเนิี้นี้การิต้ามีคำาแนี้ะนี้ำา
ของแพท้ย์ไดห้ริอ่ออกจุากโริงพยาบาลโดย
ไมี�แจุ้งให้ท้ริาบล�วงหนี้้า เป้็นี้ต้้นี้

การส่งต่อการรักษาผ่้ป็่ว่ย่	
(Transfer	of	Patients)

สุ�งต้�อการิริักษัาผ่้ป้่วยอย�างป้ลอดภัยต้ามี
ความีต้อ้งการิการิริกัษัาและความีสุามีาริถึ
ขององค์กริป้ลายท้างท้้�ริบัชิ�วงการิรัิกษัาต้�อ 
พริ้ อมีสุ่� อสุาริริายละ เอ้ ยดสุริุป้ของ 
ผ่้ป้่วยท้้�บันี้ท้ึกอย�างเป้็นี้ริะบบ

การเคลิื�อนย่้าย่ผ่้ป็่ว่ย่	
(Transportation)

ให้บริิการิเคล่�อนี้ย้ายผ่้ป้่วยต้ามีกฎิหมีาย
และข้อกำาหนี้ดท้้� เก้�ยวข้องกับคุณภาพ 
และความีป้ลอดภัยในี้การิเคล่�อนี้ย้าย

การเข้ารับบริการ		
(Admission)

บริิหาริจุัดการิผ่้ป้่วยต้ลอดกริะบวนี้การิใชิ้
บริิการิในี้โริงพยาบาล คริอบคลุมีการิลง
ท้ะเบ้ยนี้ผ่้ป่้วยนี้อก การิรัิบผ่้ป่้วยในี้เข้า
ริักษัาต้ามีเกณฑ์์ท้้�กำาหนี้ด การิจุัดลำาดับ
ความีต้้องการิใชิ้บริิการิด้านี้สุุขภาพต้ามี
สุภาพของผ่้ป้่วยในี้ การิสุ่�อสุาริแนี้วป้ฏิิบัต้ิ
ในี้หอผ่้ป่้วยและแนี้วท้างการิรัิกษัา ค�าใชิ้
จุ�าย แก�ผ่้ป้่วยและคริอบคริัว

การด่แลิอย่่างต่อเนื�อง	
(Continuity	of	Care)

ด่แลและให้บริิการิแก�ผ่้ป้่วยอย�างต้�อเนี้่�อง
โดยแพท้ย์ พยาบาล และผ่้ เชิ้�ยวชิาญ
ท้างการิแพท้ย์อ่�นี้ ๆ ท้้�ผ�านี้การิรัิบริอง
คุณสุมีบัต้ิในี้ทุ้กกริะบวนี้การิให้บริิการิ 
ได้แก� บริิการิฉุกเฉินี้ การิรัิบผ่้ป้่วยในี้เข้า
ริักษัา การิวินี้ิจุฉัย การิริักษัา การิริักษัา 
ผ่้ป้่วยนี้อก และบริิการิอ่�นี้ ๆ ซึ่ึ�งจุะสุ่�อสุาริ
ริายละเอ้ยดแก�ผ่้ป้่วยต้ามีอย�างเหมีาะสุมี

11 GRI 2-6

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�12

ริายงานี้การิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ ป้ริะจุำาป้ี 2564 ของบริิษััท้ กริุงเท้พดุสุิต้เวชิการิ จุำากัด (มีหาชินี้) (BDMS) จุัดท้ำาอย�างต้�อเนี้่�องเป้็นี้ป้ีท้้� 9 
ต้ามีกริอบการิริายงานี้ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) โดยเป้็นี้ริายละเอ้ยดผลการิดำาเนี้ินี้งานี้ต้ามีป้ีป้ฏิิท้ินี้
ต้ั�งแต้�วันี้ท้้� 1 มีกริาคมี 2564 ถึึง 31 ธุันี้วาคมี 2564 ต้�อเนี้่�องจุากริายงานี้การิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ฉบับท้้� 8 (เป้ิดเผยเมี่�อวันี้ท้้� 8 มี้นี้าคมี 
2564) เพ่�อสุ่�อสุาริความีก้าวหนี้้าของผลดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้ความียั�งย่นี้ท้้�คริอบคลุมีมีิต้ิด้านี้เศริษัฐกิจุ สุังคมี สุิ�งแวดล้อมี และการิกำากับด่แล
กิจุการิ ริวมีถึึงความีมีุ�งมีั�นี้ในี้การิเป้็นี้สุถึานี้บริิการิท้างการิแพท้ย์ท้้�เป้็นี้เลิศต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากลและสุริ้างความีพึงพอใจุสุ่งสุุดให้แก�ผ่้ริับ
บริิการิ ริวมีท้ั�งต้อบสุนี้องต้�อความีคาดหวังของผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยทุ้กกลุ�มี

โรงพย่าบาลิ13,14,15,16

คว่ามครอบคลิุมสถิติผลิดำาเนินงานด้านคว่ามย่ั�งย่ืน

เศรษฐกิจ สิ�งแว่ดลิ้อม บุคลิากร อาชีว่อนามัย่
กิจกรรมเพ่�อ

สังคม

ริพ.กริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ� (BHQ)17

ริพ.กริุงเท้พหัวหินี้ (BHN)

ริพ.กริุงเท้พสุนี้ามีจุันี้ท้ริ์ (BSN)

ริพ.เท้พากริ (TPK)

ริพ.กริุงเท้พเพชิริบุริ้ (BPR)

ริพ.กริุงเท้พเมี่องริาชิ (BMR)

ริพ.สุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้ (SVH)

ริพ.สุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์ (SNH)

ริพ.สุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา (SSH)

ริพ.สุมีิต้ิเวชิ ธุนี้บุริ้ (STH)

ริพ.สุมีิต้ิเวชิ ชิลบุริ้ (SCH)

ริพ.สุมีิต้ิเวชิ ไชินี้�าท้าวนี้์  (SCT)

ริพ.บ้เอ็นี้เอชิ (BNH)

ริพ.กริุงเท้พพัท้ยา (BPH)

ริพ.กริุงเท้พริะยอง (BRH)

ริพ.กริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้ (BCH)

ริพ.กริุงเท้พต้ริาด (BTH)

ริพ.ศริ้ริะยอง (SRH)

12GRI 2-3 
13GRI 2-2, GRI 2-4 
14ดููรายละเอีียดูขอีบเขติกิารรายงานเพิิ่�มเติิมในแต่ิละบที่ ทัี่�งนี�  BDMS จะขยายขอีบเขติกิารรายงานให้ครอีบคลุมทุี่กิพืิ่�นทีี่�ดูำาเนินงานต่ิอีไปในอีนาคติ โดูยสูามารถดููรายละเอีียดูบริษััที่ในเครือี BDMS ทัี่�งหมดูไดู้ใน 
    รายงานประจำาปี 2564 ทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report 
15สูถิติิผลดูำาเนินงานดู้านคว็ามยั�งยืนดู้านเศรษัฐกิิจและดู้านบุคลากิรครอีบคลุมทัี่�งเครือี BDMS (กิลุ่มธุุรกิิจให้บริกิารดู้านสุูขภาพิ่และกิลุ่มธุุรกิิจทีี่� เกีิ�ยว็ข้อีง) 
16เฉพิ่าะโรงพิ่ยาบาลในประเที่ศไที่ยเท่ี่านั�น 
17ครอีบคลุมโรงพิ่ยาบาลย่อียทัี่�งหมดูภายใต้ิ BHQ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โรงพย่าบาลิ

คว่ามครอบคลิุมสถิติผลิดำาเนินงานด้านคว่ามย่ั�งย่ืน

เศรษฐกิจ สิ�งแว่ดลิ้อม บุคลิากร อาชีว่อนามัย่
กิจกรรมเพ่�อ

สังคม

ริพ.จุอมีเท้้ยนี้ (JTH)

ริพ.กริุงเท้พเชิ้ยงใหมี� (BCM)

ริพ.กริุงเท้พริาชิสุ้มีา (BKH)

ริพ.กริุงเท้พป้ากชิ�อง (BHP)

ริพ.กริุงเท้พอุดริ (BUD)

ริพ.กริุงเท้พพิษัณุโลก (BPL)

ริพ.กริุงเท้พขอนี้แก�นี้ (BKN)

ริพ.กริุงเท้พเชิ้ยงริาย (BCR)

ริพ.พญาไท้1 (PT1)

ริพ.พญาไท้2 (PT2)

ริพ.พญาไท้3 (PT3)

ริพ.พญาไท้ ศริ้ริาชิา (PTS)

ริพ.พญาไท้ นี้วมีินี้ท้ริ์ (PTN)

ริพ.เป้าโล พหลโยธุินี้ (PLP)

ริพ.เป้าโล สุมีุท้ริป้ริาการิ (PLS)

ริพ.เป้าโล โชิคชิัย 4 (PLC)

ริพ.เป้าโล ริังสุิต้ (PLR)

ริพ.เป้าโล เกษัต้ริ (PLK)

ริพ.เป้าโล พริะป้ริะแดง (PLD)

ริพ.กริุงเท้พภ่เก็ต้ (BPK)

ริพ.กริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์ (BSI)

ริพ.ด้บุก (DBK)

ริพ.กริุงเท้พหาดใหญ� (BHH)

ริพ.กริุงเท้พสุมีุย (BSH)

ริพ.กริุงเท้พสุุริาษัฎิริ์ (BSR)

% เท้้ยบกับริายได้จุากการิดำาเนี้ินี้งานี้ของ
โริงพยาบาล (Hospital Revenue)18

100 77.81 100 77.81 86.37

18นับเฉพิ่าะโรงพิ่ยาบาลในประเที่ศไที่ยเท่ี่านั�น 

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหารงานระดำับบริษััทั3

กริริมีการิผ่อ้ำานี้วยการิใหญ�ได้อนี้มุีตั้ใิห้มีก้าริจุดัต้ั�งคณะกริริมีการิบริหิาริงานี้ริะดับบริษิัทั้ (Corporate BDMS Committee) เพ่�อริบัผดิชิอบ
วางนี้โยบายของบริษิัทั้และบริหิาริจัุดการิงานี้ท้้�ริบัผดิชิอบไป้ในี้ทิ้ศท้างเดย้วกันี้และริายงานี้ผลดำาเนี้นิี้งานี้ให้แก�กริริมีการิผ่อ้ำานี้วยการิใหญ� 
คณะกริริมีการิชิดุย�อย และคณะกริริมีการิบริษิัทั้ต้ามีลำาดับ

การกำากับดำ้แล	BDMS1,2

การกำกับดููแลของ BDMS

BDMS กี่ำาหนดูโครงสี่ร้างองค์กี่รซึ่�งประกี่อบดู้วยคณะ
กี่รรมกี่ารบริษัทและคณะกี่รรมกี่ารชุ้ดูย่อยทั�ง 5 คณะ 
ไดู้แกี่่ คณะกี่รรมกี่ารบริหาร คณะกี่รรมกี่ารบริหารความ
เส่ี่�ยง คณะกี่รรมกี่ารต่รวจสี่อบ คณะกี่รรมกี่ารสี่รรหา
และพิจารณาค่าต่อบแทน และคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่ับดููแล
กี่ิจกี่าร เพ่�อกี่ำาหนดูนโยบายกี่ารดูำาเนินงาน กี่ารควบคุม
ภายในและแนวปฏิิบัต่ิดู้านกี่ารกี่ำากัี่บดููแลให้สี่อดูคล้อง
ต่ามข้อกี่ำาหนดูและมาต่รฐานสี่ากี่ล สี่ามารถต่รวจสี่อบ
ไดู้ ต่ลอดูจนกี่ำากี่ับดููแลกี่ารปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายและ
ประเมินผู้ลดูำาเนินงานดู้านกี่ารกี่ำากัี่บดููแลองค์กี่รอย่าง
ต่อ่เนื�อง โดูยกี่รรมกี่ารผูู้อ้ำานวยกี่ารใหญร่บัผิู้ดูช้อบกี่าร
ดูำาเนินงานต่ามนโยบายกี่ารดูำาเนินงาน กี่ารควบคุม
ภายใน และแนวทางกี่ารกี่ำากี่ับดููแลท่�กี่ำาหนดู รวมทั�งทำา
หนา้ท่�สืี่�อสี่ารนโยบายและกี่ำาหนดูแนวทางกี่ารดูำาเนนิงาน
ผู้่านผูู้้บริหารระดูับสูี่งขององค์กี่ร เพ่�อสืี่�อสี่ารและ
ต่ิดูต่ามกี่ารดูำาเนนิงานต่อ่ไปยังผูู้้บริหารและบุคลากี่รทุกี่
คนในองค์กี่รต่่อไป

คณะกรรมการ
บริหารความเส่�ยงบริษััทั	

(Enterprise	Risk	Management	
Committee)

บริิหาริจุัดการิความีเสุ้�ยงของบริิษััท้
ให้อย่�ในี้ริะดับท้้�ยอมีริับได้

คณะกรรมการ
กำากับดำ้แลมาติรฐานอำงค์กร

(Standardization	&	Compliance	
Committee)

วางแนี้วท้างเพ่�อความีสุอดคล้อง
ต้ามีมีาต้ริฐานี้คุณภาพโริงพยาบาล

คณะกรรมการ
พัฒนาอำงค์กรอำย่างยั�งยืน

(Sustainability	Development	
Committee)

กำาหนี้ดกลยุท้ธุ์การิพัฒนี้าองค์กริ
อย�างยั�งย่นี้โดยการิบ่ริณาการิ

เท้คโนี้โลย้และนี้วัต้กริริมี

1GRI 2-9 
2ดููรายละเอีียดูโครงสูร้างคณะกิรรมกิารบริษััที่ กิารกิำากัิบดููแลกิิจกิารขอีง BDMS และผลดูำาเนินงานดู้านกิารกิำากัิบดููแลเพืิ่�มเติิมในรายงานประจำาปี 2564 ทีี่�   
  https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report 
3ดููรายละเอีียดูโครงสูร้างและบที่บาที่หน้าทีี่�ขอีงคณะกิรรมกิารระดัูบบริษััที่ในบที่ทีี่� เกีิ�ยว็ข้อีง

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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การฝึึกอำบรมดำ�านจรรยาบรรณธุุรกิจ	Employee	Policies	

BDMS กำาหนี้ดให้ฝ่่ายท้ริพัยากริบคุคลกลางดำาเนี้นิี้การิจุดัการิด้านี้จุริริยาบริริณธุรุิกจิุให้กบัผ่บ้ริหิาริและพนี้กังานี้ท้กุริะดบัของบริษิัทั้ ซึึ่�งเน้ี้นี้
ไป้ในี้เริ่�องสุิ�งแวดล้อมี การิดแ่ลกิจุการิท้้�ด ้และการิดแ่ลเริ่�องการิใช้ิข้อมีล่ภายในี้ เพ่�อความีสุอดคล้องต้ามีหลกัธุริริมีาภบิาลพร้ิอมีป้ลก่ฝั่งให้
บคุลากริมีพ้ฤต้กิริริมีด้านี้การิบริกิาริท้้�ดต้้�อผ่ร้ิบับริกิาริและเป็้นี้พลเม่ีองท้้�ดต้้�อชุิมีชินี้และสุงัคมี โดยจุดัฝึ่กอบริมีหลกัสุ่ต้ริมีาต้ริฐานี้ (Mandatory 
Training) สุำาหริบัผ่จุ้ดัการิฝ่่ายและหวัหน้ี้าแผนี้ก ในี้หวัข้อธุริริมีาภบิาลการิบริหิาริและจุดัการิ ริวมีท้ั�งหลกัสุต่้รินี้โยบายพนี้กังานี้ (Employee 
Policies) เพ่�อฝึ่กอบริมีให้กบัพนัี้กงานี้ทุ้กคนี้ทุ้กริะดับในี้องค์กริ ริวมีถึงึการิติ้ดต้ามีการิป้ฏิิบัต้แิละวัดผลอย�างสุมีำ�าเสุมีอ โดยกำาหนี้ดให้ผ่บ้ริหิาริ
และพนี้กังานี้ในี้องค์กริท้ำาแบบท้ดสุอบความีเข้าใจุเก้�ยวกบันี้โยบายต้�าง ๆ ท้้�ป้ริะกาศใช้ิ เป็้นี้ป้ริะจุำาอย�างน้ี้อยปี้ละ 1 คริั�ง ซึ่ึ�งป้ริะกอบด้วย
นี้โยบายท้้�เก้�ยวข้องดงันี้้�

จรรยาบรรณธุุรกิจ	BDMS

จรรยาบรรณธุุรกิจ

จรรยาบรรณสำาหรับบุคลากร1,2

BDMS กำาหนี้ดแนี้วท้างการิดำาเนี้นิี้ธุรุิกจิุบนี้พ่�นี้ฐานี้ของความียั�งยน่ี้และสุอดคลอ้งต้ามีหลกัจุริยิธุริริมี เพ่�อแสุดงความีริบัผดิชิอบต้�อสุงัคมี 
ชิุมีชินี้และสุิ�งแวดล้อมี พร้ิอมีเปิ้ดเผยนี้โยบายท้้�เก้�ยวข้องอย�างโป้ริ�งใสุ และกำาหนี้ดแนี้วท้างการิริายงานี้กริณ้ม้ีข้อซัึ่กถึามีหริ่อริ้องเริ้ยนี้
กริณ้ละเมีิดแนี้วป้ฏิิบัต้ิท้้�กำาหนี้ด และยังกำาหนี้ดมีาต้ริการิท้างวินี้ัยกริณ้ท้้�พนี้ักงานี้ฝ่่าฝ่้นี้ หล้กเล้�ยง ขัดข่นี้ ไมี�ป้ฏิิบัต้ิ และหริ่อละเลยเพิก
เฉยต้�อกฏิขอ้บงัคบั ริะเบย้บ แนี้วป้ฏิบิตั้ขิองบริษิัทั้ ริวมีท้ั�งคำาสุั�งของผ่บ้งัคบับญัชิาหริอ่พนี้กังานี้ริะดบับงัคบับญัชิาและวชิิาชิพ้ขึ�นี้ไป้ การิ 
กริะท้ำาผดิวนิี้ยัหริอ่กริะท้ำาผดิอ่�นี้ ๆ  ซึึ่�งมีาต้ริการิลงโท้ษัท้างวินี้ยั อาจุพิจุาริณาลงโท้ษัต้ามีดุลยพินี้จิุของผ่บั้งคบับญัชิา ได้แก� ต้กัเต้อ่นี้ด้วย
วาจุาหริ่อลายลักษัณ์อักษัริ ให้พักงานี้เพ่�อลงโท้ษัโดยไมี�จุ�ายค�าจุ้าง (ไมี�เกินี้ 7 วันี้) ต้ัดเงินี้ริางวัลป้ริะจุำาป้ี ไมี�ขึ�นี้เงินี้เด่อนี้ ไมี�ป้ริับเงินี้เด่อนี้ 
เลิกจุ้าง หริ่อไล�ออก  

นโยบายการป็้อำงกัน
และติ่อำติ�านการทัุจริติคอำร์รัป็ชิั�น
(Fraud	Prevention	and	
Anti-Corruption	Policy)

นโยบายเรื�อำงการดำ้แลการใชิ�ข�อำม้ลภายใน
(Supervision	of	Inside		

Information	Usage	Policy)	
และนโยบายการเป็ิดำเผู้ยข�อำม้ล

และสารสนเทัศ	
(Corporate	Information

Disclosure	Policy)

นโยบายและแนวป็ฏิิบัติิ
เก่�ยวกับสิทัธุิมนุษัยชิน

(Policy	and	Guidelines	on
Human	Rights)

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดำทัรัพย์สิน
ทัางป็ัญ่ญ่าและลิขสิทัธุิ�

(Policy	on	Non-Infringement	of
Intellectual	Property	Rights	and	

Copyrights)
เพ่�อให้ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย่ที�เกี�ย่ว่ข้อง
กับทรัพย่์สินทางป็ัญิญิาหรือลิิขสิทธุ์�

นี้อกจุากนี้้� BDMS ยังเนี้้นี้ยำ�าและให้ความี
สุำาคัญต้�อการิป้อ้งกนัี้และต้�อต้า้นี้การิท้จุุริติ้
คอริ์ริัป้ชัินี้ โดยม้ีการิฝึ่กอบริมีให้แก�
พนี้ักงานี้ในี้เริ่�องดังกล�าวต้ั�งแต้�หลักสุ่ต้ริ
ป้ฐมีนี้ิเท้ศและหลักสุ่ต้ริอบริมีท้้�จุัดขึ�นี้เป้็นี้
ป้ริะจุำา ริวมีท้ั�งจุดัท้ำาสุ่�อการิสุอนี้ในี้ริป่้แบบ
อิเล็กท้ริอนี้ิกส์ุและกำาหนี้ดให้โริงพยาบาล
และบริิษััท้ในี้เคริ่อสุ่�อสุาริในี้ชิ�องท้าง
ภายในี้องค์กริ นี้อกจุากน้ี้�เมี่�อเกิดกริณ้
ทุ้จุริิต้ในี้องค์กริก็จุะมี้การิสุ่�อสุาริเพ่�อให้
พนี้ักงานี้ท้ริาบและป้้องกันี้ไมี�ให้กริณ้ดัง
กล�าวเกิดซึ่ำ�าอ้ก พร้ิอมีท้ั�งกำาหนี้ดให้วัดผล
เริ่�องความีต้ริะหนี้ักริ่้ของพนี้ักงานี้ทั้�งเคริ่อ
เป้็นี้ริายปี้และนี้ำาผลท้้�ได้มีาจุัดเป้็นี้ต้ัวชิ้�วัด
การิป้ริะเมีินี้ผลงานี้ของผ้่บริิหาริทุ้กบริิษััท้
ในี้เคริ่อ

1ดููรายเอีียดูนโยบายและข้อีกิำาหนดูทีี่� เกีิ�ยว็ข้อีงกัิบกิารดูำาเนินธุุรกิิจอีย่างมีจริยธุรรมทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/th/corporate-governance และในรายงานประจำาปี 2564 ทีี่�   
  https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report  
2ดููรายละเอีียดูจรรยาบรรณพิ่นักิงาน BDMS เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf 

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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จรรยาบรรณสำาหรับแพทัย์

BDMS กำาหนี้ดให้องค์กริแพท้ย์ท้ำาหนี้้าท้้�กำากับด่แลแพท้ย์และท้ันี้ต้แท้พย์ของโริงพยาบาลในี้เคริ่อให้ป้ฏิิบัต้ิหนี้้าท้้�อย�างถึ่กต้้องต้ามีข้อ
บงัคบัแพท้ยสุภาว�าดว้ยการิริกัษัาจุริยิธุริริมีแห�งวชิิาชิพ้เวชิกริริมี พ.ศ.2549 และหลกัจุริริยาบริริณของ BDMS โดยกำาหนี้ดธุริริมีนี้ญ่องคก์ริ
แพท้ยแ์ละท้นัี้ต้แพท้ย ์(BDMS Medical & Dental Staff Bylaws) ของ BDMS ซึ่ึ�งริะบรุิายละเอย้ดท้้�เก้�ยวขอ้งและจุำาเป้น็ี้ เชิ�นี้ คณุสุมีบตั้ิ
และป้ริะเภท้ของสุมีาชิกิขององค์กริแพท้ย์และท้นัี้ต้แพท้ย์ การิแต้�งต้ั�งและการิขอต้�ออายุ การิบริกิาริท้างคลินี้กิ การิแต้�งต้ั�งและหน้ี้าท้้�ของ
คณะกริริมีการิ การิต้ริวจุสุอบและป้ริะเมีินี้ผลแพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ในี้การิด่แลผ่้ป้่วย ความีลับของข้อมี่ล ลักษัณะพฤต้ิกริริมีของแพท้ย์
ท้้�เหมีาะสุมี และลักษัณะพฤต้ิกริริมีของแพท้ย์ท้้�ไมี�เหมีาะสุมี เป้็นี้ต้้นี้ นี้อกจุากนี้้� BDMS ยังกำาหนี้ดให้ต้ิดต้ามีป้ริะสุิท้ธุิภาพด้านี้จุริริยา
บริริณแพท้ย์และพฤต้ิกริริมีของแพท้ย์จุากข้อริ้องเริ้ยนี้ คำาต้ิ ผ�านี้ริะบบออนี้ไลนี้์และกริณ้เป้็นี้เริ่�องของจุริริริยาบริริณ จุะมี้การิสุอบสุวนี้ 
(Fact Finding) เพ่�อกำาหนี้ดมีาต้ริการิการิลงโท้ษัท้างวินี้ยัต้ั�งแต้�การิตั้กเต้อ่นี้ ภาคทั้ณฑ์ ์และให้ออกจุากงานี้ ต้ามีลำาดบัต้ามีริะเบย้บท้้�ริะบุ
ในี้ธุริริมีนี้่ญองค์กริแพท้ย์

โครงการฝึึกอำบรมภาคบังคับดำ�านจรรยาบรรณและแนวป็ฏิิบัติิทั่�ดำ่ขอำงแพทัย์และทัันติแพทัย์	

BDMS กำาหนี้ดให้องค์กริแพท้ย์ริบัผดิชิอบฝึ่กอบริมีหลักสุต่้ริภาคบังคบั ให้แก�แพท้ย์และทั้นี้ต้แพท้ย์ในี้เคร่ิอ BDMS เพ่�อสุ่�อสุาริและสุร้ิางความี
เข้าใจุต้�อแนี้วป้ฏิิบตั้ทิ้้�ด ้ถึก่ต้้อง และสุอดคล้องต้ามีธุริริมีนี้ญ่องค์กริแพท้ย์ของบริษิัทั้ ผ�านี้แอป้พลิเคชินัี้ BDMS MSO Training 

ในี้ปี้ 2564 BDMS กำาหนี้ดหลักสุต่้ริภาคบังคบั (BDMS Mandatory Course) ท้ั�งสุิ�นี้ 7 หลกัสุต่้ริ อนัี้ป้ริะกอบด้วย 1.) หลกัสุต่้ริ BDMS 
Bylaws 2.) หลกัสุต่้ริ Code of Behavior  3.) หลกัสุต่้ริ Doctor Communication ซึ่ึ�งมี ้5 หลักสุต่้ริย�อย

ในี้ป้ี 2564 BDMS กำาหนี้ดให้แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ทุ้กท้�านี้ต้้องเข้าริับการิอบริมีในี้หลักสุ่ต้ริภาคบังคับ (BDMS Mandatory Course) 
ผ�านี้ริะบบออนี้ไลน์ี้ใหไ้ด ้100% ซึึ่�งเป็้นี้การิยกริะดับการิติ้ดต้ามีจุากริะบบลงช่ิ�อริบัท้ริาบเอกสุาริธุริริมีนี้ญ่องค์กริแพท้ย์ท้้�แนี้บริายละเอย้ด
ของ ลักษัณะพฤต้ิกริริมีของแพท้ย์ (BDMS-Code of Behavior) และเพ่�อเป้็นี้การิป้ริะยุกต้์ใชิ้ริะบบออนี้ไลนี้์ท้้�มี้ความีท้ันี้สุมีัย เข้าถึึงง�าย 
มีาใชิ้ท้ดแท้นี้การิอบริมีและการิริับท้ริาบข้อม่ีลในี้ริ่ป้แบบเดิมี เพ่�อให้แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ได้สุามีาริถึเข้าริับการิอบริมีได้ทุ้กท้้�ทุ้กเวลา 
อย�างสุะดวกมีากขึ�นี้

ธุรรมน้ญ่อำงค์กรแพทัย์	
(BDMS	Bylaws)

ลักษัณะพฤติิกรรมขอำงแพทัย์	
(Code	of	Behavior)

การติิดำติ่อำสื�อำสารขอำงแพทัย์	
(Doctor	Communication)

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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แนวป็ฏิิบัติิขอำงบุคลากรทัางการแพทัย์ติ่อำผู้้�ป็่วย	

BDMS กำาหนี้ดจุริริยาบริริณและกฎิข้อบงัคบัสุำาหริบับคุลากริท้างการิแพท้ย์ในี้การิป้ฏิบิตั้หิน้ี้าท้้�ได้อย�างมีั�นี้ใจุและมีอ้สิุริะต้ามีสุมีควริ และมี้
ผลบงัคบัใช้ิต้�อต้วัผ่ป่้้วยด้วย ยกเว้นี้กริณท้้้�มีค้วามีจุำาเป็้นี้ต้้องขอยกเลกิข้อบังคับเป็้นี้กริณพ้เิศษั เนี้่�องจุากข้อจุำากดัท้างสุภาพริ�างกายและจุติ้ใจุ
ของผ่ป่้้วยซึ่ึ�งอย่�ในี้ดลุพนิี้จิุของแพท้ย์ซึ่ึ�งได้ป้ริกึษัากับผ่อ้ำานี้วยการิโริงพยาบาลหร่ิอต้วัแท้นี้ของผ่อ้ำานี้วยการิโริงพยาบาล หริอ่หัวหน้ี้าแผนี้กท้้�
เก้�ยวข้องเป็้นี้อย�างดแ้ล้ว โดยมีต้้วัอย�างริายละเอย้ดในี้การิริบัผ่ป่้้วยเข้าริกัษัา การิย้ายผ่ป่้้วย การิอนี้ญุาต้ให้ผ่ป่้้วยกลับ และการิให้การิริกัษัา 
ดงันี้้�

การย่อมรับผ่้ป็่ว่ย่เข้ารักษา

 • ผ่้ป้่วยจุะถึ่กริับเข้าริักษัาเมี่�อได้ริับการิยินี้ยอมีจุากบุคลากริ
วิชิาชิ้พ 

 • เต้้ยงพร้ิอมีท้้�พักของผ่้ป่้วยจุะถ่ึกกำาหนี้ดต้ามีความีจุำาเป็้นี้และ
ความีสุะดวกในี้การิริักษัา 

 • การิป้ฏิเิสุธุการิริบัผ่ป้้ว่ยเขา้ริกัษัาสุามีาริถึเกดิขึ�นี้ในี้กริณท้้้�ผ่ป้้ว่ย
เป้็นี้โริคท้้�อาจุเป็้นี้อันี้ต้ริายต้�อชิ้วิต้ของผ่้ป่้วยท้�านี้อ่�นี้ ไมี�เป็้นี้ท้้�
พงึป้ริะสุงคต์้�อผ่ป้้ว่ยท้�านี้อ่�นี้ หริอ่เป้น็ี้ผ่ป้้ว่ยท้้�ไมี�สุามีาริถึเขา้ริบั
การิริักษัาได้ในี้สุภาวะแวดล้อมีป้กต้ิ ต้ามีความีเห็นี้ชิอบของ
แพท้ย์ผ่้ให้การิริักษัา

การย่้าย่ผ่้ป็่ว่ย่

 • การิย้ายผ่้ป่้วยภายในี้โริงพยาบาลพิจุาริณาต้ามีลำาดับความี
สุำาคัญ เชิ�นี้ จุากหอ้งฉกุเฉินี้หริอ่ห้องพกัฟื้้�นี้ไป้ยังหอผ่ป่้้วย หริอ่
จุากหออภิบาลผ่้ป่้วยวิกฤต้ (Critical Care Unit) หริ่อห้อง
ผดงุคริริภ(์Obstetric Patient Care Unit) ไป้ยงัหอผ่ป้้ว่ยป้กต้ิ 
(Ward) เป้็นี้ต้้นี้ 

 • การิยา้ยผ้่ป้ว่ยออกนี้อกโริงพยาบาล จุะดำาเนี้นิี้การิเมี่�อผ่ป่้้วยได้
ริับการิยอมีรัิบเข้ารัิกษัาจุากองค์กริป้ลายท้าง ผ้่ป้่วยอย่�ในี้
สุภาวะคงท้้� เป้น็ี้ความีป้ริะสุงค์ของต้วัผ้่ป้ว่ยหริอ่แพท้ยผ์่ใ้หก้าริ
ริักษัา หริ่อจุำาเป้็นี้ต้้องได้ริับการิริักษัาในี้สุถึานี้ท้้�อ่�นี้เน่ี้�องจุาก
ความีไมี�พริ้อมีของการิริักษัาในี้โริงพยาบาลต้้นี้ท้าง

การอนุญิาตให้ผ่้ป็่ว่ย่กลิับ

 • ผ่้ป้่วยสุามีาริถึจุำาหนี้�ายออกเมี่�อได้ริับการิยินี้ยอมีจุากแพท้ย์ผ่้
ให้การิรัิกษัาและผลวินี้ิจุฉัยของผ่้ป่้วยจุะต้้องถึ่กบันี้ทึ้กในี้แฟ้ื้มี
ป้ริะวัต้ิของผ่้ป้่วยก�อนี้กลับ 

 • หากผ่้ป้่วยมี้ความีป้ริะสุงค์จุะออกจุากโริงพยาบาลโดยไมี�ได้ริับ
การิยินี้ยอมีอย�างเป็้นี้ท้างการิจุากแพท้ย์ผ่้รัิบผิดชิอบ จุะต้้อง
กริอกแบบฟื้อริ์มี “การิป้ฏิิเสุธุการิรัิกษัา” พร้ิอมีแพท้ย์หริ่อ
พยาบาลท้้�ให้การิริักษัาเป้็นี้พยานี้ 

 • เมี่�อถึงึกำาหนี้ดสุ�งผ่ป่้้วยกลับ บคุลากริเชิิงวิชิาช้ิพควริเต้ริย้มีแผนี้
ริ�วมีกบัพนี้กังานี้ของโริงพยาบาล เพ่�ออำานี้วยความีสุะดวกหริอ่
เต้ริ้ยมีจุัดการิค�าใชิ้จุ�ายท้้�ผ่้ป้่วยและโริงพยาบาลอาจุต้้องริับผิด
ชิอบ 

 • กริณ้ผ่้ป้่วยเสุ้ยชิ้วิต้ในี้โริงพยาบาล แพท้ย์ผ่้ริับผิดชิอบจุะแถึลง
สุาเหต้กุาริต้ายในี้เวลาอนัี้เหมีาะสุมี และมีาต้ริการิขนี้ยา้ยศพผ่้
ป้่วยจุะต้้องสุอดคล้องกับข้อกำาหนี้ด

การรักษาผ่้ป็่ว่ย่

 • บุคลากริวิชิาชิ้พต้้องริับผิดชิอบการิริักษัาพยาบาลผ่้ป้่วยในี้ 
โริงพยาบาล ริวมีท้ั�งการิกริอกแบบฟื้อริ์มีป้ริะวัต้ิผ้่ป้่วย การิ 
สุ�งริายงานี้อาการิผ่้ป้่วยไป้ยังแพท้ย์ท้้�จุะริักษัาต้�อและญาต้ิของ
ผ่้ป้่วย

 • ต้้องบันี้ท้ึกข้อมี่ลในี้แฟื้้มีป้ริะวัต้ิผ่้ป้่วยกริณ้มี้การิถึ�ายโอนี้ความี
ริับผิดชิอบท้้�มี้ต้�อผ่้ป้่วยไป้ยังบุคลากริท้�านี้อ่�นี้ 

 • แพท้ย์จุะต้้องหาเวลาท้ำาการิริักษัาผ้่ป้่วยอย�างมี่ออาชิ้พเป้็นี้
ริะยะ หากม้ีเหตุ้ท้้�ไมี�สุามีาริถึป้ฏิิบัต้ิหน้ี้าท้้�ได้ต้้องติ้ดต้�อแพท้ย์
ท้�านี้อ่�นี้เพ่�อริับหนี้้าท้้�แท้นี้เป้็นี้การิล�วงหนี้้า

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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การรักษาผ่้ป็่ว่ย่ที�มีคว่ามเสี�ย่งต่ออัตว่ินิบาตกรรม

 • แพท้ย์ผ่้ริักษัาต้้องให้ข้อม่ีลท้้�จุำาเป้็นี้ เพ่�อป้้องกันี้การิท้ำาริ้าย
ริ�างกายต้วัเองของผ่ป่้้วยท้้�เสุ้�ยงต้�อการิท้ำาอตั้วนิี้บิาต้กริริมี หริอ่
ป้้องกันี้อันี้ต้ริายท้้�อาจุเกิดขึ�นี้กับผ่้ป้่วยท้�านี้อ่�นี้

 • บุคลากริวิชิาชิ้พและพนี้ักงานี้ของโริงพยาบาลต้้องใชิ้มีาต้ริการิ
ต้�อผ่้ป่้วยท้้�ม้ีความีเสุ้�ยงต้�อการิอัต้วินี้ิบาต้กริริมีเพ่�อเป้็นี้หลัก
ป้ริะกันี้ความีป้ลอดภัยให้กับผ่้ป้่วยท้�านี้อ่�นี้ เชิ�นี้ ให้การิริักษัา
พยาบาลในี้บริิเวณท้้�ได้ริับการิด่แลอย�างใกล้ชิิด ให้การิริักษัา
จุากจุิต้แพท้ย์และลงบันี้ท้ึกลงในี้ป้ริะวัต้ิผ่้ป้่วย หริ่อให้การิด่แล
ผ่ป้้ว่ยเป้น็ี้พเิศษัและแพท้ยผ์่ร้ิบัผดิชิอบต้อ้งไดร้ิบัริายงานี้อาการิ
ผิดป้กต้ิท้ันี้ท้้

ย่ารักษาโรค

 • ยาท้้�ใชิก้บัผ่ป่้้วยต้อ้งผ�านี้การิรัิบริองจุากกริมีควบคุมีอาหาริและ
ยาของป้ริะเท้ศไท้ย และการิใชิ้ยาต้้องเป็้นี้ไป้ต้ามีเง่�อนี้ไขท้้�
กำาหนี้ด

 • แพท้ยต์้อ้งต้ริวจุสุอบการิใชิย้าของผ่ป้้ว่ยแต้�ละวนัี้เพ่�อริบัริองว�า
ไมี�มี้การิให้ยาต้�อผ่้ป้่วยเกินี้ความีจุำาเป้็นี้

 • โริงพยาบาลจุะริะงบัการิใชิย้าท้กุป้ริะเภท้ทั้นี้ท้ห้ลงัการิใหย้าแก�
ผ่้ป้่วยคริบ 30 วันี้ ซึ่ึ�งแพท้ย์ผ่้ริับผิดชิอบจุะต้้องสุั�งยาหริ่อเข้ยนี้
ใบสุั�งยาใหมี�

 • การิใชิ้ยาโดยผ่้ป้่วยเองจุะต้้องเป้็นี้ไป้ต้ามีคำาสุั�งแพท้ย์เท้�านี้ั�นี้
 • หา้มีแพท้ยห์ริอ่ผ่ป้้ว่ยนี้ำาเอาวัต้ถึมุีนึี้เมีา ยากล�อมีป้ริะสุาท้ หริอ่ 

ยานี้อนี้หลบัเขา้มีาในี้โริงพยาบาลและหา้มีนี้ำามีาป้ริงุยาเพ่�อการิ
ริักษัาในี้ทุ้กกริณ้

 • ยาทุ้กป้ริะเภท้จุะต้้องถ่ึกจุัดหามีาโดยฝ่่ายเภสุัชิกริริมีของ 
โริงพยาบาลเท้�านี้ั�นี้

การสั�งการรักษา

 • คำาสัุ�งแพท้ย์ต้้องชิัดเจุนี้ ริัดกุมีสุมีบ่ริณ์ เป้็นี้ลายลักษัณ์อักษัริ
และจุะต้้องมี้การิบันี้ท้ึกวันี้และเวลาด้วย 

 • หากไมี�สุามีาริถึอ�านี้ลายมีอ่ของแพท้ยไ์ด ้พยาบาลหริอ่เภสุชัิกริ
จุะต้อ้งริบัผดิชิอบต้ดิต้�อกบัแพท้ยผ์่อ้อกใบสุั�งยา และไมี�ดำาเนี้นิี้
การิใด ๆ จุนี้กว�าใบสุั�งยาจุะสุามีาริถึเข้าใจุเนี้่�อความีได้เท้�านี้ั�นี้

 • คำาสุั�งแพท้ย์จุะถึ่กยกเลิกทั้นี้ท้้เม่ี�อผ่้ป่้วยต้้องรัิบการิผ�าต้ัดหริ่อ
เข้ารัิบการิรัิกษัาในี้หออภิบาลผ่้ป่้วยวิกฤต้ หริ่อพึ�งออกมีาจุาก
หออภิบาลผ้่ป่้วยวิกฤต้ และใบสัุ�งแพท้ย์จุะถึ่กเข้ยนี้หริ่อพิมีพ์
ใหมี�อ้กคริั�ง

คว่ามย่ินย่อม

 • ผ้่ป้ว่ยต้อ้งลงนี้ามีริบัริองแบบฟื้อริม์ีการิยนิี้ยอมีเขา้ริบัการิริกัษัา
ทุ้กคริั�งหริ่อเมี่�อต้้องริักษัาแบบพิเศษัก�อนี้เข้าท้ำาการิผ�าต้ัด เพ่�อ
แจุ้งให้ผ่้ป้่วยริับท้ริาบเนี้่�อหาและขั�นี้ต้อนี้ของการิริักษัา

 • จุะไมี�มี้การิริักษัาหริ่อการิผ�าต้ัดหากไมี�ได้ริับการิยินี้ยอมีจุากผ่้
ป้่วย ในี้กริณ้ท้้�ผ้่ป่้วยหมีดสุติ้หริ่ออย่�ในี้สุภาวะท้้�ไมี�สุามีาริถึลง
นี้ามียินี้ยอมีได้ ญาต้ิหริ่อต้ัวแท้นี้ท้างกฎิหมีายต้้องได้ริับการิ
ต้ดิต้�อ หริอ่กริณฉ้กุเฉนิี้ท้้�อาจุท้ำาใหผ้่ป้้ว่ยต้อ้งสุญ่เสุย้ชิว้ติ้ แพท้ย์ 
2 ท้�านี้จุะต้้องริายงานี้สุาเหตุ้จุำาเป้็นี้ท้้�ต้้องดำาเนี้ินี้การิรัิกษัาลง
ในี้บันี้ท้ึกป้ริะวัต้ิผ่้ป้่วย

 • กริณ้ท้้�ไมี�ได้ริับการิยินี้ยอมีจุากผ้่ป่้วย แพท้ย์ต้้องบันี้ท้ึกเหตุ้ผล
ลงไป้ด้วย

 • ผ่้ท้้�บริริลุนี้ิต้ิภาวะสุามีาริถึยินี้ยอมีเข้ารัิบการิผ�าต้ัดได้อย�างถึ่ก
ต้้องต้ามีกฎิหมีาย ยกเว้นี้กริณ้ท้้�ไมี�อย่�ในี้สุถึานี้ภาพท้้�สุามีาริถึ
ท้ำานี้ิต้ิกริริมีหริ่อเป้็นี้บุคคลวิกลจุริิต้ 

 • เมี่�อจุำาเป้็นี้ต้้องถึ�ายภาพเป็้นี้หลักฐานี้ ผ่้ป้่วยหริ่อตั้วแท้นี้ท้าง
กฎิหมีายของผ่้ป้่วยต้้องลงนี้ามียินี้ยอมีทุ้กคริั�ง

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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การป็รึกษา

 • แพท้ย์ผ่รั้ิบผิดชิอบรัิกษัาผ่ป่้้วย ม้ีสุทิ้ธุิ�ต้ดัสิุนี้ในี้เริ่�องท้้�เก้�ยวข้องกับความีร้ิายแริงของโริคและสุามีาริถึต้ั�งคำาถึามีหริอ่ข้อสุงสัุยในี้คำาวนิี้จิุฉัย
หริ่อการิริักษัา ท้ั�งนี้้�บุคลากริวิชิาชิ้พในี้องค์กริ มี้หนี้้าท้้�เฝ่้าริะวังแพท้ย์ท้้�มี้สุิท้ธุิพิเศษัในี้การิริักษัา ให้มี้การิป้ริึกษัาแพท้ย์เมี่�อจุำาเป้็นี้

 • ควริดำาเนี้ินี้การิป้ริึกษัา (ยกเว้นี้ในี้กริณ้ฉุกเฉินี้) กริณ้ผ้่ป้่วยต้กอย่�ในี้สุถึานี้การิณ์ เชิ�นี้ โอกาสุเสุ้�ยงสุ่ง คำาวินี้ิจุฉัยคลุมีเคริ่อ มี้ความี 
ซึ่ับซึ่้อนี้ในี้การิริักษัา เป้็นี้ต้้นี้

 • การิให้คำาป้ริึกษัาท้้�ด้ต้้องสุอบถึามีอาการิผ่้ป้่วยและบันี้ท้ึกผลลงในี้แฟื้้มีป้ริะวัต้ิผ่้ป้่วยทุ้กคริั�ง พริ้อมีลงนี้ามีริับริองความีคิดเห็นี้ในี้แฟื้้มี
ป้ริะวัต้ิของผ่้ป้่วยทุ้กคริั�ง ก�อนี้ดำาเนี้ินี้การิผ�าต้ัด

 • เมี่�อผ่้ป่้วยจุำาเป็้นี้ต้้องป้รึิกษัาแพท้ย์ผ่้รัิบผิดชิอบจุะต้้องสุ�งเอกสุาริคำาริ้องขอเข้ารัิบคำาป้รึิกษัา และให้ข้อมี่ลทุ้กอย�างท้้�เก้�ยวข้อง พร้ิอมี
เหตุ้ผลในี้การิเข้าริับคำาป้ริึกษัา และแพท้ย์ผ่้ริับผิดชิอบมี้หนี้้าท้้�จุัดหาผ่้ให้คำาป้ริึกษัา

ช่องทางการราย่งานด้านจรรย่าบรรณ	

แนวทัางการรายงานและผู้ลดำำาเนินงานดำ�านจรรยาบรรณขอำง	BDMS3	

BDMS กำาหนี้ดให้สุายการิบริหิาริท้รัิพยากริบุคคลกลางและฝ่า่ยท้รัิพยากริบุคคลของโริงพยาบาลในี้เคริอ่ ท้ำาหน้ี้าท้้�กำาหนี้ดชิ�องท้างติ้ดต้�อ
สุำาหริับผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยกริณ้มี้ข้อสุงสุัยหริ่อต้้องการิริายงานี้ข้อกังวลในี้กริณ้ต้�าง ๆ ซึ่ึ�งชิ�องท้างดังกล�าวเป้ิดเผยในี้จุริริยาบริริณของบริิษััท้
และนี้โยบายการิคุ้มีคริองและบริริเท้าความีเสุ้ยหายให้กับผ่้ริายงานี้ โดยสุามีาริถึสุ�งไป้ริษัณ้ย์หริ่ออ้เมีลถึึงผ่้ริับผิดชิอบท้้�เก้�ยวข้อง เพ่�อเข้า
สุ่�กริะบวนี้การิจุัดการิข้อริ้องเริ้ยนี้เริ่�องกริะท้ำาผิดจุริริยาบริริณและต้ิดต้ามีผลอย�างต้�อเนี้่�อง

3ดููรายละเอีียดูแผนผังกิระบว็นกิารจัดูกิารกิรณีทีี่� เกีิ�ยว็ข้อีงกัิบจรรยาบรรณเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability

จุ�าหนี้้าซึ่องถึึง
สุายการิบริิหาริท้ริัพยากริบุคคลกลาง
บริิษััท้ กริุงเท้พดุสุิต้เวชิการิ จุำากัด (มีหาชินี้) 
เลขท้้� 2 ซึ่อยศ่นี้ย์วิจุัย 7 แขวงบางกะป้ิ
เขต้ห้วยขวาง กริุงเท้พ 10310

การิกริะท้ำาผิดจุริริยาบริริณของพนี้ักงานี้

ความีผิดป้กต้ิของการิริายงานี้ท้างการิเงินี้

เริ่�องท้้�มี้ผลกริะท้บต้�อชิ่�อเสุ้ยงและภาพพจุนี้์
ของบริิษััท้ฯ

การิกริะท้ำาผิดจุริริยาบริริณของกริริมีการิบริิษััท้

การิกริะท้ำาผิดจุริริยาบริริณท้างการิแพท้ย์

ConductDirector@bdms.co.th 

ConductDoctor@bdms.co.th 

ผ่้ดำาริงต้ำาแหนี้�งสุ่งสุุดของสุายงานี้การิบริิหาริ
ท้ริัพยากริบุคคลกลาง

ป้ริะธุานี้กริริมีการิต้ริวจุสุอบ

กริริมีการิผ่้อำานี้วยการิใหญ�

 •  ป้ริะธุานี้กริริมีการิบริิษััท้ หริ่อ 
 •  ป้ริะธุานี้กริริมีการิต้ริวจุสุอบ หริ่อ 
 •  เลขานีุ้การิบริิษััท้

 •  ป้ริะธุานี้เจุ้าหนี้้าท้้�ป้ฏิิบัต้ิการิท้างการิแพท้ย์ หริ่อ
 •  ป้ริะธุานี้ฝ่่ายแพท้ย์ หริ่อ
 •  ผ่้อำานี้วยการิใหญ�ฝ่่ายแพท้ย์

ConductEmployee@bdms.co.th 

ConductAudit@bdms.co.th

Conduct@bdms.co.th

ไป็รษณีย่์ ช่องทางภาย่ในองค์กร

เชิ�นี้ แอป้พลิเคชิันี้ AMPOS ริะบบ 
PeopleSoft หริ่อ 
ริะบบริายงานี้อุบัต้ิการิณ์ออนี้ไลนี้์

สื�อสังคม	(Social	Media)
ท้้�โริงพยาบาลต้ริวจุพบ

อีเมลิ

ต้ามีป้ริะเภท้การิริายงานี้

ป็ระเภทของราย่งาน ผ่้รับผิดชอบ อีเมลิ	

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ติัวอำย่างการจัดำการกรณ่ทั่�เก่�ยวข�อำงกับจรรยาบรรณ	

BDMS กำาหนี้ดชิ�องท้างการิริายงานี้ท้้�
เก้�ยวข้องกับจุริริยาบริริณผ�านี้อ้เมีลกลาง
สุำาหริบัท้ั�งองค์กริ กริณพ้บเหน็ี้หริอ่ริบัท้ริาบ 
การิกริะท้ำาผิดจุริริยาบริริณ ซึ่ึ�งริับผิดชิอบ
โดยสุายการิบริิหาริท้รัิพยากริบุคคลกลาง
และคณะกริริมีการิจุริริยาบริริณพนัี้กงานี้
ริะดับบริิษััท้โดยท้้�มี้หนี้้าริับผิดชิอบ ดังนี้้� 

ผู้ลการติิดำติามและบริหารจัดำการจรรยาบรรณขอำง	BDMS	

กำากับดำ้แลและติิดำติามการป็ฏิิบัติิงาน
ดำ�านจริยธุรรมอำงค์กรขอำงพนักงาน

ต้ริวจุสุอบหาข้อเท้จ็ุจุริงิ ต้ั�งคณะกริริมีการิ 
บริิหาริจัุดการิเริ่�องการิกริะท้ำา ผิด 
จุริริยาบริริณ พริ้อมีหาบท้ลงโท้ษัท้้�
เหมีาะสุมี

7	กรณ่

จุำานี้วนี้ข้อกังวลเก้�ยวกับแนี้วป้ฏิิบัต้ิ
จุริริยาบริริณของ BDMS และกริณ้ทุ้จุริิต้

ท้้�ได้ริับการิริายงานี้

ร�อำยละ	100
กริณ้ข้อกังวลเก้�ยวกับแนี้วป้ฏิิบัต้ิ

จุริริยาบริริณของ BDMS และกริณ้ทุ้จุริิต้
ท้้�ได้ริับการิสุอบสุวนี้และดำาเนี้ินี้การิแก้ไข

0	กรณ่4

กริณ้ละเมีิดข้อกำาหนี้ดและกฎิหมีาย
ในี้ป้ี 2563-2564

สรรหากรรมการทั่� เหมาะสมเข�าร่วม	
ป็ระชิุมทัุกๆ	2	 เดำือำน	หรือำเมื�อำม่วาระ	
เร่งดำ่วน

ท้บท้วนี้และสุ�งเสุริิมีการิเริ้ยนี้ร้่ิด้านี้
จุ ริ ริ ย า บ ริ ริณ พนี้ั ก ง านี้และ ก า ริ
แสุดงออกด้ านี้พฤต้ิกริริมีท้้�ด้ ของ
พนี้ักงานี้ ผ�านี้การิอบริมีและโคริงการิ
ต้�าง ๆ

พิจารณาและทับทัวนป็ัญ่หาจริยธุรรม
การรักษัาพยาบาล

สุร้ิางความีริ่ค้วามีเข้าใจุเริ่�องจุริริยาบริริณ 
พนี้ักงานี้ และนี้โยบายพนี้ักงานี้ผ�านี้สุ่�อ
การิเริ้ยนี้ริ่้ต้�าง ๆ

รายงานผู้ลต่ิอำคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ

สุ่�อสุาริให้ฝ่่ายท้ริัพยากริบุคคลทุ้กโริง
พยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อฯ ท้ริาบถึึง
กริณ้ท้้�มี้การิกริะท้ำาท้้�ผิดจุริริยาบริริณ
พนี้ักงานี้ต้�าง ๆ  เพ่�อเป้็นี้การิสุริ้างความี
ต้ริะหนัี้กริ่้ริะมัีดริะวังและป้้องกันี้ไมี�ให้
กริณ้ดังกล�าวเกิดซึ่ำ�าขึ�นี้อ้ก

ส่งเสริมการเรียนร้�ดำ�านจริยธุรรมและ
การแสดำงอำอำกดำ�านพฤติิกรรมทั่�ดำ่

จุัดให้มี้การิท้ดสุอบวัดความีต้ริะหนัี้กริ่้
เริ่� องจุริริยาบริริณพนัี้กงานี้ และ
นี้โยบายพนี้ักงานี้ของทุ้กโริงพยาบาล
และบริิษััท้ในี้เคริ่อฯ

กริณ้มีพ้นี้กังานี้กริะท้ำาผดิจุริริยาบริริณพนัี้กงานี้ จุะม้ีการิริอ้งเริย้นี้ผ�านี้มีาท้างชิ�องท้างอเ้มีลกลางแจุง้เริ่�องการิกริะท้ำาผิดจุริริยาบริริณ ผ่ร้ิบั
เริ่�องซึึ่�งเป็้นี้ผ่้บริิหาริสุายการิบริิหาริท้รัิพยากริบุคคลกลางจุะแจุ้งกลับไป้ยังผ้่ร้ิองเริ้ยนี้ และดำาเนิี้นี้การิสุอบสุวนี้ข้อเท็้จุจุริิงเบ่�องต้้นี้ หาก
ข้อริ้องเริ้ยนี้นี้ั�นี้มี้มี่ลเหตุ้ความีจุริิงจุะมี้การิจุัดต้ั�งคณะกริริมีการิเพ่�อสุ่บค้นี้หาม่ีลความีผิดต้�อไป้ พร้ิอมีท้ั�งพิจุาริณาการิลงโท้ษัท้้�เหมีาะสุมี
โดยพิจุาริณาจุากลักษัณะแห�งการิกริะท้ำาว�าการิกริะท้ำาโดยจุงใจุหริ่อป้ริะมีาท้เลินี้เล�อ ผลท้้�เกิดจุากการิกริะท้ำา ความีริุนี้แริง ลักษัณะให้
เกิดการิกริะท้ำาผิดซึ่ำ�า โอกาสุในี้การิแก้ไขพฤต้ิกริริมี เป้็นี้ต้้นี้

ในี้ป้ี 2564 มี้การิดำาเนี้ินี้การิต้ามีมีาต้ริการิท้างวินี้ัยจุำานี้วนี้ 3 กริณ้ ซึ่ึ�งได้ริับการิสุอบสุวนี้และแก้ไขเริ้ยบริ้อยแล้ว โดยมี้การิริายงานี้ริาย
ละเอ้ยดและแจุ้งกลับไป้ยังผ่้ริ้องเริ้ยนี้ในี้ชิ�องท้างอ้เมีลกลาง เพ่�อแจุ้งเริ่�องผ้่กริะท้ำาผิดจุริริยาบริริณพนี้ักงานี้ พริ้อมีท้ั�งแจุ้งคณะกริริมีการิ
สุอบสุวนี้เริ่�องจุริริยาบริริณท้ริาบ

4GRI 2-27

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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การบริหารความเส่�ยงและสถานการณ์ฉุกเฉิน

BDMS ดูำาเนินกี่ารต่ามนโยบายกี่ารบริหารความเส่ี่�ยง โดูยแต่่งต่ั�งท่�กี่ำาหนดูคณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่ี่�ยงระดูับ
องค์กี่รซึ่�งเป็นอิสี่ระจากี่สี่ายงานดูำาเนินธุุรกิี่จขององค์กี่รและเป็นต่ัวแทนจากี่แต่่ละสี่ายงานท่�เกี่่�ยวข้อง เพ่�อบริหาร
จัดูกี่ารความเส่ี่�ยงในกี่ารดูำาเนินธุุรกิี่จต่ั�งแต่่กี่ารรวบรวมและประเมินประเด็ูนความเส่ี่�ยง กี่ำาหนดูแนวทางกี่ารดูำาเนิน
งานและบูรณากี่ารกี่ารจัดูกี่ารความเส่ี่�ยงทุกี่กิี่จกี่รรมขององค์กี่ร และรายงานผู้ลแกี่่คณะกี่รรมกี่ารบริหารความเส่ี่�ยง
เปน็รายไต่รมาสี่ รวมทั�งกี่ำาหนดูใหป้ระเมนิความเส่ี่�ยงท่�เกี่ดิูข้�นใหมใ่นกี่ลุม่ธุรุกี่จิใหบ้รกิี่ารดูา้นสี่ขุภาพซึ่�งเปล่�ยนแปลง
ไปต่ามแนวโน้มกี่ารเปล่�ยนแปลงระดัูบโลกี่ (Global Trends) โครงสี่ร้างประช้ากี่ร และวิทยากี่ารท่�ใช้้ในกี่ารดูำาเนิน
ธุุรกิี่จ

ป็ัจจัยเส่�ยงขอำง	BDMS

จุากการิวิเคริาะห์ความีเสุ้�ยงในี้ป้ี 2564 BDMS จุำาแนี้กป้ัจุจุัยเสุ้�ยงจุากกริะบวนี้ดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุโดยมี้ริายละเอ้ยดดังนี้้�

แนวทัางการบริหารความเส่�ยง1,2

ความเส่�ยงทัางคลินิกและความป็ลอำดำภัย

(Clinical	Risk	&	Quality)

การิจัุดการิความีเสุ้�ยงกลุ�มีผ่ป่้้วยสุติ่้นี้ริเ้วชิกริริมีและ
ผ่้ป้่วยศัลยกริริมีซึ่ึ�งมี้ความีเสุ้�ยงสุ่ง

ความเส่�ยงดำ�านบุคลากร
(Human	Capital	Risk)

เก้�ยวกบัสุญัญาว�าจุา้งไมี�เป้น็ี้ป้จัุจุบุนัี้ การิจุ�ายค�าล�วง
เวลาท้้�ชิัดเจุนี้ ถึ่กต้้อง ต้ริวจุสุอบได้ และการิบริิหาริ
จุัดการิสุวัสุดิการิ

ความเส่�ยงทัางระบบป็ฏิิบัติิการ
(Operational	Risk)

มีุ�งเน้ี้นี้มีาต้ริฐานี้การิจัุดการิข้อม่ีลผ่้ป่้วย และ การิ
สุ่�อสุาริริะหว�างผ่้ป้่วย คริอบคริัวผ่้ป่้วย และคณะผ่้
ให้การิริักษัาพยาบาล

ความเส่�ยงทัางการเงิน
(Financial	Risk)

เก้�ยวกบัความีเสุ้�ยงธุรุิกจิุท้างการิเงนิี้ ความีเสุ้�ยงดา้นี้
สุภาพคล�อง ความีเสุ้�ยงด้านี้การิลงทุ้นี้และงบ
ป้ริะมีาณ

ความเส่�ยงทัางดำ�านเทัคโนโลย่สารสนเทัศ
(Technological	Risk)

เก้�ยวกบัริะเบย้บความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยท้างสุาริสุนี้เท้ศ 
ความีป้ลอดภัยของเว็ป้ไซึ่ต้์ ความีเสุ้�ยงท้างกฎิหมีาย
ท้้�เก้�ยวข้องกับความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยท้างสุาริสุนี้เท้ศ

ความเส่�ยงทั่�เก่�ยวข�อำงกับความป็ลอำดำภัย
(Hazard	Risk)

การิออกแบบริะบบของโริงพยาบาล โคริงสุร้ิาง
อาคาริท้้�มี้ผลต้�อใบอนีุ้ญาต้ ริะบบอัคค้ภัยต้ามี
มีาต้ริฐานี้ ริะบบบำาบัดนี้ำ�าเสุ้ย ขยะติ้ดเชิ่�อ และการิ
บริิหาริจุัดการิสุัญญา

ความเส่�ยงทัางดำ�านกฎหมายและกฎระเบ่ยบ
(Regulatory	&	Legal	Risk)

เก้�ยวกับการิขายสุินี้ค้าหริ่อบริิการิออนี้ไลนี้์โดยไมี�ได้
จุดท้ะเบ้ยนี้พาณิชิย์อิเล็กท้ริอนิี้กส์ุและการิต้ลาด
แบบต้ริงต้ามีข้อกำาหนี้ด การิท้วงถึามีหนี้้� หริ่อความี
สุอดคล้องต้ามีข้อกำาหนี้ดด้านี้ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล หริ่อ
ภาษั้ท้้�ดินี้และสุิ�งป้ล่กสุริ้าง 

ความเส่�ยงทัางดำ�านภาพลักษัณ์ขอำงอำงค์กร	
(Reputation	Risk)

เก้�ยวกับชิ่�อแบรินี้ด์ขององค์กริหริ่อภาพลักษัณ์ต้�อ
สุาธุาริณะ

1ดููรายละเอีียดูนโยบายกิารบริหารคว็ามเสีู�ยงทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20180417-bdms-cg-risk-management-th.pdf 
2ดููรายละเอีียดูกิารบริหารจัดูกิารคว็ามเสีู�ยงเพิิ่�มเติิมในรายงานประจำาปีทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report และ www.bdms.co.th/sustainability

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการฝึึกอำบรมเพ่�อำพัฒนาวัฒนธุรรมความเส่�ยงอำงค์กร	

BDMS กำาหนี้ดให้มี้การิอบริมีเพ่�อพัฒนี้าความีริ่้ความีเข้าใจุของบุคลากริด้านี้การิบริิหาริ
จุัดการิความีเสุ้�ยงอย�างต้�อเนี้่�อง โดยในี้ป้ี 2564 มี้การิจุัดอบริมีริ่ป้แบบออนี้ไลนี้์ B Room 
Live ภายใต้สุ้ถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 เพ่�อสุ่�อสุาริใหค้วามีริ่แ้ละสุ่�อสุาริความี
ริ่้ในี้ป้ัจุจุุบันี้เก้�ยวกับมีาต้ริฐานี้การิด่แลผ่้ป้่วยต้ามีมีาต้ริฐานี้ Joint Commission 
International ฉบับท้้� 7 ให้กับผ่้บริิหาริ แพท้ย์ และบุคลากริในี้เคริ่อ BDMS ทุ้กท้�านี้

ศิลป็ะในการขอำโทัษั
(Art	of	Apology)

การจัดำการความโกรธุ
(How	to	Deal	with	Angers)

แนวการติ่อำรอำงและการสื�อำสาร
(Negotiation	&	

Communication	Style)

การรับมือำกับเรื�อำงอำื�อำฉาวในสื�อำสังคม
(How	to	Deal	with	Social	Media	

Scandal)

การสื�อำสารข่าวร�าย
(Breaking	a	Very	Bad	Bad	News)

กรณ่ศึกษัาทั่�น่าสนใจและ
อำัพเดำทักฎหมาย

(Interesting	Case	and	Law	
Updating)

โคริงการิดังกล�าวม้ีการิจัุดหลักสุต่้ริต้�อเน่ี้�องในี้ปี้ 2565 คอ่หลักสุต่้ริ Enhancing BDMS RM Communication Skill ซึึ่�งเป็้นี้การิฝึ่กอบริมี
ริ่ป้แบบสุถึานี้การิณ์จุำาลองเสุม่ีอนี้จุริิง (Simulation) เพ่�อการิเริ้ยนี้ริ่้จุากสุถึานี้การิณ์จุริิง โดยจุะกำาหนี้ดเป้็นี้หลักสุ่ต้ริภาคบังคับของผ่้
ป้ริะสุานี้งานี้ด้านี้ความีป้ลอดภัยผ่้ป้่วย และคาดหวังว�าอุบัต้ิการิณ์ข้อริ้องเริ้ยนี้ริะดับสุ่งจุะลดลงเท้้ยบกับป้ีท้้�ผ�านี้มีา

สุำาหริับโคริงการิอบริมีความีเสุ้�ยงเพ่�อพัฒนี้าความีป้ลอดภัย BDMS นี้ำาริ�องโคริงการิ BDMS Safe Surgery ในี้ 14 โริงพยาบาลในี้เคริ่อฯ 
เพ่�อสุ่�อสุารินี้โยบายแนี้วท้างการิดแ่ลผ่ป่้้วยท้างด้านี้ศัลยกริริมีหริอ่ท้ำาการิผ�าตั้ดและเพ่�อความีป้ลอดภยัของผ่ป่้้วยและความีสุอดคล้องต้ามี
มีาต้ริฐานี้การิด่แลผ่้ป้่วยท้างด้านี้ศัลยกริริมี โดยเน้ี้นี้เริ่�องการิท้ำา Pre-Operative Conference ก�อนี้การิผ�าต้ัด สุำาหริับผ้่ป่้วยท้้�มี้ความี
เสุ้�ยงสุ่ง เพ่�อลดภาวะแท้ริกซ้ึ่อนี้ต้�าง ๆ ท้้�อาจุจุะเกิดกับผ้่ป้่วย ซึึ่�งผลดำาเนี้ินี้โคริงการิพบว�าโริงพยาบาลนี้ำาริ�องได้ริับการิสุ่�อสุารินี้โยบาย 
100% และต้้องดำาเนี้ินี้การิอย�างต้�อเนี้่�องในี้ป้ี 2565 โดยจุะขยายผลให้คริอบคลุมีทุ้กโริงพยาบาลในี้เคริ่อฯ และมี้เป้้าหมีายให้ทุ้กโริง
พยาบาลต้้องกำาหนี้ดนี้โยบายการิท้ำา Pre-Operative Conference ในี้ผ่้ป่้วยท้้�มี้ความีเสุ้�ยงสุ่ง 100% เพ่�อความีป้ลอดภัยและป้้องกันี้
ภาวะแท้ริกซึ่้อนี้

นี้อกจุากนี้้� BDMS ยังได้ดำาเนี้ินี้โคริงการิเพ่�อความีริ่้ด้านี้มีาต้ริฐานี้ความีป้ลอดภัยของผ่้ริับบริิการิ ในี้ป้ี 2564 โดยบุคลากริท้างการิแพท้ย์
และผ่้บริิหาริในี้เคริ่อ จุำานี้วนี้ 415 ริาย ได้เข้าริ�วมีอบริมี B Room Live ออนี้ไลนี้์พริ้อมีท้ำาแบบท้ดสุอบความีริ่้ เพ่�อริับท้ริาบข้อมี่ลท้้�เป้็นี้
ป้จัุจุบุนัี้และท้บท้วนี้ริายละเอย้ดของมีาต้ริฐานี้การิดแ่ลผ่ป่้้วยต้ามีมีาต้ริฐานี้ Joint Commission International ฉบับท้้� 7 ซึึ่�งผ่ท้้้�เขา้ริ�วมี
โคริงการิอบริมีผ�านี้การิท้ดสุอบมีากกว�า 80%

เพ่�อให้ความีริ่้สุำาหริับกลุ�มีบุคลากริท้้�ท้ำางานี้ด้านี้ความีเสุ้�ยงโดยต้ริง เชิ�นี้ โคริงการิอบริมี B Room Live โดยมีุ�งเนี้้นี้การิจุัดการิอุบัต้ิการิณ์
พึงสุังวริ (Sentinel Event) การิฝ่ึกอบริมีเชิิงป้ฏิิบัต้ิ (Workshop) เพ่�อวิเคริาะห์หาสุาเหตุ้ริาก หริ่อโคริงการิ BDMS RM and Head of 
Department BDMS Intermediate leadership Intensive Online เพ่�อสุ่�อสุารินี้โยบายและเพิ�มีท้ักษัะการิจุัดการิข้อริ้องเริ้ยนี้ต้�าง ๆ  

BDMS ดำาเนี้ินี้การิฝ่ึกอบริมีหลักสุ่ต้ริ BDMS RM and Head of Department BDMS Intermediate leadership Intensive Online 
เพ่�อเพิ�มีความีริ่้และท้ักษัะการิบริิหาริจุัดการิข้อริ้องเริ้ยนี้ และความีเสุ้�ยง ให้แก�บุคลากริผ่้ป้ริะสุานี้งานี้ความีป้ลอดภัยผ่้ป้่วยท้้�ท้ำางานี้ด้านี้
การิบริิหาริจุัดการิความีเสุ้�ยงโดยต้ริงจุำานี้วนี้ 167 ริาย (คิดเป้็นี้ 95% ของบุคลากริเป้้าหมีายท้ั�งหมีด) โดยมี้ริายละเอ้ยดหัวข้อฝ่ึกอบริมี
ดังนี้้�

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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การรายงานเหติุการณ์ใน	BDMS	-	Occurrence	Reporting

BDMS กำาหนี้ดริะบบการิริายงานี้เหตุ้การิณ์ อุบัต้ิการิณ์ หริ่อความีเสุ้�ยงท้้�เกิดขึ�นี้ในี้พ่�นี้ท้้�
ดำาเนี้ินี้การิ (Occurrence Reporting) สุำาหริับบุคลากริและผ้่ท้้�เก้�ยวข้องท้ั�งภายในี้และ
ภายนี้อกองค์กริ โดยเม่ี�อเกิดเหตุ้การิณ์ใด ๆ ขึ�นี้ริะหว�างการิดำาเนิี้นี้ธุุริกิจุหริ่อป้ฏิิบัต้ิการิ 
บคุลากริทุ้กคนี้ม้ีหนี้า้ท้้�จุดัการิเหตุ้การิณ์ดงักล�าวโดยทั้นี้ท้แ้ละต้อ้งริายงานี้เหตุ้การิณ์ต้ามี
ชิ�องท้างท้้�กำาหนี้ดในี้ริป่้แบบออนี้ไลนี้ห์ริอ่ริป่้แบบป้กต้ภิายในี้แป้ดชิั�วโมีงหลงัเกดิเหต้กุาริณ์
เพ่�อดำาเนี้ินี้การิสุ่บสุวนี้และวิเคริาะห์ข้อม่ีลเหตุ้การิณ์ท้้�เกิดขึ�นี้ต้ามีริะดับผลกริะท้บของ
เหตุ้การิณ์ ซึ่ึ�งจุำาแนี้กเป้็นี้ด้านี้คลินี้ิกและด้านี้อ่�นี้ ดังนี้้�

การิริายงานี้เหตุ้การิณ์ท้้�ริะดับผลกริะท้บ
แต้กต้�างกันี้จุะผ�านี้กริะบวนี้การิสุ่บสุวนี้
ภายในี้ท้้�แต้กต้�างกันี้ และท้ำาการิริายงานี้
ให้แก� ผ้่บริิหาริเป้็นี้ริายเด่อนี้และริาย
ไต้ริมีาสุ
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เหติุการณ์ทั่�สามารถทัำาให�เกิดำ
ความผู้ิดำพลาดำ
แต้�ยังไมี�เกิดขึ�นี้กับผ่้ ป่้วย (Near 
Miss)

เหติุการณ์ผู้ิดำพลาดำทั่�เกิดำข้�น
แติ่ไม่เป็็นอำันติราย
กับผ่้ป้่วย (No Harm)

เหติุการณ์ผู้ิดำพลาดำทั่�เกิดำข้�น
กับผู้้�ป็่วยและติ�อำงติิดำติาม
เพ่�อย่นี้ยันี้ความีป้ลอดภัย (Mild 
Adverse Event)

เหติุอำันติรายชิั�วคราวติ่อำผู้้�ป็่วย
และติ�อำงแทัรกแซง
 (Moderate Adverse Event)

เหติุอำันติรายชิั�วคราวติ่อำผู้้�ป็่วย
และส่งผู้ลให�ผู้้�ป็่วยติ�อำง
เข�ารักษัาหรือำติ�อำงรกัษัานานข้�น
(Serious Adverse Event)

เหติุอำันติรายถาวร
หริ่อเหตุ้การิณ์ท้้�ต้้องม้ีการิชิ�วย
ชิ้วิต้และต้้องเฝ่้าด่ทุ้กเหตุ้การิณ์ 
(Utmost Greatest Serious 
Adverse Event)

เหติุการณ์พึงสังวร 
ค่อ เหตุ้การิณ์ด้านี้ความีป้ลอดภัยของผ่้ป้่วย ท้้�ไมี�เก้�ยวข้องกับ
ธุริริมีชิาต้ิการิเจุ็บป่้วยของผ่้ป้่วยหร่ิอสุภาวะของโริคป้ริะจุำาต้ัว 
ท้้�ถึงึต้วัผ่ป้้ว่ย และมีผ้ลลพัธุ ์ท้ำาให ้เสุย้ชิว้ติ้ อนัี้ต้ริายถึาวริ และหริอ่ 
อันี้ต้ริายริ้ายแริงชิั�วคริาว

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โดยการิควบคมุีสุถึานี้การิณแ์ละการิสุั�งการิริะหว�างริอท้ม้ีสุนี้บัสุนี้นุี้จุะคริอบคลมุีการิใหพ้ยาบาลหวัหนี้า้ท้ม้ีต้ริวจุสุอบผ่ป้้ว่ย พจิุาริณาป้ดิ
วาล์วออกซิึ่เจุนี้ภายในี้หนี้�วยงานี้ การิแบ�งงานี้ให้กบัเจุา้หน้ี้าท้้�ภายในี้หนี้�วยงานี้เพ่�อเต้ร้ิยมีการิเคล่�อนี้ย้ายผ่ป่้้วย การิจัุดเต้ร้ิยมีเวชิริะเบย้นี้ 
อุป้กริณ์การิแพท้ย์ ไฟื้ฉายสุำาหริับการิเคล่�อนี้ย้ายผ่้ป้่วยไว้อย�างถึ่กต้้อง และการิแจุ้งเหตุ้เพลิงไหมี้ให้ผ่้ป้่วยอ่�นี้ท้ริาบและควบคุมีด่แลไมี�ให้
เกิดความีแต้กต้่�นี้โกลาหล ท้ั�งนี้้�ผลการิฝ่ึกซึ่้อมีแผนี้อพยพหนี้้ไฟื้ดังกล�าวพบว�าสุามีาริถึดำาเนี้ินี้การิได้สุมีบ่ริณ์มีากกว�า 96% ของขั�นี้ต้อนี้ท้้�
กำาหนี้ด พริ้อมีสุ่�อสุาริข้อเสุนี้อแนี้ะแก�หนี้�วยงานี้ท้้�เก้�ยวข้องเพ่�อพัฒนี้าการิดำาเนี้ินี้งานี้ต้�อไป้ เชิ�นี้ การิป้ริับป้ริุงเสุ้ยงต้ามีสุายเพ่�อให้ได้ยินี้
สุัญญานี้เต้่อนี้หริ่อป้ริะกาศได้ชิัดเจุนี้ขึ�นี้ในี้ทุ้กพ่�นี้ท้้� การิพิจุาริณาต้ริวจุสุอบอุป้กริณ์ริะบบแจุ้งเหตุ้เพลิงไหมี้ และความีชิัดเจุนี้ในี้การิมีอบ
หมีายหนี้้าท้้�ต้�าง ๆ

ผ่ป้้ว่ยไดร้ิบัการิป้ริะเมิีนี้เพ่�อคดั
แยกวิธุ้เคล่�อนี้ย้ายไว้อย�างถึ่ก
ต้้อง

มี้การิริะงับเหตุ้เพลิงไหมี้เบ่�อง
ต้้นี้ด้วยถึังดับเพลิงอย�างถึ่กวิธุ้ 
(ดึง-ป้ลด-กด-สุ�าย)

มี้การิแจุ้ง Code 5 ไป้ยัง Call 
center และกดสัุญญาณแจุ้ง
เหตุ้เพลิงไหมี้

การิควบคุมีสุถึานี้การิณ์ และ
การิสุั� งการิริะหว� า งริอท้้มี
สุนี้ับสุนีุ้นี้

มี้การิเคล่�อนี้ย้ายผ้่ป้ริะสุบเหตุ้ 
(กริณ้ท้้�พบ) ออกจุากพ่�นี้ท้้�
อันี้ต้ริาย

ท้้มีสุนัี้บสุนุี้นี้ริายงานี้ตั้วต้�อ
พ ย า บ า ล หั ว ห นี้้ า ท้้ มี 
(Incharge) เมี่�อมีาถึึง

มี้การิปิ้ดป้ริะต้่และหน้ี้าต้�าง
ห้องเกิดเหตุ้ (กริณ้ท้้�ท้ำาได้)

แบ�งงานี้ให้กับท้้มีสุนัี้บสุนุี้นี้ในี้
การิเคล่�อนี้ย้ายผ่้ป้่วย

ติัวอำย่างการฝึึกซ�อำมแผู้นอำพยพหน่ไฟ	(Code	5)	ป็ี	2564	

ในี้ปี้ 2564 โริงพยาบาลกรุิงเท้พอินี้เต้อร์ิเนี้ชิั�นี้แนี้ลและโริงพยาบาลหัวใจุกรุิงเท้พภายใต้้
โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ� ดำาเนี้ินี้การิฝ่ึกซึ่้อมีแผนี้อพยพหนี้้ไฟื้ (Code 5) ต้ามี
ข้อกำาหนี้ดและแนี้วป้ฏิิบัต้ิท้้�กำาหนี้ด โดยคริอบคลุมีริายละเอ้ยดดังนี้้�
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การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน3

BDMS กำาหนี้ดแนี้วท้างและผ่้ริับผิดชิอบในี้การิบริิหาริสุถึานี้การิณ์ฉุกเฉินี้ เชิ�นี้ เหตุ้ฉุกเฉินี้ โริคริะบาด หริ่อภัยธุริริมีชิาต้ิ เพ่�อให้เกิดความี
สุอดคล้องต้ามีนี้โยบายคุณภาพและความีป้ลอดภัยขององค์กริ แนี้วท้างดังกล�าวม้ีจุุดป้ริะสุงค์หลักเพ่�อต้อบสุนี้องต้�อสุถึานี้การิณ์ฉุกเฉินี้
อย�างเป้็นี้ริะบบและมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ มี้การิริ�วมีมี่อกับผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยเพ่�อวางแนี้วป้ฏิิบัต้ิภายใต้้สุถึานี้การิณ์ฉุกเฉินี้ท้้�เกิดจุากภายในี้และ
ภายนี้อกองค์กริ ริวมีถึึงกำาหนี้ดมีาต้ริการิเพ่�อสุริ้างความีพริ้อมีริับมี่อและฟื้้�นี้ฟื้่สุถึานี้การิณ์ในี้ทุ้กกริณ้ 

3ดููรายละเอีียดูโครงสูร้างและบที่บาที่หน้าทีี่� ในกิารบริหารสูถานกิารณ์ฉุกิเฉิน แผนมาติรกิารดู้านสูถานกิารณ์ฉุกิเฉิน และแนว็ที่างกิารติิดูติามผลกิารบริหารสูถานกิารณ์ฉุกิเฉิน เพิิ่�มเติิมทีี่�   
  www.bdms.co.th/sustainability
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ผู้ลการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินป็ี	2564	

ร�อำยละ	100
สุัดสุ�วนี้การิท้ดสุอบแผนี้ฉุกเฉินี้

เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�ไมี�นี้้อยกว�าริ้อยละ 90

ร�อำยละ	100
สุัดสุ�วนี้การิต้ิดต้ามีการิดำาเนี้ินี้มีาต้ริการิ 

(After Action Review (AAR) to follow up)
เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�ริ้อยละ 100

ติัวอำย่างการซ�อำมแผู้นรอำงรับกรณ่คอำมพิวเติอำร์ขัดำข�อำง	
(Contingency	Plan	to	Cope	with	Computer	Failure)		
(Code	7)	ป็ี	2564

ในี้ปี้ 2564 โริงพยาบาลกรุิงเท้พอินี้เต้อร์ิเนี้ชิั�นี้แนี้ลภายใต้้โริงพยาบาลกรุิงเท้พสุำานี้ักงานี้
ใหญ� ดำาเนี้ินี้การิฝ่ึกซ้ึ่อมีแผนี้ริองริับกริณ้คอมีพิวเต้อริ์ขัดข้อง (Contingency Plan to 
Cope with Computer Failure) (Code 7) โดยมีุ�งเนี้้นี้ท้้�ความีพริ้อมีใชิ้งานี้ของริะบบ
สุำาริองและแนี้วป้ฏิิบัต้ิเพ่�อคงความีพริ้อมีของกิจุกริริมีหลักในี้แต้�ละแผนี้กภายใต้้
สุถึานี้การิณ์ฉุกเฉินี้ต้ามีต้ัวอย�างริายละเอ้ยดดังนี้้�

ผลการิฝ่ึกซึ่้อมีแผนี้ริองริับกริณ้
คอมีพิวเต้อริ์ขัดข้องดังกล�าวพบว�า
สุามีาริถึดำาเนี้ินี้การิได้สุมีบ่ริณ์กว�า 
93.10% ของขั�นี้ต้อนี้ท้้�กำาหนี้ด 
พริ้อมีสุ่�อสุาริข้อเสุนี้อแนี้ะแก�หนี้�วย
งานี้ท้้� เก้� ยว ข้องเพ่�อพัฒนี้าการิ
ดำาเนี้ินี้งานี้ต้�อไป้

แผู้นก	Calll	Center

การิป้ริะกาศสุถึานี้การิณ์ผ�านี้เสุย้งต้ามีสุาย
และการิแจุ้งข้อความีแก�ผ่เ้ก้�ยวข้องริบัท้ริาบ

แผู้นกการเงินผู้้�ป็่วยนอำก
(OPD	Cashier)

ความีพร้ิอมีของริะบบสุำาริอง การิคิด 
ค�าใชิจุ้�าย และการิลงบนัี้ท้กึขอ้มีล่ยอ้นี้หลงั

แผู้นกป็ระวัติิการรักษัา
(Medical	Record)

ความีพริ้อมีของริะบบสุำาริอง การิจุัดอัต้ริา
กำาลังเสุริิมี กริะบวนี้การิจุัดการิการิจุัดสุ�ง
เวชิริะเบย้นี้ และการิบนัี้ทึ้กขอ้มีล่ยอ้นี้หลงั

แผู้นกเวชิระเบ่ยน
(Registration)

การิย่นี้ยันี้ต้ัวผ้่ริับบริิการิ การิใชิ้ริะบบ
สุำาริอง การิจุัดเก็บเอกสุาริ และการิ 
ลงท้ะเบ้ยนี้ย้อนี้หลัง

แผู้นกผู้้�ป็่วยใน	(IPD)

ความีพร้ิอมีของเอกสุาริและริะบบการิ
จุัดการิเอกสุาริ ริะบบสุำาริอง การิด่ผลจุาก
ห้องป้ฏิิบัต้ิการิ กริะบวนี้การิจัุดการิยา 
และการิลงบันี้ท้ึกข้อมี่ลย้อนี้หลัง

แผู้นกเทัคโนโลย่สารสนเทัศ
Greenline
(IT	by	Greenline	Synergy)

การิกำาหนี้ดบท้บาท้หนี้้าท้้�ของท้้มี IT 
กริะบวนี้การิป้ริะสุานี้งานี้หร่ิอสุ่�อสุาริกับผ้่
ท้้�เก้�ยวข้อง การิริายงานี้ความีค่บหนี้้า การิ
ท้ดสุอบริะบบสุำาริองและความีพร้ิอมีของ
ริะบบหลังจุากก่้กลับมีาใชิ้งานี้

แผู้นกผู้้�ป็่วยนอำก	(OPD)

ความีพร้ิอมีของเอกสุาริและริะบบการิ
จุดัการิเอกสุาริ ริะบบสุำาริอง การิต้ริวจุสุอบ
และบันี้ท้ึกค�ายาริวมีถึึงกริะบวนี้การิ 
จุัดการิยา

แผู้นกการเงินผู้้�ป็่วยใน
(IPD	Cashier)

ความีพร้ิอมีของริะบบสุำาริอง การิคิด 
ค�าใชิจุ้�าย และการิลงบนัี้ท้กึขอ้มีล่ยอ้นี้หลงั

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

21ภาพรวมของ BDMS และการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่นื



การป็รับแนวทัางการให�บริการเพ่�อำป็ระสิทัธุิภาพส้งสุดำภายใติ�สถานการณ์การแพร่ระบาดำ	COVID-19	

ป้ริับริ่ป้แบบการิให้บริิการิผ่้ป้่วยในี้ท้ั�งสุ�วนี้
หอผ่ป้้ว่ยท้ั�วไป้และหอผ่ป้้ว่ยวกิฤต้โิดยแยก
พ่�นี้ท้้�อย�างชิัดเจุนี้

กำาหนี้ดหอผ่้ป่้วย Cohort Ward ท้้�มี้
อุป้กริณ์และความีพริ้อมีกว�า 54 เต้้ยง ในี้
ชิ�วงท้้�มี้การิริะบาดเพิ�มีขึ�นี้

เป้ิด ICU ภาคสุนี้ามีเพิ�มีเต้ิมีเพ่�อริองริับผ่้
ป้ว่ยท้้�สุ�งต้�อจุากโริงพยาบาลสุนี้ามี ใหไ้ดร้ิบั
การิริักษัาและสุามีาริถึกลับบ้านี้ป้ลอดภัย 

จุัดการิอาคาริสุถึานี้ท้้�ภายในี้หอผ้่ป่้วยเป็้นี้
ริะบบริะบายอากาศท้้�เป็้นี้ห้องความีดันี้ลบ 
(Relative Negative Pressure Room) 
เพ่�อความีป้ลอดภยัของผ้่ป่้วยและบคุลากริ

ป้ริับโริงแริมีเป้็นี้ Hospitel ท้้�สุามีาริถึ
ริองริับผ่้ป้่วยสุ้เข้ยวและใชิ้การิท้ำางานี้แบบ
ผสุมีผสุานี้ริะหว�างเจุา้หนี้า้ท้้�ท้างการิแพท้ย์
และเจุ้าหน้ี้าท้้�ท้ั�วไป้ควบค่�กันี้เพ่�อการิด่แล
ผ่้ป้่วยอย�างป้ลอดภัย

ป้ริับริ่ป้แบบการิเคล่�อนี้ย้ายผ่้ป้่วยภาวะวิกฤต้ิให้ได้ริับการิริักษัาต้�อในี้โริงพยาบาล โดยจุัด
ริถึฉุกเฉินี้เฉพาะกลุ�มีท้้�บุคลากริสุวมีชิุด PPE ริะหว�างการิเคล่�อนี้ย้ายและท้ำาความีสุะอาด
ยานี้พาหนี้ะต้ามีมีาต้ริฐานี้ ในี้สุ�วนี้การิเคล่�อนี้ย้ายท้างอากาศมี้การิต้ิดต้ั�ง Isolation 
Chamber บนี้เฮลิคอป้เต้อริ์และเคริ่�องบินี้พาณิชิย์ เพ่�อท้ำาเคล่�อนี้ย้ายผ่้ป้่วยและบุคลากริ
อย�างป้ลอดภัย

จุัดริะบบขั�นี้ต้อนี้การิรัิบผ้่ป่้วย (Patient 
Flow) โดยแยกผ้่ป่้วยภาวะเริ�งด�วนี้และ
ภาวะป้กต้ิ

ป้ริับเพิ�มีเต้้ยงหอผ่้ป่้วยวิกฤติ้ในี้ริ่ป้แบบ 
Mitosis ICU Model เพ่�อเพิ�มีการิริองริับ
ผ่้ป้่วยสุ้เหล่องและเหล่องเข้มี ก�อนี้ย้ายเข้า 
ICU เพ่�อลดอัต้ริาการิเสุ้ยช้ิวิต้และการิใสุ�
ท้�อชิ�วยหายใจุ

ส่วนร่วมขอำง	BDMS	
ติ่อำสถานการณ์	
การแพร่ระบาดำขอำงเชิื�อำ
ไวรัสโคโรนา		
(COVID-19)1

ส่วนร่วมต่่อสถานการณ์การแพร่ระบาดู COVID-19

สี่ถานกี่ารณ์กี่ารแพร่ระบาดูของเช้ื�อไวรัสี่โคโรนา (COVID-19) ต่ั�งแต่่ป่ 
2563 สี่่งผู้ลกี่ระทบอย่างมากี่ต่่อกี่ารดูำาเนินธุุรกิี่จของบริษัทจดูทะเบ่ยนทั�ง
ในปัจจุบันและอนาคต่ BDMS จึงเร่งศึกี่ษาและกี่ำาหนดูมาต่รกี่ารบริหาร
จัดูกี่ารผู้ลกี่ระทบจากี่เหตุ่กี่ารณ์ดูังกี่ล่าว เพ่�อแสี่ดูงถึงศักี่ยภาพในกี่าร
รับมือกี่ับเหตุ่กี่ารณ์ท่�เกิี่ดูข้�นอย่างทันท่วงท่ สี่ามารถปรับต่ัวเพ่�อบรรเทา
ผู้ลกี่ระทบ ต่ลอดูจนดููแลช้่วยเหลือผูู้้ม่สี่่วนไดู้เส่ี่ย และวางแผู้นฟื้้�นฟืู้ธุุรกี่ิจ
ให้สี่ามารถกี่ลับมาดูำาเนินกี่ารต่ามปกี่ติ่ไดู้เร็วท่�สุี่ดู นอกี่จากี่น่�สี่ถานกี่ารณ์
ดูังกี่ล่าวยังสี่่งผู้ลกี่ระทบต่่อระบบสุี่ขภาพ เศรษฐกิี่จ และสี่ังคมอย่างรุนแรง
ในหลายประเทศทั�วโลกี่ กี่ารพยาบาลทั�วประเทศจึงปรับเปล่�ยนบทบาทให้
สี่อดูคล้องกี่ับสี่ถานกี่ารณ์เพ่�อสี่่งเสี่ริมสุี่ขภาพ ป้องกี่ันกี่ารต่ิดูเช้ื�อ และ
รักี่ษาผูู้้ป่วยในรูปแบบต่่าง ๆ  แบบบูรณากี่ารทั�งในโรงพยาบาลและนอกี่สี่ถาน
ท่� ซึ่�งโรงพยาบาลเครือข่ายของ BDMS ไดู้สี่ร้างสี่่วนร่วมต่่อกี่ารช้่วยเหลือ
สี่ังคมและประช้าช้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธุรรมในรูปแบบท่�ครบวงจร
สี่อดูคล้องกี่ับนโยบายกี่ระทรวงสี่าธุารณสีุ่ขเป็นหลักี่สี่ำาคัญ

1ดููรายละเอีียดูแนว็ที่างติอีบสูนอีงต่ิอีสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 ขอีง BDMS เพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โรงพยาบาลสนามบ่ดำ่เอำ็มเอำส	ณ.	สนามก่ฬากอำงทััพอำากาศธุ้ป็เติม่ย์	

BDMS และกองทั้พอากาศริ�วมีจัุดต้ั�งโริงพยาบาลสุนี้ามี BDMS ณ สุนี้ามีกฬ้ากองทั้พอากาศ
ธุ่ป้เต้มี้ย์ เพ่�อริองริับสุถึานี้การิณ์การิริะบาดท้้�ริุนี้แริงเพิ�มีขึ�นี้ จุำานี้วนี้เต้้ยงไมี�เพ้ยงพอ และ
สุถึิต้ิการิเสุ้ยชิ้วิต้เพิ�มีขึ�นี้มีาก โดยสุามีาริถึริองริับกลุ�มีผ่้ป้่วยสุ้เหล่องจุำานี้วนี้ 100 เต้้ยงเพ่�อ
ชิ�วยชิ้วิต้ป้ริะชิาชินี้ในี้พ่�นี้ท้้�กริุงเท้พและป้ริิมีณฑ์ลให้เข้าริับการิริักษัาเสุม่ีอนี้การิริักษัาในี้
โริงพยาบาลจุริิง พริ้อมีด้วยริะบบอากาศแบบความีดันี้ลบ จุัดการิกริะแสุผ้่ป้่วยและการิ
ท้ำางานี้แบบท้างเด้ยว (One-Way) เพ่�อลดและป้้องกันี้การิต้ิดเชิ่�อ

โริงพยาบาลสุนี้ามีมีก้าริจุดัเต้ร้ิยมีอปุ้กริณท์้างการิแพท้ยท์้้�สุำาคญั เชิ�นี้ เคริ่�องออกซิึ่เจุนี้แบบ 
High flow เคร่ิ�องชิ�วยหายใจุ อุป้กริณ์ต้ิดต้ามีอาการิในี้ทุ้กเต้้ยงท้้�ต้้องเฝ้่าริะวังเป้็นี้พิเศษั 
ริะบบกล้องวงจุริป้ิด CCTV ใชิ้หุ�นี้ยนี้ต้์ในี้การิสุ�งอาหาริและยาหริ่อสุำาหริับสุ่�อสุาริแบบ 
Telehealth ริะหว�างแพท้ยก์บัผ่ป้้ว่ย หริอ่ใหค้วามีริ่แ้ก�ผ่ป้้ว่ยท้้�พริอ้มีกลบับา้นี้เพ่�อลดการิ
ใกล้ชิิดจุากเจุ้าหนี้้าท้้�กับผ้่ป้่วย ซึ่ึ�งเป้็นี้ร่ิป้แบบการิด่แลผ้่ป้่วยแบบบ่ริณาการินี้วัต้กริริมีมีา
ป้ริับใชิ้ให้เข้ากับสุถึานี้การิณ์ นี้อกจุากนี้้� ยังมี้การิบ่ริณาการิเท้คโนี้โลย้และนี้วัต้กริริมี เชิ�นี้ 
การิสุ�งข้อมี่ลผ�านี้ริะบบอินี้เต้อริ์เนี้็ต้ความีเริ็วสุ่ง เพ่�อสุ�งข้อมี่ลสุัญญาณชิ้พของผ่้ป้่วยอย�าง
ท้นัี้ท้�วงท้ ้(Real-time Vital Sign) และการิจัุดสุร้ิางหนี้�วยดแ่ลผ่ป่้้วยหนัี้กภาคสุนี้ามี (Field 
Intensive Care Unit) เพ่�อเพิ�มีศักยภาพการิด่แลผ่้ป้่วยต้ิดเชิ่�อให้มี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพสุ่งสุุด

จุากริะยะเวลาให้บริิการิ 44 วันี้ สุามีาริถึให้บริิการิผ่้ป้่วยได้จุำานี้วนี้ 230 ริาย สุามีาริถึ
จุำาหนี้�ายกลับบ้านี้ได้198 ริายและสุ�งต้�อไป้ยังโริงพยาบาลเพ่�อริับการิริักษัาเพิ�มีเต้ิมีอ้ก 32 
ริาย จุากการิต้ดิต้ามีผ่ป้้ว่ยท้กุริายป้ลอดภยั และป้จัุจุบุนัี้ไดสุ้�งต้�อโริงพยาบาลสุนี้ามีดงักล�าว
ให้แก�กองท้ัพอากาศเป้็นี้โริงพยาบาลสุนี้ามีกองท้ัพอากาศเพ่�อด่แลป้ริะชิาชินี้ต้�อไป้

การพยาบาลเพ่�อำส่งเสริมสุขภาพและการป็ระสานงานเพ่�อำป็ระชิาชินภายใติ�สถานการณ์การแพร่ระบาดำ

ป้รัิบบท้บาท้การิพยาบาลด้านี้การิ
คัดกริองผ่้ป้่วยแบบการิ Swab หา
เชิ่�อให้กับผ่้ ป่้วย เพ่�อสุ�งเสุริิมีให้
ป้ริะชิาชินี้ไดต้้ริะหนี้กัถึงึการิป้อ้งกนัี้
การิต้ิดเชิ่�อและการิเฝ่้าริะวังริวมีถึึง
ป้ฏิิบัต้ิต้ัวในี้การิป้้องกันี้การิแพริ�
กริะจุายเชิ่�อสุ่�สุังคมีได้อย�างด้

จุดัต้ั�ง COVID Center เพ่�อป้ริะสุานี้
งานี้และให้ข้อมี่ลผ่้ป้่วยท้้�ผลการิ
ต้ริวจุคัดกริองเชิ่�อเป้็นี้บวก โดยจุะ
ป้ริะสุานี้งานี้เพ่�อสุ�งต้�อผ้่ป้่วยเข้าริับ
การิริักษัาในี้โริงพยาบาลในี้ริ่ป้แบบ
ต้�าง ๆ ริวมีถึึงต้อบข้อซึ่ักถึามี
ป้ริะชิาชินี้ในี้ข้อสุงสุัยท้้�เก้�ยวข้อง

สุริ้างภ่มีิคุ้มีกันี้ให้กับบุคลากริและ
ป้ริะชิาชินี้โดยจัุดต้ั�งหนี้�วยฉัดวัคซึ่้นี้
ในี้โริงพยาบาลและนี้อกสุถึานี้ท้้� เชิ�นี้ 
ศ่นี้ย์การิค้าสุยามีพาริากอนี้ริวมีถึึง
โริงเริ้ยนี้ต้�าง ๆ เป้็นี้ริะยะเวลา 6 
เด่อนี้

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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การพัฒนาบุคลากรทัางการ
พยาบาลเพ่�อำรอำงรับสถานการณ์	
การระบาดำขอำง	COVID-19	

องค์กริพยาบาล BDMS พัฒนี้าท้างด้านี้
บุคลากริเพ่�อริองรัิบการิให้บริิการิกับ
ป้ริะชิาชินี้ต้ามีนี้โยบายหลักของกริะท้ริวง
สุาธุาริณสุุขและองค์กริโดยสิุ�งท้้�เห็นี้ได้
ชิัดเจุนี้ป้ริะกอบด้วย

รณรงค์เคร่งครัดำในดำ�านการป็ฏิิบัติิติน
แบบ	New	normal 
ในี้การิใชิช้ิวิ้ต้ป้ริะจุำาวนัี้และการิท้ำางานี้เพ่�อ
ป้อ้งกนัี้การิติ้ดเชิ่�อจุากคนี้ริอบขา้งและเป้น็ี้
ต้ัวอย�างให้กับป้ริะชิาชินี้เพ่�อป้้องกันี้การิ 
ต้ิดเช่ิ�อของบุคลากริท้้�ต้้องท้ำาหนี้้าท้้�ด่แล 
ผ่้ป้่วย

การอำบรมและส่งเสริมให�พยาบาล
ท้้�เป็้นี้เฉพาะท้างในี้สุาขาต้�าง ๆ ริวมีทั้�ง
พยาบาลท้้�ป้ฏิิบัต้ิงานี้ในี้สุำานี้ักงานี้ ได้มี้
โอกาสุอบริมีและเริ้ยนี้ริ่้งานี้เพิ�มีเต้ิมีในี้ริ่ป้
แบบการิ จัุดใ ห้มี้  C l in i ca l  Nurse 
Educator เพ่�อเป้็นี้พ้�เล้�ยงในี้การิจุัดอบริมี
ภาคท้ฤษัฏิ้ออนี้ไลน์ี้และภาคป้ฏิิบัต้ิแบบ
ริะยะสุั�นี้และแบบหน้ี้างานี้ กว�า 40 คนี้ ซึึ่�ง
หลังจุากอบริมีแล้วสุามีาริถึป้ฏิิบัต้ิงานี้ได้
อย�างด้เย้�ยมีและป้ลอดภัยจุากการิป้ฏิิบัต้ิ
หนี้้าท้้�

อำงค์กรพยาบาลพัฒนาศักยภาพดำ�าน
ความร้�และทักัษัะเฉพาะสาขาดำ�วยการอำบรม

ร้ป็แบบ	New	Normal 
แบบออนี้ไลน์ี้ เพ่�อความีสุอดคล้องกับ
สุถึานี้การิณ์การิริะบาดท้้�เกิดเป็้นี้เวลานี้านี้ 
และยังคงความีสุามีาริถึในี้การิด่แลผ่้ป้่วย
ต้�อไป้ในี้อนี้าคต้

Nurse	Informatics	
มีบ้ท้บาท้สุำาคญัในี้การิพฒันี้าริะบบ IT เพ่�อ
ป้ริบัใชิพ้ฒันี้ากริะบวนี้การิท้ำางานี้พยาบาล
ใหเ้กดิความีริวดเริว็ ใชิง้�าย และลดความีซึ่ำ�า
ซึ่อ้นี้ของการิท้ำางานี้ ลดการิสัุมีผัสุกริะดาษั 
และสุามีาริถึสุ� งผลใ ห้ ผ้่ป้่ วยได้อย� าง
ป้ลอดภัย เชิ�นี้ การิออกแบบ BDMS Field 
Documentation การิออกแบบ Tool 
Education ใหก้บัผ่ป้้ว่ย การิจุดัท้ำา Check 
List ผ�านี้ Google Form และการิริับสุ�ง
ข้อมี่ลผ�านี้ริะบบ MS Teams เป้็นี้ต้้นี้

จัดำทัำาการหมุนเวียนหน�าทั่�	
(Job	Rotation)
เพ่�อชิ�วยงานี้แผนี้กต้�าง ๆ ท้้�จุัดต้ั�งขึ�นี้ในี้
สุถึานี้การิณเ์ริ�งด�วนี้ โดยผลงานี้ออกมีาเป้น็ี้
ท้้�ป้ริะจัุกษัช์ิดัและป้ริะสุบผลสุำาเริจ็ุดว้ยด ้ม้ี
ความีสุามัีคค้และม้ีความีเป็้นี้นี้ำ�าหนี้ึ�งใจุ
เด้ยวกันี้มีากขึ�นี้เมี่�อสุถึานี้การิณ์ผ�านี้ไป้ 
และยังสุริ้างความีภาคภ่มีิใจุให้กับองค์กริ
พยาบาลเป้็นี้อย�างด้

สรุป็ผู้ลการสร�างส่วนร่วมติ่อำสถานการณ์การแพร่ระบาดำ	COVID-19	

คว่ามสามารถส่งสุด
ในการรองรับผ่้ป็่ว่ย่ใน	Cohort	Wards	

ป็ระมาณ	3,000		เติ่ยง

คว่ามสามารถส่งสุด
ในการรองรับผ่้ป็่ว่ย่ใน	Hospitel	

ป็ระมาณ	6,000	เติ่ยง

คว่ามสามารถส่งสุด
ในการรองรับผ่้ป็่ว่ย่ในโรงพย่าบาลิสนาม

ป็ระมาณ	100	เติ่ยง2

คว่ามสามารถในการคัดกรองเชื�อำ

ป็ระมาณ	10,000	ราย
ติ่อำวัน

ฉีีดว่ัคซีีนป็้องกัน	COVID-19	

มากกว่า	4	ล�านโดำส

2ปัจจุบันไดู้สู่งมอีบโรงพิ่ยาบาลสูนามให้กัิบกิอีงทัี่พิ่อีากิาศเพืิ่�อีนำาไปใช้้ประโยช้น์ต่ิอีไป
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ป็ระเภทัสินค�าและบริการทั่�	N	Health	จัดำซื�อำจัดำหาให�แก่เครือำ	BDMS3	

ความยั�งยืนของห่วงโซ่่อุปทาน

BDMS ในฐานะผูู้้นำาเครือข่ายทางกี่ารแพทย์ มุ่งสี่นับสี่นุนนโยบายภาครัฐท่�
ผู้ลักี่ดูันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กี่ลางกี่ารบริกี่ารทางกี่ารแพทย์ (Medical 
Hub) ดู้วยกี่ารบริหารจัดูกี่ารห่วงโซ่่อุปทานเพ่�อสี่่งมอบสี่ินค้าและบริกี่ารท่�
ม่ความปลอดูภัยให้แกี่่ผูู้้ใช้้บริกี่าร BDMS กี่ำาหนดูนโยบายจัดูซื่�อจัดูจ้างและ
แนวทางกี่ารบริหารความเส่ี่�ยงดู้านความยั�งยืนท่�อาจเกี่ิดูข้�นต่ลอดูห่วงโซ่่
อุปทาน เพ่�อให้กี่ระบวนกี่ารจัดูซื่�อเป็นไปอย่างโปร่งใสี่ สี่อดูคล้องต่าม
มาต่รฐานสี่ากี่ลและข้อกี่ำาหนดูดู้านคุณภาพสี่ินค้าและกี่ารให้บริกี่าร รวมทั�ง
ป้องกัี่นความเส่ี่�ยงดู้านสิี่�งแวดูล้อมและสี่ังคม ไปพร้อมกี่ับกี่ารพัฒนาความ
สี่ัมพันธุ์กี่ับลูกี่ค้าและผูู้้ใช้้บริกี่ารไดู้อย่างม่ประสี่ิทธุิภาพ

การจัดำซื�อำจัดำหาสินค�าและบริการ

BDMS กำาหนี้ดให้บริิษััท้ เนี้ชิั�นี้แนี้ล เฮลท้์แคริ์ ซึ่ิสุเท้็มีสุ์ จุำากัด (N Health)2 ซึ่ึ�งเป้็นี้บริิษััท้
ในี้เคริ่อ และฝ่่ายจัุดซึ่่�อของโริงพยาบาลในี้เคริ่อจัุดซึ่่�อจุัดหาสิุนี้ค้าและบริิการิท้้�เก้�ยวข้อง
กับการิแพท้ย์ (Medical) และไมี�เก้�ยวข้องกับการิแพท้ย์ (Non-Medical) ให้กลุ�มีโริง
พยาบาลและกลุ�มีสุนี้บัสุนี้นุี้ธุรุิกจิุโริงพยาบาลของ BDMS โดยเฉพาะการิจุดัหาวสัุดอุปุ้กริณ์
ท้้�จุำาเป้็นี้ภายใต้้สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19

กลุ่มยา
(Medicine)

กลุ่มสินค�าเทัคโนโลย่
(IT)

กลุ่มเวชิภัณฑ์์	
(Medical	Supply)

กลุ่มงานบริการ
(Service)

กลุ่มอำุป็กรณ์ทัางการแพทัย์
(Medical	Equipment)

กลุ่มงานก่อำสร�าง	
(Construction)

กลุ่มสินค�าทัั�วไป็
(General	Supply)

กลุ่มผู้ลิติภัณฑ์์ทั่�เก่�ยวข�อำงกับ	
COVID-19

(COVID-19	Related)

1GRI 2-6 
2ดููรายละเอีียดูเพิิ่�มเติิมทีี่�  https://www.nhealth-asia.com 
3ไม่มีกิารเปลี�ยนแปลงขอีงประเภที่สิูนค้าและบริกิารทีี่� จัดูซื�อีจัดูหาจากิคู่ค้าให้แก่ิเครือี BDMS รว็มถึงโครงสูร้างและกิารบริหารจัดูกิารห่ว็งโซ่อุีปที่านในปี 2564

ความยั�งยืนขอำงห่วงโซ่อำุป็ทัาน1

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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นโยบายการจัดำซื�อำจัดำจ�างและจรรยาบรรณค้่ค�า4

N Health และฝ่่ายจุัดซึ่่�อจุัดหาของโริงพยาบาลในี้เคริ่อดำาเนี้ินี้การิจุัดซึ่่�อจุัดจุ้างต้ามีนี้โยบายการิจุัดซึ่่�อจุัดจุ้างและสุ่�อสุาริจุริริยาบริริณค่�
ค้าแก�ค่�ค้าทุ้กริาย เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้และพัฒนี้าความีริ�วมีมี่อกับค่�ค้าในี้การิป้ฎิิบัต้ิต้ามีแนี้วท้างท้้�สุอดคล้องกับนี้โยบายการิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้
ต้ลอดห�วงโซึ่�อุป้ท้านี้

การบริหารจัดำการความยั�งยืนในห่วงโซ่อำุป็ทัาน5,6

BDMS กำาหนี้ดกลยุท้ธุ์และแนี้วท้างบริิหาริจุัดการิห�วงโซึ่�อุป้ท้านี้อย�างยั�งย่นี้ริ�วมีกับค่�ค้าของ BDMS คริอบคลุมีกริะบวนี้การิขึ�นี้ท้ะเบ้ยนี้
บัญชิ้ริายช่ิ�อค่�ค้าท้้�ได้ริับการิอนุี้มีัต้ิ ป้ริะเมิีนี้ความีเสุ้�ยงด้วยเกณฑ์์ด้านี้ความียั�งย่นี้โดยเฉพาะกลุ�มีค่�ค้าหลักท้้�ได้ริับการิริะบุ และกำาหนี้ด
แนี้วท้างการิพัฒนี้าผลดำาเนี้ินี้งานี้ให้เกิดความียั�งย่นี้ริ�วมีกันี้ต้ลอดห�วงโซึ่�อุป้ท้านี้

ความร่วมมือำเพ่�อำพัฒนาความยั�งยืนในห่วงโซ่อำุป็ทัาน

โครงการฝึึกอำบรมเพ่�อำพัฒนาห่วงโซ่อำุป็ทัานอำย่างยั�งยืน		

N Health ริ�วมีกับ BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิฝ่ึกอบริมีออนี้ไลนี้์หัวข้อ N Health Towards 
Sustainable Healthcare Supply Chain เพ่�อสุ่�อสุาริแนี้วป้ฏิิบัต้ิด้านี้การิจุัดซึ่่�อจุัดจุ้าง 
อย�างยั�งยน่ี้ใหแ้ก�ค่�คา้หลกัในี้ป้จัุจุบุนัี้ กว�า 334 ริาย (เท้ย้บเท้�า 69% ของค่�คา้หลกัท้ั�งหมีด) 
โดยเนี้่�อหาคริอบคลุมีแนี้วป้ฏิบิตั้ดิา้นี้การิจุดัซึ่่�อจุดัจุา้งในี้ท้กุมีติ้ขิองความียั�งยน่ี้ท้ั�งดา้นี้การิ
กำากับด่แล ด้านี้สุิ�งแวดล้อมี ด้านี้แนี้วป้ฏิิบัต้ิต้�อแริงงานี้ และด้านี้อาช้ิวอนี้ามีัยและความี
ป้ลอดภัย ริวมีถึึงการิสุ่�อสุาริริายละเอ้ยดขั�นี้ต้อนี้การิป้ริะเมีินี้ต้นี้เองสุอดคล้องต้ามีจุริริยา
บริริณค่�ค้า

4ดููรายละเอีียดูจรรยาบรรณคู่ค้าเพิิ่�มเติิมทีี่�  http://partnership.nhealth-asia.com/Home/DownloadSupplierCodeConduct
5ดููรายละเอีียดูกิลยุที่ธ์ุกิารบริหารจัดูกิารห่ว็งโซ่อุีปที่าน, แนว็ที่างกิารระบุคู่ค้าหลักิ และเกิณฑ์์ดู้านคว็ามยั�งยืนสูำาหรับกิารคัดูเลือีกิและประเมินคู่ค้า เพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
6BDMS เริ�มประเมินเฉพิ่าะกิลุ่มคู่ค้าใหม่และคู่ค้าหลักิทีี่� ไดู้รับกิารระบุในปี 2563 และไดู้ขยายกิารใช้้เกิณฑ์์ดัูงกิล่าว็ไปยังคู่ค้าทุี่กิกิลุ่มตัิ�งแต่ิปี 2564 เป็นต้ินไป
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โครงการนวัติกรรมสิ�งแวดำล�อำม	Easy	ECO	–	ชิุดำป็้อำงกันอำันติรายส่วนบุคคลแบบใชิ�ซำ�าไดำ�		

N Health ริ�วมีกับบริิษััท้ อินี้โดริามีา เวนี้เจุอริ์สุ จุำากัด (มีหาชินี้) ดำาเนี้ินี้โคริงการินี้วัต้กริริมีด้านี้สุิ�งแวดล้อมี Easy Eco เพ่�อริวบริวมีขยะ
ขวดพลาสุต้กิป้ริะเภท้คน่ี้ริป่้ Polyethylene Terephthalate (PET) เขา้สุ่�กริะบวนี้การิริไ้ซึ่เคลิและผลติ้เป้น็ี้ชิดุป้อ้งกนัี้อนัี้ต้ริายสุ�วนี้บคุคล 
(PPE) ท้้�สุามีาริถึใชิง้านี้ไดจุ้ริงิและเพย้งพอต้�อการิใชิง้านี้ในี้สุถึานี้การิณก์าริแพริ�ริะบาด COVID-19 ซึ่ึ�งโคริงการิดงักล�าวยงัสุอดคลอ้งต้ามี
นี้โยบายของภาคริัฐในี้การิพัฒนี้าสุินี้ค้าและบริิการิให้เป้็นี้มิีต้ริต้�อสุังคมีและสิุ�งแวดล้อมี ริวมีถึึงสุร้ิางเสุริิมีให้เกิดความีริ�วมีมี่อริะหว�าง 
หนี้�วยงานี้ภาคธุุริกิจุและชิุมีชินี้ในี้การิดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุอย�างมี้ความีริับผิดชิอบต้�อสุิ�งแวดล้อมี

โคริงการิดังกล�าวป้ริะกอบไป้ด้วยการิจุัดอบริมีให้แก�บุคลากริในี้
องค์กริและในี้ชุิมีชินี้ริอบพ่�นี้ท้้�ดำาเนิี้นี้งานี้เก้�ยวกับผลกริะท้บจุาก
ป้ริิมีาณขยะท้้�เพิ�มีขึ�นี้และป้ริะโยชิน์ี้จุากคัดแยกขยะและนี้ำากลับ
มีาใชิซ้ึ่ำ�า พริอ้มีท้ั�งใหท้้กุคนี้ไดม้ีสุ้�วนี้ริ�วมีใหก้าริลดป้ริมิีาณขยะโดย
เป้ิดริับบริิจุาคขวดพลาสุต้ิก PET เพ่�อนี้ำามีาผลิต้เป้็นี้ชิุด PPE

ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิชิ�วงเด่อนี้พฤษัภาคมีถึึงเด่อนี้ตุ้ลาคมี 2564 
สุามีาริถึริวบริวมีขวดพลาสุต้ิกได้กว�า 36,000 ขวด หริ่อป้ริะมีาณ 
800 กิโลกริัมี จุากท้ั�วป้ริะเท้ศ ซึ่ึ�งสุามีาริถึนี้ำาไป้ผลิต้ชิุด PPE ได้
จุำานี้วนี้กว�า 2,000 ชิดุ และนี้ำาไป้แจุกจุ�ายให้แก�โริงพยาบาลได้กว�า 
50 แห�ง เพ้ยงพอต้�อความีต้้องการิของบุคลากริท้างการิแพท้ย์ในี้
การิใชิ้ป้้องกันี้เชิ่�อจุากการิริักษัาผ่้ป้่วย COVID-19 นี้อกจุากนี้้�
โคริงการิดังกล�าวยังเป็้นี้การิสุนัี้บสุนุี้นี้ให้เกิดศักยภาพด้านี้การิผลิต้ 
ด้านี้ท้รัิพย์สุินี้ท้างปั้ญญา ริวมีถึึงลดผลกริะท้บต้�อสัุงคมีและสุิ�ง
แวดล้อมี ซึึ่�งการินี้ำาขวดพลาสุติ้กกลับมีาใชิ้ใหมี�เป็้นี้ชุิด PPE 
สุามีาริถึลดป้ริิมีาณขยะพลาสุต้กิ ลดต้น้ี้ท้นุี้ในี้การิผลติ้ชิดุ PPE ไป้
พริ้อมีกับการิผลิต้สุินี้ค้าท้้�เป้็นี้มีิต้ริต้�อสุิ�งแวดล้อมีได้

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการบริหารความเส่�ยงเชิิงรุกระบบเครือำข่ายห�อำงป็ฎิบัติิการ		
ดำ�วย	Digital	Quality	Dashboard	-	Westgard	Sigma	Verification	of	Performance	Program		

N Health ดำาเนี้นิี้โคริงการิพฒันี้าคณุภาพมีาต้ริฐานี้ท้างหอ้งป้ฏิบิตั้กิาริหริอ่โคริงการิ Westgard Sigma Verification of Performance 
Program ต้ามีมีาต้ริฐานี้ Westgard QC Inc. ป้ริะเท้ศสุหริัฐอเมีริิกา โดยริ�วมีมี่อกับบริิษััท้ค่�ค้าบริิษััท้ Abbott Laboratories Limited 
เพ่�อเพิ�มีคุณค�าและความีเชิ่�อมีั�นี้ในี้การิให้บริิการิท้างห้องป้ฏิิบัต้ิการิให้มี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพสุ่งสุุดไป้ยังกลุ�มีผ่้ริับบริิการิท้างการิแพท้ย์ โดยการิ
ยกริะดับการิควบคุมีคุณภาพในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิเป้็นี้ริะดับสุ่งสุุด Six Sigma ซึ่ึ�งเป้็นี้แนี้วคิดเก้�ยวกับการิควบคุมีคุณภาพต้ามีหลัก DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, Improve, และ Control) เพ่�อป้ริับป้ริุงกริะบวนี้การิต้ริวจุวิเคริาะห์อย�างต้�อเนี้่�องและเกิดความีผิดพลาด
หริ่อของเสุ้ยนี้้อยท้้�สุุด

โคริงการิดังกล�าวจุัดในี้ริ่ป้แบบการิอบริมีเชิิงป้ฏิิบัต้ิแบบต้้องโต้้ต้อบ
กันี้ (Interactive Workshop) สุำาหริับเจุ้าหน้ี้าท้้�ในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิ
และกำาหนี้ดให้เจุ้าหนี้้าท้้�ด้านี้คุณภาพภายในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิเข้าริ�วมี
เป้็นี้ Westgard Quality manager เพ่�อติ้ดต้ามีผลการิดำาเนี้ินี้การิ
ท้างห้องป้ฏิิบัต้ิการิอย�างเป็้นี้ริะบบ และยังเป้็นี้การิสุนี้ับสุนีุ้นี้ความี
ริ�วมีมีอ่ริะหว�าง หวัหนี้า้หอ้งป้ฎิบัิต้กิาริและท้ม้ีคณุภาพของห้องป้ฏิบัิต้ิ
การิเคริ่อข�าย N Health กว�า 60 สุาขาทั้�วป้ริะเท้ศ และบริิษััท้ 
Abbott Laboratories Limited ในี้การิเพิ�มีคณุค�าและความีเชิ่�อมีั�นี้
ในี้การิใหก้าริบริกิาริท้างหอ้งป้ฏิบิตั้กิาริริ�วมีกนัี้ เพ่�อใหเ้กดิป้ริะโยชินี้์
สุ่งสุุดแก�ผ่้ริับบริิการิ

โคริงการินี้้�สุามีาริถึลดข้อผิดพลาดจุากกริะบวนี้การิของห้องป้ฏิิบัต้ิ
การิ โดยยกริะดับมีาต้ริฐานี้จุาก 4 Sigma (Defect Rate 99.4% 
หริ่อ 6,210 PPM) เป้็นี้ 6 Sigma (Defect rate 99.9997% หริ่อ 
3,4 PPM) โดยนี้ำาริ�องโคริงการิในี้หอ้งป้ฏิบิตั้กิาริ 3 สุาขา ไดแ้ก� สุาขา
โริงพยาบาลกริุงเท้พ สุาขาโริงพยาบาลพญาไท้ 2 และสุาขา N 
Health สุำานี้กังานี้ใหญ� โดยท้ั�ง 3 โคริงการิไดร้ิบัการิรัิบริองในี้ปี้ 2564 
และมี้แผนี้ขยายโคริงการิดังกล�าวไป้อ้ก 6 สุาขาในี้ป้ี 2565 ริวมีเป้็นี้
ท้ั�งหมีด 9 สุาขาในี้ป้ี 2565 โดยมี้นัี้กเท้คนี้ิคการิแพท้ย์เข้าริ�วมี
โคริงการิป้ริะมีาณ 50 ท้�านี้ สุาขาท้้�ได้ริับการิรัิบริองแล้วจุะม้ีการิ
ถึ�ายท้อดป้ริะสุบการิณ์ในี้การิควบคุมีคุณภาพโดยป้ริะชิุมีเชิิงป้ฏิิบัต้ิ
การิให้กับสุาขาท้้�ไมี�ได้เข้าริ�วมีโคริงการิในี้แต้�ละภ่มีิภาค เพ่�อเป้็นี้ 
แบบอย�างในี้การิควบคุมีคุณภาพท้้�ด้ของห้องป้ฏิิบัต้ิการิให้คริบทุ้ก
สุาขาท้ั�วป้ริะเท้ศ 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการบริหารความเส่�ยงเชิิงรุกระบบเครือำข่ายห�อำงป็ฎิบัติิการ	ดำ�วย	Digital	Quality	Dashboard		

N Health ดำาเนี้นิี้โคริงการิพฒันี้าคณุภาพมีาต้ริฐานี้ท้างหอ้งป้ฏิบิตั้กิาริใหสุ้ามีาริถึ
ต้ดิต้ามีการิควบคุมีคุณภาพในี้ห้องป้ฏิบัิต้กิาริด้านี้บริกิาริท้างการิแพท้ย์ริะดับเคริอ่
ข�ายให้เกิดป้ริะสุิท้ธุิภาพสุ่งสุุด โดยออกแบบริะบบแอป้พลิเคชิันี้ Digital Quality 
Dashboard ริ�วมีกบับริษิัทั้ค่�คา้ Abbott  Laboratories Company Limited ในี้
การิต้ดิต้ามีและต้ริวจุสุอบคณุภาพภายในี้หอ้งป้ฏิบิตั้กิาริใหค้ริอบคลมุีท้กุสุาขา โดย
วางเง่�อนี้ไขให้ฐานี้ข้อมี่ลคุณภาพของแต้�ละห้องป้ฏิิบัต้ิการิต้้องเชิ่�อมีต้�อเข้ากับ
แอป้พลิเคชัินี้ โดยบุคลากริด้านี้คุณภาพของห้องป้ฎิบัิต้กิาริจุะสุามีาริถึติ้ดต้ามีการิ
ควบคุมีคุณภาพภายในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิแบบออนี้ไลนี้์ท้ั�งในี้สุ�วนี้ของผลต้ัวอย�าง
ควบคมุีคณุภาพป้ริะจุำาวนัี้ และสุามีาริถึต้ริวจุความีพร้ิอมีใชิง้านี้ของเคร่ิ�อง ริวมีถึงึ
การิริายงานี้ผลอย�างริวดเริ็วได้ทั้นี้ท้้โดยไมี�ต้้องต้ริวจุสุอบข้อมี่ลท้้�พ่�นี้ท้้�ดำาเนี้ินี้งานี้ 
กริณท้้้�หอ้งป้ฏิบิตั้กิาริไมี�สุามีาริถึดำาเนี้นิี้งานี้ไดต้้ามีเป้า้หมีายท้้�กำาหนี้ด แอป้พลเิคชินัี้
จุะแจุ้งสัุญลักษัณ์ไมี�ผ�านี้เกณฑ์์ไป้ยังกลุ�มีของผ่้ด่แลด้านี้ริะบบคุณภาพเคร่ิอข�าย
และป้ริะสุานี้ผ่้ริับผิดชิอบห้องป้ฏิิบัต้ิการิให้ต้ริวจุสุอบและแก้ไขในี้ท้ันี้ท้้ 

โคริงการิดังกล�าวจุะสุนี้ับสุนีุ้นี้ให้เจุ้าหนี้้าท้้�ในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิเกิดความีต้ริะหนี้ักและเล็งเห็นี้ถึึงการิควบคุมีคุณภาพและป้ริับแก้ไขเม่ี�อพบ
ป้ัญหาภายในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิอย�างท้ันี้ท้�วงท้้และมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ ซึ่ึ�งเป้็นี้การิสุนัี้บสุนีุ้นี้ความีพริ้อมีในี้การิให้บริิการิการิต้ริวจุวิเคริาะห์ในี้
แต้�ละวันี้ ริวมีถึึงความีถึ่กต้้องของริายงานี้ และนี้ำาไป้สุ่�การิริักษัาคนี้ไข้ได้อย�างถึ่กต้้อง และโคริงการินี้้�ยังได้ริับริางวัลจุากงานี้มีหกริริมี
คุณภาพมีาต้ริฐานี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิริะดับชิาต้ิ คริั�งท้้� 10 จุากสุภาเท้คนี้ิคการิแพท้ย์ ในี้ป้ี 2564

Zero	Occurrence	regarding	IQC	

Not	Passed

ไมี�พบอุบัต้ิการิณ์ความีผิดพลาด เก้�ยวกับ
ต้ัวอย�างควบคุมีไมี�ได้ต้ามีเป้้าหมีาย 

ผู้ลดำำาเนินโครงการบริหารความเส่�ยงเชิิงรุกระบบเครือำข่ายห�อำงป็ฎิบัติิการ	
ดำ�วย	Digital	Quality	Dashboard

Reduce	Internal	Quality	Control	Time

ท้้มีคุณภาพของห้องป้ฎิิบัต้ิการิสุามีาริถึต้ิดต้ามีการิควบคุมี
คุณภาพภายในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิ ท้ั�งในี้สุ�วนี้ของผลต้ัวอย�างควบคุมี
คุณภาพป้ริะจุำาวันี้ ความีพริ้อมีใชิ้งานี้ของเคริ่�อง และความี
ริวดเริ็วในี้การิริายงานี้ผลแบบ Real-Time ท้ั�งหมีดโดยไมี�ต้้อง
เข้าไป้ต้ริวจุสุอบข้อมี่ลท้้�หนี้้างานี้

Awareness	Promotion

เจุ้าหนี้้าท้้�ในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิเกิดความีต้ริะหนี้ักและเล็งเห็นี้ถึึงการิ
ควบคุมีภายในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิได้อย�างมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ

Digitalization-Anywhere	Anytime

สุามีาริถึต้ริวจุสุอบได้ผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้ 
Digital Quality Dashboard

Efficient	Trouble	Shooting

สุามีาริถึต้ิดต้ามีการิแก้ไขเมี่�อพบป้ัญหาท้้�
ห้องป้ฏิิบัต้ิท้้�สุาขาให้ป้ริับแก้ไขได้ท้ันี้
ท้�วงท้้เพ่�อความีพริ้อมีในี้การิให้บริิการิ
ต้ริวจุวิเคริาะห์ในี้แต้�ละวันี้

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

29ภาพรวมของ BDMS และการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่นื



ผู้ลการบริหารจัดำการห่วงโซ่อำุป็ทัานขอำง	BDMS	ป็ี	25647		

ผู้ลการบริหารจัดำการห่วงโซ่อำุป็ทัาน

ค้่ค�าติรงทัั�งหมดำ	5,355	ราย
(Total Tier 1 Supplier) 

ท้้�จุัดซึ่่�อจุัดหาสุินี้ค้าและบริิการิอย�างต้�อเนี้่�อง

5,355	ราย	หรือำ	100%
สุัดสุ�วนี้จุำานี้วนี้ค่�ค้าท้้�คริอบคลุมีและได้ริับ

การิสุ่�อสุาริจุริริยาบริริณค่�ค้า

ค้่ค�าใหม่	217	ราย
ได้ริับการิอนีุ้มีัต้ิขึ�นี้ท้ะเบ้ยนี้
บัญชิ้ริายชิ่�อค่�ค้าต้ามีเกณฑ์ ์

ท้้�กำาหนี้ด

ร�อำยละ	100
ค่�ค้าใหมี�ท้้�ผ�านี้เกณฑ์์การิ 

คัดเล่อกด้านี้ความียั�งย่นี้ท้ั�ง
ด้านี้คุณภาพ สุิ�งแวดล้อมี  

และความีป้ลอดภัย8

ค้่ค�าสำาคัญ่

ทัั�งหมดำ	483	ราย
(Critical	Tier	1	Supplier)
และมี้สุัดสุ�วนี้การิจุัดซึ่่�อจุัดหา 
82% เท้้ยบกับมี่ลค�าการิจุัดซึ่่�อ
จุัดหาสุินี้ค้าและบริิการิท้ั�งหมีด

ค้่ค�าสำาคัญ่ทั่�ไม่ใชิ่ค้่ค�าติรง

ทัั�งหมดำ	129	ราย9

(Critical	Non-tier	1	
Supplier)

100%
ขอำงค้่ค�าสำาคัญ่10และค้่ค�าทั่�ม่ความเส่�ยง

ดำ�านความยั�งยืนส้ง11

ได้ริับการิต้ริวจุป้ริะเมีินี้และต้ิดต้ามี
ผลดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้ความียั�งย่นี้ริายป้1ี2,13

ค้่ค�าติรง	

1,304	ราย	หรือำ	88%
ได้ริับการิป้ริะเมีินี้ความีเสุ้�ยงด้านี้ความียั�งย่นี้

ภายในี้ 3 ป้ีท้้�ผ�านี้มีา (เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้� 80%)
และมี้ 55 ริาย ท้้�ได้ริับการิริะบุว�า 
มี้ความีเสุ้�ยงด้านี้ความียั�งย่นี้สุ่ง

ค้่ค�าสำาคัญ่ทั่�ไม่ใชิ่ค้่ค�าติรง

81	ราย	หรือำ	100%
ได้ริับการิป้ริะเมีินี้ความีเสุ้�ยงด้านี้ความียั�งย่นี้

ภายในี้ 3 ป้ีท้้�ผ�านี้มีา (เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้� 80)
และมี้ 1 ริาย ท้้�ได้ริับการิริะบุว�า 
มี้ความีเสุ้�ยงด้านี้ความียั�งย่นี้สุ่ง

674	ราย	หรือำ	12.6%
สุัดสุ�วนี้ค่�ค้าท้้�ลงนี้ามีริับริอง

จุริริยาบริริณค่�ค้า (เท้้ยบกับค่�ค้าต้ริง
ท้ั�งหมีด)

100%
สัดำส่วนกลุ่มค้่ค�าความเส่�ยงดำ�านความ
ยั�งยืนส้งทั่�ม่แผู้นหรือำมาติรการจัดำการ

ความเส่�ยงดำ�านความยั�งยืน
ท้้�ได้ริับการิริะบุ (เท้้ยบกับค่�ค้าท้้�ได้ริับการิ

ริะบุว�ามี้ความีเสุ้�ยงด้านี้ความียั�งย่นี้สุ่ง
ท้ั�งหมีด)

334	ราย	หรือำ	6.24%
สุัดสุ�วนี้จุำานี้วนี้ค่�ค้าท้้�ได้ริับการิฝ่ึกอบริมี

ด้านี้จุริริยาบริริณค่�ค้าเท้้ยบกับค่�ค้าท้ั�งหมีด

65%
สัดำส่วนกลุ่มค้่ค�าทั่�ม่แผู้นหรือำมาติรการ
จัดำการความเส่�ยงดำ�านความยั�งยืนทั่�ม่การ
พัฒนาผู้ลดำำาเนินงานใน	12	เดำือำนทั่�ผู้่าน

มา	
(เท้้ยบกับมี้แผนี้หริ่อมีาต้ริการิจุัดการิความี

เสุ้�ยงด้านี้ความียั�งย่นี้ท้ั�งหมีด)

20,041.43	ล�านบาทั
มี่ลค�าการิจุัดซึ่่�อจุัดหาสุินี้ค้าและบริิการิท้ั�งหมีด

7ครอีบคลุมเฉพิ่าะคู่ค้าในประเที่ศไที่ย และ BDMS มีแผนจะขยายคว็ามครอีบคลุมกิารวิ็เคราะห์ห่ว็งโซ่อุีปที่านให้สูมบูรณ์ในอีนาคติ 
8GRI 308-1, GRI 414-1 
9ครอีบคลุมเฉพิ่าะกิลุ่มคู่ค้าอีีกิที่อีดูหนึ�งทีี่� สู่งมอีบผลิติภัณฑ์์และบริกิารให้แก่ิกิลุ่มคู่ค้าสูำ าคัญทีี่� ไดู้รับกิารระบุเท่ี่านั�น 
10ครอีบคลุมกิลุ่มทีี่� เป็นคู่ค้าติรงและกิลุ่มทีี่� ไม่ใช่้คู่ค้าติรง 
11ครอีบคลุมคู่ค้าทุี่กิกิลุ่ม 
12กิารติรว็จประเมินดู้านคว็ามยั�งยืนในพืิ่�นทีี่�ปฏิิบัติิงานขอีงคู่ค้าไม่สูามารถที่ำาไดู้เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 ทัี่�งนี�กิารติรว็จประเมินดัูงกิล่าว็อียู่ระหว่็างกิารกิำาหนดูแนว็ปฏิิบัติิและจะ 
    ดูำาเนินกิารในอีนาคติ 
13BDMS เริ�มติรว็จประเมินคู่ค้าในปี 2563 และกิำาหนดูให้ติรว็จประเมินเป็นรายปี ทัี่�งนี�คว็ามถี�ขอีงกิารติรว็จประเมินและติิดูติามผลดูำาเนินงานดู้านคว็ามยั�งยืนจะไดู้รับกิารที่บที่ว็นอีีกิครั�งในอีนาคติ เช่้น  
    อีย่างน้อียสูามปีครั�งสูำ าหรับกิลุ่มทีี่� มีคว็ามเสีู�ยงติำ�า เป็นต้ิน 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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1ดููรายเอีียดูนโยบายกิารพัิ่ฒนาอีย่างยั�งยืน BDMS ทีี่�   
  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20200409-bdms-sustainability-development-policy-th.pdf 

วิสัยทัศน์
ความยั�งยืนBDMS

การพัฒนาอย่างยั�งยืนของ BDMS

ผูู้้นำาบริกี่ารดู้านสุี่ขภาพ
เพ่�อความเป็นอยู่ท่�ดู่

บนวิถ่ของความยั�งยืน

นโยบายการพัฒนาอำย่างยั�งยืน	BDMS1

BDMS กำาหนี้ดนี้โยบายการิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ เพ่�อกำาหนี้ด
แนี้วท้างการิบริิหาริจุัดการิองค์กริต้ามีหลักการิพัฒนี้าอย�าง
ยั�งยน่ี้และสุร้ิางการิม้ีสุ�วนี้ริ�วมีกับผ้่ม้ีสุ�วนี้ได้เสุ้ยทุ้กกลุ�มี ริวมีท้ั�ง
มีุ�งริกัษัาสุมีดลุและควบคมุีผลกริะท้บดา้นี้เศริษัฐกจิุ สุงัคมี และ
สิุ�งแวดล้อมี โดยริะบุหนี้า้ท้้�ความีรัิบผิดชิอบของคณะกริริมีการิ
บริิษััท้จุนี้ถึึงริะดับป้ฏิิบัต้ิการิในี้การิบริิหาริจุัดการิและ 
ขับเคล่�อนี้องค์กริ 

แนวป็ฏิิบัติิเพ่�อำพัฒนา	BDMS	ส้่ความยั�งยืน		

ระบุและป็ระเมิน
ป็ระเดำ็นสาระสำาคัญ่

ติอำบสนอำงและจัดำการป็ระเดำ็น
สาระสำาคัญ่

สื�อำสารผู้ลดำำาเนินงานดำ�าน
ความยั�งยืนติ่อำสาธุารณะ

สร�างส่วนร่วมกับผู้้�ม่ส่วนไดำ�
เส่ยติลอำดำห่วงโซ่คุณค่า

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

31ภาพรวมของ BDMS และการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่นื



การสร�างส่วนร่วมกับผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย2,3,4

BDMS ท้บท้วนี้กลุ�มีผ่ม้้ีสุ�วนี้ได้เสุย้จุากการิดำาเนิี้นี้งานี้ในี้ปั้จุจุบัุนี้โดยเท้ย้บเค้ยงกับบริษิัทั้ท้้�ใหบ้ริกิาริท้างการิแพท้ย์ในี้ริะดับสุากลเพ่�อยน่ี้ยันี้
ความีคริบถึ้วนี้ต้ลอดห�วงโซึ่�คุณค�า และจุำาแนี้กกลุ�มีผ่้ม้ีสุ�วนี้ได้เสุ้ยท้้�สุำาคัญเป้็นี้กลุ�มีท้้�มี้ความีสุำาคัญสุ่งและกลุ�มีท้้�มี้ความีสุำาคัญอ่�นี้ๆ โดย
พิจุาริณาป้ัจุจุัยท้้�เก้�ยวข้อง เชิ�นี้ ริะดับการิพึ�งพา ริะดับผลกริะท้บจุากกิจุกริริมีท้างธุุริกิจุ ริะดับอิท้ธุิพลต้�อธุุริกิจุขององค์กริ เป้็นี้ต้้นี้ โดยมี้
ริายละเอ้ยดการิสุริ้างสุ�วนี้ริ�วมีกับกลุ�มีผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยสุำาคัญดังนี้้�

กลุ่มผู้้�ม่
ส่วนไดำ�เส่ยสำาคัญ่

กระบวนการสร�าง
ส่วนร่วมกับผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย

ความคิดำเห็น	/	ความคาดำหวัง	/	
ข�อำกังวล

กระบวนการติอำบสนอำง
ขอำง	BDMS

ลิ่กค้าแลิะผ่้ป็่ว่ย่	
(Patient	&	
Customers)

• หมีายเลขต้ิดต้�อ Call Center 
1719

• จุัดท้ำาแบบสุำาริวจุความีพึงพอใจุ
ในี้การิริับบริิการิเพ่�อการิต้อบ
สุนี้องได้ต้ริงความีต้้องการิ

• ชิ�องท้างสุ่�อออนี้ไลนี้์และ
แอป้พลิเคชิันี้ Facebook, 
Instagram, Twitter, Line 
official - Bangkok Hospital

• การิให้บริิการิและการิริักษัาท้้�มี้
คุณภาพต้ามีมีาต้ริฐานี้และความี
ป้ลอดภัยสุ่ง

• ความีป้ลอดภัยของข้อมี่ลสุุขภาพ
• ชิ�องท้างการิสุ่�อสุาริเพ่�อความีสุะดวก

สุบายของผ่้ริับบริิการิ

• กำาหนี้ดฝ่่ายล่กค้าสุัมีพันี้ธุ์เพ่�อ 
ริับผิดชิอบ

• จุัดอบริมีให้ความีริ่้ด้านี้สุุขภาพโดยไมี�มี้
ค�าใชิ้จุ�าย

• กำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อพัฒนี้าความี 
พึงพอใจุ 

• พัฒนี้าศักยภาพของพนี้ักงานี้ท้ั�งด้านี้การิ
ให้บริิการิและด้านี้ภาษัาเพ่�อ 
การิบริิการิท้้�ป้ริะท้ับใจุ

• การิกำาหนี้ดริะบบการิจุัดการิด้านี้ความี 
มีั�นี้คงป้ลอดภัยของข้อมี่ลและความี 
เป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวของข้อมี่ลผ่้ใชิ้บริิการิ

พนักงาน	แพทย่์	
แลิะทันตแพทย่์
(Employee,	Doctor	
&	Dentist)

• สุำาริวจุความีผ่กพันี้ของพนี้ักงานี้ 
แพท้ย์ และท้ันี้ต้แพท้ย์ 
(Engagement Survey) ป้ีละ 1 
คริั�ง 

• จุัดกิจุกริริมี พนี้ักงานี้ แพท้ย์ 
และท้ันี้ต้แพท้ย์ในี้เคริ่อ BDMS 
หลังท้ันี้ต้แพท้ย์ พบป้ะ 
ผ่้บริิหาริเป้็นี้ริายเด่อนี้

• จุัดท้ำากลุ�มี LINE และสุ่�อสุาริ
ผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้ภายในี้องค์กริ

• กำาหนี้ดคณะกริริมีการิสุวัสุดิการิ
เพ่�อเป้็นี้ต้ัวแท้นี้พนี้ักงานี้

• ท้ำาการิสุัมีภาษัณ์กลุ�มีย�อย
สุำาหริับแพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์
อย�างต้�อเนี้่�อง

• จุัดชิ�องท้างในี้การิด่แลริักษัาในี้
ชิ�วงสุถึานี้การิณ์โควิด  
เชิ�นี้ Tele-Medicine,  
Tele-consultation

• จุัดท้ำาสุ่�อป้ริะชิาสุัมีพันี้ธุ์ให้
แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ในี้เคริ่อ 
BDMS ได้ริับท้ริาบและข้อมี่ล
ข�าวสุาริ

• ริับฟื้ังและเข้าใจุความีต้้องการิของ
พนี้ักงานี้ ผ�านี้ชิ�องท้างการิสุ่�อสุาริ 

• ริับฟื้ังความีคิดเห็นี้ ความีต้้องการิและ
ข้อเสุนี้อแนี้ะ

• สุ่�อสุาริข้อมี่ลสุำาคัญของบริิษััท้ 
ให้คริอบคลุมีบุคลากริทุ้กกลุ�มี

• พัฒนี้าศักยภาพและสุ�งเสุริิมี 
การิเริ้ยนี้ริ่้

• เพิ�มีความีผ่กพันี้กับพนี้ักงานี้
• สุ�งเสุริิมีวัฒนี้ธุริริมีการิชิ่�นี้ชิมี  

และให้กำาลังใจุ
• ค�าต้อบแท้นี้ชิ�วงสุถึานี้การิณ ์

การิแพริ�ริะบาดของโริค  
COVID-19 

• จุัดท้ำาป้ริะกันี้คุ้มีคริองโริค COVID-19 
ให้กับแพท้ย์ ท้ันี้ต้แพท้ย์ และพนี้ักงานี้
ท้้�เป้็นี้กลุ�มีเสุ้�ยง

• กำาหนี้ดแอป้พลิเคชิันี้สุำาหริับพนี้ักงานี้
เพ่�ออำานี้วยความีสุะดวกในี้การิพัฒนี้า
ท้ักษัะและสุ่�อสุาริได้ต้ลอดเวลา 

• เพิ�มีชิ�องท้างการิชิ่�นี้ชิมีเพ่�อสุริ้าง 
กำาลังใจุให้กับพนี้ักงานี้

• พัฒนี้าศักยภาพและสุ�งเสุริิมีการิเริ้ยนี้ริ่้
ท้ั�งแบบออนี้ไลนี้์และแบบท้ั�วไป้

• การิกำาหนี้ดเสุ้นี้ท้างความีก้าวหนี้้า 
ในี้อาชิ้พ

• การิด่แลสุุขภาพและอาชิ้วอนี้ามีัย
• กำาหนี้ดสุวัสุดิการิในี้แบบของคุณ 

(Flexible Benefit)
• กำาหนี้ดโคริงการิให้ริางวัลและแนี้วท้าง

การิท้บท้วนี้ผลการิป้ฏิิบัต้ิงานี้ของ
บุคลากริท้้�ชิัดเจุนี้

• ริณริงค์ให้แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์เห็นี้
ความีสุำาคัญของการิเป้็นี้แพท้ย์ท้้�เก�งและ
ด้ให้กับองค์กริผ�านี้การิคัดเล่อกแพท้ย์
ต้ัวอย�างด้เด�นี้ป้ริะจุำาป้ี (Good Doctor) 
โดยริณริงค์สุ่�อสุาริแก�ผ่้บริิหาริ 
แพท้ย์-ท้ันี้ต้แพท้ย์ และสุำานี้ักงานี้ด้านี้
การิแพท้ย์ในี้ทุ้กริะดับและทุ้กชิ�องท้าง 
ได้แก� แจุ้งไป้ยัง การิป้ริะชิุมีผ่้บริิหาริ 
(BDMS MSO) อ้เมีล์ของสุำานี้ักงานี้ 
ด้านี้การิแพท้ย์ แพท้ย์-และท้ันี้ต้แพท้ย์
ทุ้กท้�านี้ และแอป้พลเิคชินัี้ BDMS MSO 
Training

2กิารสูร้างสู่ว็นร่ว็มกัิบกิลุ่มผู้มีสู่ว็นไดู้เสีูยอืี�น ๆ นอีกิเหนือีจากิรายละเอีียดูติามติารางข้างต้ิน เช่้น หน่ว็ยงานรัฐบาล (Government / Authorities / Regulator) หน่ว็ยงานรับรอีงคุณภาพิ่สูถานประกิอีบกิาร 
  (Accreditation body) พัิ่นธุมิติรที่างธุุรกิิจ (Business Partner) เจ้าหนี�  (Funders) และตัิว็กิลาง (Intermediaries) จะเป็นกิารดูำาเนินกิารสูร้างกิารสู่ว็นร่ว็มทีี่�สูอีดูคล้อีงติามข้อีกิำาหนดู และสืู� อีสูารกัิบ 
  กิลุ่มผู้มีสู่ว็นไดู้เสีูยดัูงกิล่าว็อีย่างต่ิอีเนื�อีงติามช่้อีงที่างทีี่�กิำาหนดู 
3พัิ่นธุมิติรที่างธุุรกิิจ ครอีบคลุมสูถาบันที่างกิารแพิ่ที่ย์ กิลุ่มโรงพิ่ยาบาลเอีกิช้นและโรงพิ่ยาบาลรัฐบาล เป็นต้ิน 
4ตัิว็กิลาง ตัิว็อีย่าง เช่้น บริษััที่ให้บริกิารประกัินสุูขภาพิ่ทีี่� ร่ว็มกัิบ BDMS เป็นต้ิน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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กลุ่มผู้้�ม่
ส่วนไดำ�เส่ยสำาคัญ่

กระบวนการสร�าง
ส่วนร่วมกับผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย

ความคิดำเห็น	/	ความคาดำหวัง	/	
ข�อำกังวล

กระบวนการติอำบสนอำง
ขอำง	BDMS

นักลิงทุนแลิะผ่้ถือหุ้น
(Investor	and	
Shareholder)

• การิป้ริะชิุมีสุามีัญผ่้ถึ่อหุ้นี้
ป้ริะจุำาป้ี

• การิจุัดป้ริะชิุมีนี้ักวิเคริาะห์ 
(Analyst Meeting) ทุ้กไต้ริมีาสุ 
และนี้ำา webcast ขึ�นี้เว็บไซึ่ต้์ 
Opportunity Day ของ
ต้ลาดหลักท้ริัพย์แห�งป้ริะเท้ศ 
ไท้ย

• การิริายงานี้สุาริสุนี้เท้ศต้�อ
ต้ลาดหลักท้ริัพย์แห�ง
ป้ริะเท้ศไท้ย อย�างคริบถึ้วนี้ 
และเป้็นี้ไป้ต้ามีเวลาท้้�กำาหนี้ด

• กิจุกริริมี Virtual Roadshow 
สุำาหริับนี้ักลงทุ้นี้ท้ั�งในี้ป้ริะเท้ศ
และต้�างป้ริะเท้ศ

• ริับฟื้ังความีคิดเห็นี้จุากผ่้ถึ่อหุ้นี้
และนี้ักลงทุ้นี้เพ่�อนี้ำามีา 
กลั�นี้กริอง พิจุาริณากำาหนี้ด
กลยุท้ธุ์และแนี้วท้างการิดำาเนี้ินี้
งานี้ของบริิษััท้

• ผลการิดำาเนี้ินี้งานี้ท้้�ด้ภายใต้้
สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด  
COVID-19

• ผลต้อบแท้นี้การิลงทุ้นี้ท้้�คุ้มีค�า  
และการิจุ�ายเงินี้ป้ันี้ผลให้แก� 
ผ่้ถึ่อหุ้นี้อย�างเหมีาะสุมี

• การิพัฒนี้าธุุริกิจุเพ่�อความียั�งย่นี้ 
และต้อบสุนี้องการิเป้ล้�ยนี้แป้ลง 
ในี้อนี้าคต้

• การิให้ความีเท้�าเท้้ยมีกันี้ 
ของผ่้ถึ่อหุ้นี้และริักษัาผลป้ริะโยชินี้์
ของผ่้ถึ่อหุ้นี้และนี้ักลงทุ้นี้

• การิเป้ิดเผยข้อมี่ลท้้�โป้ริ�งใสุ  
และท้ันี้ต้�อเหตุ้การิณ์

• การิดำาเนี้ินี้งานี้ท้้�มี้ความีริับผิดชิอบ 
ต้�อสุังคมี ชิุมีชินี้ และสุิ�งแวดล้อมี

• สุ่�อสุาริผ�านี้แบบแสุดงริายการิข้อมี่ล
ป้ริะจุำาป้ี (56-1) ริายงานี้ป้ริะจุำาป้ีและ
ริายงานี้การิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้

• สุ่�อสุาริผ�านี้ชิ�องท้างอ่�นี้ ๆ เชิ�นี้
 - เว็บไซึ่ต้์ของบริิษััท้  

www.bangkokhospital.com  
ภายใต้้หัวข้อ “นี้ักลงทุ้นี้สุัมีพันี้ธุ์”

 - จุดหมีายข�าวและข�าวสุาริ
อิเล็กท้ริอนี้ิกสุ์

 - โท้ริศัพท้์ และ Email
 - ป้ริะชิุมีออนี้ไลนี้์ (Virtual Meeting)
• ดำาเนี้ินี้งานี้ภายใต้้การิกำากับด่แลกิจุการิ

ท้้�ด้
• กำาหนี้ดนี้โยบายเพ่�อป้้องกันี้ธุุริกริริมี 

ท้้�อาจุท้ำาให้เกิดความีขัดแย้งท้าง 
ผลป้ริะโยชินี้์ (Conflict of Interest)

• บริิหาริความีเสุ้�ยงเพ่�อให้บริิษััท้ 
มี้การิเต้ิบโต้อย�างยั�งย่นี้ในี้อนี้าคต้

• สุ�งเสุริิมีนี้วัต้กริริมีเพ่�อชิุมีชินี้ สุังคมี และ
สุิ�งแวดล้อมี

• กำาหนี้ดนี้โยบาย Whistleblower 
Policy

ค่่ค้า
(Supplier)

• การิสุ่�อสุาริเริ่�องจุริริยาบริริณ 
ค่�ค้า ผ�านี้เวป้ไซึ่ด์  ริวมีท้ั�งการิ
ป้ริะชิุมีออนี้ไลนี้์

• ชิ�องท้างการิริายงานี้อุบัต้ิการิณ์

• การิดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุกับค่�ค้าทุ้กริาย 
อย�างเสุมีอภาค เป้็นี้ธุริริมี  
และโป้ริ�งใสุ

• การิให้ข้อมี่ลถึ่กต้้องคริบถึ้วนี้
• การิสุริ้างคุณค�าริ�วมีในี้ธุุริกิจุ 

เพ่�อความียั�งย่นี้

• กำาหนี้ดกริะบวนี้การิคัดเล่อกค่�ค้าท้้�
โป้ริ�งใสุและเป้็นี้ธุริริมีต้ามีท้้�ริะบุนี้โยบาย
การิจุัดซึ่่�อจุัดจุ้าง (BDMS 
Procurement Policy)

• การิจุัดท้ำาโคริงการิเพ่�อพัฒนี้าความี
ยั�งย่นี้กับค่�ค้า

• การิสุ่�อสุาริแนี้วท้างบริิหาริจุัดการิและ
แนี้วท้างการิต้ิดต้ามีการิป้ฏิิบัต้ิต้ามี
จุริริยาบริริณค่�ค้า (Supplier Code  
of Conduct)

ชุมชนแลิะสังคม	
(Community)

• ดำาเนี้ินี้กิจุกริริมีชิุมีชินี้สุัมีพันี้ธุ์
เพ่�อพบป้ะชิุมีชินี้ สุ�งเสุริิมี 
สุุขภาพและริับฟื้ังความีคิดเห็นี้
อย�างสุมีำ�าเสุมีอ

• หมีายเลขต้ิดต้�อ  
Call Center 1719

• สุำาริวจุ ความีคิดเห็นี้ และริับฟื้ัง 
ข้อเสุนี้อแนี้ะจุากชิุมีชินี้

• พัฒนี้าคุณภาพชิ้วิต้ของคนี้ 
ในี้สุังคมีให้ด้อย�างยั�งย่นี้

• ดำาเนี้ินี้กิจุการิอย�างเป้็นี้มีิต้ริ 
ต้�อสุิ�งแวดล้อมี

• จุัดโคริงการิเพ่�อสุ�งเสุริิมีสุุขภาพและ
ความีเป้็นี้อย่�ท้้�ด้ เชิ�นี้ โคริงการิสุ�งเสุริิมี
ความีริอบริ่้ด้านี้สุุขภาพ (Health 
Literacy) อบริมีการิชิ�วยฟื้้�นี้ค่นี้ชิ้พ ให้
กับองค์กริ มี่ลนี้ิธุิ หนี้�วยงานี้ ชิุมีชินี้ และ
สุถึานี้ศึกษัาต้�าง ๆ อย�างสุมีำ�าเสุมีอ เพ่�อ
ชิ�วยลดอัต้ริาการิเสุ้ยชิ้วิต้ หริ่อความี
ริุนี้แริงของโริคในี้ชิุมีชินี้

• สุนี้ับสุนีุ้นี้การิเข้าถึึงบริิการิด้านี้สุุขภาพท้้�
ได้มีาต้ริฐานี้แก�สุังคมี ชิุมีชินี้ และกลุ�มี
เป้ริาะบาง

• ดำาเนี้ินี้งานี้และโคริงการิต้�างเพ่�อ
ป้ริะสุิท้ธุิภาพการิใชิ้ท้ริัพยากริ และเพ่�อ
ลดผลกริะท้บต้�อสุิ�งแวดล้อมีและชิุมีชินี้

• จุัดโคริงการิ Care the Bear ริ�วมีกับ
ต้ลาดหลักท้ริัพย์แห�งป้ริะเท้ศไท้ย เพ่�อ
ริ�วมีเป้็นี้สุ�วนี้หนี้ึ�งในี้การิจุัดกิจุกริริมี
ป้ริะชิุมีและสุัมีมีนี้าโดยใชิ้หลัก Eco 
Event เพ่�อลดการิป้ล�อยก๊าซึ่เริอ่นี้กริะจุก

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ป็ระเดำ็นสาระสำาคัญ่ดำ�านความยั�งยืน5

BDMS กำาหนี้ดเนี้่�อหาในี้ริายงานี้การิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ต้ามีบริิบท้สุังคมีในี้วงกว้าง และป้ริะเด็นี้สุาริะสุำาคัญด้านี้ความียั�งย่นี้ท้้�ริะบุได้จุาก
การิสุริ้างสุ�วนี้ริ�วมีกับผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยท้้�เก้�ยวข้อง โดยคริอบคลุมีริายละเอ้ยดของป้ริะเด็นี้ในี้มีิต้ิด้านี้เศริษัฐกิจุ สุังคมี และสุิ�งแวดล้อมี และ
ผ�านี้กริะบวนี้การิท้วนี้สุอบความีถึ่กต้้องของเนี้่�อหาริายงานี้ BDMS กำาหนี้ดเนี้่�อหาในี้ริายงานี้การิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ต้ามีบริิบท้สุังคมีในี้วง
กวา้ง และป้ริะเดน็ี้สุาริะสุำาคญัดา้นี้ความียั�งยน่ี้ท้้�ริะบไุดจุ้ากการิสุริา้งสุ�วนี้ริ�วมีกบัผ้่มีสุ้�วนี้ไดเ้สุ้ยท้้�เก้�ยวขอ้ง โดยคริอบคลมุีริายละเอย้ดของ
ป้ริะเด็นี้ในี้มีิต้ิด้านี้เศริษัฐกิจุ สุังคมี และสุิ�งแวดล้อมี และผ�านี้กริะบวนี้การิท้วนี้สุอบความีถึ่กต้้องของเนี้่�อหาริายงานี้ 

มิติิ ป็ระเดำ็นสาระสำาคัญ่

ขอำบเขติผู้ลกระทับติ่อำผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย

ภายใน ภายนอำก

พนักงาน	
แพทัย์	และ
ทัันติแพทัย์

นักลงทัุน
และผู้้�ถือำหุ�น

ล้กค�า
และผู้้�ป็่วย

ค้่ค�า
ชิุมชินและ
สังคม

เศ
รษั
ฐก
ิจ

การิจุัดการิห�วงโซึ่�อุป้ท้านี้ 

ความีเป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวและความีมีั�นี้คงของข้อมี่ล

คุณภาพการิให้บริิการิและความีป้ลอดภัยของผ่้ป้่วย

ล่กค้าสุัมีพันี้ธุ์

นี้วัต้กริริมีและความีริ�วมีมี่อ

สิ�ง
แว
ดำ
ล�อำ
ม

การิจุัดการิการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงสุภาพภ่มีิอากาศ

การิจุัดการิขยะและขยะอันี้ต้ริาย

การิจุัดการิพลังงานี้

การิจุัดการินี้ำ�าและนี้ำ�าเสุ้ย

สัง
คม

สุ�วนี้ริ�วมีกับชิุมีชินี้และการิเข้าถึึงบริิการิท้างการิแพท้ย์

แนี้วป้ฏิิบัต้ิการิด้านี้การิขายและการิต้ิดฉลาก

การิจุ่งใจุและริักษัาบุคลากริ

การิพัฒนี้าบุคลากริ

แนี้วป้ฏิิบัต้ิด้านี้แริงงานี้และสุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้

สุุขภาพและความีป้ลอดภัยของบุคลากริ

กรอำบดำำาเนินงานดำ�านการพัฒนาอำย่างยั�งยืนขอำง	BDMS

มากกว่าความเป็็นเลิศ
วางริะบบความีมีั�นี้คง
ป้ลอดภัยไซึ่เบอริ์และ

ข้อมี่ลผ่้ใชิ้บริิการิ
ให้สุมีบ่ริณ์เพ่�อสุ�งมีอบบริิการิ

ดิจุิท้ัลแก�ผ่้ใชิ้บริิการิ
และพัฒนี้าป้ริะเมีินี้
ความียั�งย่นี้องค์กริ

ต้ามีป้ริะเด็นี้สุาริะสุำาคัญ

สร�างส่วนร่วมอำย่างยั�งยืน
ป้ริับแนี้วป้ฏิิบัต้ิและต้ริวจุ
ป้ริะเมีินี้การิเก็บข้อมี่ล

ด้านี้สุิ�งแวดล้อมีต้ามีมีาต้ริฐานี้
สุากลเพ่�อป้ริะกอบแผนี้
การิลดผลกริะท้บภาวะ
โลกริ้อนี้ พริ้อมีกำาหนี้ด

แนี้วป้ฏิิบัต้ิ
ต้ามีหลักสุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้

ก่อำนเกิดำนวัติกรรมอำงค์รวม
สุนี้ับสุนีุ้นี้วัฒนี้ธุริริมี
นี้วัต้กริริมีองค์กริ

พริ้อมีสุริริหาพันี้ธุมีิต้ริ
นี้วัต้กริริมีสุุขภาพ

ส่งคืนคุณค่าส้่สังคม
ยกริะดับความีริอบริ่้

ด้านี้สุุขภาพและพ่�นี้ฐานี้
การิชิ�วยชิ้วิต้

ของชิุมีชินี้และสุังคมี
เพ่�อความีเป้็นี้อย่�ท้้�ด้

5ดููรายละเอีียดูกิระบว็นกิารระบุประเด็ูนสูาระสูำาคัญดู้านคว็ามยั�งยืนเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability
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ผู้ลดำำาเนินงานเดำ่นดำ�านความยั�งยืนขอำง	BDMS6,7

ชิ่อำงทัางติิดำติ่อำสอำบถาม

กริณ้มี้ข้อสุงสุัยเก้�ยวกับการิจุัดท้ำาริายงานี้ฉบับนี้้� สุามีาริถึต้ิดต้�อได้ท้้�
ฝ่่ายกิจุการิสุังคมีเพ่�อการิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ บริิษััท้ กริุงเท้พดุสุิต้เวชิการิ จุำากัด (มีหาชินี้) (BDMS)

รับการคัดเลิือกเป็็นสมาชิกใน
ดัชนีคว่ามย่ั�งย่ืนดาว่น์โจนส์

โดย่	S&P	Global	ในกลิุ่มตลิาดเกิดใหม่	(Emerging	Market)

33,837	ราย่
บุคลิากรจ้างเต็มเว่ลิาทั�งหมด

75,718	ลิ้านบาท
ราย่ได้รว่ม

53
จำานว่นโรงพย่าบาลิ

ที�ให้บริการ

ร้อย่ลิะ	90		ของผ่้ใช้บริการ
มีการรับร่้ระดับคุณภาพการให้

บริการที�เป็็นเลิิศ

ร้อย่ลิะ	100
สัดส่ว่นการทดสอบแผนฉีุกเฉีิน

เฉีลิี�ย่	28	ชั�ว่โมง
ฝึึกอบรมพนักงาน

ร้อย่ลิะ	100
ค่่ค้าใหม่ที�ผ่านเกณฑ์์

การคัดเลิือกด้านคว่ามย่ั�งย่ืน

1,406	บาท
ค่าใช้จ่าย่เฉีลิี�ย่ในการ
ฝึึกอบรมต่อคน

0	กรณีลิะเมิด
ด้านคว่ามมั�นคงป็ลิอดภัย่สารสนเทศแลิะ

คว่ามเป็็นส่ว่นตัว่

ระดับคว่ามผ่กพันของบุคลิากรแลิะแพทย่์
บรรลิุเป็้าหมาย่ที�กำาหนด

0	กรณี
การบาดเจ็บถึงขั�นเสีย่ชีว่ิต	
(Fatality)	ของพนักงาน9

2,980	ราย่
แพทย่์

128,454	ลิ้านบาท	
สินทรัพย่์รว่ม

6,391	เตีย่ง
คว่ามสามารถ

ในการรองรับผ่้ป็่ว่ย่

45.98	ลิ้านบาท
เงินลิงทุนด้านนว่ัตกรรม
ร่ว่มกับพันธุมิตรด้าน

นว่ัตกรรม

ร้อย่ลิะ	100
กรณีร้องเรีย่นด้าน
อาชีว่อนามัย่แลิะคว่าม

ป็ลิอดภัย่ที�ได้รับการแก้ไข

30,857	ราย่
บุคลิากรอื�นๆ8

40,689		ลิ้านบาท
หนี�สิน

3,836		ราย่
จำานว่นผ่้ป็่ว่ย่ใน
เฉีลิี�ย่ต่อว่ัน

ร้อย่ลิะ	100
ของการดำาเนินงานด้านสิ�ง
แว่ดลิ้อมเป็็นไป็ตามข้อ

กำาหนด

ร้อย่ลิะ	92
ผ่้เข้าร่ว่มโครงการที�มีคว่าม
รอบร่้ด้านสุขภาพเพ่�มมากข้�น	

(Health	Literacy)

8,466	ราย่
แพทย่์

87,765	ลิ้านบาท
ส่ว่นของผ่้ถือหุ้น

26,367		ราย่
จำานว่นผ่้ป็่ว่ย่นอก
เฉีลิี�ย่ต่อว่ัน

0	กรณีร้องเรีย่นด้านสิ�ง
แว่ดลิ้อม

ที�ได้รับการย่ืนย่ันจากหน่ว่ย่
งานกำากับด่แลิ

65.63	ลิ้านบาท
ม่ลิค่าส่ว่นร่ว่มต่อสังคมผ่าน

กิจกรรมเพ่�อสังคม

5,663	ราย่
บุคลิากรอื�นๆ

รับการคัดเลิือกเป็็น
“หุ้นย่ั�งย่ืน”

โดย่ตลิาดหลิักทรัพย่์แห่งป็ระเทศไทย่

14,129	ราย่
บุคลิากรจ้างไม่เต็มเว่ลิาทั�งหมด

ทั่�อำย้่
2	ซีอย่ศ่นย่์ว่ิจัย่	7,		
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่,	
	ห้ว่ย่ขว่าง,	กรุงเทพ	
10310	ป็ระเทศไทย่

หมายเลข	
02-310-3133

โทัรสาร
02-310-3255

อำ่เมล	์
bdms.csd@bdms.co.th

ภาพรวมผู้ลดำำาเนินงานเดำ่นดำ�านความยั�งยืนขอำง	BDMS	ป็ี	2564			

6GRI 2-7 
7ไม่รว็ม Hospitel และโรงพิ่ยาบาลสูนาม 
8บุคลากิรอืี�น ๆ หมายถึง บุคลากิรทัี่�ว็ไปทัี่�งหมดูและบุคลากิรที่างกิารแพิ่ที่ย์ทีี่� ไม่รว็มแพิ่ที่ย์ 
9ดููขอีบเขติกิารรายงานในบที่คว็ามปลอีดูภัยและคว็ามเป็นอียู่ทีี่� ดีูขอีงบุคลากิร

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ความมั�นคงของข้อมูล 
และความเป็นส่วนต่ัว

ความมั�นคงของข้อมูลและความเป็นส่วนต่ัว

บริกี่ารดู้านสีุ่ขภาพจำาเป็นต่้องอาศัยระบบเทคโนโลย่สี่ารสี่นเทศเพ่�อดูำาเนินงานให้ม่ประสี่ิทธุิภาพอย่างต่่อเนื�อง จึง
จำาเป็นต่้องบริหารความเส่ี่�ยงดู้านความมั�นคงปลอดูภัยทางไซ่เบอร์และข้อมูลสี่่วนบุคคลโดูยเฉพาะผูู้้ใช้้บริกี่ารเพ่�อ
ความสี่อดูคล้องต่ามข้อกี่ำาหนดูรวมทั�งป้องกี่ันกี่ารรั�วไหลของข้อมูลสี่ารสี่นเทศและป้องกี่ันกี่ารละเมิดูข้อมูลสี่่วน
บุคคล เหตุ่กี่ารณ์ดูังกี่ล่าวสี่ามารถกี่่อให้เกี่ิดูความเส่ี่ยหายต่่อช้ื�อเส่ี่ยงและกี่ารเงินหากี่เกี่ิดูกี่ารฟื้้องร้องข้�น BDMS 
ต่ระหนักี่ถึงความสี่ำาคัญดูังกี่ล่าวจึงกี่ำาหนดูนโยบายและโครงสี่ร้างพ่�นฐานระบบสี่ารสี่นเทศเพ่�อให้เกี่ิดูความมั�นคง
ปลอดูภัยของข้อมูลสี่่วนบุคคลทั�งของผูู้้ใช้้บริกี่ารและของบุคลากี่รภายในองค์กี่ร

การบริหารจัดำการความป็ลอำดำภัยดำ�านสารสนเทัศ1,2

BDMS กำาหนี้ดโคริงสุริา้งการิกำากบัดแ่ลความีป้ลอดภยัดา้นี้สุาริสุนี้เท้ศ ริวมีท้ั�งกำาหนี้ดนี้โยบาย แนี้วป้ฏิบิตั้แิละมีาต้ริฐานี้การิท้ำางานี้สุำาหริบั
บริิษััท้ในี้เคริ่อ เพ่�อการิใชิ้งานี้สุาริสุนี้เท้ศและริะบบสุาริสุนี้เท้ศอย�างเหมีาะสุมี และชิ�วยป้้องกันี้ความีเสุ้�ยงท้้�อาจุเกิดขึ�นี้ 

โครงการสร�างความติระหนักร้�ให�กับบุคลากรดำ�านภัยคุกคามและอำาชิญ่ากรรมทัางไซเบอำร์			

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลสุมิีต้ิเวชิสุุขุมีวิท้และโริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิภายใต้้เคริ่อ BDMS 
ดำาเนิี้นี้โคริงการิสุร้ิางความีต้ริะหนัี้กริ่้ให้กับบุคลากริเก้�ยวกับภัยคุกคามีและอาชิญากริริมี
ท้างไซึ่เบอร์ิ (Cybersecurity Awareness Training) เพ่�อสุร้ิางความีต้ริะหนัี้กต้�อการิรัิกษัา
ความีมีั�นี้คงป้ลอดภยัดา้นี้สุาริสุนี้เท้ศและช้ิ�แจุงความีสุำาคญัในี้การิดำาเนี้นิี้การิต้ามีนี้โยบาย
เริ่�องความีป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศและไซึ่เบอริ์อย�างต้�อเนี้่�อง 

โคริงการิดงักล�าวดำาเนี้นิี้การิในี้ริป่้แบบการิกำาหนี้ดนี้โยบายความีป้ลอดภยัสุาริสุนี้เท้ศและ
ไซึ่เบอริ์ การิจุัดท้ำาสุ่�ออินี้โฟื้กริาฟื้ิกออนี้ไลนี้์ การิจุัดท้ำาสุ่�อแนี้วท้างการิป้้องกันี้ริวมีถึึงการิ
ริับมี่อและชิ�องท้างการิแจุ้งกริณ้เกิดเหตุ้ริ้ายแริง ริวมีถึึงการิจุัดให้มี้การิอบริมีและแบบ
ท้ดสุอบวัดความีริ่้ผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้หริ่อชิ�องท้าง E-Learning ท้้�กำาหนี้ด โดยมี้ผลดำาเนี้ินี้
โคริงการิดังนี้้�

98%
บุคลากริในี้องค์กริท้้�เก้�ยวข้อง
ริับท้ริาบและศึกษัานี้โยบาย
ความีป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศ
และไซึ่เบอริ์เท้้ยบกับเป้้า
หมีายท้้�มีากกว�า 90%

98%
ของบุคลากริท้้�เก้�ยวข้องท้้�ผ�านี้

แบบท้ดสุอบผ�านี้
แอป้พลิเคชิันี้หริ่อชิ�องท้าง 
E-Learning เท้้ยบกับเป้้า
หมีายท้้�มีากกว�า 90% ของ

พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

5	คะแนนเฉล่�ย
การิท้ำาแบบท้ดสุอบของ

บุคลากริผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้
หริ่อชิ�องท้าง E-Learning

โคริงการิดังกล�าวคาดว�าจุะ
สุนัี้บสุนีุ้นี้ให้บุคลากริทุ้กคนี้ในี้
องค์กริมี้ความีริ่้ และความี
ต้ริะหนัี้กต้�อแนี้วป้ฏิิบัต้ิด้านี้
ความีป้ลอดภยัสุาริสุนี้เท้ศและ
ไซึ่ เบอริ์  สุ ามีา ริถึ ใชิ้ ง านี้
ท้ริัพยากริสุาริสุนี้เท้ศอย�างถึ่ก
ต้้อง เพ่�อป้้องกันี้และลดความี
เสุ้� ย ง จุ าก ภั ยคุ กค ามีและ
อาชิญากริริมีท้างไซึ่เบอร์ิท้้�
สุามีาริถึสุ�งผลกริะท้บต้�อชิ่�อ
เสุ้ยงและความีนี้�าเชิ่�อถึ่อของ
องค์กริ

1ดููรายละเอีียดูนโยบายกิารบริหารจัดูกิารคว็ามปลอีดูภัยดู้านสูารสูนเที่ศทีี่�   
  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20190717-bdms-ism-policy-th.pdf  
2ดููรายละเอีียดูกิารบริหารจัดูกิารคว็ามปลอีดูภัยสูารสูนเที่ศเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
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โครงการเพ่�อำการติิดำติามและติรวจสอำบระบบความมั�นคงป็ลอำดำภัยทัางไซเบอำร์

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิสุุขุมีวิท้และโริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิ
ภายใต้้เคริ่อ BDMS ดำาเนิี้นี้โคริงการิเพ่�อติ้ดต้ามีและต้ริวจุสุอบ
ริะบบความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยท้างไซึ่เบอริ์ ในี้ริ่ป้แบบของริะบบ
ป้้องกันี้ไวรัิสุ เชิ�นี้ ริะบบ Antivirus TrendMicro และริะบบ 
Antivirus Kaspersky เพ่�อต้อบสุนี้องต้�อนี้โยบายการิบริหิาริจุดัการิ
ความีป้ลอดภัยด้านี้สุาริสุนี้เท้ศของ BDMS เพ่�อการิรัิบม่ีอ การิ
กำากับด่แล และการิบริิหาริจุัดการิความีเสุ้�ยงความีมีั�นี้คงป้ลอดภัย
ท้างไซึ่เบอริแ์ละของขอ้มีล่สุาริสุนี้เท้ศในี้ท้กุหนี้�วยงานี้อย�างเหมีาะ
สุมีและเป้็นี้มีาต้ริฐานี้เด้ยวกันี้ คริอบคลุมีการิบริิหาริจุัดการิชิ�อง
โหว� ต้ริวจุจุับ วิเคริาะห์ ต้ิดต้ามีและแจุ้งเต้่อนี้เหตุ้การิณ์ผิดป้กต้ิ
ท้างไซึ่เบอริ์ให้กับหนี้�วยงานี้หริ่อผ่้ริับผิดชิอบริับท้ริาบและแก้ไขได้
อย�างท้นัี้การิณ ์และลดผลกริะท้บจุากความีเสุย้หายท้้�จุะเกดิขึ�นี้ได้
ให้นี้้อยท้้�สุุดและใชิ้เวลาน้ี้อยท้้�สุุดเพ่�อควบคุมีเหตุ้การิณ์ โดยม้ีผล
ดำาเนี้ินี้โคริงการิดังนี้้�

90%
ของอุป้กริณ์ได้ริับการิต้ิดต้ั�ง
โป้ริแกริมีต้�อต้้านี้ไวริัสุเท้้ยบ
กับเป้้าหมีายท้้�มีากกว�า 90%

90%
ของอุป้กริณ์ได้ริับการิต้ริวจุ
สุอบความีพริ้อมีใชิ้งานี้ของ

โป้ริแกริมีต้�อต้้านี้ไวริัสุ

99%
ของการิโจุมีต้้จุากภัยคุกคามี

ไซึ่เบอริ์ได้ริับการิต้ริวจุจุับและ
ป้้องกันี้

ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท้ กริ้นี้ไลน์ี้ ซึ่ินี้เนี้อริ์จุ้� จุำากัด (GLS) ริ�วมีกับ BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิติ้ดต้ั�ง Web 
Application Firewall ใหก้บัเวบ็ไซึ่ต์้ของโริงพยาบาลและบริษิัทั้ในี้เคริอ่ BDMS ดว้ยงบป้ริะมีาณกว�า 3.6 ลา้นี้บาท้ต้�อป้แีละการิสุนี้บัสุนุี้นี้
บคุลากริจุาก GLS เพ่�อป้ริบัป้ริงุและเพิ�มีป้ริะสุทิ้ธุภิาพในี้การิป้อ้งกนัี้ริะบบเคริอ่ข�ายสุาริสุนี้เท้ศของโริงพยาบาลและบริษิัทั้ในี้เคริอ่ BDMS 
ให้สุามีาริถึป้้องกันี้การิโจุมีต้้เว็บไซึ่ต้์ท้้�สุ�งผลให้ไมี�สุามีาริถึให้บริิการิได้ซึ่ึ�งจุะกริะท้บต้�อภาพลักษัณ์และชิ่�อเสุ้ยงขององค์กริและเพ่�อความี
สุอดคล้องต้ามี พ.ริ.บ.คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล พ.ศ.2562  

ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิพบว�า Web Application Firewall ท้้�ต้ิดต้ั�งสุามีาริถึป้้องกันี้การิโจุมีต้้ผ�านี้เว็บไซึ่ต้์ของโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้
เคริ่อ BDMS ได้ 100% อ้างอิงต้ามีริายงานี้สุริุป้การิโจุมีต้้ป้ริะจุำาเด่อนี้ และคาดว�าโคริงการิดังกล�าวจุะสุามีาริถึป้้องกันี้การิโจุมีต้้และลด
ผลกริะท้บต้�อความีต้�อเนี้่�องในี้การิให้บริิการิแก�ผ่้ใชิ้บริิการิผ�านี้เว็บไซึ่ต้์อย�างต้�อเนี้่�อง

โครงการพัฒนาความมั�นคงเว็บไซติ์ขอำงโรงพยาบาลและบริษััทัในเครือำ	BDMS

ในี้ป้ี 2564 ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท้ กริ้นี้ไลนี้์ ซึ่ินี้เนี้อริ์จุ้� จุำากัด (GLS) ซึ่ึ�งเป้็นี้บริิษััท้ในี้เคริ่อ BDMS ท้้�ท้ำาหนี้้าท้้�
ริับผิดชิอบริะบบสุาริสุนี้เท้ศ ดำาเนี้ินี้โคริงการิ Cloud Security Posture Management ซึ่ึ�งลงทุ้นี้ด้วยงบป้ริะมีาณกว�า 1.3 ล้านี้บาท้ 
เพ่�อสุริา้งความีมีั�นี้คงป้ลอดภยัในี้การิใชิง้านี้ริะบบบนี้ Cloud ขององคก์ริ และต้อบสุนี้องเป้า้หมีายองคก์ริในี้การิป้ริบัป้ริงุริะบบการิริกัษัา
ความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศให้กับโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อ BDMS ริวมีท้ั�งมีุ�งเนี้้นี้การิท้ำาให้ริะบบบนี้ Cloud ม้ีความีมีั�นี้คง
ป้ลอดภัย ลดความีเสุ้�ยงและผลกริะท้บจุากการิโจุมีต้้โดยผ่้ไมี�หวังด้จุากการิต้ั�งค�าไมี�ป้ลอดภัย และเพ่�อป้้องกันี้ช่ิ�อเสุ้ยงองค์กริให้ล่กค้ามี้
ความีเชิ่�อมีั�นี้ซึ่ึ�งจุะเป็้นี้การิป้ริะกันี้โอกาสุท้างธุรุิกิจุ นี้อกจุากนี้้�องค์กริและผ้่ใชิบ้ริกิาริม้ีความีมีั�นี้ใจุว�าริะบบม้ีเสุถึย้ริภาพ ม้ีการิบริหิาริจัุดการิ
ท้้�ด ้คริอบคลุมีผลกริะท้บจุากการิโจุมีต้ท้้้�จุะให้ริะบบหริอ่ข้อมีล่เสุย้หาย หริอ่อาจุท้ำาให้การิให้บริกิาริหยุดชิะงักได้ สุอดคล้องต้ามี พ.ริ.บ.การิ
ริักษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยไซึ่เบอริ์ และ พ.ริ.บ.คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล

โครงการ	Cloud	Security	Posture	Management

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท้ กริ้นี้ไลนี้์ ซึ่ินี้เนี้อริ์จุ้� จุำากัด (GLS) ริ�วมีกับ BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิต้�อเนี้่�อง การิต้ิดต้ั�ง 
Firewall ดว้ยงบป้ริะมีาณกว�า 5 แสุนี้บาท้และการิสุนี้บัสุนี้นุี้บคุลากริจุาก GLS เพ่�อสุริา้งความีริ่แ้ละความีต้ริะหนี้กัใหก้บัพนี้กังานี้ในี้การิ
ใชิง้านี้ริะบบสุาริสุนี้เท้ศและขอ้ม่ีลขององคก์ริใหม้ีค้วามีมีั�นี้คงป้ลอดภยัท้ั�งหมีด 7 หลกัสุ่ต้ริ เพ่�อต้อบสุนี้องเป้า้หมีายองคก์ริในี้การิป้ริบัป้ริงุ
ริะบบการิริักษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศให้กับโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อ BDMS โดยมี้จุุดป้ริะสุงค์เพ่�อสุริ้างความีมีั�นี้ใจุให้กับ
ผ่้บริิหาริองค์กริว�าบุคลากริม้ีความีริ่้และความีต้ริะหนัี้กต้�อการิใชิ้งานี้ท้รัิพยากริสุาริสุนี้เท้ศขององค์กริให้เกิดป้ริะโยชิน์ี้สุ่งสุุดอย�างมีั�นี้คง
ป้ลอดภัย สุอดคล้องต้ามี พ.ริ.บ.การิริักษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยไซึ่เบอริ์ พ.ศ.2562 และ พ.ริ.บ.คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล พ.ศ.2562 โดย
มี้หัวข้อการิฝ่ึกอบริมีดังนี้้�

ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิพบว�าบุคลากริเข้าริ�วมีการิอบริมีกว�า 6,000 คนี้ และได้คะแนี้นี้เฉล้�ยการิท้ำาแบบท้ดสุอบความีริ่้ท้้� 92% เท้้ยบกับ
เป้้าหมีาย 80% โดยคาดว�าโคริงการิดังกล�าวจุะลดความีเสุ้�ยงและผลกริะท้บด้านี้ความีป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศจุากบุคลากริท้้�มี้ความีริ่้ความี
เข้าใจุและต้ริะหนี้ักมีากขึ�นี้ต้�อการิใชิ้งานี้ท้ริัพยากริสุาริสุนี้เท้ศและข้อม่ีลขององค์กริ และท้ำาให้ผ้่ใชิ้บริิการิมี้ความีเชิ่�อมัี�นี้ต้�อการิบริิหาริ
จุัดการิข้อมี่ลสุาริสุนี้เท้ศขององค์กริ

โครงการ	BDMS	Information	Security	Awareness	E-Learning

Corporate	Email	Usage	

&	Phishing	Email

Kickoff Content	&
Storyboard Video Content	&

Storyboard Video Close

Software	Usage,	USB	
Usage	&	Ransomware

Internet	Usage Password	Management

Bring	Your	Own	Device
(BYOD)

Confidential	Data
Management

Data	Sharing

09/20 12/20 02/21 03/21 04/21 05/21
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ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท้ กริ้นี้ไลนี้์ ซึ่ินี้เนี้อริ์จุ้� จุำากัด (GLS) ริ�วมีกับ BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิบริิการิท้ดสุอบเจุาะ
ริะบบเพ่�อหาชิ�องโหว� (Penetration Testing Services) ดว้ยงบป้ริะมีาณกว�า 1 ลา้นี้บาท้และการิสุนัี้บสุนี้นุี้บคุลากริจุาก GLS เพ่�อท้ดสุอบ
หาชิ�องโหว�ของริะบบและเวบ็ไซึ่ต้ท์้้�ใชิง้านี้อย่�และท้ำาการิป้ริบัป้ริงุแกไ้ขริะบบการิริกัษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภยัสุาริสุนี้เท้ศของริะบบงานี้สุำาคญั
และเว็บไซึ่ต้์ของโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อ BDMS ให้มี้ความีมีั�นี้คงป้ลอดภัย สุอดคล้องต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากลในี้การิริักษัาความีมีั�นี้คง
ป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศ (ISO/IEC 27001, NIST-CSF) พ.ริ.บ.การิริักษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยไซึ่เบอริ์ พ.ศ.2562 และ พ.ริ.บ.คุ้มีคริองข้อมี่ล
สุ�วนี้บุคคล พ.ศ.2562 ซึึ่�งจุะเป็้นี้การิลดความีเสุ้�ยงและความีเสุ้ยหายจุากการิถึ่กโจุมีต้้บนี้ริะบบหริ่อเว็บไซึ่ต้์ขององค์กริ และยังเป็้นี้การิ
สุริ้างความีเชิ่�อมีั�นี้ในี้การิให้บริิการิของโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อ

กริะบวนี้การิดำาเนี้ินี้งานี้จุะคริอบคลุมีการิวางแผนี้ กำาหนี้ดขอบเขต้ ดำาเนี้ินี้การิท้ดสุอบเจุาะริะบบ จุัดท้ำาริายงานี้ผลการิท้ดสุอบ ดำาเนี้ินี้
การิท้ดสุอบเจุาะริะบบซึ่ำ�า และจัุดท้ำาริายงานี้สุรุิป้ผลการิท้ดสุอบเป้ริ้ยบเท้้ยบ ซึึ่�งผลการิดำาเนี้ินี้งานี้พบว�าสุามีาริถึปิ้ดชิ�องโหว�ริะบบงานี้
สุำาคัญ ได้แก� E-Claim, Phuket Sandbox, My B+, Insurance Management System เป้็นี้ต้้นี้

ฝ่่าย Information Security Services ของบริิษััท้ กริ้นี้ไลนี้์ ซึ่ินี้เนี้อริ์จุ้� จุำากัด (GLS) ริ�วมีกับ BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิอย�างต้�อเนี้่�องโดย
การิติ้ดต้ั�ง Firewall ด้วยงบป้ริะมีาณกว�า 8 ล้านี้บาท้และการิสุนัี้บสุนุี้นี้บุคลากริจุาก GLS เพ่�อป้รัิบป้รุิงและเพิ�มีป้ริะสิุท้ธิุภาพในี้การิ
ป้้องกันี้ริะบบเคริ่อข�ายสุาริสุนี้เท้ศของโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อ BDMS ท้ั�งหมีด 17 แห�ง ให้มี้ความีมีั�นี้คงป้ลอดภัย ลดความีเสุ้�ยง
และผลกริะท้บจุากการิโจุมีต้จุ้ากผ่ไ้มี�ป้ริะสุงค์ดจุ้ากภายนี้อกองค์กริ และเพ่�อต้อบสุนี้องต้�อเป้า้หมีายองค์กริในี้การิป้รัิบป้รุิงริะบบการิรัิกษัา
ความีมีั�นี้คงป้ลอดภยัสุาริสุนี้เท้ศใหก้บัโริงพยาบาลและบริษิัทั้ในี้เคริอ่ BDMS ริวมีท้ั�งเพ่�อความีสุอดคลอ้งต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากลในี้การิริกัษัา
ความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศ (ISO/IEC 27001, NIST-CSF) พ.ริ.บ.การิรัิกษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยไซึ่เบอริ์ พ.ศ.2562 และ 
พ.ริ.บ.คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล พ.ศ.2562

โครงการบริการทัดำสอำบเจาะระบบเพ่�อำหาชิ่อำงโหว่	(Penetration	Testing	Services)

โครงการติ่อำเนื�อำงการติิดำติั�ง	Firewall	ระบบเครือำข่ายสารสนเทัศขอำงโรงพยาบาลและบริษััทัในเครือำ	BDMS

Site	Name Progess

โริงพยาบาลกริุงเท้พสุนี้ามีจุันี้ท้ริ์ 100%

โริงพยาบาล ริอยัล พนี้มีเป้ญ 50%

โริงพยาบาลกริุงเท้พเพชิริบุริ้ 100%

โริงพยาบาล ริอยัล อังกอริ์ อินี้เต้อริ์เนี้ชิันี้ 70%

โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้ 40%

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิศริ้นี้คริินี้ท้ริ์ 100%

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิศริ้ริาชิา 100%

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิชิลบุริ้ 100%

โริงพยาบาลบ้เอนี้เอชิ 100%

โริงพยาบาลศริ้ริะยอง 100%

โริงพยาบาลจุอมีเท้้ยนี้ 30%

โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงใหมี� 100%

โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงริาย 100%

โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้ 40%

โริงพยาบาลกริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์ 100%

โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ� 100%

โริงพยาบาลกริุงเท้พสุุริาษัฎิริ์ 100%

ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิพบว�า Firewall ท้้�
ต้ิดต้ั�งสุามีาริถึป้้องกันี้การิโจุมีต้้ผ�านี้ท้าง
เคริ่อข�ายได้ 100% อ้างอิงต้ามีริายงานี้
สุริุป้การิโจุมีต้้ป้ริะจุำาเด่อนี้  และคาดว�า
โคริงการิดังกล�าวจุะสุามีาริถึป้้องกันี้การิ
โจุมีต้้และลดผลกริะท้บของการิโจุมีต้้ผ�านี้
ท้างเคริอ่ข�ายท้้�จุะสุ�งผลใหก้าริบริกิาริหยดุ
ชิะงักและเพ่�อความีต้�อเนี้่�องของริะบบ
เคริอ่ข�ายสุาริสุนี้เท้ศให้พริอ้มีใชิง้านี้แก�ผ่ใ้ชิ้
บริิการิอย�างต้�อเนี้่�อง
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สถานะการดำำาเนินงานดำ�านความมั�นคงป็ลอำดำภัยดำ�านสารสนเทัศขอำง	BDMS

มาติรฐาน	ISO	27001	และ	
ISO	27799

3 โริงพยาบาลและ 2 บริิษััท้ในี้เคริ่อ 
BDMS* ได้ริับการิต้ริวจุริับริองริะบบการิ
จุัดการิความีป้ลอดภัยของข้อมี่ลและการิ
ริักษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยของข้อมี่ลด้านี้

สุุขภาพ (Health Informatics)
 ต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากล

วิเคราะห์จุดำอำ่อำน
ระบบสารสนเทัศ

BDMS ดำาเนี้ินี้การิวิเคริาะห์หาจุุดอ�อนี้ในี้
ริะบบสุาริสุนี้เท้ศ (Vulnerability 

Analysis) และดำาเนี้ินี้การิท้ดสุอบการิ
เจุาะริะบบ (Penetration Test) ในี้

ริะบบงานี้ท้้�สุำาคัญในี้ป้ัจุจุุบันี้

0	กรณ่
ละเมิดำดำ�านความมั�นคงป็ลอำดำภัย

สารสนเทัศ

BDMS ไมี�มี้ข้อริ้องเริ้ยนี้กริณ้ละเมีิดด้านี้
ความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศในี้ป้ี 
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* ครอีบคลุม (1)โรงพิ่ยาบาลกิรุงเที่พิ่พัิ่ที่ยา (2)โรงพิ่ยาบาลพิ่ญาไที่ ศรีราช้า (3)บริษััที่ เนชั้นแนล เฮลท์ี่แคร์ ซิสูเท็ี่มส์ู จำากัิดู (N Health) (4)โรงพิ่ยาบาลกิรุงเที่พิ่สูำานักิงานใหญ่ 
   และ (5)บริษััที่ กิรีนไลน์ ซินเนอีร์จี จำากัิดู (GLS) 
3ดููรายละเอีียดูกิารบริหารจัดูกิารคว็ามเป็นสู่ว็นตัิว็เพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 

นโยบายในการดำำาเนินงานให�สอำดำคล�อำงกับพระราชิบัญ่ญ่ัติิคุ�มครอำงข�อำม้ลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562		
(Policy	on	Personal	Data	Protection	Act	B.E.	2562	Compliance)

BDMS ป้ริะกาศใชิ้นี้โยบายในี้การิดำาเนี้ินี้งานี้ให้สุอดคลอ้งกบัพริะริาชิบญัญัต้ิคุม้ีคริองขอ้มี่ลสุ�วนี้บคุคล พ.ศ.2562 (Policy on Personal 
Data Protection Act B.E. 2562 Compliance) เพ่�อเป็้นี้หลักการิและวิธุป้้ฏิิบัต้ใินี้การิจัุดการิข้อมีล่ให้เป็้นี้ไป้ต้ามีพริะริาชิบัญญัต้คุ้ิมีคริอง
ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลของป้ริะเท้ศไท้ย พ.ศ.2562 คริอบคลุมีคณะกริริมีการิบริิษััท้ ผ่้บริิหาริสุ่งสุุด พนี้ักงานี้ ผ่้ริับจุ้าง และผ่้ท้้�ดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุกับ 
BDMS ซึ่ึ�งเป้็นี้การิแสุดงความีริับผิดชิอบในี้การิด่แลข้อม่ีลและริะบบสุาริสุนี้เท้ศและป้กป้้ององค์กริจุากความีเสุ้�ยงของการิละเมีิดข้อมี่ล
สุ�วนี้บุคคล โดยกำาหนี้ดให้หนี้�วยงานี้ธุุริกิจุทั้�งหมีดรัิบผิดชิอบในี้การิจัุดการิข้อมี่ลและดำาเนี้ินี้การิต้ามีนี้โยบายท้้�ได้ริับการิท้บท้วนี้หากม้ี
กฎิหมีายใหมี�หริอ่ม้ีการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงขอ้กำาหนี้ด โดยคณะกริริมีการิ ISMC ม้ีความีริบัผดิชิอบโดยต้ริงในี้การิกำากบัดแ่ลต้ามีนี้โยบายนี้้� และ
มีอบหมีายความีริับผิดชิอบแก�ทุ้กหนี้�วยงานี้ธุุริกิจุในี้เคริ่อ BDMS เพ่�อการิป้ฏิิบัต้ิต้ามี

การบริหารจัดำการความเป็็นส่วนติัว3

BDMS กำาหนี้ดนี้โยบายและแนี้วป้ฏิิบัต้ิการิบริิหาริจัุดการิความีเป็้นี้สุ�วนี้ตั้วท้้�คริอบคลุมีทุ้กริายละเอ้ยดต้ามีข้อกำาหนี้ดพริะริาชิบัญญัต้ิ
คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act - PDPA) ท้้�จุะบังคับใชิ้ในี้ป้ี 2565 เพ่�อป้ริะสุิท้ธุิภาพการิจุัดการิ
ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลและสุริ้างความีเชิ่�อมีั�นี้แก�ผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ย

ความรับผู้ิดำชิอำบการดำ้แลข�อำม้ล

ผ่้บริหารระดับส่ง
กำากับด่แลข้อมี่ลและรัิบผิดชิอบกำาหนี้ดผ่้ด่แลริะบบต้ามี
ป้ริะเภท้ของข้อมี่ล อนุี้มัีต้ิป้ริะเภท้ความีเป็้นี้สุ�วนี้ตั้วของข้อมี่ล
และการิจัุดการิท้้�เหมีาะสุมีต้ามีริะดับความีอ�อนี้ไหวของข้อมี่ล 
จุัดหาท้รัิพยากริสุำาหริับการิจุัดการิริะบบสุาริสุนี้เท้ศ แก้ไข
ป้ญัหาท้้�เก้�ยวขอ้ง จุดัลำาดบัความีสุำาคญัของการิจุดัการิคณุภาพ
ข้อมี่ล และสุร้ิางความีต้ริะหนี้ักผ�านี้การิฝ่ึกอบริมีการิจุัดการิ
ข้อมี่ลแก�บุคลากริ

หน่ว่ย่งานธุุรกิจทั�งหมด
แต้�งต้ั�งเจุ้าหนี้้าท้้�ป้กป้้องข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล (Data Privacy 
Officer - DPO) ของหนี้�วยงานี้ธุุริกิจุต้ัวเองเพ่�อท้ำาหนี้้าท้้�
ท้างกฎิหมีายในี้การิป้กป้้องข้อม่ีล และจัุดฝึ่กอบริมีความี
สุามีาริถึใหก้บั DPO อย�างต้�อเนี้่�อง เพ่�อใหไ้ดร้ิบัความีริ่เ้พย้ง
พอต้�อการิป้ฏิิบัต้ิหนี้้าท้้�ท้้�จุำาเป้็นี้สุำาหริับองค์กริ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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การจัดำป็ระเภทัและการจัดำการ
ขอำงข�อำม้ลอำ่อำนไหว

จัดทำาราย่การเอกสาร
ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลและข้อมี่ล
อ� อนี้ ไหวจุากริะบบหลั ก
ท้ั�งหมีด

ตรว่จสอบการจัดเก็บ
ข้อมี่ลความีเป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวต้ามี
ป้ริะเภท้จุากแต้�ละแห�งในี้
พ่�นี้ท้้�อย�างเหมีาะสุมี

จัดการข้อม่ลิ
สุำาหริับ ทุ้กกิจุกริริมีต้ามี 
PDPA

ทบทว่นแลิะป็รับป็รุง
คลังของข้อมี่ล การิจุำาแนี้ก
ป้ริะเภท้ความีอ�อนี้ไหว และ 
Data Flow Map

มาติรฐานแนวทัางป็ฏิิบัติิการดำ้แลข�อำม้ลติาม	PDPA

การเก็บแลิะการใช้ข้อม่ลิ
ป้ริะกาศความีเป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวก�อนี้เก็บริวบริวมีข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล
ให้นี้้อยท้้�สุุดเท้�าท้้�จุำาเป้็นี้ต้ามีข้อกำาหนี้ดหริ่อได้ริับความี
ยินี้ยอมีจุากเจุ้าของข้อมี่ลอย�างโป้ริ�งใสุ และจุัดเก็บในี้แหล�งท้้�
เชิ่�อถึ่อได้ แมี�นี้ยำาและง�ายต้�อการิด่แล

การจัดเก็บข้อม่ลิ
ไมี�จัุดเกบ็ขอ้มีล่สุ�วนี้บุคคลท้้�ละเอย้ดอ�อนี้และละเอย้ดอ�อนี้สุง่
ในี้ริะบบหริอ่ชิ�องท้างท้้�ไมี�สุามีาริถึควบคุมีดแ่ลได้ หริอ่จัุดเก็บ
ข้อมี่ลให้นี้้อยท้้�สุุดเมี่�อจุำาเป้็นี้

การเข้าถึงข้อม่ลิ
ป้ริะเมิีนี้แนี้วท้างป้ฏิิบัต้ิเพ่�อจุำากัดการิเข้าถึึงและการิเปิ้ดเผย
ข้อมี่ลท้้�มี้ความีอ�อนี้ไหวและอ�อนี้ไหวมีาก ให้เฉพาะผ้่ใชิ้ท้้�ได้
ริบัอนุี้ญาต้และต้ริวจุสุอบให้บคุลากริท้้�ไดร้ิบัอนุี้ญาต้เห็นี้ขอ้มีล่
สุ�วนี้บุคคลท้้�ม้ีความีอ�อนี้ไหวและอ�อนี้ไหวมีากเมี่�อพิมีพ์ ถึ�าย
สุำาเนี้า หริ่อสุ�งแฟื้กซึ่์

การเป็ิดเผย่/แบ่งป็ันข้อม่ลิ
พัฒนี้าขั�นี้ต้อนี้ท้้�จุำาเป้็นี้และเหมีาะสุมีกับองค์กริ กำาหนี้ด
เง่�อนี้ไขการิยกเลิกการิริะบุต้ัวต้นี้สุำาหริับข้อม่ีลท้้�มี้ความีอ�อนี้
ไหวเพ่�อลดความีเสุ้�ยง ริวมีท้ั�งหา้มีโพสุต้ข์อ้มีล่สุ�วนี้บคุคลและ
ขอ้มีล่อ�อนี้ไหวในี้เวบ็ไซึ่ต์้สุาธุาริณะเวน้ี้แต้�กฎิหมีายจุะอนี้ญุาต้

พัฒนาแลิะป็รับแผนที�ข้อม่ลิ	(Data	Flow	Maps)
ให้เป็็นป็ัจจุบัน
เพ่�อท้ำาความีเข้าใจุวงจุริและการิท้ำางานี้ของข้อม่ีล เพ่�อ
ป้ริะเมิีนี้ความีเสุ้�ยงด้านี้ความีเป็้นี้สุ�วนี้ซึึ่�งม้ีองค์ป้ริะกอบหลัก 
ได้แก� ป้ริะเภท้ข้อมี่ล ริ่ป้แบบข้อมี่ล วิธุ้การิถึ�ายโอนี้ข้อมี่ล ท้้�
ต้ั�งข้อม่ีล และผ้่ท้้�สุามีาริถึเข้าถึึงข้อม่ีลได้ต้ลอดเวลาและผ่้ริับ
ผิดชิอบด่แลริะบบ

การจัดการคุณภาพข้อม่ลิ
จุดัการิคณุภาพขอ้มีล่เพ่�อคณุภาพและความีสุมีบร่ิณข์องขอ้ม่ีล 
ต้ลอดจุนี้แนี้วท้างการิจัุดการิ ริวมีถึงึการิท้ำาความีสุะอาดขอ้มีล่ 
การิกำาหนี้ดมีาต้ริฐานี้ขอ้มีล่ การิท้ำาโป้ริไฟื้ล์ขอ้มีล่ การิริายงานี้
ข้อมี่ล และการิซึ่�อมีแซึ่มีข้อมี่ลเพ่�อป้ริะสุิท้ธุิภาพสุ่งสุุด

นโย่บาย่การเก็บรักษาข้อม่ลิ
จุดัท้ำานี้โยบายต้ามีมีาต้ริฐานี้การิจัุดเก็บและท้ำาลายข้อมีล่ โดย
เก็บริักษัาข้อม่ีลไว้ต้ริาบเท้�าท้้�ใชิ้ต้ามีวัต้ถุึป้ริะสุงค์ท้้�กำาหนี้ดไว้
สุอดคล้องต้ามีกฎิหมีาย ซึึ่�งข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลจุะไมี�ถึ่กท้ำาลาย
ก�อนี้กริณข้อ้กำาหนี้ดใหเ้กบ็ริกัษัา หากบคุคลริอ้งขอใหท้้ำาลาย
ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลของต้นี้ ต้้องติ้ดต้�อสุำานี้ักงานี้ DPO เพ่�อขอ
คำาแนี้ะนี้ำา

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ป็ระเภทัความเป็็นส่วนติัวขอำงข�อำม้ล

ข้อม่ลิอ่อนไหว่มาก
ข้อมี่ลความีลับท้้�ต้้องใชิ้และการิสุ�งต้�ออย�างจุำากัดท้้�สุุด และ
ต้้องป้กป้้องต้ลอดเวลาต้ามีกฎิริะเบ้ยบ อาจุละเมีิดกฎิหมีาย
และขอ้บงัคบั ก�อใหเ้กดิอนัี้ต้ริาย หริอ่ความีเสุย้หายอย�างม้ีนัี้ย
สุำาคัญต้�อบุคคลหริ่อ นี้ิต้ิบุคคลอ่�นี้ หากเป้ิดเผยข้อมี่ลอย�างไมี�
เหมีาะสุมี
ตัวัอย่า่งข้อ้มูลู เชิ�นี้ หมีายเลขป้ริะจุำาต้วัป้ริะชิาชินี้ท้้�เชิ่�อมีโยง
กับข้อมี่ลด้านี้สุุขภาพท้้�ได้ริับการิคุ้มีคริอง เวชิริะเบ้ยนี้ท้้�ริะบุ
ต้วับุคคลได้ ขอ้มีล่ช้ิวมีาต้ริ ขอ้มีล่ท้างพันี้ธุกุริริมี ต้ลอดจุนี้เชิ่�อ
ชิาต้ิ ความีเชิ่�อท้างศาสุนี้า ฯลฯ

ข้อม่ลิส่ว่นตัว่
ข้อมี่ลภายในี้องค์กริท้้�ไมี�เป้็นี้ข้อมี่ลอ�อนี้ไหวและอ�อนี้ไหวมีาก 
ต้อ้งได้รัิบการิอนุี้มีตั้กิ�อนี้เผยแพริ�สุ่�ภายนี้อก และม้ีความีสุำาคญั
ต้�อการิดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุ
ตััวอย่่างข้้อมููล เชิ�นี้ การิสุ่�อสุาริภายในี้ ริายงานี้การิป้ริะชุิมี 
การิกำาหนี้ดค�าริะบบ/ไฟื้ล์บันี้ท้ึก แผนี้โคริงสุริ้างพ่�นี้ฐานี้ และ
ริายงานี้โคริงการิภายในี้

ข้อม่ลิอ่อนไหว่	
ข้อม่ีลป้กป้ิดท้้�ต้้องได้ริับการิป้กป้้องและไมี�ควริคัดลอก เปิ้ด
เผย หริอ่ลบออกจุากฐานี้ขอ้มีล่โดยไมี�ไดร้ิบัอนุี้ญาต้ ต้อ้งม้ีการิ
อนีุ้ญาต้การิเข้าถึึงหริ่อต้ามีข้อกำาหนี้ด ซึึ่�งอาจุก�อให้เกิด
อันี้ต้ริายหริ่อความีเสุ้ยหายต้�อบุคคลหริ่อนิี้ต้ิบุคคลอ่�นี้หาก
สุ่ญหาย เสุ้ยหาย ถึ่กเปิ้ดเผยหริ่อเข้าถึึงโดยบุคคลท้้�ไมี�ได้ริับ
อนีุ้ญาต้ หริ่อวิธุ้การิท้้�ไมี�ได้ริับอนีุ้ญาต้ 
ตัวัอย่า่งข้อ้มูลู เชิ�นี้ ชิ่�อบุคคลริ�วมีกบัหมีายเลขบตั้ริป้ริะจุำาต้วั
ป้ริะชิาชินี้ ท้้�อย่� หมีายเลขโท้ริศัพท้์ หมีายเลขบัต้ริเคริดิต้ 
หมีายเลขบัญชิ้ธุนี้าคาริ บันี้ท้ึกท้างการิเงินี้ ฯลฯ ข้อมี่ลได้ริับ
การิคุม้ีคริองโดยภาริะผก่พนัี้ต้ามีสุญัญาและสุทิ้ธุิ�ในี้ท้ริพัยส์ุนิี้
ท้างป้ัญญา 

ข้อม่ลิสาธุารณะ	
ขอ้มีล่ท้ั�วไป้ท้้�อาจุเผยแพริ�โดยไดร้ิบัอนี้ญุาต้อย�างเหมีาะสุมีแก�
สุาธุาริณะ ไมี�เป็้นี้ความีลับหริ่อม้ีความีเป้็นี้สุ�วนี้ต้ัว และไมี�ม้ี
ภาริะผ่กพันี้ท้างกฎิหมีายในี้การิป้กป้้องข้อมี่ลนี้้� ไมี�ว�าในี้กริณ้
ใดการิเป้ิดเผยข้อมี่ลนี้้�จุะต้้องไมี�ละเมีิดกฎิหมีายลิขสุิท้ธุิ�

การป็ระมวลผู้ลข�อำม้ลส่วนบุคคลขอำงผู้้�ใชิ�บริการ	
BDMS	(Patient	Privacy	Notice)

BDMS จุะป้ริะมีวลผลข้อมีล่สุ�วนี้บุคคลของผ่ใ้ชิบ้ริกิาริต้ามีพริะริาชิ
บัญญัต้ิคุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล พ.ศ. 2562 และเท้�าท้้�จุำาเป้็นี้ท้้�
ชิอบด้วยกฎิหมีาย (Lawful Basis of Processing) และเมี่�อได้ริับ
ความียนิี้ยอมีจุากผ่ใ้ชิบ้ริกิาริท้กุคนี้ ในี้การิเป้ดิเผยขอ้มีล่สุ�วนี้บคุคล
ด้านี้สุุขภาพแก�คณะแพท้ย์ พยาบาล และ/หริ่อ บุคลากริอ่�นี้ ๆ ในี้
สุถึานี้พยาบาลโดยม้ีริะยะเวลาในี้การิเก็บริักษัาข้อม่ีลสุ�วนี้บุคคล
ต้ามีข้อกำาหนี้ดท้้�เก้�ยวข้องไมี�เกินี้ 10 ป้ีนัี้บจุากวันี้ท้้�ริับการิรัิกษัา
พยาบาลคริั�งสุุดท้้าย ก�อนี้ท้ำาลายข้อม่ีลทั้�งหมีดทั้�งในี้ริ่ป้แบบ
กริะดาษัและริ่ป้แบบอิเล็กท้ริอนิี้กสุ์ท้ิ�ง ยกเว้นี้กริณ้ข้อพิพาท้ท้้�
จุำาเป้็นี้ต้้องเก็บข้อมี่ลไว้ต้ามีคำาสุั�งของหนี้�วยงานี้ภาคริัฐ
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ข้อม่ลิระบุตัว่ตน (Personal	Data)
เชิ�นี้ ชิ่�อ นี้ามีสุกลุ เลขท้้�บตั้ริป้ริะชิาชินี้ ริป่้ถึ�ายใบหน้ี้า เพศ วนัี้
เดอ่นี้ปี้เกดิ หนี้งัสุอ่เดนิี้ท้าง หริอ่หมีายเลขท้้�ริะบตุ้วัต้นี้อ่�นี้ ๆ

ข้อม่ลิสำาหรับการติดต่อ	(Contact	Data) 
เชิ�นี้ ท้้�อย่� หมีายเลขโท้ริศัพท้์ อ้เมีล

ข้อม่ลิการเงิน (Financial	Data) 
เชิ�นี้ ขอ้มีล่การิเริย้กเกบ็เงนิี้ ขอ้มีล่บตั้ริเคริดติ้หริอ่เดบติ้ ขอ้มีล่
ใบเสุริ็จุ ข้อมี่ลใบริาคา

ข้อม่ลิการสมัครข่าว่สารแลิะการเข้าร่ว่มกิจกรรมทางการ
ตลิาด	(Marketing	Data)
เชิ�นี้ ข้อมี่ลท้้ใชิ้ในี้การิลงท้ะเบ้ยนี้เพ่�อรัิบข�าวสุาริและเข้าริ�วมี
กิจุกริริมีท้างการิต้ลาด

ข้อม่ลิสถิติ	(Statistical	Data)
เชิ�นี้ ข้อมี่ลท้้�ไมี�ริะบุต้ัวต้นี้ จุำานี้วนี้ผ่้ป้่วย และจุำานี้วนี้การิเข้า
ชิมีเว็บไซึ่ต้์

ข�อำม้ลส่วนบุคคลทั่�เก็บรวบรวมจากผู้้�ใชิ�บริการ

ข้อม่ลิจากการเข้าใช้เว่็บไซีต์	(Technical	Data)
เชิ�นี้ หมีายเลข IP Address ของคอมีพิวเต้อริ์ ชินี้ิดของ
บริาวเซึ่อริ์ ข้อม่ีล Cookies การิต้ั�งค�าเริ่�องเขต้เวลา (Time 
Zone) ริะบบป้ฏิิบัต้ิการิ แพลต้ฟื้อร์ิมีและเท้คโนี้โลย้ของ
อุป้กริณ์ท้้�ใชิ้เข้าเว็บไซึ่ต้์ และริะบบการินัี้ดหมีายออนี้ไลน์ี้ 
(Online Appointment System)

ข้อม่ลิด้านสุขภาพ	(Health	Data) 
เชิ�นี้ ข้อมี่ลการิริักษัาพยาบาล ริายงานี้ท้้�เก้�ยวกับสุุขภาพกาย
และสุุขภาพจุิต้ การิด่แลสุุขภาพของผ้่รัิบบริิการิ ผลการิ
ท้ดสุอบจุากหอ้งท้ดลอง การิวนิี้จิุฉยั ชิ่�อโริคท้้�ไดร้ิบัการิวนิี้จิุฉยั 
ขอ้มีล่การิใชิย้าและแพย้า ป้ริะวตั้แิพอ้าหาริ ผลเลอ่ด ผลต้ริวจุ
ท้างห้องป้ฏิิบัต้ิการิ ผลต้ริวจุชิิ�นี้เนี้่�อท้างพยาธุิวิท้ยา ภาพถึ�าย
ท้างริงัสุ้วิท้ยา และริายงานี้ผลการิต้ริวจุท้างริงัสุ้วิท้ยา ริายการิ
ยาท้้�แพท้ย์สัุ�ง ข้อมี่ลท้้�จุำาเป็้นี้ต้�อการิให้บริิการิท้างการิแพท้ย์ 
ข้อมี่ล Feedback และผลการิริักษัา

เพ่�อการตรว่จรักษาโรคแลิะให้บริการด้านสุขภาพ
ภายในี้เคริ่อข�ายหริ่อริะหว�างสุถึานี้พยาบาล

เพ่�อการศึกษาว่ิเคราะห์พัฒนาคุณภาพ
ของการิริักษัาพยาบาลโดยไมี�บ�งชิ้�ต้ัวต้นี้

เพ่�อการใช้สิทธุ์เรีย่กค่าสินไหมทดแทน
จุากบริิษััท้ป้ริะกันี้ภัยหริ่อใชิ้สุิท้ธุิ�เบิกค�าริักษัาพยาบาล

เพ่�อเป็ิดเผย่ข้อม่ลิให้ผ่้ที�ส่งท่านมาตรว่จ
หรือเป็็นผ่้ชำาระเงิน
(เมี่�อยินี้ยอมีให้เป้ิดเผยข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล)

วัติถุป็ระสงค์การป็ระมวลผู้ลข�อำม้ลส่วนบุคคลขอำงผู้้�ใชิ�บริการทั่�ติ�อำงไดำ�รับความยินยอำม

เพ่�อการเชื�อมโย่งฐานข้อม่ลิเว่ชระเบีย่นอิเลิ็กทรอนิกส์
ริะหว�างสุถึานี้พยาบาลผ�านี้
แอป้พลิเคชิันี้โท้ริศัพท้์

เพ่�อว่ัตถุป็ระสงค์ทางการตลิาด
ต้ามีสุภาวะสุุขภาพหริ่อสุ่�อสุาริข้อม่ีลข�าวสุาริด้านี้การิแพท้ย์ 
และข้อเสุนี้อสุินี้ค้าและบริิการิ (ต้ามีท้้�ได้ให้ความียินี้ยอมี)

เพ่�อป็ฏิิบัติตามสัญิญิา
ในี้ฐานี้ะท้้�เป้น็ี้ผ่รั้ิบบริกิาริกับบริษิัทั้ฯ หริอ่ดำาเนี้นิี้ต้ามีคำาขอในี้
การิเข้าท้ำาสุัญญากับบริิษััท้ฯ

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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สิทธุ์ในการเพ่กถอนคว่ามย่ินย่อม
(Right	to	Withdraw	Consent)

สิทธุ์ในการลิบข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ
(Right	to	Erasure)

สิทธุ์ในการคัดค้านการป็ระมว่ลิผลิ
ข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ	
(Right	to	Object)

สิทธุ์ในการให้โอนย่้าย่ข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ
(Right	to	Data	Portability)

สิทธุ์ในการระงับการใช้ข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ
(Right	to	Restriction	of	Processing)

สิทธุ์ในการแก้ไขข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ
ให้ถ่กต้อง
(Right	to	Rectification)

สิทธุ์ในการเข้าถึงข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ
(Right	of	Access)

สิทัธุิเจ�าขอำงข�อำม้ลส่วนบุคคลติาม	PDPA	(BDMS	Data	Subject	Rights)

เจุา้ของขอ้มีล่สุ�วนี้บคุคลสุามีาริถึย่�นี้คำาริอ้งขอดำาเนี้นิี้การิข้อมีล่สุ�วนี้บคุคลต้ามีสิุท้ธุขิองเจุา้ของขอ้มีล่สุ�วนี้บุคคลท้้�กำาหนี้ดในี้พริะริาชิบญัญตั้ิ
คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล พ.ศ.2562 ผ�านี้ชิ�องท้างท้้�เป้็นี้ลายลักษัณ์อักษัริ โท้ริศัพท้์ หริ่ออ้เมีล ซึ่ึ�งต้้องดำาเนี้ินี้การิแล้วเสุริ็จุภายในี้ 30 วันี้ 
และขอขยายเวลาได้อ้กไมี�เกินี้ 60 วันี้ ต้ามีริายละเอ้ยดดังนี้้�

1.	DPIA	Identification
พิจุาริณากิจุกริริมีท้้�บริิษััท้
ดำา เนี้ินี้การิหริ่อมี้แผนี้การิ
ดำาเนี้ินี้งานี้ว�าต้้องท้ำา DPIA 
หริ่อไมี� 

2.	Description
อธุิ บ า ย ริ า ยละ เ อ้ ย ด ขอ ง
กริะบวนี้การิใชิ้ข้อมี่ลสุ�วนี้
บุคคลเพ่�อกิจุกริริมีนี้ั�นี้  

3.	Consultation
หาริ่อกับ DPO และฝ่่ายท้้�
เ ก้� ย วข้ อ ง ถึึ งแนี้วท้างการิ
ดำาเนี้ินี้การิให้เกิดความีมัี�นี้คง
ป้ลอดภัยในี้ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคค

4.	Necessity	&	
Proportionality
ริะบุความีจุำาเป้็นี้ในี้การิดำาเนี้ินี้
กิจุกริริมีและแนี้วท้างการิ
ดำาเนี้ินี้การิให้ได้สุัดสุ�วนี้ 

5.	Risk	Assessment
ป้ริะเมีนิี้ความีเสุ้�ยงท้้�จุะกริะท้บ
ต้�อเจุ้าของข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล

6.	Measures	to	
Mitigation
ริะบุมีาต้ริการิเพ่�อลดความี
เสุ้�ยง 

7.	Documentation	&	
Planning
บันี้ท้ึกริายละเอ้ยดแต้�ละขั�นี้
ต้อนี้เป้็นี้เอกสุาริและหาริ่อกับ 
DPO ว�าแผนี้การิสุอดคลอ้งกบั 
PDPA หริ่อไมี� 

8.	Monitoring	&	Review
ต้ริวจุสุอบและท้บท้วนี้ว�าม้ี
ความีเสุ้�ยงเพิ�มีขึ�นี้หร่ิอลดลง
และควริป้รัิบเป้ล้�ยนี้แนี้วท้าง
การิดำาเนี้ินี้กิจุกริริมีอย�างไริ

แนวป็ฏิิบัติิเก่�ยวกับการป็ระเมินผู้ลกระทับดำ�านการคุ�มครอำงข�อำม้ลส่วนบุคคล		
(Data	Protection	Impact	Assessment-DPIA)4

BDMS กำาหนี้ดแนี้วป้ฏิบิตั้เิก้�ยวกบัการิป้ริะเมิีนี้ผลกริะท้บดา้นี้การิ
คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล (Data Protection Impact 
Assessment - DPIA) เพ่�อบริิหาริจุัดการิผลกริะท้บท้้�อาจุเกิดขึ�นี้
จุากการิใชิ้ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลโดยมี้ริายละเอ้ยดดังนี้้�

Risk
Assessment

1

5

2

37

8

46

DPIA
Identification

DescriptionMonitoring	
&	Review

ConsultationDocumentation
&	Planning

Necessity	&	
Proportionality

Measures	to	
Mitigation

4GRI 2-23
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นี้อกจุาก C.I.A ยังมี้การิจุัดท้ำาริายงานี้ผลการิดำาเนี้ินี้การิเก้�ยวกับการิท้ดสุอบการิสุำาริองและก่้ค่นี้ข้อมี่ลในี้เซึ่ิริ์ฟื้เวอริ์ จุัดท้ำาแผนี้การิซึ่้อมี 
Code7 (Computer System Down) จุัดท้ำาแผนี้รัิบมี่อเม่ี�อเกิดเหตุ้การิณ์ข้อมี่ลริั�วไหลและแผนี้รัิบมี่อเม่ี�อเกิดเหตุ้การิณ์ริ้ายแริง และ
กำาหนี้ดบท้ลงโท้ษัเมี่�อเกิดเหตุ้การิณ์ท้้�ละเมีิดการิเข้าถึึงข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลจุากบุคคลท้้�ไมี�มี้สุ�วนี้เก้�ยวข้อง โดยมี้ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิดังนี้้�

โครงการสร�างความป็ลอำดำภัยให�กับข�อำม้ลส่วนบุคคล	

การรักษาคว่ามลิับของข้อม่ลิ	(Confidentiality)
กำาหนี้ดบัญชิแ้ละลำาดบัขั�นี้ผ่ใ้ชิง้านี้ในี้การิเขา้ถึงึข้อมีล่ พร้ิอมีเขา้ริหสัุขอ้มีล่ (Encrypt) เม่ี�อสุ�งข้อมีล่
ออกไป้ภายนี้อกผ�านี้ท้างสุ�วนี้ต้�อป้ริะสุานี้โป้ริแกริมีป้ริะยุกต้ ์(API) พร้ิอมีริกัษัาความีป้ลอดภัยใหก้บั
แหล�งจุดัเกบ็ข้อมีล่ และใชิเ้ท้คโนี้โลยป้้อ้งกนัี้การิคกุคามีผสุมีผสุานี้ (Deep Security) ในี้การิป้อ้งกันี้
เซึ่ิริ์ฟื้เวอริ์ สุอดคล้องต้ามีนี้โยบาย “การิบริิหาริจัุดการิบัญช้ิผ้่ใชิ้งานี้ข้อม่ีลและริะบบสุาริสุนี้เท้ศ” 
บุคลากริ

การรักษาคว่ามถ่กต้องของข้อม่ลิ	(Integrity)
ต้ริวจุสุอบความีถึก่ต้อ้งของข้อมีล่ โดยท้ดสุอบการิสุำาริองและก่ค้น่ี้ข้อมีล่ (Backup & Restore) เพ่�อ
เชิ็คว�าข้อมี่ลถึ่กต้้องคริบถึ้วนี้

การทำาให้ระบบมีเสถีย่รภาพ	(Availability)
มี้การิกริะจุายการิเข้าใชิ้งานี้ริะบบและจุัดการิริะบบบริิหาริจุัดการิข้อมี่ลสุุขภาพผ่้ป้่วย (TrakCare) 
เพ่�อการิใชิ้งานี้ได้ต้�อเน่ี้�องเม่ี�อเกิดเหตุ้ฉุกเฉินี้ ริวมีท้ั�งท้ำาริะบบสุำาริอง (Backup) เพ่�อสุามีาริถึก่้ค่นี้
ข้อมี่ลได้ หากข้อมี่ลเสุ้ยหาย และต้ริวจุสุอบความีพริ้อมีในี้การิใชิ้งานี้ในี้ด้านี้ต้�าง ๆ อย�างต้�อเนี้่�อง

0	กรณ่

สุำาหริับการิริ้องเริ้ยนี้เหตุ้การิณ์ท้้�เก้�ยวข้อง
กับการิริั�วไหลของข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลของผ่้ใชิ้บริิการิ

ต้ามีเป้้าหมีายท้้�กำาหนี้ด

0	กรณ่

สุำาหริับการิเข้าถึึงข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลจุากบุคคลท้้�ไมี�เก้�ยวข้อง
ต้ามีเป้้าหมีายท้้�กำาหนี้ด

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิสุุขุมีวิท้และโริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิภายใต้้เคริ่อ BDMS 
ดำาเนี้นิี้โคริงการิสุริา้งความีป้ลอดภยัใหกั้บขอ้มีล่สุ�วนี้บคุคล สุอดคลอ้งต้ามีนี้โยบายคุม้ีคริอง
ขอ้มีล่สุ�วนี้บุคคลท้ั�งภายในี้และภายนี้อกองค์กริ ริวมีถึงึพริะริาชิบัญญัต้คุ้ิมีคริองข้อมีล่สุ�วนี้
บคุคล พ.ศ.2562 โดยอาศัยหลกัการิริกัษัาความีป้ลอดภยัท้างขอ้มีล่ท้้�คริอบคลุมีการิริกัษัา
ความีลับของข้อมี่ล (Confidentiality) การิริักษัาความีถึ่กต้้องของข้อมี่ล (Integrity) และ
การิท้ำาให้ริะบบมี้เสุถึ้ยริภาพในี้การิให้บริิการิอย�างต้�อเนี้่�อง (Availability) หริ่อ C.I.A เพ่�อ
วางแผนี้ริบัมีอ่และกำาหนี้ดมีาต้ริการิเมี่�อเกดิเหต้กุาริณด์า้นี้ความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยของขอ้มีล่
สุ�วนี้บุคคล และป้้องกันี้ความีเสุ้ยหายและลดผลกริะท้บท้้�จุะเกิดขึ�นี้ และเพ่�อสุร้ิางความี
เชิ่�อมีั�นี้ต้�อผ่้ริับบริิการิให้มี้ความีเชิ่�อมีั�นี้ในี้องค์กริ โดยมี้แนี้วป้ฏิิบัต้ิเพ่�อความีป้ลอดภัยของ
ข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลต้ามี C.I.A ดังนี้้�

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการสร�างความติระหนักร้�ดำ�านการใชิ�ข�อำม้ลและความเป็็นส่วนติัวขอำงข�อำม้ล

โครงการพัฒนาความเป็็นส่วนติัวเว็บไซติ์	BDMS	-	Cookie	Consent	and	Privacy	Notices

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิสุุขุมีวิท้และโริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิภายใต้้เคริ่อ BDMS 
ดำาเนี้ินี้โคริงการิสุริ้างความีต้ริะหนี้ักริ่้ให้กับพนี้ักงานี้ในี้องค์กริเก้�ยวกับการิใชิ้ข้อม่ีลและ
ความีเป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวของข้อมี่ลสุอดคล้องต้ามีพริะริาชิบัญญัต้ิคุ้มีคริองข้อม่ีลสุ�วนี้บุคคล 
พ.ศ.2562 โดยเฉพาะการิจุัดการิข้อม่ีลสุ�วนี้บุคคลและข้อม่ีลด้านี้การิริักษัาพยาบาลของ
ผ่ร้ิบับริกิาริจุำานี้วนี้มีากในี้ริะบบ Hospital Information Systems ของแต้�ละโริงพยาบาล 
ให้มี้ความีพริ้อมีริับมี่อด้านี้การิริักษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยต้�อข้อม่ีลสุ�วนี้บุคคล ต้ลอดจุนี้
ท้ริาบถึึงผลกริะท้บหากเกิดการิละเมีิดข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล เพ่�อลดความีเสุ้�ยงเริ่�องการิละเมีิด
สุิท้ธุิข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคลและหล้กเล้�ยงการิฟื้้องริ้องดำาเนี้ินี้คด้โดยเจุ้าของข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล

โคริงการิดงักล�าวดำาเนี้นิี้การิในี้ริป่้แบบการิป้ริะกาศใชิน้ี้โยบายคุม้ีคริองขอ้มีล่สุ�วนี้บคุคลท้ั�ง
ภายในี้และภายนี้อกองค์กริ ริวมีท้ั�งจุัดฝ่ึกอบริมีและท้ดสุอบป้ริะเมีินี้ผลเริ่�องริะเบ้ยบ
นี้โยบายการิคุม้ีคริองขอ้มีล่สุ�วนี้บคุคลและความีมัี�นี้คงป้ลอดภยัผ�านี้แอป้พลเิคชินัี้หริอ่ชิ�อง
ท้าง E-Learning ท้้�กำาหนี้ด ท้ั�งนี้้�เพ่�อให้สุามีาริถึควบคุมีและลดความีเสุ้�ยงเริ่�องการิละเมีิด
สุิท้ธุิของข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล หล้กเล้�ยงการิฟื้้องริ้องดำาเนี้ินี้คด้โดยเจุ้าของข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล 
และลดความีเสุ้�ยงการิริั�วไหลของขอ้มีล่สุ�วนี้บคุคล เพ่�อสุริา้งความีเชิ่�อมีั�นี้ในี้องคก์ริใหแ้ก�ผ่้
ใชิ้บริิการิสุ่งสุุด โดยมี้ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิดังนี้้�

ฝ่า่ย Information Security Services ของบริษิัทั้ กริน้ี้ไลนี้ ์ซึ่ินี้เนี้อริ์จุ้� จุำากดั (GLS) ริ�วมีกบั BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิพัฒนี้าความีเป้็นี้สุ�วนี้
ต้วัของเวบ็ไซึ่ต้ ์BDMS ในี้ริป่้แบบการิติ้ดต้ั�ง Cookie consent และ Privacy Notice ให้กบัเวบ็ไซึ่ต้โ์ริงพยาบาลและบริษิัทั้ในี้เคริอ่ BDMS 
ด้วยงบป้ริะมีาณกว�า 1.5 ล้านี้บาท้และการิสุนี้ับสุนีุ้นี้บุคลากริจุาก GLS เพ่�อต้อบสุนี้องกลยุท้ธุ์องค์กริท้้�บริิษััท้ให้ความีสุำาคัญในี้ด้านี้การิ
ริักษัาความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศ และความีสุอดคล้องต้ามีข้อกำาหนี้ดของพริะริาชิบัญญัต้ิคุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล พ.ศ.2562 ริวมี
ท้ั�งเป้็นี้การิป้้องกันี้การิถึ่กริ้องเริ้ยนี้หริ่อเริ้ยกริ้องค�าเสุ้ยหายจุากผ่้เข้ามีาใชิ้บริิการิเว็บไซึ่ต้์กริณ้องค์กริไมี�ป้ฏิิบัต้ิต้ามีข้อกำาหนี้ด

โคริงการิดังกล�าวคาดว�าจุะสุนัี้บสุนุี้นี้ให้บคุลากริทุ้กคนี้ในี้องค์กริม้ีความีริ่แ้ละความีต้ริะหนัี้กต้�อแนี้วป้ฏิบัิต้ดิา้นี้ความีป้ลอดภัยสุาริสุนี้เท้ศ
และไซึ่เบอริ ์สุามีาริถึใชิง้านี้ท้ริพัยากริสุาริสุนี้เท้ศอย�างถึก่ต้อ้ง เพ่�อป้อ้งกนัี้และลดความีเสุ้�ยงจุากภยัคกุคามีและอาชิญากริริมีท้างไซึ่เบอริ์
ท้้�สุามีาริถึสุ�งผลกริะท้บต้�อชิ่�อเสุ้ยงและความีนี้�าเชิ่�อถึ่อขององค์กริ 

87%
บุคลากริในี้องค์กริริับท้ริาบและศึกษัา

ริะเบ้ยบนี้โยบายการิคุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้
บุคคลและความีมีั�นี้คงป้ลอดภัยเท้้ยบกับ

เป้้าหมีายท้้�มีากกว�า 85%

80%
ของบุคลากริท้้�เก้�ยวข้องได้ริับการิอบริมี 
เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�มีากกว�า 80% ของ

พนี้ักงานี้ท้้�เก้�ยวข้องท้ั�งหมีด

5คะแนี้นี้เฉล้�ย

การิท้ำาแบบท้ดสุอบของบุคลากริผ�านี้
แอป้พลิเคชิันี้หริ่อชิ�องท้าง

E-Learning

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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สถานะการดำำาเนินงานดำ�านความเป็็นส่วนติัวขอำงโรงพยาบาลในเครือำ	BDMS	ป็ี	2564

ไมี�มี้กริณ้ริ้องเริ้ยนี้ท้้�เก้�ยวข้องกับการิริั�วไหลข้อมี่ลความีเป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวของผ่้ใชิ้บริิการิท้้�ได้ริับการิย่นี้ยันี้จุากทุ้กชิ�องท้าง 

0	กรณ่ร�อำงเรียน

จุากหนี้�วยงานี้ภายนี้อก
0	กรณ่ร�อำงเรียน

จุากหนี้�วยงานี้กำากับด่แล

0 กรณ่5

ท้้�ได้ริับการิย่นี้ยันี้
ด้านี้ข้อมี่ลผ่้ใชิ้บริิการิริั�วไหล 
ถึ่กโจุริกริริมี หริ่อสุ่ญหาย

หลิักการแลิะแนว่คว่ามคิดเรื�อง
การคุ้มครองข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ

(PDPA	Introductory	Concept)

การรักษาคว่ามมั�นคงป็ลิอดภัย่ไซีเบอร์
แลิะการคุ้มครองข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ
(Data	Protection,	Information	
Security	&	Cybersecurity	

Foundation)

การจัดการด้านการ
คุ้มครองข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ

(PDPA	Protocols	-	Data	Subject	
Rights	&	Incidents	Management)

หลิักการสำาคัญิของพระราชบัญิญิัติ
คุ้มครองข้อม่ลิส่ว่นบุคคลิ	พ.ศ.2562

(PDPA	Legal	Foundation)

การจัดการด้านการคุ้มครองข้อม่ลิ
ส่ว่นบุคคลิสำาหรับ	HR

(PDPA	for	Human	Resources	
Management)

การบริการจัดการด้านธุรรมาภิบาลิ
ข้อม่ลิแลิะ	Privacy	Program

(Data	Governance	Foundation	
&	Risks	Management	

Foundation)

หน้าที�ตามกฎหมาย่ขององค์กร
แลิะผ่้ที�เกี�ย่ว่ข้อง

(Roles	&	Responsibilities)

กฎหมาย่การแพทย่์แลิะกฎหมาย่ธุุรกิจ
ป็ระกันที�เกี�ย่ว่ข้องกับ	PDPA

(PDPA	Case	Study	in	Healthcare	
&	Insurance	Sectors)

การว่างแผนแลิะกรอบเว่ลิา
การดำาเนินการ

(PDPA	Compliance	Checklist	
and	Timeline	Management)

โครงการฝึึกอำบรมเจ�าหน�าทั่�คุ�มครอำงข�อำม้ลส่วนบุคคล		
(Data	Protection	Officer	-	DPO)

BDMS กำาหนี้ดโคริงการิฝ่ึกอบริมีเจุ้าหนี้้าท้้�คุ้มีคริองข้อมี่ลสุ�วนี้บุคคล (Data Protection 
Officer - DPO) ให้แก�ผ่้บริิหาริฝ่่ายหริ่อเจุ้าหน้ี้าท้้�อาวุโสุจุากฝ่่ายท้้�เก้�ยวข้องกว�า 60 คนี้ 
ในี้ป้ี 2564 โดยมี้ริะยะเวลากว�า 35 ชิั�วโมีง โดยวิท้ยากริจุากมีหาวิท้ยาลัยหอการิค้าไท้ย 
ซึ่ึ�งผลดำาเนี้นิี้โคริงการิฝ่กึอบริมีพบว�าผ่เ้ขา้ริ�วมีโคริงการิดงักล�าวผ�านี้การิฝ่กึอบริมีและผ�านี้
ท้ดสุอบความีริ่ท้้ั�งหมีด โคริงการิดังกล�าวจุะดำาเนี้นิี้การิอก้คริั�งใหแ้ก�ผ้่ท้้�เก้�ยวขอ้งในี้ปี้ 2565 
ท้ั�งนี้้�หัวข้อการิฝึ่กอบริมีโคริงการิดังกล�าวคริอบคลุมีป้ริะเด็นี้สุำาคัญและกริณ้ศึกษัาท้้�
เก้�ยวข้องดังนี้้�

5GRI 418-1

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

47มากกว่่าคว่ามเป็็นเลิิศ



คุณภาพการให้บริการและความปลอดูภัยของผู้ป่วย

สี่ถานให้บริกี่ารดู้านสุี่ขภาพจำาเป็นต่้องม่กี่ระบวนกี่ารจัดูกี่ารคุณภาพกี่ารให้บริกี่าร โดูยเฉพาะโรงพยาบาลท่�ความ
ปลอดูภัยของผูู้้ป่วยต่้องมาเป็นอันดูับแรกี่ BDMS จึงกี่ำาหนดูนโยบายควบคุมคุณภาพกี่ารให้บริกี่ารและแนวทาง
กี่ารดูำาเนินงานภายในองค์กี่รท่�สี่อดูคล้องกี่ับมาต่รฐานทั�งในระดัูบประเทศและระดูับสี่ากี่ล เพ่�อป้องกี่ันความเส่ี่�ยง
ท่�สี่ามารถเกี่ิดูข้�นต่่อช้ื�อเส่ี่ยงองค์กี่รหากี่ม่กี่รณ่ร้องเรียนดู้านความปลอดูภัยของผูู้้ป่วยท่�มาจากี่กี่ารดูำาเนินงานท่�
ไม่ม่คุณภาพ

การบริหารจัดำการคุณภาพการให�บริการ1

BDMS กำาหนี้ดให้โริงพยาบาลในี้เคริ่อต้้องกำาหนี้ดนี้โยบายคุณภาพและแผนี้งานี้เพ่�อพัฒนี้าคุณภาพการิให้บริิการิท้างการิแพท้ย์ให้เป้็นี้
มีาต้ริฐานี้เดย้วกันี้ กำากบัดแ่ลโดยคณะกริริมีการิกำากับดแ่ลมีาต้ริฐานี้องค์กริรัิบผดิชิอบคำานี้งึถึงึหลักการิข้อกำาหนี้ดและมีาต้ริฐานี้ท้้�เก้�ยวข้อง 
จุัดท้ำาค่�มี่อและกำาหนี้ดโคริงการิด้านี้การิพัฒนี้าคุณภาพเพ่�อสุนัี้บสุนุี้นี้การิดำาเนิี้นี้งานี้ให้เกิดความีป้ลอดภัยสุ่งสุุดแก�ผ่้ป่้วย นี้อกจุากนี้้�ยัง
กำาหนี้ดให้โริงพยาบาลเคริ่อข�ายริับริองมีาต้ริฐานี้การิให้บริิการิท้างการิแพท้ย์ท้ั�งในี้ริะดับป้ริะเท้ศและริะดับสุากลเพ่�อเป้็นี้กริอบสุำาหรัิบ
การิดำาเนี้ินี้งานี้ท้้�คริอบคลุมีทุ้กมีิต้ิต้ั�งแต้�การิเอาใจุใสุ�ผ่้ป้่วยจุนี้ถึึงการิบริิหาริจุัดการิภายในี้องค์กริ 

1ดููรายละเอีียดูโครงสูร้างกิารกิำากัิบดููแล นโยบาย และแนว็ที่างกิารบริหารจัดูกิารคุณภาพิ่กิารให้บริกิารเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 

คุณภาพการให�บริการและความป็ลอำดำภัยขอำงผู้้�ป็่วย
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2SIDCER ร่ว็มกัิบ Forum for Ethical Review Committees in Asia and Western Pacific (FERCAP) ซึ�งอียู่ภายใต้ิอีงค์กิารอีนามัยโลกิ TDR/WHO และมาติรฐานขอีงสูำานักิงานกิารวิ็จัยแห่งช้าติิ (National 
  Ethics Committee Accreditation System of Thailand) หรือี NECAST 

การิริับริองคุณภาพสุถึานี้พยาบาล 
Hospital Accreditation Thailand (HA) และ 

Advanced HA

มีาต้ริฐานี้การิด่แล
ริักษัาพยาบาล Joint Commission 

International (JCI)

มีาต้ริฐานี้การิด่แลริักษัา
พยาบาลริายโริค JCI CCPC (Clinical Care 

Program Certificate)

มีาต้ริฐานี้เท้คโนี้โลย้สุาริสุนี้เท้ศ
โริงพยาบาล EMRAM (Electronic Medical 
Record Adoption Model) ของ HIMSS 

Analytics HIMSS (Healthcare Information and 
Management Systems Society)

คุณภาพความีป้ลอดภัย
ของกริะบวนี้การิเคล่�อนี้ย้ายผ่้ป้่วยวิกฤต้ิท้ั�งท้างบก 

ท้างอากาศ และท้างนี้ำ�า 
Commission on Accreditation of Medical 
Transport Systems Global (CAMTS Global 

(US&EU))

การิริับริองคุณภาพ
ห้องป้ฏิิบัต้ิการิของวิท้ยาลัย

พยาธุิวิท้ยาแห�งสุหริัฐอเมีริิกา
College of American Pathologists (CAP) 

Laboratory Accreditation Program 

มีาต้ริฐานี้การิบริิหาริจุัดการิ
ความีป้ลอดภัยของข้อมี่ล 
(ความีมีั�นี้คงสุาริสุนี้เท้ศ)

มีาต้ริฐานี้การิริักษัาความีมีั�นี้คง
ป้ลอดภัยของข้อมี่ลด้านี้สุุขภาพ 

(Health Informatics) 

มีาต้ริฐานี้ริะบบคุณภาพห้องป้ฏิิบัต้ิการิ
ท้างการิแพท้ย์ เพ่�อความีถึ่กต้้องแมี�นี้ยำา

ของผลการิท้ดลองและใชิ้สุนี้ับสุนีุ้นี้ 
การิวินี้ิจุฉัย ริักษัา ควบคุมี 

และป้้องกันี้โริค

มีาต้ริฐานี้ความีป้ลอดภัยในี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิท้างการิ
แพท้ย์ มีุ�งเนี้้นี้ริะบบบริิหาริจุัดการิ  

สุภาพแวดล้อมีท้ั�วไป้ในี้การิท้ำางานี้ มีาต้ริการิป้้องกันี้
อันี้ต้ริาย ความีมีั�นี้คงท้างชิ้วภาพ (Biosecurity)  

และการิจุัดการิของเสุ้ย

มีาต้ริฐานี้ริะบบบริิหาริงานี้
คุณภาพต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากล 

(Quality management system)

ISO 9002 
มีาต้ริฐานี้ริะบบคุณภาพ

ด้านี้การิกำากับด่แลการิผลิต้ 
การิต้ิดต้ั�งและการิบริิการิ

มีาต้ริฐานี้ข้อกำาหนี้ดว�าด้วย
ความีสุามีาริถึของห้องป้ฏิิบัต้ิการิ

ท้ดสุอบและห้องป้ฏิิบัต้ิการิสุอบเท้้ยบ (Testing And 
Calibration Laboratories)

มีาต้ริฐานี้การิริักษัาโดยการิฟื้อกเล่อดด้วยเคริ่�องไต้
เท้้ยมี โดยริาชิวิท้ยาลัยอายุริแพท้ย์แห�งป้ริะเท้ศไท้ย

การิต้ริวจุป้ริะเมีินี้ริับริองคุณภาพคณะกริริมีการิ
จุริิยธุริริมีการิวิจุัยในี้คนี้ โดย The Strategic 

Initiative for Developing Capacity of Ethical 
Review (SIDCER)2 

มีาต้ริฐานี้ Society for Simulation
 in Healthcare สุำาหริับศ่นี้ย์ฝ่ึกอบริมีท้ักษัะ
ท้างคลินี้ิก (BDMS Simulation Center)

มีาต้ริฐานี้แริงงานี้ไท้ย (มีริท้.) 
ริะดับพ่�นี้ฐานี้ โดยกริมีสุวัสุดิการิและคุ้มีคริองแริงงานี้ 

กริะท้ริวงแริงงานี้

มีาต้ริฐานี้การิให้บริิการิ 
ด้านี้เท้คโนี้โลย้ชิ�วยการิเจุริิญพันี้ธุุ์ 

ท้างการิแพท้ย์ต้ามี พริบ.คุ้มีคริองเด็ก 
ท้้�เกิดโดยอาศัยเท้คโนี้โลย้ชิ�วยการิ 

เจุริิญพันี้ธุุ์ท้างการิแพท้ย์ พ.ศ.2558

มาติรฐานอำงค์กรขอำง	BDMS	ทัั�งในระดำับป็ระเทัศและระดำับสากล				
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โครงการ	BDMS	Award	2021	เพ่�อำพัฒนาคุณภาพการให�บริการ	–	Patient	Experience					

โครงการพัฒนาคุณภาพการให�บริการ3

BDMS มีุ�งมีั�นี้พฒันี้าคณุภาพการิใหบ้ริกิาริดา้นี้สุขุภาพริะดบัสุากล
อย�างต้�อเน่ี้�องโดยบร่ิณาการินี้วัต้กริริมีท้้�เกิดป้ริะโยชิน์ี้และสุามีาริถึ
ต้อบสุนี้องความีพงึพอใจุสุง่สุดุแก�ผ่ร้ิบับริกิาริ โดยมีก้าริจุดัเวท้ก้าริ
แลกเป้ล้�ยนี้และถึ�ายท้อดป้ริะสุบการิณ ์การิดแ่ลผ่ป้้ว่ยแบบองคร์ิวมี 
ท้ั�งสุ�วนี้งานี้ความีป้ลอดภัยผ่้ป่้วย งานี้วิจัุย จุนี้เกิดเป็้นี้วัฒนี้ธุริริมี
การิเริ้ยนี้ริ่้อย�างต้�อเนี้่�อง และสุริ้างความียั�งย่นี้ให้แก�บริิษััท้

ในี้ป้ี 2564 BDMS ได้ดำาเนี้ินี้งานี้โคริงการิ BDMS Award 2021 
ออนี้ไลนี้ภ์ายใต้้แนี้วคิด Innovation for Sustainable Healthcare 
โดยคริอบคลุมีหมีวด Patient Experience ท้้�มุี�งเน้ี้นี้การิพัฒนี้า
คุณภาพการิให้บริิการิ ซึ่ึ�งมี้โคริงการิท้้�สุามีาริถึสุ�งมีอบคุณค�าให้แก�
ผ่ร้ิบับริกิาริท้ั�งเชิงิคุณภาพการิให้บริกิาริและม้ีความีป้ลอดภัยสุง่สุดุ
ต้ามีริายละเอ้ยดต้ัวอย�างโคริงการิ ดังนี้้� 

ศน่ี้ยข้์อสุะโพกและเข�าสุงักดัโริงพยาบาลกริงุเท้พอนิี้เต้อริเ์นี้ชัิ�นี้แนี้ล
ไดสุ้�งโคริงการิผ�าตั้ดเป้ล้�ยนี้ข้อสุะโพกเท้ย้มีด้วยเท้คนิี้คใหมี�แบบไมี�
ต้ัดกล้ามีเนี้่�อเพ่�อความีป้ริะท้ับใจุใชิ้ช้ิวิต้ได้ต้ามีต้้องการิ ซึ่ึ�งเป้็นี้
เท้คนี้ิคใหมี�แบบไมี�ต้ัดกล้ามีเน่ี้�อเป็้นี้แห�งแริกในี้ป้ริะเท้ศไท้ยและ
ภ่มีิภาคเอเชิ้ยแป้ซึ่ิฟื้ิก แผลผ�าต้ัดเล็กลง ผ่้ป้่วยฟื้้�นี้ต้ัวอย�างริวดเริ็ว 
ความีเจุ็บป้วดน้ี้อย ไมี�พบภาวะแท้ริกซ้ึ่อนี้หลังผ�าตั้ด ผ่้ป้่วยม้ี
คุณภาพชิ้วิต้ท้้�ด้ต้ามีสุุขภาวะ อ้กทั้�งบริิการิริักษัาในี้ริ่ป้แบบ
โป้ริแกริมีท้้�ควบคุมีค�าใชิ้จุ�ายและริะยะเวลานี้้อยโริงพยาบาลได้
ภายในี้ 5 วันี้

3ดููรายละเอีียดูโครงกิารพัิ่ฒนาคุณภาพิ่ดู้ว็ยนวั็ติกิรรมเพิิ่�มเติิมในบที่ นวั็ติกิรรมและคว็ามร่ว็มมือี 
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โริงพยาบาลกรุิงเท้พเช้ิยงใหมี�ได้สุ�งโคริงการิชิ้วิต้ป้ลอดภัย สุวนี้
หัวใจุไริ้ Hematoma ซึึ่�งเป้็นี้การิป้ริะยุกต์้ใชิ้อุป้กริณ์ป้ริะคองข้อ
มี่อ ‘ล๊อกด้วยรัิก’ ท้้�ชิ�วยจุำากัดการิงอข้อม่ีอของผ่้ป่้วยภายหลังนี้ำา
ท้�อสุายสุวนี้หัวใจุออก เพ่�อป้้องกันี้การิเกิดภาวะแท้ริกซ้ึ่อนี้เล่อด
ออกชิั�นี้ใต้ผิ้วหนี้งัชินี้ดิกอ้นี้ (Hematoma) ในี้ผ่ป่้้วยหลงัต้ริวจุสุวนี้
หัวใจุผ�านี้หลอดเล่อดบริิเวณข้อมี่อ โดยพบว�าผ่้ป้่วยท้้�ใชิ้อุป้กริณ์นี้้�
ไมี�พบภาวะแท้ริกซึ่้อนี้เล่อดออกชัิ�นี้ใต้้ผิวหนัี้งชินิี้ดก้อนี้และผ่้ป้่วย
มี้ความีพึงพอใจุต้�ออุป้กริณ์น้ี้� ทั้�งในี้ด้านี้ความีสุะอาด ความีสุบาย
ขณะสุวมีใสุ�ในี้ริะดับสุ่ง

โริงพยาบาลพญาไท้ 3 ได้สุ�งโคริงการิอุป้กริณ์วัดอุณหภ่มีิภายในี้
เด็กแบบต้�อเน่ี้�อง สุำาหรัิบเด็กเล็กท้้�ม้ีไข้สุ่งและอาจุเกิดภาวะชัิกได้ 
พยาบาลสุามีาริถึติ้ดต้ามีอุณหภมิ่ีของผ่ป่้้วยเด็กได้อย�างต้�อเน่ี้�องโดย
ใชิอ้ปุ้กริณด์งักล�าวแมีข้ณะหลบัซึ่ึ�งจุะไมี�ริบกวนี้เดก็ มีค้วามีสุะดวก 
ง�าย ป้ลอดภัยและใชิ้งานี้ได้ด้ โดยวัดอุณหภ่มีิต้�อเนี้่�องทุ้ก 6 นี้าท้้ 
ซึ่ึ�งอุป้กริณ์จุะแจุ้งเต้่อนี้เป้็นี้สุ้และเสุ้ยง สุามีาริถึสุ�งข้อมี่ลริะยะไกล 
ไป้ยังจุอแสุดงผลท้้�โต้๊ะพยาบาลในี้ทุ้กคริั�งท้้�มี้การิวัดไข้และแจุ้ง
เต้่อนี้เมี่�ออุณหภ่มีิเกินี้ค�าท้้�กำาหนี้ด นี้อกจุากนี้้�โคริงการิดังกล�าวจุะ
ขยายผลการินี้ำาไป้ใชิ้ในี้หลายโริงพยาบาล

โครงการบ้รณาการนวัติกรรมทัางการแพทัย์เพ่�อำการดำ้แลดำ�านสุขภาพสำาหรับผู้้�ป็่วยโรคไม่ติิดำติ่อำเรื�อำรัง	
(Integrated	Care	for	NCDs	Patients	through	Medical	Innovation)

โริงพยาบาลกรุิงเท้พภเ่ก็ต้ดำาเนี้นิี้โคริงการิบร่ิณาการินี้วัต้กริริมีท้างการิแพท้ย์เพ่�อการิดแ่ล
ด้านี้สุุขภาพสุำาหริับผ่้ป่้วยโริคไมี�ติ้ดต้�อเริ่�อรัิง (Integrated Care for NCDs Patients 
through Medical Innovation) เพ่�อเชิ่�อมีโยงการิด่แ่ลสุุขุภาพของป้ริะชิาชินี้อย�างต้�อเนี้่�อง
แบบคริบวงจุริ ต้ั�งแต้�การิจุัดต้ั�งท้้มีด่แลผ่้ป้่วยอย�างต้�อเนี้่�องโดยผสุมีผสุานี้การิใชิ้อุป้กริณ์
ท้างการิแพท้ย์ผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้ (Internet of Medical Things) และริะบบฐานี้ข้อมี่ลผ่้
ป้่วยโริคไมี�ต้ิดต้�อเริ่�อริัง (NCDs Registry) โดยนี้ำาข้อมี่ลผ่้ป้่วยแต้�ละริายมีาออกแบบการิ
ดแ่ลสุขุภาพแบบองคร์ิวมีและอย�างต้�อเนี้่�อง เพ่�อสุริา้งป้ริะโยชินี้แ์ละคณุค�าแก�ผ่ป้้ฏิบิตั้งิานี้
และผ่้ป้่วย ซึ่ึ�งสุามีาริถึลดริะยะเวลาในี้การิริวบริวมีข้อมี่่ลและต้อบสุนี้องบริิการิเริ็วขึ�นี้ ไป้
พริ้อมีกับการิควบคุุมีค�าใชิ้จุ�ายบริิการิสุุขภาพ ลดอัต้ริาการินี้อนี้ในี้โริงพยาบาลซึ่ำ�า และลด
การิเกิดภาวะแท้ริกซ้ึ่อนี้หลอดเลอ่ดหัวใจุขาดเลอ่ดเฉย้บพลับและโริคหลอดเลอ่ดสุมีองในี้
ผ่้ป้่วยความีดันี้โลหิต้สุ่งหลอดเล่อดสุมีองในี้ผ่้ป้่วยความีดันี้โลหิต้สุ่ง

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

51มากกว่่าคว่ามเป็็นเลิิศ



โครงการ	BDMS	Network	Patients	Safety	Culture	Survey

BDMS กำาหนี้ดโคริงการิสุำาริวจุวัฒนี้ธุริริมีความีป้ลอดภัยผ่้ป้่วย (BDMS Network Patients Safety Culture Survey) ในี้กลุ�มีบุคลากริ
ท้างการิแพท้ย์ เชิ�นี้ แพท้ย์ พยาบาล ผ่ช้ิ�วยเหลอ่ผ่ป่้้วย นี้กักายภาพบำาบดั และเจุา้หน้ี้าท้้�สุ�วนี้หน้ี้าท้ั�งหมีด เชิ�นี้ เจุา้หน้ี้าท้้�เวริเป้ล เจุา้หน้ี้าท้้�
แผนี้กลงท้ะเบ้ยนี้ เป็้นี้ต้้นี้ แบบสุอบถึามีท้้�ใชิ้อ้างอิงมีาจุาก Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ป้ริะเท้ศ
สุหริัฐอเมีริิกา โดยมี้การิศึกษัาท้ั�งหมีด 10 หมีวด ได้แก� 

การทำางานเป็็นทีม
(Teamwork)

การสื�อสารเป็ิดกว่้าง
(Communication	Openness)

การตอบสนองต่อข้อผิดพลิาด
(Response	to	Error)

การส่งต่อแลิะแลิกเป็ลิี�ย่นข้อม่ลิการด่แลิผ่้ป็่ว่ย่
(Handoffs	and	Information	Exchange)

การราย่งานเหตุการณ์ด้านคว่าม
ป็ลิอดภัย่ผ่้ป็่ว่ย่

(Reporting	Patient	Safety	
Events)

การสื�อสารแลิะการรับร่้ข้อม่ลิ
เกี�ย่ว่กับคว่ามผิดพลิาด

(Communication	about	Error)

การจัดคนทำางานแลิะสิ�งแว่ดลิ้อมในการทำางาน
(Staffing	and	Work	Place)

การเป็็นองค์กรแห่งการเรีย่นร่้/พัฒนา
อย่่างต่อเนื�อง

(Organization	Learning-
Continuous	Improvement)

ผ่้บริหารสนับสนุนการจัดการโรงพย่าบาลิ
เพ่�อคว่ามป็ลิอดภัย่ผ่้ป็่ว่ย่

(Hospital	Management	Support	for	Patient	Safety)

ผลการิสุำาริวจุจุะชิ�วยให้องค์กริป้ริะเมีินี้สุถึานี้ะปั้จุจุุบันี้ของวัฒนี้ธุริริมีความีป้ลอดภัยของผ่้ป้่วย ริะบุจุุดแข็งและพ่�นี้ท้้�ในี้การิป้ริับป้ริุง
วฒันี้ธุริริมีความีป้ลอดภยัของผ่ป้้ว่ย องคก์ริท้้�มีว้ฒันี้ธุริริมีความีป้ลอดภยัในี้เชิงิบวก ริวมีถึงึ การิสุ่�อสุาริท้้�เกดิจุากความีไวว้างใจุซึ่ึ�งกนัี้และ
กันี้โดยการิรัิบริ่้ริ�วมีกันี้ถึึงความีสุำาคัญของความีป้ลอดภัยและด้วยความีมีั�นี้ใจุในี้ป้ริะสิุท้ธิุภาพของมีาต้ริการิป้้องกันี้ โดยผลการิสุำาริวจุ
วัฒนี้ธุริริมีความีป้ลอดภัยผ่้ป้่วย ป้ี 2564 พบว�า 74% ของบุคลากริท้างการิแพท้ย์มี้ความีเห็นี้เชิิงบวกต้�อการิเสุริิมีสุริ้างสุิ�งแวดล้อมีในี้การิ
สุริ้างวัฒนี้ธุริริมีความีป้ลอดภัยขององค์กริ ซึ่ึ�งมี้ค�าสุ่งกว�าเมี่�อเป้ริ้ยบเท้้ยบกับ AHRQ ค่อ 71%
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ผู้ลการรับรอำงมาติรฐานขอำง	BDMS	ป็ี	2564

BDMS ดำาเนี้นิี้การิต้ามีนี้โยบายและมีาต้ริฐานี้การิใหบ้ริกิาริดา้นี้สุขุภาพคริอบคลมุีการิป้ริะเมีนิี้ผลกริะท้บดา้นี้สุุขภาพและความีป้ลอดภยั
เพ่�อการิพัฒนี้าอย�างต้�อเนี้่�อง โดยมี้ผลการิริับริองดังนี้้� 

11	โรงพยาบาลในเครือำ	BDMS

เข้าริ�วมีการิป้ริะเมีินี้คุณภาพ JCI และได้
ริับการิริับริองคุณภาพท้ั�งหมีด 

13	โรงพยาบาลในเครือำ	BDMS	
ทั่�ม่ศ้นย์บริการการแพทัย์ฉุกเฉิน

ได้ริับการิริับริอง
CAMTS Global (US&EU)

ร�อำยละ	100	ขอำงโรงพยาบาล

มาติรฐาน	JCI	และ/	หรือำ	
HA/Advance	HA

ผ�านี้การิป้ริะเมีินี้และพัฒนี้าการิให้บริิการิ
เพ่�อความีป้ลอดภัยสุ่งสุุดของผ่้ป้่วย4

4GRI 416-1 

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ลูกค้าสัมพันธุ์

ลูกค้าสัมพันธุ์

กี่ารจัดูกี่ารความสี่ัมพันธุ์กี่ับผูู้้ใช้้บริกี่ารโรงพยาบาลอย่างม่ประสี่ิทธุิภาพจะเอื�อให้เกิี่ดูความภักี่ดู่ต่่อกี่ารใช้้บริกี่าร
ในโรงพยาบาลและเพิ�มคุณค่าให้แกี่่องค์กี่รจากี่กี่ารรักี่ษาและขยายฐานลูกี่ค้าในระยะยาว และองค์กี่รยังสี่ามารถขยาย
โอกี่าสี่ทางธุุรกี่ิจผู้่านกี่ารสี่่งมอบบริกี่ารท่�ผู้่านกี่ารวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของลูกี่ค้าและต่รงต่ามความต่้องกี่ารไดู้ 
BDMS เล็งเห็นความสี่ำาคัญของกี่ารบริหารความสี่ัมพันธุ์กี่ับผูู้้ใช้้บริกี่ารทางกี่ารแพทย์จึงกี่ำาหนดูโครงสี่ร้างกี่าร
กี่ำากี่ับดููแลและแนวทางกี่ารวิเคราะห์ความพึงพอใจและความต่้องกี่ารเพ่�อพัฒนาความพึงพอใจของผูู้้ใช้้บริกี่ารโรง
พยาบาลอย่างต่่อเนื�อง

การบริหารจัดำการล้กค�าสัมพันธุ์1

BDMS กำาหนี้ดให้บริิษััท้ในี้เคริ่อต้้องบริิหาริจุัดการิความีสุัมีพันี้ธ์ุล่กค้าอย�างเป้็นี้ริะบบโดยแต้�งต้ั�งคณะท้ำางานี้ป้ริับป้รุิงบริิการิและ
ป้ริะสุบการิณ์ของผ่้ป้่วย (Patient Experience Management Working Team) เพ่�อริับผิดชิอบในี้การิจัุดการิความีสัุมีพันี้ธ์ุกับล่กค้า
ต้ามีกลยทุ้ธุก์าริพฒันี้าความีสุมัีพนัี้ธุก์บัลก่คา้ท้้�คริบท้กุมีติ้ขิองป้จัุจุยัการิใหบ้ริกิาริ ริายงานี้ผลการิดำาเนี้นิี้งานี้ใหแ้ก�ฝ่า่ยคณุภาพการิริกัษัา
พยาบาลและนี้วัต้กริริมีเพ่�อพัฒนี้าคุณภาพการิให้บริิการิอย�างต้�อเนี้่�อง และต้ิดต้ามีความีพึงพอใจุของผ่้ใชิ้บริิการิท้ั�งผ่้ป้่วยนี้อกและผ่้ป้่วย
ในี้โดยป้ริะเมิีนี้ริะดับการิรัิบร้่ิของผ่้ป่้วยถึึงพฤติ้กริริมีการิให้บริิการิท้้�ป้ฏิิบัต้ิเป็้นี้ป้ริะจุำาสุมีำ�าเสุมีอของบุคลากริในี้โริงพยาบาล (Top Box 
Score) เป้็นี้ริายเด่อนี้ ริายไต้ริมีาสุ และริายป้ีอย�างต้�อเนี้่�อง เพ่�อวิเคริาะห์โอกาสุในี้การิพัฒนี้าและกำาหนี้ดโคริงการิท้้�เก้�ยวข้อง 

โครงการสำารวจความพึงพอำใจขอำงผู้้�ป็่วยติามพฤติิกรรมบริการติามการรับร้�ขอำงผู้้�ป็่วย	ป็ี	25642

BDMS กำาหนี้ดให้โริงพยาบาลในี้เคริ่อดำาเนี้ินี้การิสุำาริวจุความีพึงพอใจุของผ่้ป้่วยเป้็นี้ป้ริะจุำาทุ้กเด่อนี้ โดยใชิ้แบบป้ริะเมีินี้จุาก HCAHPS 
(Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ซึ่ึ�งพัฒนี้าขึ�นี้โดย The Centers for Medicare & 
Medicaid Services (CMS) ริ�วมีกับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และได้ริับการิริับริองอย�างเป้็นี้
ท้างการิจุากองค์กริ National Quality Forum ป้ริะเท้ศสุหรัิฐอเมีริกิา โดยม้ีวตั้ถึปุ้ริะสุงค์เพ่�อใชิใ้นี้การิป้ริะเมิีนี้มีมุีมีองผ่รั้ิบบริกิาริท้้�มีต้้�อ
กริะบวนี้การิด่แลท้้�สุำาคัญหลัก ๆ ของโริงพยาบาล เป็้นี้ข้อมี่ลให้สุามีาริถึใชิ้ในี้การิป้รัิบป้รุิงพัฒนี้าคุณภาพโริงพยาบาล โดยม้ีวิธุ้การิคิด
คะแนี้นี้ใชิ้การิคิดจุำานี้วนี้ริ้อยละของผ่้ริับบริิการิท้้�ป้ริะเมีินี้คะแนี้นี้ข้อท้้�สุ่งท้้�สุุดในี้แต้�ะ Scale เริ้ยกว�า Top Box โดยมีาต้ริวัดมีุ�งถึามีความี
เป้น็ี้ป้ริะจุำาสุมีำ�าเสุมีอของบริกิาริในี้แต้�ละสุ�วนี้ เพ่�อสุ�งเสุริมิีวฒันี้ธุริริมีการิใหบ้ริกิาริท้้�มีุ�งให้ผ่รั้ิบบริกิาริเกดิป้ริะสุบการิณท์้้�ดท้้กุคริั�งของการิ
เข้าริับบริิการิ

จุากสุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 ในี้ริะยะเวลา 2 ป้ที้้�ผ�านี้มีา BDMS ม้ีการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงและป้ริบัต้วัเขา้สุ่�วถิึใ้หมี� New Normal 
โดยป้รัิบริ่ป้แบบการิให้บริิการิด้านี้สุุขภาพและรัิกษัามีาต้ริฐานี้คุณภาพบริิการิอย�างต้�อเน่ี้�อง เชิ�นี้ การิให้บริิการิด้านี้การิแพท้ย์แก�ผ่้ป่้วย
โดยริะบบ Telecare การิบริิการิด้านี้สุุขภาพถึึงบ้านี้ ริวมีถึึงการิจุัดสุ�งยาและเวชิภัณฑ์์สุำาหริับผ่้ป้่วย เพ่�อลดการิแพริ�กริะจุายเชิ่�อ ริวมีถึึง
การิริักษัามีาต้ริฐานี้การิบริิการิ สุ�งเสุริิมีให้ผ่้ริับบริิการิเกิดความีเชิ่�อมีั�นี้ และแนี้ะนี้ำาผ่้อ่�นี้

1ดููรายละเอีียดูกิลยุที่ธ์ุกิารดูำาเนินงานเพืิ่�อีคว็ามพึิ่งพิ่อีใจขอีงผู้ใช้้บริกิาร กิระบว็นกิารให้บริกิารติามจุดูสัูมผัสูกิารให้บริกิาร และช่้อีงที่างร้อีงเรียนหรือีแสูดูงคว็ามคิดูเห็นต่ิอีกิารให้บริกิาร เพิิ่�มเติิมทีี่�   
  www.bdms.co.th/sustainability 
2ดูููรายละเอีียดูผลคว็ามพึิ่งพิ่อีใจขอีงผู้ใช้้บริกิารเพิิ่�มเติิมในรายงานประจำาปี ทีี่��https://investor.bangkokhospital.com/th/downloads/annual-report
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ผลการิสุำาริวจุคะแนี้นี้ความีพึงพอใจุในี้ภาพริวมีป้ี 2564 เพิ�มีสุ่งขึ�นี้ โดยมี้คะแนี้นี้ริ้อยละ 90 จุากเป้้าหมีายริ้อยละ 79 คิดเป้็นี้เป้อริ์เซึ่็นี้ต้์
ไท้ลท์้้� 95 เท้ย้บเคย้งกบัโริงพยาบาลในี้ป้ริะเท้ศสุหริฐัอเมีริกิา จุำานี้วนี้ 4,427 แห�ง ท้้�ริายงานี้ HCHPS Score ซึ่ึ�ง BDMS ต้ดิต้ามีพฤต้กิริริมี
บริิการิต้ามีการิริบัริ่ข้องผ่ป้้ว่ยในี้แต้�ละจุดุบริกิาริ (Customer Touch Points) (1 คะแนี้นี้ = ไมี�เคยป้ฏิบิตั้,ิ 4 คะแนี้นี้ = ป้ฏิบิตั้เิป้น็ี้ป้ริะจุำา
สุมีำ�าเสุมีอ) ด้วยเกณฑ์์การิป้ริะเมีินี้ท้้�ชิัดเจุนี้และแสุดงริ่ป้แบบริ้อยละเป้ริ้ยบเท้้ยบกับมีาต้ริฐานี้สุากล โดยมี้ริายละเอ้ยดดังนี้้� 

นี้อกจุากการิป้ริะเมีนิี้ความีพงึพอใจุในี้ภาพ
ริวมีแล้ว บริิษััท้ยังมีก้าริป้ริะเมิีนี้ความีจุงรัิก
ภักด้ท้้�มี้ต้�อสุินี้ค้าและบริิการิ ซึึ่�งหากผ่้รัิบ
บริิการิมีท้้ศันี้คต้ทิ้้�ดต้้�อสุนิี้คา้และบริกิาริ ไมี�
ว�าจุะเกิดจุากความีเชิ่�อมีั�นี้ การินี้ึกถึึง หริ่อ
ต้ริงใจุ จุะท้ำาให้เกิดการิซึ่่�อหริอ่ใชิบ้ริกิาริซึ่ำ�า 
และแนี้ะนี้ำาผ่้อ่�นี้ โดยจุากการิป้ริะเมีินี้พบ
ว�าคะแนี้นี้การิแนี้ะนี้ำาผ่้อ่�นี้มีาใชิ้บริิการิมี้
คะแนี้นี้เพิ�มีสุ่งขึ�นี้จุากริ้อยละ 86 เป้็นี้ริ้อย
ละ 90 ซึึ่�งเม่ี�อเท้ย้บเคย้งกับโริงพยาบาลในี้
ป้ริะเท้ศสุหริัฐอเมีริิกา จุำานี้วนี้ 4,427 แห�ง 
ท้้�ริายงานี้ HCHPS Score คะแนี้นี้ของโริง
พยาบาลในี้เคริ่อ BDMS อย่�ในี้เป้อร์ิเซึ่็นี้ต้์
ไท้ล์ท้้� 95 ในี้ป้ี 2564 

ท้ั�งนี้้�ผลสุำาริวจุในี้ป้ี 2564 จุะใชิ้ป้ริะกอบการิพิจุาริณาโคริงการิในี้ป้ี 2565 และ BDMS จุะดำาเนี้ินี้การิสุำาริวจุริะดับการิริับริ่้ของผ่้ป้่วยถึึง
พฤต้ิกริริมีการิให้บริิการิท้้�ป้ฏิิบัต้ิเป้็นี้ป้ริะจุำาสุมีำ�าเสุมีอของบุคลากริในี้โริงพยาบาลอย�างต้�อเนี้่�องเพ่�อพัฒนี้าคุณภาพการิบริิการิเพ่�อความี
พึงพอใจุสุ่งสุุดต้�อไป้

ริะดับการิริับริ่้ของผ่้ป้่วยถึึงพฤต้ิกริริมีการิให้บริิการิท้้�ป้ฏิิบัต้ิเป้็นี้ป้ริะจุำาสุมีำ�าเสุมีอ

เป้้าหมีาย (Benchmark 75th percentile HCAHPS, US)
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ระดับการรับร่้ของผ่้ป็่ว่ย่ถึงพฤติกรรมการให้บริการที�ป็ฏิิบัติเป็็นป็ระจำาสมำ�าเสมอ
ของบุคลิากรในโรงพย่าบาลิ	(%	Top	Box	Score)	ป็ี	2561-2564
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นวัต่กรรมและความร่วมมือ

นวัต่กรรมและความร่วมมือ

นวัต่กี่รรมและความร่วมมือทางธุุรกี่ิจสี่ามารถสี่ร้างมูลค่าเพิ�มให้แกี่่บริษัทและผูู้้ม่สี่่วนไดู้เส่ี่ยขององค์กี่ร ซึ่�งเป็น
ปัจจัยสี่ำาคัญต่่อความสี่ำาเร็จของกี่ารดูำาเนินกี่ลยุทธุ์ท่�มุ่งพัฒนาบริกี่ารและสี่ร้างความแต่กี่ต่่างไปพร้อมกี่ับกี่ารสี่ร้าง
คุณค่าต่่อสี่ังคมและสิี่�งแวดูล้อม

การบริหารจัดำการนวัติกรรมขอำง	BDMS1

BDMS บริหิาริจัุดการินี้วัต้กริริมีโดยกำาหนี้ดแนี้วท้างความีริ�วมีม่ีอเพ่�อพัฒนี้านี้วัต้กริริมีท้้�ต้อบสุนี้องต้�อกลยุท้ธ์ุองค์กริและกลยุท้ธ์ุการิพัฒนี้า
นี้วัต้กริริมี โดยอาศัยความีริ�วมีม่ีอกับองค์กริทั้�งในี้ริะดับป้ริะเท้ศและริะดับสุากลเพ่�อดำาเนี้ินี้แผนี้การิป้ริับตั้วเข้าสุ่�การิเป้็นี้โริงพยาบาล
อจัุฉริยิะและมีุ�งสุ่�การิเป็้นี้ผ่น้ี้ำาการิให้บริกิาริด้านี้สุขุภาพนี้วัต้กริริมีคริบวงจุริในี้ปี้ 2566 ท้ั�งนี้้�เพ่�อสุ�งมีอบป้ริะสุบการิณ์การิด้านี้บริกิาริสุง่สุดุ
และพัฒนี้าป้ริะสุิท้ธุิภาพการิดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุอย�างต้�อเนี้่�อง 

กลยุทัธุ์การพัฒนานวัติกรรม	
BDMS	Infinite	Innovative	Healthcare

ส่ขี่ดสุดกระบว่นการให้
บริการ

ที�ไร้รอย่ต่อ
(Seamless	Process)
มีุ�งเนี้้นี้นี้วัต้กริริมีเพ่�อ

อำานี้วยความีสุะดวกในี้
การิเข้าถึึงและต้ิดต้ามีการิ

ให้บริิการิทุ้กท้้�ผ�านี้
แอป้พลิเคชิันี้และบริิการิ

ท้างการิแพท้ย์ และ
บริิการิด้านี้สุุขภาพท้้�สุ�ง
มีอบให้แก�ผ่้ริับบริิการิได้
อย�างท้ันี้ท้�วงท้้ทุ้กคริั�ง

อย�างไริ้ข้ดจุำากัด

ส่งมอบผลิิตภัณฑ์์
แลิะบริการนว่ัตกรรม
(Product	&	Service	

Innovation)
มีุ�งเนี้้นี้ผลิต้ภัณฑ์์และ
บริิการินี้วัต้กริริมีจุาก

ความีริ�วมีมี่อกับพันี้ธุมีิต้ริ 
เพ่�อริักษัาโริคซึ่ับซึ่้อนี้ โริค
อุบัต้ิใหมี� และโริคริ้ายแริง 
ไป้พริ้อมีกับการิพัฒนี้า
กริะบวนี้การิริักษัาท้้�
คริบถึ้วนี้ เพ่�อสุริ้าง

ป้ริะสุบการิณ์ท้้�เป้็นี้เลิศให้
แก�ผ่้ริับบริิการิและผ่้มี้
สุ�วนี้ได้สุ�วนี้เสุ้ยทุ้กกลุ�มี 

บริการครบว่งจรตอบ
สนองทุกคว่ามต้องการ

(A	Holistic	
Approach)

มีุ�งเนี้้นี้นี้วัต้กริริมีด้านี้
บริิการิสุุขภาพแบบ
สุหสุาขาท้้�ต้อบโจุท้ย์
วิถึ้ชิ้วิต้สุมีัยใหมี�ท้้�

ริักสุุขภาพเชิิงป้้องกันี้

ป็ลิ่กฝึังแลิะป็ลิุกป็ั�น
ว่ัฒนธุรรมนว่ัตกรรม
(Innovative	Mindset)

มีุ�งเนี้้นี้การิกริะตุ้้นี้
จุิต้สุำานี้ึกให้แก�บุคลากริในี้

องค์กริ โดยเพิ�มีท้ักษัะ
และแนี้วคิดท้้�สุำาคัญ

สุำาหริับการิสุริ้างนี้วัต้กริ 
เพ่�อการิพัฒนี้านี้วัต้กริริมี
สุำาหริับการิให้บริิการิและ
สุนี้องต้อบความีต้้องการิ

ของผ่้ริับบริิการิอย�าง
สุริ้างสุริริค์

บรรย่ากาศแห่งการ
รักษา

แลิะเป็็นมิตรกับสิ�ง
แว่ดลิ้อม
(Friendly	

Atmosphere)
มีุ�งเนี้้นี้นี้วัต้กริริมีสุริ้าง
บริริยากาศท้้�เป้็นี้มีิต้ริ
ต้�อสุิ�งแวดล้อมีและ
อำานี้วยความีสุะดวก
เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้การิให้
บริิการิในี้สุถึานี้ท้้�จุริิง
และในี้ริ่ป้แบบโริง
พยาบาลเสุมี่อนี้ 

(Virtual Hospital)

1ดููรายละเอีียดูกิารบริหารจัดูกิารนวั็ติกิรรมเพิิ่�มเติิมทีี่�  http://www.bdms.co.th/sustainability

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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BDMS	อำงค์กรดำ�านสุขภาพรายแรกทั่�ไดำ�รับการรับรอำงระบบ	
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทัคโนโลย่และนวัติกรรมจาก	สวทัชิ.	

โครงการ	BDMS	Award	ป็ระจำาป็ี	2564	

ในี้ป้ี 2564 ศ่นี้ย์วิจุัยสุุขภาพกริุงเท้พและ BDMS ได้ริับใบริับริอง
ริะบบบริหิาริการิวจิุยัและพฒันี้าเท้คโนี้โลยแ้ละนี้วตั้กริริมี (RDIMS) 
จุากสุำานี้กังานี้พัฒนี้าวิท้ยาศาสุต้ร์ิและเท้คโนี้โลยแ้ห�งชิาติ้ (สุวท้ชิ.) 
เพ่�อริบัริองว�าเป้น็ี้องคก์ริท้้�มีศ้กัยภาพและมีม้ีาต้ริฐานี้ในี้การิบริหิาริ
จุัดการิองค์กริเก้�ยวกับการิดำาเนี้ินี้งานี้วิจุัย พัฒนี้าและนี้วัต้กริริมี 
ซึ่ึ�ง BDMS นี้ับเป้็นี้องค์กริด้านี้สุุขภาพริายแริกท้้�ได้ริับการิริับริองนี้้� 
ซึ่ึ�งจุะสุามีาริถึรัิบริองโคริงการิวิจุยัท้้�มีม้ีล่ค�าไมี�เกินี้ 3 ลา้นี้บาท้ โดย
นี้ำาค�าใชิจุ้�ายในี้งานี้วจิุยัไป้ลดหย�อนี้ภาษัไ้ด้ 200% สุำาหรัิบริายจุ�าย
ในี้การิวิจุยัไดด้ว้ยต้นี้เอง ในี้ริป่้แบบ self-declaration ต้ั�งแต้�วนัี้ท้้� 
31 มี้นี้าคมี 2564 จุนี้ถึึง วันี้ท้้� 30 มี้นี้าคมี 2567 (ริะยะเวลา 3 ป้ี) 
ซึ่ึ�ง BDMS จุะมีุ�งมีั�นี้ท้ำาวจิุยัและนี้วตั้กริริมีอย�างต้�อเนี้่�องและกำาหนี้ด
ริะบบบริหิาริจุดัการิงานี้วจิุยัอย�างเป้น็ี้ริป่้ธุริริมี เพ่�อสุร้ิางป้ริะโยชินี้์
ในี้แง�การิพัฒนี้าและลงทุ้นี้กับงานี้วิจุยัให้มีค้ณุภาพมีากขึ�นี้อย�างต้�อ
เนี้่�อง

BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิป้ริะกวด BDMS Award ป้ริะจุำาป้ี 2564 
โดยม้ีวัต้ถุึป้ริะสุงค์เพ่�อกริะตุ้้นี้ให้เกิดวัฒนี้ธุริริมีด้านี้ความีคิด
สุริ้างสุริริค์ และการิพัฒนี้านี้วัต้กริริมี เพ่�อพัฒนี้ากริะบวนี้การิให้
บริิการิด้านี้สุุขภาพภายในี้โริงพยาบาลและเพ่�อต้อบสุนี้องความี
ต้้องการิของผ่้รัิบบริิการิด้วยมีาต้ริฐานี้ท้้�เป็้นี้เลิศ ซึึ่�งโคริงการิ 
ดงักล�าวออกแบบโดยคริอบคลมุีกริะบวนี้การิป้ริะกวดควบค่�ไป้กบั
การิอบริมีเชิิงป้ฏิิบัต้ิการิ เพ่�อพัฒนี้านี้วัต้กริผ�านี้การิเสุริิมีทั้กษัะ 
ด้านี้ความีคิดสุร้ิางสุริริค์และความีเข้าใจุในี้กริะบวนี้การิพัฒนี้า
นี้วัต้กริริมีท้้�เหมีาะสุมีกับบริิบท้การิบริิการิด้านี้สุุขภาพซึ่ึ�งจุะ
สุามีาริถึต้�อยอดโอกาสุท้างธุรุิกิจุให้กบัโริงพยาบาลในี้เคริอ่ BDMS

ในี้ป้ี 2564 BDMS ริ�วมีกับผ่้ท้ริงคุณวุฒิภายนี้อกจัุดโคริงการิ
ป้ริะกวดนี้วัต้กริริมีของโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อ BDMS ในี้
หมีวดนี้วัต้กริริมี (Novelty Health) หมีวดความีป้ริะท้ับใจุผ้่ใชิ้

บริิการิ (Patient Experience) และหมีวดสุิ�งแวดล้อมี (Earth Healthcare) โดยมี้วัต้ถึุป้ริะสุงค์หลักเพ่�อเป้ิดโอกาสุให้บุคลากริได้แสุดง
ศกัยภาพดา้นี้ความีคดิสุริา้งสุริริค์และการิพฒันี้านี้วตั้กริริมีท้้�สุามีาริถึพฒันี้าองค์กริและสุนี้บัสุนุี้นี้โอกาสุท้างธุรุิกจิุอย�างเป้น็ี้ริป่้ธุริริมี ซึ่ึ�งในี้
ริะหว�างการิป้ริะกวด จุะเนี้้นี้การิจุัดอบริมีเชิิงป้ฏิิบัต้ิการิ เพ่�อเพิ�มีความีเข้าใจุ และท้ักษัะในี้การิพัฒนี้านี้วัต้กริริมี โดยในี้ป้ีท้้�ผ�านี้มีา มี้
โคริงการิท้้�ผ�านี้การิพิจุาริณากว�า 30 โคริงการิท้้�สุามีาริถึต้อบสุนี้องต้�อกลยุท้ธ์ุการิพัฒนี้านี้วัต้กริริมี BDMS Infinite Innovative 
Healthcare ได้อย�างม้ีป้ริะสิุท้ธุิภาพ และสุามีาริถึขยายผลเพ่�อการิป้ริะยุกต์้ใชิ้ในี้เชิิงพาณิชิย์ได้อย�างม้ีศักยภาพ ท้ั�งน้ี้�โคริงการิท้้�ได้ริับ
ริางวัลชินี้ะเลิศจุากแต้�ละหมีวดจุะได้ริับสุิท้ธุิคัดเล่อกเพ่�อริับริางวัลสุ่งสุุด President Award พริ้อมีเงินี้ริางวัลกว�า 100,000 บาท้ 
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ผู้ลดำำาเนินโครงการ	BDMS	Award	ป็ี	2564

กว่า	100	โครงการ

ท้้�สุ�งเข้าป้ริะกวด 
BDMS Award

30	โครงการ

ได้ริับการิคัดเล่อกเข้าริ�วมีโคริงการิ
BDMS Award ป้ริะจุำาป้ี 2564

3	โครงการ

ไดำ�รับรางวัลชินะเลิศ	

ในี้ 3 หัวข้อป้ริะกวด และริางวัล 
President Award ซึ่ึ�งถึ่อเป้็นี้ริางวัล

สุุดยอดของริางวัลชินี้ะเลิศ ซึ่ึ�งท้ั�งหมีดจุะ
นี้ำาไป้ขยายผล เพ่�อต้�อยอดการิป้ริะยุกต้์

ใชิ้ในี้เคริ่อโริงพยาบาล BDMS

โทัรเวชิกรรมเพ่�อำการเข�าถึงบริการดำ�านสุขภาพ			

ริะบบโท้ริเวชิกริริมีของโริงพยาบาลในี้เคริอ่ 
BDMS เ ป็้นี้หนี้ึ� ง ในี้โคริงการิพัฒนี้า
นี้วัต้กริริมี เพ่�อสุริ้างริะบบท้้�เชิ่�อมีโยงการิ
สุ่�อสุาริแพท้ยก์บัสุหสุาขาวชิิาช้ิพและผ่ป้้ว่ย
ในี้ชิ�วงสุถึานี้การิณ์โริคริะบาดท้้�คริอบคลุมี
ท้ั�วป้ริะเท้ศและเพ่�อการิดแ่ลผ่ป่้้วยอย�างต้�อ
เนี้่�อง นี้อกจุากนี้้� BDMS ยังพัฒนี้าริะบบท้้�
เก้�ยวขอ้งเพ่�อขยายโอกาสุและอำานี้วยความี
สุะดวกให้ผ่้ริับบริิการิในี้การิเข้าถึึงการิ
ริักษัาพยาบาลได้อย�างริวดเริ็ว ได้แก� 

e-Register

เพ่�ออำานี้วยความีสุะดวกในี้การิลงท้ะเบย้นี้
และบันี้ท้ึกข้อมี่ลในี้เวชิริะเบ้ยนี้ป้ริะจุำาต้ัว 
ผ่้ป้่วยได้ด้วยต้นี้เองได้ทุ้กท้้�ทุ้กเวลา

e-Appointment

เพ่�อการินี้ัดหมีายแพท้ย์สุำาหริับการิเข้าริับ
บริิการิในี้พ่�นี้ท้้�โริงพยาบาล และการิเข้า
ริับคำาป้ริึกษัาท้างการิแพท้ย์ผ�านี้ริะบบ 
โท้ริเวชิกริริมี

e–Health	Passport

เพ่�อแจุง้ข้อมีล่ผลสุขุภาพผ�านี้แอป้พลิเคชัินี้
และมี้ริะบบการิย่นี้ยันี้ต้ัวต้นี้ ซึ่ึ�ง BDMS 
ให้ความีสุำาคัญอย�างยิ�งในี้การิรัิกษัาข้อมี่ล
สุ�วนี้บุคคลของผ่้ริับบริิการิ

ขีดำสุดำกระบวนการให�บริการทั่�ไร�รอำยติ่อำ	(Seamless	Process)

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564

58



สุำาหริับริะบบโท้ริเวชิกริริมีในี้เคริ่อ BDMS ได้พัฒนี้าให้มี้ความีแต้กต้�างกันี้ในี้แต้�ละกลุ�มีโริงพยาบาล ได้แก� แอป้พลิเคชิันี้ My B+ สุำาหริับ
เคริ่อโริงพยาบาลกริุงเท้พ แอป้พลิเคชิันี้ Samitivej Plus สุำาหริับเคริ่อโริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ และแอป้พลิเคชิันี้ Health Up สุำาหริับเคริ่อ
โริงพยาบาลพญาไท้และเป้าโล โดยริะบบโท้ริเวชิกริริมีท้ั�ง 3 ริ่ป้แบบดังกล�าวมี้วัต้ถึุป้ริะสุงค์เพ่�อมีุ�งเนี้้นี้การิเพิ�มีป้ริะสุิท้ธุิภาพการิริักษัา
พยาบาลให้แก�ผ่้ป้่วย โดยเพิ�มีโอกาสุให้ผ่้ป้่วยสุามีาริถึเชิ่�อมีต้�อไป้ยังบุคลากริท้างการิแพท้ย์และสุหสุาขาวิชิาด้านี้สุุขภาพในี้ทุ้กแขนี้ง และ
เพิ�มีความีมีั�นี้ใจุให้ผ่้ป่้วยสุามีาริถึเข้าถึึงการิริักษัาพยาบาลได้ท้ันี้ท้�วงท้้จุากทุ้กท้้�ทุ้กเวลา โดยเฉพาะอย�างยิ�งการิริักษัาพยาบาลในี้ชิ�วง
สุถึานี้การิณ์โริคริะบาดท้้�มี้ข้อจุำากัดด้านี้การิเดินี้ท้างและการิเข้าถึึงบริิการิด้านี้สุุขภาพ ผ�านี้การิใชิ้วิท้ยาการิสุ่�อสุาริท้้�ผ่้ป้่วยสุามีาริถึเข้าถึึง
บริิการิริับคำาป้ริึกษัา ต้ริวจุวินี้ิจุฉัย และริักษัาต้ามีข้อมี่ลท้้�แพท้ย์ได้ริับจุากผ่้ริับบริิการิผ�านี้ริะบบออนี้ไลนี้์ ริวมีถึึงบริิการิสุ�งยาและบริิการิ
ด่แลสุุขภาพท้้�บ้านี้ ซึ่ึ�งจุะสุามีาริถึชิ�วยลดค�าใชิ้จุ�ายด้านี้การิเดินี้ท้างและป้ริะหยัดเวลาในี้การิริอคอยของผ่้ใชิ้บริิการิ

จุากการิดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ปี้ 2564 ต้ัวอย�างผลดำาเนี้ินี้งานี้พบว�าอัต้ริาการิเติ้บโต้ของจุำานี้วนี้ผ่้รัิบบริิการิริวมีถึึงริายได้  สุำาหริับแอป้พลิเคชัินี้ 
My B+ พบว�าม้ียอดดาวน์ี้โหลดมีากกว�า 70,000 คริั�ง และได้เป้ดิให้บริกิารินัี้ดหมีายคิวริบัวคัซึ่น้ี้เพ่�ออำานี้วยความีสุะดวกในี้ชิ�วงสุถึานี้การิณ์
การิแพริ�ริะบาด COVID-19 มีากกว�า 10,000 ริาย สุำาหริับแอป้พลิเคชิันี้ Samitivej Plus พบว�ามี้ยอดผ่้ป้่วยเข้าใชิ้บริิการิกว�า 2,000 ริาย
ต้�อเด่อนี้ สุำาหริับแอป้พลิเคชิันี้ Health Up พบว�ามี้ผ่้เข้าริับบริิการิสุ่งขึ�นี้ 300% และยอดริวมีริายได้ก็สุ่งขึ�นี้ 153% คิดเป้็นี้ริายได้กว�า 
188.36 ล้านี้บาท้ ทั้�งน้ี้�แอป้พลิเคชิันี้ดังกล�าวได้พัฒนี้าริะบบให้มี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพมีากขึ�นี้อย�างต้�อเนี้่�องเพ่�ออำานี้วยความีสุะดวกแก�ผ่้ป้่วยสุ่ง
อายุต้�อไป้

Digital	ID	

โคริงการิ Digital ID Registration เป้็นี้โคริงการินี้วัต้กริริมีสุำาหริับ
พัฒนี้าริะบบ Smart Hospital Smart Service ของโริงพยาบาล 
พญาไท้ 2 ท้้�ใชิ้เท้คโนี้โลย้การิย่นี้ยันี้ต้ัวต้นี้ผ�านี้ริะบบดิจุิท้ัล โดยใชิ้
บัต้ริป้ริะชิาชินี้ควบค่�กับ Face Recognition เพ่�อลดริะยะเวลาในี้
กริะบวนี้การิลงท้ะเบย้นี้และต้ริวจุสุอบสุทิ้ธุิ�ผ่ร้ิบับริกิาริกลุ�มีท้้�ชิำาริะ
เงินี้เองผ�านี้ต้่้ลงท้ะเบ้ยนี้อัต้โนี้มีัต้ิ (Kiosk) โดยเชิ่�อมีริะบบป้ฏิิบัต้ิ
การิสุาริสุนี้เท้ศกับขอ้มีล่สุ�วนี้บุคคลและริะบบจุดจุำาใบหนี้า้ (Face 
Recognition) ท้้�มี้ความีป้ลอดภัยสุ่ง และลดข้อกังวลใจุด้านี้ความี
เป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวกริณ้ต้้องแสุดงบัต้ริป้ริะชินี้กับเจุ้าหนี้้าท้้� 

นี้อกจุากนี้้�ต้่้ลงท้ะเบ้ยนี้อัต้โนี้มัีต้ิดังกล�าวยังสุามีาริถึใชิ้คัดกริอง
อาการิป่้วยเบ่�องต้้นี้ได้ด้วยต้นี้เอง (Self Health Assessment) 
และหาข้อมี่ลท้ั�วไป้ท้้�ให้บริิการิในี้โริงพยาบาล เชิ�นี้ ริายชิ่�อแผนี้กท้้�
ให้บริิการิด้านี้สุุขภาพ ริายช่ิ�อแพท้ย์และเวลาออกต้ริวจุ และ
ต้ำาแหนี้�งของริ้านี้ค้าภายในี้โริงพยาบาล

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ผู้ลดำำาเนินโครงการ	Digital	ID

ลดำเวลารอำคอำยจากค่าเฉล่�ย	
5	นาทั่เหลือำ	1	นาทั่ติ่อำคน

สุำาหริับขั�นี้ต้อนี้ชิำาริะเงินี้ด้วยต้นี้เอง

เพิ�มอำัติราการรับลงทัะเบ่ยน
ผู้้�ป็่วยกลุ่มชิำาระเงินดำ�วยตินเอำง	25%

ผ�านี้ริะบบท้้�จุัดเต้ริ้ยมีไว้ให้

เพิ�มระดำับความพึงพอำใจ
ขอำงผู้้�ใชิ�บริการ

จุากบริิการิท้้�ริวดเริ็ว

ติ่อำยอำดำโครงการ
ไป้ยังโริงพยาบาลในี้เคริ่อ

ลดำความผู้ิดำพลาดำ	100%
ในการระบุติัวตินผู้้�ป็่วย

ด้วยริะบบ Face Recognition ควบค่�
บัต้ริป้ริะชิาชินี้

เพิ�มป็ระสิทัธุิภาพ
การจัดำการทัรัพยากรบุคคล

โดยเฉพาะเจุ้าหนี้้าท้้�ล่กค้าสุัมีพันี้ธุ์ในี้การิ
ให้บริิการิกลุ�มีท้้�ต้้องการิความีชิ�วยเหล่อ

มีากกว�า

โครงการผู้่าติัดำเป็ล่�ยนข�อำสะโพกดำ�วยเทัคนิคใหม่แบบไม่ติัดำกล�ามเนื�อำ	

โริงพยาบาลกริุงเท้พอินี้เต้อริ์เนี้ชิั�นี้แนี้ล
ริิเริิ�มีโคริงการิผ�าต้ัดเป้ล้�ยนี้ข้อสุะโพกเท้้ยมี
ด้วยเท้คนี้ิคใหมี�แบบไมี�ต้ัดกล้ามีเนี้่�อ 
สุอดคล้องต้ามีสุภาวการิณ์ท้้�ป้ริะเท้ศไท้ย
เขา้สุ่�สุงัคมีผ่สุ้ง่อายุและม้ีผ่ป้้ว่ยท้้�เป้น็ี้โริคข้อ
สุะโพกเสุ่�อมีมีากขึ�นี้อย�างต้�อเนี้่�อง เท้คนี้ิค
ใหมี�น้ี้�จุะเพิ�มีป้ริะสิุท้ธุิภาพให้ผ้่ป้่วยฟ้ื้�นี้ฟื้่
สุภาพริ�างกายไดด้ข้ึ�นี้ แผลผ�าต้ดัมีข้นี้าดเลก็ 
ลดริะยะเวลาพักฟื้้�นี้ในี้โริงพยาบาล ลด
อัต้ริาการิเกิดข้อสุะโพกหลุดหลังผ�าต้ัด ลด
ความีเจุ็บป้วด สุามีาริถึควบคุมีริะดับความี
ยาวของขาไดแ้มี�นี้ยำาขึ�นี้ และสุามีาริถึผ�าต้ดั
ข้อสุะโพกได้ท้ั�งสุองข้างพร้ิอมีกันี้ในี้การิ
ผ�าต้ัดคริั�งเด้ยว โดยม้ีผลการิริักษัาผ้่ป้่วย
ต้ั�งแต้�เริิ�มีใชิ้เท้คนี้ิคใหมี�ดังนี้้�

ส่งมอำบผู้ลิติภัณฑ์์และบริการนวัติกรรม	(Product	&	Service	Innovation)
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100%
สามารถลิุกย่ืนแลิะเดินได้

ภาย่ใน	24	ชั�ว่โมง

100%
สามารถจำาหน่าย่ออกจากโรง
พย่าบาลิได้ภาย่ใน	5	ว่ัน	ตาม
แผนการรักษาแลิะฟื้้�นฟืู้

0%
อัตราการผ่าตัดเป็ลิี�ย่นข้อ
สะโพกซีำ�าภาย่ใน	1	ป็ี	
(Re-operation)

0%
อัตราการเกิดภาว่ะข้อสะโพก
เทีย่มเลิื�อนหลิุดหลิังผ่าตัด	
(Hip	Dislocation)

นี้อกจุากความีสุำาเริ็จุของผลการิรัิกษัาผ่้ป้่วยด้วยนี้วัต้กริริมีแล้ว 
บุคลากริท้างการิแพท้ย์และสุหสุาขายังได้ริับโอกาสุในี้การิแลก
เป้ล้�ยนี้ความีริ่ค้วบค่�กบัวธิุก้าริดแ่ลคนี้ไข ้และสุาธิุต้เท้คนิี้คดงักล�าว
แก�โริงพยาบาลพันี้ธุมิีต้ริ โริงเริย้นี้แพท้ย์ และคณะกริริมีการิแพท้ย์
ท้้�เก้�ยวข้องในี้ริะดับนี้านี้าชิาติ้อ้กด้วย ทั้�งน้ี้�โคริงการิดังกล�าวได้ริับ
ริางวัลชินี้ะเลิศหมีวด Patient Experience และยังเป้็นี้โคริงการิ
ชินี้ะเลิศจุากทุ้กหมีวดโดยได้ริางวัล President Award ภายใต้้
โคริงการิ BDMS Award ป้ริะจุำาป้ี 2564

12	โรงพยาบาลเครือำข่าย

ใน	7	จังหวัดำ ได้แก� 
(1) ริพ.ริวมีแพท้ย์ จุ.ชิัยนี้าท้ 
(2) ริพ.เมี่องนี้าริายณ์ จุ.ลพบุริ้
(3) ริพ.เบญจุริมีย์ จุ.ลพบุริ้ 
(4) ริพ.ศุภมีิต้ริ จุ.สุุพริริณบุริ้ 
(5) ริพ.เอกชิล 1 จุ.ชิลบุริ้ 
(6) ริพ.เอกชิล 2 จุ.ชิลบุริ้ 
(7) ริพ.กริุงเท้พคริิสุเต้้ยนี้ จุ.นี้คริป้ฐมี 
(8) ริพ.ป้ากนี้ำ�าโพ จุ.นี้คริสุวริริค์ 
(9) ริพ.เป้าโลโชิคชิัย 4 
(10) ริพ.เป้าโล สุมีุท้ริป้ริาการิ 
(11) ริพ.เป้าโล เกษัต้ริ
(12) ริพ.เป้าโล พริะป้ริะแดง

ผู้้�ป็่วยมากกว่า	

200	ราย	ติ่อำป็ ี
ได้ริับการิริักษัาท้้� ริพ.เคริ่อข�ายและมี้ผ่้
ป้่วยสุ�งต้�อมีาริับการิริักษัาท้้�โริงพยาบาล
พญาไท้ 1 มีากกว�า 150 ริายต้�อป้ี สุ�งผล
ให้ผ่้ป้่วยมี้โอกาสุท้้�จุะใชิ้ชิ้วิต้เหมี่อนี้เดิมีได้

สุ่งขึ�นี้ ลดค�าใชิ้จุ�ายในี้การิริักษัาความี
พิการิและมี้คุณภาพชิ้วิต้ท้้�ด้ขึ�นี้

100%	ผู้้�ป็่วย
โรคสมอำงขาดำเลือำดำเฉ่ยบพลัน
ได้ริับยาละลายลิ�มีเล่อด (TPA) 

ภายในี้ 60 นี้าท้้

มากกว่า	50%	
ทั่�ไดำ�รับการรักษัาพ�นสภาพพิการ

กลับไป้ใชิ้ชิ้วิต้ป้ริะจุำาวันี้ได้ ลดริะยะเวลา
ในี้การิริักษัาและลดค�าใชิ้จุ�ายในี้การิ

นี้อนี้โริงพยาบาล

นวัติกรรมระบบการให�ยาละลายลิ�มเลือำดำก่อำนส่งติ่อำผู้้�ป็่วยฉุกเฉิน	
(Drip	&	Ship	Innovation	for	Emergency	Referral	Process)	

โคริงการินี้วัต้กริริมีริะบบการิให้ยาละลายลิ�มีเล่อดก�อนี้สุ�งต้�อผ่้ป้่วยฉุกเฉินี้ (Drip & Ship 
Innovation for Emergency Referral Process) เป้็นี้ริะบบ Stroke Fast Track ท้้�
ดำาเนี้ินี้การิต้ั�งแต้�ป้ี 2560 สุำาหริับผ่้ป้่วยโริคสุมีองขาดเล่อดเฉ้ยบพลันี้ (Acute Ischemic 
Stroke) ให้ได้ริับยาละลายลิ�มีเล่อด (TPA) ภายในี้ 60 นี้าท้้ท้้�ห้องฉุกเฉินี้ของเคริ่อข�ายโริง
พยาบาลท้้�เข้าริ�วมีโคริงการิ (Phyathai Stroke Tele Networks) ท้ั�งในี้กริุงเท้พและต้�าง
จุงัหวดั โดยใชิน้ี้วตั้กริริมี Telemedicine เพ่�อวนิี้จิุฉยั ป้ริะเมีนิี้และสุั�งการิรัิกษัาให้ยาละลาย
ลิ�มีเล่อดโดยอายุริแพท้ย์ริะบบป้ริะสุาท้ โริงพยาบาล พญาไท้ 1 โดยกริะบวนี้การิท้ั�งหมีด
จุะต้้องเสุร็ิจุสุิ�นี้ภายในี้เวลา 4 ชิั�วโมีงคริึ�ง เพ่�อลดอัต้ริาการิเสุ้ยชิ้วิต้และภาวะแท้ริกซ้ึ่อนี้ 
ก�อนี้สุ�งต้�อมีาริักษัาในี้โริงพยาบาลพญาไท้ 1 ต้�อไป้ ซึ่ึ�งมี้ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิดังนี้้�

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการป็ัญ่ญ่าป็ระดำิษัฐ์เพ่�อำการวินิจฉัยดำ�วยรังส่อำอำนไลน์	(Artificial	Intelligence	for	Teleradiology)	

BDMS คัดเล่อกและป้ริะยุกต์้ใชิ้ปั้ญญาป้ริะดิษัฐ์สุัญชิาติ้ไท้ยเพ่�อ
การิต้ริวจุสุุขภาพและวินี้ิจุฉัยโริคท้ริวงอกเชิิงริุก เชิ�นี้ การิเอกซึ่เริย์
ป้อด ด้วยภาพริังสุ้อย�างถึ่กต้้องและริวดเริ็วสุำาหริับโริงพยาบาลในี้
เคริ่อ BDMS อย�างมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพไป้พริ้อมีกับการิลดภาริะงานี้ให้
แก�รัิงสุ้แพท้ย์ท้้�มี้จุำานี้วนี้จุำากัด และศึกษัาปั้จุจัุยท้้�สุ�งผลต้�อการิ
สุำาหริับการิวินี้ิจุฉัยด้วยริังสุ้ท้ริวงอกผ�านี้การิวิจุัยเชิิงป้ริิมีาณ การิ
ป้ริะเมิีนี้ป้ริะสิุท้ธิุภาพ การิท้ดสุอบความีแมี�นี้ยำา และเก็บข้อม่ีล
ความีคิดเห็นี้ผ�านี้การิสุัมีภาษัณ์เชิิงลึกในี้กลุ�มีบุคลากริท้้�เก้�ยวข้อง
ในี้โริงพยาบาลกรุิงเท้พ สุำานี้ักงานี้ใหญ� เพ่�อพัฒนี้าริ่ป้แบบธุุริกิจุ
อย�างเหมีาะสุมี

ผลการิท้ดสุอบป้ริะสุิท้ธุิภาพเท้คโนี้โลย้ป้ัญญาป้ริะดิษัฐ์เพ่�อการิ
วินี้ิจุฉัยโริคท้ริวงอกดังกล�าว พบว�ามี้ความีไว (Sensitivity) ในี้การิ
วินี้ิจุฉัยโดยสุามีาริถึต้ริวจุพบผ่้ป้่วยท้้�ผิดป้กต้ิได้ถ่ึกต้้องมีากถึึงร้ิอย
ละ 99.5 สุามีาริถึจุำาแนี้กผ่ท้้้�ป้กต้ ิ(Normal) ออกมีาจุากกลุ�มีขอ้มีล่
ไดอ้ย�างถึก่ต้อ้งริอ้ยละ 100 ของกลุ�มีผ่ป้้ว่ยในี้การิท้ดลอง และเวลา
ท้้�ริังสุ้แพท้ย์ใชิ้ในี้การิแป้ลผลนี้้อยท้้�สุุดไมี�ถึึง 1 นี้าท้้ และสุามีาริถึ
สุนี้บัสุนี้นุี้การิสุริา้งแผนี้ธุรุิกจิุจุากการิใหบ้ริกิาริวนิี้จิุฉยัโริคท้ริวงอก
โดยใชิป้้ญัญาป้ริะดษิัฐ ์เพ่�อเป้น็ี้ข้อมีล่การิวนิี้จิุฉยัแก�ริงัสุแ้พท้ยแ์ละ
การิขยายผลการิใชิ้งานี้ต้�อไป้ยังโริงพยาบาลท้ั�งเคริ่อข�ายของ 
BDMS เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้การิวินี้ิจุฉัยโริคริ�วมีกับริังสุ้แพท้ย์เป้็นี้จุำานี้วนี้
กว�า 60,000 กริณ้

โครงการป็ัญ่ญ่าป็ระดำิษัฐ์กับการพยากรณ์ความเส่�ยงติ่อำโรคไม่ติิดำติ่อำ

BDMS ริ�วมีกับศ่นี้ย์วิจุัยสุุขภาพกริุงเท้พ
ดำาเนี้นิี้โคริงการิการิพยากริณค์วามีเสุ้�ยงต้�อ
โริคไมี�ติ้ดต้�อเริ่�อรัิงในี้ป้ริะชิาชินี้ไท้ยด้วย
ป้ัญญาป้ริะดิษัฐ์ มี้จุุดป้ริะสุงค์เพ่�อสุริ้าง
โมีเดลการิพยากริณ์ความีเสุ้�ยงของการิเกิด
โริคไมี�ต้ดิต้�อเริ่�อริงั (Non-Communicable 
Disease - NCD) สุำาหริับคนี้ไท้ยในี้ริะดับ
บคุคลท้้�อพัเดท้ขอ้มีล่ใหเ้ป้น็ี้ป้จัุจุบุนัี้ต้ลอด
เวลา โดยใชิ้วิท้ยาการิด้านี้วิท้ยาศาสุต้ร์ิ
ข้อมี่ลและป้ัญญาป้ริะดิษัฐ์ ท้้�เบ่�องต้้นี้มีุ�ง
เนี้้นี้ไป้ท้้�โริคหัวใจุและหลอดเล่อดสุมีอง 

โคริงการิดั งกล� าวได้ ริับทุ้นี้วิ จุั ยจุาก
สุำานี้ักงานี้นี้วัต้กริริมีแห�งชิาติ้ (National 
Innovation Agency – NIA) โดยศน่ี้ยว์จิุยั
สุุขภาพกริุงเท้พของ BDMS ได้ความีริ�วมี
มี่อกับ  คณะเท้คโนี้โลย้สุาริสุนี้เท้ศ 
สุถึาบันี้เท้คโนี้โลยเ้จุา้คุณท้หาริลาดกริะบงั 
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ในี้การิสุร้ิางแบบจุำาลองการิพยากริณ์ความีเสุ้�ยงต้�อโริคหัวใจุและหลอดเล่อดสุมีองในี้ป้ริะชิาชินี้ไท้ยด้วยการิเริ้ยนี้ริ่้ของแบบจุำาลองนี้ั�นี้ได้
พัฒนี้ามีาจุากข้อมี่ลท้้�มี้การิเก็บริะยะเวลา 10 ป้ีของโริงพยาบาลในี้เคริ่อ BDMS โดยมี้ท้ั�งหมีด 3 องค์ป้ริะกอบหลัก เริิ�มีจุากการิริวบริวมี
ข้อมี่ลจุาก Health Information System (HIS) จุาก 8 โริงพยาบาล ป้ริะกอบด้วย (1) โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ� (2) โริง
พยาบาลกริงุเท้พหวัหนิี้ (3) โริงพยาบาลกริงุเท้พเช้ิยงใหมี� (4) โริงพยาบาลกริงุเท้พเชิย้งริาย (5) โริงพยาบาลกริงุเท้พพทั้ยา (6) โริงพยาบาล
กริุงเท้พสุุขุมีวิท้ (7) โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิศริ้นี้คริินี้ท้ริ์ และ (8) โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิไชินี้�าท้าวนี้์ ริ�วมีกับการินี้ำาข้อมี่ลป้ัจุจุัยภายนี้อกใสุ�ในี้ 
Data Lake จุากนี้ั�นี้สุริ้างโมีเดลการิพยากริณ์ความีเสุ้�ยงโดยใชิ้วิท้ยาการิด้านี้ปั้ญญาป้ริะดิษัฐ์ และสุุดท้้ายนี้ำาโมีเดลให้ป้ริะชิาชินี้ไท้ยใชิ้
ผ�านี้สุ่�อต้�าง ๆ เชิ�นี้ แอป้พลิเคชิันี้สุำาหริับใชิ้ป้ริะเมีินี้ความีเสุ้�ยงต้�อกลุ�มีโริคไมี�ต้ิดต้�อเริ่�อริัง หริ่อ NCD (Non-Communicable disease) 
และขยายผลจุากริะดบับคุคลไป้สุ่�ริะดบัป้ริะชิากริ (Population Risk Prediction) โดยนี้ำาข้อมีล่ Internet of Things (IOT) จุากป้ริะชิาชินี้
มีาใชิ้ และนี้ำาไป้สุ่�การิบริิหาริข้อมี่ลท้างการิแพท้ย์เพ่�อแนี้ะนี้ำาการิท้ำาวิจุัย (Medical Data Management for Research) 

โดยผลลัพธ์ุท้้�ได้พบว�าแบบจุำาลองเพ่�อพยากริณ์ความีเป็้นี้ไป้ได้ของการิเกิดโริคหัวใจุและหลอดเล่อดสุมีองของคนี้ไท้ยในี้ 1 ถึึง 5 ป้ีข้าง
หนี้้า ท้้�ได้นี้ำาเข้าข้อมี่ลค�าผลต้ริวจุจุากห้องป้ฏิิบัต้ิการิ ริ�วมีกับข้อมี่ล เพศ และอายุ ได้ผลลัพธุ์ท้้�มี้ความีแมี�นี้ยำาและมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพสุ่งจุาก
นี้ั�นี้ โดย BDMS ศ่นี้ย์วิจุัยสุุขภาพกรุิงเท้พจุะ นี้ำาข้อม่ีลไป้เชิ่�อมีต้�อกับแอป้พลิเคชัินี้ผ�านี้ API และนี้ำาแบบจุำาลองท้้�พัฒนี้าขึ�นี้มีาไป้ฝั่งท้้� 
Instance ในี้การิสุ�งข้อม่ีลขาเข้าจุากแอป้พลิเคชิันี้ไป้ยังโมีเดล นี้อกจุากน้ี้�ยังนี้ำาการิวิเคริาะห์ความีสุำาคัญของ Calcium Score ในี้
แอป้พลิเคชัินี้ซึึ่�งเป็้นี้สุ�วนี้หนี้ึ�งในี้แอป้พลิเคชัินี้ BDMS Health Passport เพ่�อนี้ำามีาใชิป้้ริะโยชิน์ี้กบักลุ�มีผ้่รัิบบริกิาริโดยต้ริงในี้การิป้ริะเมิีนี้
ความีเสุ้�ยงในี้การิเกิดโริคหวัใจุและหลอดเลอ่ดสุมีองเฉพาะบุคคลนี้ำาไป้สุ่�เพ่�อป้อ้งกันี้ก�อนี้การิเกิดโริคโริคหวัใจุและหลอดเลอ่ดสุมีองให้กบั
ผ่้ริับบริิการิในี้ทุ้กกลุ�มีอายุมี้สุุขภาพด้อย�างยั�งย่นี้

คุณพระชิ่วย	

คุณพริะชิ�วยเป็้นี้โคริงการิเพ่�อสุนัี้บสุนุี้นี้ริะบบด้านี้ Customer Experience สุำาหริับผ้่ป่้วยกลุ�มีพริะสุงฆ์์ท้้�ต้้องการิการิด่แลป้ฏิิบัต้ิท้้�แต้ก
ต้�างจุากผ่ป้้ว่ยท้ั�วไป้ ซึ่ึ�งนี้ำาริ�องท้้�โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุนิี้ ริ�วมีกบัโริงพยาบาลสุงฆ์ ์เพ่�อฝ่กึอบริมีแก�บคุลากริฝ่า่ยลก่คา้สุมัีพนัี้ธ์ุ แพท้ย์
และพยาบาลแผนี้กผ่้ป้่วยนี้อกและผ่้ป้่วยในี้ และแมี�บ้านี้ ท้ั�งสุิ�นี้ 49 คนี้ ถึึงหลักการิด่แลพริะสุงฆ์์ท้้�เข้ามีาริับการิริักษัาอย�างถึ่กต้้องต้ั�งแต้�
การิบำาบัดริักษัา สุ�งเสุริิมี ฟื้้�นี้ฟื้่สุุขภาพ และการิป้้องกันี้โริคต้ามีมีาต้ริฐานี้วิชิาช้ิพและหลักพริะธุริริมีวินี้ัย เชิ�นี้ ด่งานี้และอบริมีการิด่แล
พริะสุงฆ์์อาพาธุท้้�โริงพยาบาลสุงฆ์์ การิจุัดเต้ริ้ยมีสุถึานี้ท้้�และเคริ่�องอัฐบริิขาริท้้�จุำาเป้็นี้เฉพาะสุำาหริับพริะสุงฆ์์ กล�าวคำาป้วารินี้าต้ัวก�อนี้ท้ำา
หัต้ถึการิและการิด่แลทุ้กคริั�ง จุัดห้องฉันี้ภัต้ต้าหาริพริ้อมีอุป้กริณ์ท้้�ห้องเฉพาะ เป้็นี้ต้้นี้ 

บริการครบวงจรติอำบสนอำงทัุกความติ�อำงการ	(A	Holistic	Approach)

ติัวอำย่างนวัติกรรมเฉพาะเพ่�อำการให�บริการในโครงการคุณพระชิ่วย

จุัดท้ำา “สุบงป้ลอดภัย” 
โดยตั้ดเย็บผ้าจุ้วริในี้ริ่ป้
แบบกางเกง ป้ิด- เป้ิด 
เฉพาะท้้�ของริ�างกาย
กริณ้มี้หัต้ถึการิ

โคริงการินี้วัต้กริริมีใหบ้ริกิาริดงักล�าวได้ริบัการิริบัริองคณุภาพมีาต้ริฐานี้การิดแ่ลพริะสุงฆ์อ์าพาธุต้ามีหลักพริะธุริริมีวินี้ยัจุาก โริงพยาบาล
สุงฆ์ ์นี้บัเป็้นี้โริงพยาบาลแห�งแริกของป้ริะเท้ศไท้ยท้้�ได้ริบัการิรัิบริองดังกล�าวริวมีท้ั�งเป็้นี้ตั้วอย�างสุำาหรัิบการิขยายผลไป้ยังกลุ�มีลก่ค้าเฉพาะ
กลุ�มีอ่�นี้ได้ และมี้ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิท้้�เก้�ยวข้องในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

จุดัท้ำาผา้ป้ริะเคนี้ “Over 
Bed” เพ่�อการิริับของ
ป้อ้งกนัี้ผา้ริบัป้ริะเคนี้ล่�นี้
ไหล

จุั ด ท้ำา ชุิ ด คลุ มี แบบ
กิโมีโนี้ สุ้ริาชินี้ิยมี ผ้า
หนี้าพิเศษั เพ่�อใชิ้ในี้
แผนี้ก X-ray แยกจุาก
ฆ์ริาวาสุท้ั�วไป้

ผ่้ป้่วยใหมี�
กลุ�มีพริะสุงฆ์์เข้าริับการิริักษัา

เพิ�มีขึ�นี้จุากเดิมี 10%

คะแนี้นี้ความีพึงพอใจุ
จุากพริะสุงฆ์์ในี้การิ
เข้าริับบริิการิ ≥90%

ริายได้จุากกลุ�มีพริะสุงฆ์์
เพิ�มีขึ�นี้อย�างต้�อเนี้่�อง

บุคลากริมี้ความีมีั�นี้ใจุในี้การิให้
บริิการิ และกลุ�มีพริะสุงฆ์์มี้
ความีสุบายใจุจุากการิเข้าริับ

บริิการิมีากขึ�นี้

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการอำิ�ม	by	BDMS	เพ่�อำติอำบสนอำงติ่อำป็ระเดำ็นคุณค่าทัางสารอำาหารสำาหรับผู้้�ป็่วยเฉพาะโรค	
โดำยความร่วมมือำกับนักโภชินาการ		

อิ�มี by BDMS เป้็นี้โคริงการิเพ่�อต้อบสุนี้องต้�อป้ริะเด็นี้คุณค�าท้างสุาริอาหาริสุำาหริับผ่้ป้่วย
เฉพาะโริค โดยอาศัยความีริ�วมีมี่อกับนัี้กโภชินี้าการิท้้�มีุ�งเนี้้นี้การิให้บริิการิอาหาริสุุขภาพ
ท้้�มี้คุณภาพและต้ริงกับความีต้้องการิเฉพาะในี้แต้�ละกลุ�มี เชิ�นี้ กลุ�มีผ้่ท้้�ริักสุุขภาพ กลุ�มีท้้�
ต้้องการิเพิ�มีสุมีริริถึนี้ะและรัิกษัาสุมีดุลของริ�างกาย ริวมีถึึงกลุ�มีผ้่ป่้วยท้้�ม้ีความีต้้องการิ
โภชินี้าการิท้้�แต้กต้�างกันี้ เชิ�นี้ ผ่้ป้่วยเบาหวานี้ ผ่้ป้่วยหัวใจุ ผ่้ป้่วยโริคไต้ เป้็นี้ต้้นี้ จุากการิ
ดำาเนี้ินี้งานี้ท้้�ผ�านี้มีาในี้ปี้ 2564 พบว�าม้ีเคริ่อข�ายล่กค้าท้้�สุนี้ใจุในี้ชุิดอาหาริอิ�มีมีากกว�า 
2,000 ริาย โดยชิดุอาหาริสุำาหริบัผ่ป่้้วยเบาหวานี้ไดร้ิบัความีนี้ยิมีสุง่สุดุ ในี้อนี้าคต้โคริงการิ
ดังกล�าวมี้แผนี้การิขยายชิ�องท้างการิป้ริะชิาสุัมีพันี้ธุ์เพ่�อขยายโอกาสุท้างการิต้ลาดต้�อไป้

BDMS	Innovation	Acceleration		

ป้ัจุจุุบันี้นี้วัต้กริริมีม้ีบท้บาท้สุำาคัญในี้ทุ้กภาคสุ�วนี้โดยเฉพาะการิท้ำางานี้และการิพัฒนี้าโริงพยาบาล เพ่�อขับเคล่�อนี้การิเติ้บโต้และสุร้ิาง
ความียั�งยน่ี้ให้กบัองค์กริ สุอดคล้องกับการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงของโลกและต้อบสุนี้องความีต้อ้งการิของผ่ป่้้วย อย�างไริกต็้ามีการิพัฒนี้านี้วัต้กริริมี
ในี้ธุุริกิจุให้บริิการิด้านี้สุุขภาพมี้ความีซึ่ับซึ่้อนี้และต้้องคำานี้ึงถึึงความีป้ลอดภัยของผ่้ริับบริิการิและความีพริ้อมีของบุคลากริเป้็นี้สุำาคัญ 

BDMS จุึงจัุดต้ั�งโคริงการิ BDMS Innovation Acceleration เพ่�อสุนัี้บสุนุี้นี้ความีริ่้และเคร่ิ�องมี่อท้้�จุำาเป็้นี้ต้�อการิพัฒนี้านี้วัต้กริริมีด้านี้
สุขุภาพและพัฒนี้ากริะบวนี้การิท้ำางานี้ในี้องค์กริ พร้ิอมีผลักดนัี้ให้บคุลากริสุามีาริถึพัฒนี้านี้วัต้กริริมีได้อย�างม้ีป้ริะสิุท้ธุภิาพ ลดความีเสุ้�ยง
จุากความีผิดพลาด และเพ่�อขับเคล่�อนี้การิสุริ้างโคริงการินี้วัต้กริริมีในี้เคริ่อ BDMS จุนี้ป้ริะสุบความีสุำาเริ็จุ 

ซึ่ึ�งผลสุำาเริ็จุจุากโคริงการิดังกล�าวพบว�าบุคลากริท้้�ผ�านี้การิฝ่ึกอบริมีในี้ริะยะแริกสุามีาริถึอธุิบายและแสุดงป้ัญหาในี้กริะบวนี้การิท้ำางานี้
ได้อย�างคริบถึ้วนี้ และสุามีาริถึเล่อกเคริ่�องมี่อในี้การิพัฒนี้านี้วัต้กริริมีไป้ใชิ้ได้อย�างมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพและเหมีาะสุมีกับป้ัญหาท้้�เกิดริะหว�าง
การิท้ำางานี้ เชิ�นี้ Service Blueprint, Pugh Matrix, Fish Bone เป้็นี้ต้้นี้ ซึ่ึ�งต้อบสุนี้องต้�อความีท้้าท้ายด้านี้บุคลากริขาดองค์ความีริ่้ด้านี้
การิพัฒนี้าและการิใชิเ้คร่ิ�องมีอ่พัฒนี้านี้วัต้กริริมี และป้ริะเด็นี้บุคลากริไมี�กล้าแสุดงความีคิดเหน็ี้หริอ่ปั้ญหาท้้�เกิดขึ�นี้โดยโคริงการิดังกล�าว
จุะเป้ิดโอกาสุให้บุคลากริได้แสุดงความีเห็นี้ มีุมีมีอง และทั้ศนี้คต้ิต้�อกริะบวนี้การิท้ำางานี้เพ่�อนี้ำาเสุนี้อแนี้วท้างการิแก้ไขป้ัญหาอย�างเปิ้ด
กว้าง

ป็ล้กฝึังและป็ลุกป็ั�นวัฒนธุรรมนวัติกรรม	(Innovative	Mindset)

กิจกรรมการพัฒนานวัติกรรมขอำง	BDMS	Innovation	Acceleration

กำาหนดเป็้าหมาย่
แลิะตัว่ชี�ว่ัดการสร้าง

นว่ัตกรรม

ว่ิเคราะห์แลิะป็ระเมินผลิลิัพธุ์
การพัฒนาร่ป็แบบ
การสร้างนว่ัตกรรม

กำาหนดกรอบ
แลิะขอบข่าย่การพัฒนา

นว่ัตกรรม

พัฒนาแลิะป็รับป็รุง
กระบว่นการสร้างนว่ัตกรรม

อย่่างต่อเนื�อง

ออกแบบแผน
การดำาเนินการเพ่�อพัฒนา

นว่ัตกรรม

ขย่าย่ผลิอย่่างครอบคลิุม
ทั�ง	BDMS

จัดอบรมหลิักส่ตร
บ่มเพาะนว่ัตกรรม
ภาย่ในเครือ	BDMS

สร้างกระบว่นการจัดการ
คว่ามร่้	เพ่�อการต่อย่อด
พัฒนานว่ัตกรรม

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการป็ระกวดำนวัติกรรมเครือำพญ่าไทั	–	เป็าโล	The	PPiTCH	Awards				

ในี้ป้ี 2564 หนี้�วยงานี้ Phyathai-Paolo Innovation Lab (PIL) ของเคริ่อโริงพยาบาล พญาไท้-เป้าโล ภายใต้้ BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิ
ริป่้แบบออนี้ไลนี้ ์The PPiTCH Awards ป้ริะจุำาป้ ี2564 บาท้ เนี้่�องจุากสุถึานี้การิณก์าริแพริ�ริะบาด COVID-19 เพ่�อพฒันี้านี้วตั้กริ สุริริหา
โอกาสุท้างธุุริกิจุจุากนี้วัต้กริริมีท้้�มี้ศักยภาพ และต้อบสุนี้องต้�อกลยุท้ธุ์ริะยะยาวด้านี้นี้วัต้กริริมีขององค์กริ ผ�านี้การิสุร้ิางริะบบนิี้เวศ
นี้วตั้กริริมีภายในี้ (Internal Ecosystem) ท้ั�งการิป้ริะชิาสุมัีพนัี้ธุแ์ละฝ่กึอบริมี Incubation Course เพ่�อคดัเลอ่กโคริงการิสุ่� The PPiTCH 
Awards นี้อกจุากน้ี้�บุคลากริจุะยังได้เริ้ยนี้ริ่้แนี้วคิดและกริะบวนี้การิสุริ้างป้ริะโยชินี้์จุากนี้วัต้กริริริมีในี้ริะยะยาว ท้้�เอ่�อให้การิท้ำางานี้มี้
ป้ริะสุิท้ธุิภาพมีากขึ�นี้ สุามีาริถึสุ�งมีอบวิธุ้การิใหมี�ในี้การิด่แลริักษัาสุุขภาพของผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยอย�างต้�อเนี้่�อง

ผู้ลดำำาเนินโครงการ	The	PPiTCH	Awards	ป็ี	2564

121	โครงการ

ท้้�สุ�งเข้าป้ริะกวด 
The PPiTCH Awards

13	โครงการ

 ได้ริับการิคัดเล่อกเข้าริ�วมีโคริงการิ 
BDMS Award ป้ริะจุำาป้ี 2564

ม่โครงการทั่�ไดำ�ขยายผู้ลติ่อำ	

2	โครงการ

ได้แก� 
Continuous Temperature 

Monitoring และ Paolo Happy Crib

โครงการ	Resiliency	of	Wastewater	Treatment	โดำยโรงพยาบาลกรุงเทัพภ้เก็ติ	

สุถึานี้การิณก์าริแพริ�ริะบาดของ COVID-19 ในี้ป้ ี2563 สุ�งผลกริะ
ท้บต้�อจุำานี้วนี้คนี้ไข้และผ่้ใชิ้บริิการิของโริงพยาบาลกรุิงเท้พภ่เก็ต้
ลดลงถึงึ 60% ซึ่ึ�งท้ำาใหป้้ริมิีาณการิใชิน้ี้ำ�าป้ริะป้าและป้ริมิีาณนี้ำ�าเสุ้ย
ท้้�เข้าริะบบบำาบัดแบบ Activated Sludge (AS) ชินี้ิดไหลล้นี้ต้�อ
เนี้่�องลดลงและไมี�สุามีาริถึควบคมุีคุณภาพนี้ำ�าท้ิ�งท้้�ป้ล�อยออกได ้ซึ่ึ�ง
อาจุมีค้วามีเสุ้�ยงต้�อการิร้ิองเริย้นี้ของป้ริะชิาชินี้ในี้บริเิวณใกลเ้คย้ง
และข้อกำาหนี้ด และยังสุามีาริถึสุ�งผลต้�อค�าใชิ้จุ�ายสุำาหรัิบการิเดินี้
ริะบบ

บรรยากาศแห่งการรักษัาและเป็็นมิติรกับสิ�งแวดำล�อำม	(Friendly	Atmosphere)

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

65ก่่อเกิ่ดนวััตก่รรมองค์์รวัม



โครงการกังหันผู้ลิติไฟฟ้าจากพลังงานลมเหลือำทัิ�งในระบบระบายอำากาศ	

โริงพยาบาลพญาไท้ 3 ออกแบบและวิเคริาะห์โคริงการินี้วัต้กริริมีริะบบผลิต้ไฟื้ฟื้้าจุาก
พลงังานี้ลมีเหลอ่ท้ิ�งในี้ริะบบริะบายอากาศ โดยท้ำาการิสุริา้งกงัหนัี้ลมีผลติ้ไฟื้ฟื้า้กริะแสุต้ริง 
12 โวลต้ ์จุากลมีริะบายอากาศท้ิ�งท้้�มีค้วามีเริว็ลมีเฉล้�ย 8.33 เมีต้ริต้�อวนิี้าท้ ้มีสุ้�วนี้ป้ริะกอบ
หลักค่อ ใบพัดริับลมีแนี้วแกนี้นี้อนี้ (Horizontal Axis Turbine, HAWT) เคริ่�องกำาเนี้ิด
ไฟื้ฟ้ื้า และการิป้ริะจุแุบต้เต้อริ้� ซึึ่�งริะบบสุามีาริถึผลิต้ไฟื้ฟ้ื้าได้ 800 วตั้ต์้ คดิเป็้นี้ผลป้ริะหยัด
ท้างพลังงานี้ ได้ 2,920 กโิลวัต้ต้ช์ิั�วโมีงต้�อปี้ เท้ย้บเท้�าค�าใชิจุ้�ายท้้�ป้ริะหยัดได้ 10,658 บาท้
ต้�อป้ี และยังสุามีาริถึลดการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกได้กว�า 1,748 กิโลกริัมีก๊าซึ่
คาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้้ยบเท้�าต้�อป้ี หริ่อคิดเป้็นี้ต้้นี้ไมี้ใหญ� 121 ต้้นี้อ้กด้วย

โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้จุึงดำาเนี้ินี้โคริงการิ Resiliency of Wastewater Treatment 
ซึ่ึ�งเป้น็ี้การิป้ริบัการิเดนิี้ริะบบบำาบดันี้ำ�าเสุย้เป้น็ี้ริะบบ SBR (Sequencing Batch Reactor) 
โดยดดัแป้ลงโดยวธิุก้าริเดนิี้ริะบบและการิเพาะเชิ่�อท้้�เป้น็ี้เอกลกัษัณ ์เหมีาะสุมีกบัป้ริมิีาณ
นี้ำ�าเสุ้ยท้้�ลดลงสุอดคล้องกับสุถึานี้การิณ์ของโริงพยาบาล ซึึ่�งผลการิดำาเนี้ินี้งานี้พบว�า
คุณภาพนี้ำ�าท้ิ�งผ�านี้เกณฑ์์มีาต้ริฐานี้ท้้�กำาหนี้ดทุ้กต้ัวชิ้�วัด เชิ�นี้ ค�ามีวลสุาริริวมีละลายในี้นี้ำ�า 
(TSD) ค�าป้ริิมีาณต้ะกอนี้ (SV30) เฉล้�ยต้�อวันี้ และต้ัวชิ้�วัดอ่�นี้ ๆ ก�อนี้ป้ล�อยออกสุ่�คลอง
สุาธุาริณะ ต้ามีเป้า้หมีายท้้�กำาหนี้ดไว ้100% นี้อกจุากนี้้�ยงัไดล้งพ่�นี้ท้้�เพ่�อสุอบถึามีชิาวบ้านี้
ใกล้เค้ยงพบว�าไมี�มี้ป้ริะเด็นี้ริ้องเริ้ยนี้เก้�ยวกับนี้ำ�าท้ิ�งท้้�ป้ล�อยลงลำาคลอง และจุุดป้ล�อยนี้ำ�ามี้
ออกซึ่ิเจุนี้เพ้ยงต้�อสุิ�งมี้ชิ้วิต้ท้้�อาศัยในี้นี้ำ�าคลอง ยังคงริะบบนี้ิเวศท้างนี้ำ�าท้้�สุมีบ่ริณ์และชิาว
บา้นี้สุามีาริถึต้กป้ลาได ้อย�างไริกต็้ามีเมี่�อป้ริมิีาณนี้ำ�าเสุย้มีากกว�า 150 ลก่บาศกเ์มีต้ริต้�อวนัี้ 
ริะบบบำาบัดนี้ำ�าเสุ้ยแบบ AS จุะสุามีาริถึใชิ้งานี้ได้ด้กว�าริะบบบำาบัดแบบ SBR

โคริงการินี้วัต้กริริมีดังกล�าวสุามีาริถึสุ�งผลกริะท้บเชิิงบวกต้�อค�าใชิ้จุ�ายในี้สุภาวะวิกฤต้ได้
มี่ลค�าท้ั�งสุิ�นี้ 120,000 บาท้ จุากการิลดค�าใชิ้จุ�ายสุิ�นี้เป้ล่องในี้การิเดินี้ริะบบท้้�ไมี�มี้
ป้ริะสุิท้ธุิภาพ ลดค�าใชิ้จุ�ายในี้การิเต้ิมีต้ะกอนี้เชิ่�อใหมี�ลงได้ 120,000 บาท้ต้�อคริั�ง ลดการิ
เต้ิมีป่้นี้ขาวและป้ริิมีาณการิใชิ้คลอริ้นี้ และสุามีาริถึลดการิใชิ้กริะแสุไฟื้ฟื้้าจุากเดิมี 
3,367.38 กโิลวัต้ต์้ต้�อเดอ่นี้ เหลอ่ 2,157.63 กโิลวัต้ต์้ต้�อเดอ่นี้ ท้ั�งนี้้�โคริงการินี้้�ไดร้ิบัริางวัล
ชินี้ะเลิศหมีวด Earth Healthcare ภายใต้้โคริงการิ BDMS Award ป้ริะจุำาป้ี 2564 

โครงการ	Invisible	Medical	Record	

สุหสุาขาของโริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิดำาเนิี้นี้โคริงการิริะบบเวชิ
ริะเบย้นี้อิเล็กท้ริอนิี้กส์ุ Invisible Medical Record หริอ่ Quippe 
Electronic Medical Record สุำาหริับผ้่ป่้วยนี้อกท้ั�งหมีด 85% 
และผ่ป่้้วยในี้ท้ั�งหมีด 100% โดยยกเลิกการิใชิเ้วชิริะเบย้นี้แบบแฟ้ื้มี
กริะดาษั นี้อกจุากน้ี้�ยังใชิ้ริะบบการิวิเคริาะห์ข้อม่ีล (Data 
Analytics) ในี้การิป้ริะเมีินี้และออกแบบริะบบ Early Warning 
Signs เพ่�อพยากริณแ์ละป้อ้งกนัี้ความีเสุ้�ยงการิเกดิโริคท้้�รินุี้แริงต้�อ
ผ้่ป้ว่ยได ้เชิ�นี้ การิแจุง้เต้อ่นี้เมี่�อสุญัญานี้ชิพ้ผดิป้กต้แิละชิ�วยแนี้ะนี้ำา
แผนี้การิรัิกษัาอย�างวางแผนี้การิรัิกษัาโดยเน้ี้นี้ผ่ป่้้วยเป็้นี้ศน่ี้ย์กลาง 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564

66



โคริงการิดังกล�าวสุ�งผลให้ริะยะเวลาริอคอยลดลงจุากเดิมี 60 นี้าท้ ้
เหลอ่ 10 นี้าท้ ้ลดเวลาของแพท้ยใ์นี้การิเขา้ถึงึขอ้มีล่ผ่ป้้ว่ยจุากเดมิี 
15 นี้าท้้ เหล่อ 5 นี้าท้้ ไมี�มี้กริะบวนี้การิริอแฟื้้มีเวชิริะเบ้ยนี้ ไมี�มี้
การิสุ่ญหายแฟื้้มีเวชิริะเบ้ยนี้ นี้อกจุากน้ี้�ยังสุามีาริถึป้ริับหนี้้าท้้�
บคุลากริจุากการิบริหิาริจัุดการิแฟ้ื้มีเวชิริะเบย้นี้ไป้สุ่�การิดแ่ลผ่ป่้้วย
ในี้ฐานี้ะ Nurse Angel เพ่�อด่แลผ่้ป้่วยและญาต้ิผ่้ป้่วยแบบคริบ
วงจุริต้ั�งแต้�การิเข้ารัิบบริิการิจุนี้ถึึงเสุร็ิจุสุิ�นี้กริะบวนี้การิรัิกษัา 
สุามีาริถึป้ริะเมิีนี้แผนี้การิริักษัาต้ั�งแต้�คนี้ไข้ยังไมี�เจุ็บป้่วยและชิ�วย
พยากริณ์โริคเพ่�อคำาแนี้ะนี้ำาในี้การิป้้องกันี้ความีเสุ้�ยงท้้�จุะเกิดโริค
ในี้อนี้าคต้ นี้อกจุากนี้้�ยังสุามีาริถึลดค�าเชิ�าพ่�นี้ท้้�ในี้การิจัุดเก็บริะบบ
เวชิริะเบย้นี้ได้กว�าเดอ่นี้ละ 5-7 หม่ี�นี้บาท้ ลดอัต้ริาค�าจุ้างพนัี้กงานี้
ด่แลริะบบเวชิริะเบ้ยนี้มี่ลค�ากว�า 5 แสุนี้บาท้ต้�อเด่อนี้ และ Nurse 
Angel สุามีาริถึสุริ้างริายได้เพิ�มีให้กับโริงพยาบาลโดยเฉล้�ยเด่อนี้
ละ 1-1.5 ล้านี้บาท้ นี้อกจุากนี้้�ยังสุามีาริถึพัฒนี้าพ่�นี้ท้้�เก็บแฟื้้มี 
เวชิริะเบย้นี้เก�าเพ่�อท้ำาป้ริะโยชินี้ท์้างธุรุิกจิุโดยสุามีาริถึสุริา้งริายได้
ต้�อเด่อนี้โดยเฉล้�ยกว�า 7 แสุนี้บาท้ต้�อเด่อนี้อ้กด้วย

Plug	&	Play	และ	BDMS	

BDMS ริ�วมีเป็้นี้พันี้ธุมิีต้ริกับบริิษััท้ Plug and Play2 ซึ่ึ�งเป็้นี้เคริ่อข�ายองค์กรินี้วัต้กริริมี 
และ Startup ในี้ริะดบันี้านี้าชิาต้ ิโดยเป้น็ี้ต้วักลางในี้การิสุริริหาเท้คโนี้โลย ้และนี้วตั้กริริมี
ท้้�เหมีาะสุมีกับองค์กริ ริวมีถึึงเป้็นี้สุ่�อกลางในี้การิสุริ้างเคริ่อข�ายพันี้ธุมีิต้ริ เพ่�อริ�วมีแบ�งป้ันี้
ป้ริะสุบการิณ์ในี้การิพัมีนี้านี้วัต้กริริมีขององค์กริ และการิแบ�งป้ันี้ความีร้่ิและแนี้วโนี้้มี
เท้คโนี้โลย้ท้้�ท้ันี้สุมีัย สุอดคล้องต้�อเหตุ้การิณ์ในี้ป้ัจุจุุบันี้  

โดยในี้ป้ี 2564 BDMS ได้กลั�นี้กริอง Startup ท้ั�งสุิ�นี้ 43 บริิษััท้ และได้ริ�วมีเข้าการิอบริมี
เก้�ยวกับเท้คโนี้โลย้สุมัียใหมี� สุำาหรัิบการิรัิบม่ีอสุภาวะโริคริะบาด มีากกว�า 30 คริั�งท้้�
เก้�ยวข้องกับธุุริกิจุของ BDMS 

โครงการติ้�อำบความร�อำนฆ่่าเชิื�อำชิุดำอำุป็กรณ์ป็้อำงกันส่วนบุคคล	COVID-19	
(Dry	Heat	Cabinet	for	COVID-19	Personal	Protective	Equipment)		

เนี้่�องจุากสุถึานี้การิณ์การิริะบาด COVID-19 สุ�งผลท้ำาให้บคุลากริท้างการิแพท้ย์ขาดแคลนี้
อปุ้กริณป์้อ้งกนัี้สุ�วนี้บคุคลและหนี้า้กาก N-95 ในี้การิป้ฏิบิตั้หินี้า้ท้้� โริงพยาบาลเป้าโล ริงัสุติ้ 
และหอ้งป้ฏิิบตั้กิาริจุลุชิว้วทิ้ยา คณะสุหเวชิศาสุต้ริ ์มีหาวิท้ยาลยับร่ิพา จุงึริเิริิ�มีสุริา้งเคริ่�อง
อบความีริ้อนี้แห้ง (Dry Heat Cabinet) เพ่�อการินี้ำาชิุด PPE และหนี้้ากาก N95 กลับมีา
ใชิ้ใหมี�ในี้สุถึานี้การิณ์ดังกล�าว และดำาเนิี้นี้การิท้ดสุอบป้ริะสิุท้ธุิภาพของต้่้อบฆ์�าเช่ิ�อ โดย
เป้ริ้ยบเท้้ยบป้ริะสิุท้ธิุภาพในี้การิฆ์�าเชิ่�อก�อโริค Staphylococcus aureus และ เชิ่�อ 
Bacteriophage จุากหนี้้ากาก N95 ก�อนี้และหลังใชิ้ต้่้อบฆ์�าเชิ่�อ ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิ
พบว�าอุณหภมิ่ีของต้่อ้บความีร้ิอนี้ฆ์�าเชิ่�อท้้�เหมีาะสุมีควริจุะต้อ้งอย่�ในี้ชิ�วง 74 องศาเซึ่ลเซึ่ย้สุ 
ซึ่ึ�งสุามีาริถึนี้ำาไป้ใชิ้งานี้ได้อย�างป้ลอดภัยในี้การิริักษัาผ่้ป้่วยต้�อไป้ในี้อนี้าคต้ภายภาคหนี้้า

นวัติกรรมเพ่�อำสถานการณ์การแพร่ระบาดำ	COVID-19	(Innovation	for	COVID-19	Situation)

2ดููรายละเอีียดู Plug And Play เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://www.plugandplaytechcenter.com/ 

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการเติ๊นทั์ความดำันลบสำาหรับการผู้่าติัดำในสถานการณ์	COVID-19		

โริงพยาบาลพญาไท้ ศริร้ิาชิา ดำาเนี้นิี้โคริงการินี้วตั้กริริมีเต้น๊ี้ท้ค์วามี
ดันี้ลบสุำาหริับการิผ�าต้ัดในี้สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาดของ 
COVID-19 เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้การิท้ำางานี้ของบุคลากริท้างการิแพท้ย์
ในี้การิริักษัาผ่้ป้่วยท้้�ท้ำางานี้ในี้โริงงานี้อุต้สุาหกริริมี จุังหวัดชิลบุริ้ 
ท้้�มี้จุำานี้วนี้เพิ�มีขึ�นี้อย�างต้�อเนี้่�อง โดยเฉพาะในี้กลุ�มีผ่้ป้่วยท้้�ต้้องริับ
การิผ�าตั้ดซึ่ึ�งไมี�สุามีาริถึริอผลการิต้ริวจุคัดกริองการิต้ิดเชิ่�อ 
COVID-19 ก�อนี้ผ�าตั้ดได้ เน่ี้�องจุากห้องผ�าตั้ดและวิสุัญญ ้
ในี้ป้ัจุจุุบันี้เป้็นี้ห้องความีดันี้บวกทั้�งหมีดซึึ่�งม้ีความีเสุ้�ยงต้�อการิ 
ต้ดิเชิ่�อสุง่ การิสุร้ิางเต๊้นี้ท์้ความีดันี้ลบขึ�นี้เพ่�อสุำาหริับใชิ้ผ�าต้ัดผ่้ป้่วย
เพ่�อป้้องกันี้การิแพริ�กริะจุายเชิ่�อจึุงเป็้นี้ท้างเล่อกท้้�ใชิ้งบป้ริะมีาณ
และริะยะเวลาในี้การิสุริ้างนี้้อยกว�า เหมีาะสุมีกับสุถึานี้การิณ์ 
เริ�งด�วนี้ดังกล�าว

บุคลากริจุากสุหสุาขาของโริงพยาบาลพญาไท้ ศริ้ริาชิา จุึงริ�วมีกันี้
ออกแบบเต้น๊ี้ท้ค์วามีดันี้ลบโดยป้ริะยกุต้จ์ุากการิใชิ ้Box Negative 
Pressure ในี้การิคริอบศ้ริษัะผ่้ป้่วยท้้�ต้้องดมียาสุลบเพ่�อป้้องกันี้
การิแพริ�กริะจุายเชิ่�อ และริ�วมีมี่อกับคณะวิศวกริริมีศาสุต้ริ์ 
มีหาวิท้ยาลัยบ่ริพา ในี้การิริ�วมีออกแบบและสุริ้างอุป้กริณ์เคริ่�อง
ความีดันี้ลบท้้�จุะนี้ำามีาใชิ้ในี้การิผ�าต้ัด 

ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิคาดว�าจุะชิ�วยเพิ�มีป้ริะสุิท้ธุิภาพในี้การิป้้องกันี้
การิแพริ�กริะจุายเชิ่�อสุ่�ห้องผ�าต้ัดและวิสุัญญ้ และยังสุามีาริถึชิ�วย
ป้ริะหยัดค�าใชิ้จุ�ายในี้การิสุริ้างห้องผ�าต้ัดความีดันี้ลบ ท้้�ต้้องใชิ้งบ
ป้ริะมีาณป้ริะมีาณกว�า 1-2 ล้านี้บาท้ โดยเต้๊นี้ท้์ความีดันี้ลบใชิ้งบ
ป้ริะมีาณ 35,000 บาท้ ในี้การิสุริ้างเต้๊นี้ท้์พลาสุต้ิกและอุป้กริณ์ท้้�
ชิ�วยท้ำาให้เกิดเป็้นี้ความีดับลบได้ริับความีริ�วมีมี่อในี้การิชิ�วย
ออกแบบและอนีุ้เคริาะห์จุากคณะวิศวกริริมีศาสุต้ริ์ มี.บ่ริพา ริวมี
ท้ั�งชิ�วยลดอัต้ริาการิสุ�งต้�อผ่้ป่้วยติ้ดเชิ่�อท้้�ต้้องได้ริับการิผ�าตั้ด คิด
เป้น็ี้ค�าใชิจุ้�ายท้้�ป้ริะหยดัไดถ้ึงึ 80,000-200,000 บาท้ต้�อกริณ ้ท้ั�งนี้้�
โคริงการิน้ี้�ได้ริับริางวัลชินี้ะเลิศหมีวด Novelty Health ภายใต้้
โคริงการิ BDMS Award ป้ริะจุำาป้ี 2564
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ป็ัญ่ญ่าป็ระดำิษัฐ์กับการติรวจคัดำกรอำงวิเคราะห์ภาพเอำกซเรย์ทัรวงอำกโรคป็อำดำอำักเสบติิดำเชิื�อำ	COVID-19	
(Artificial	Intelligence	for	Chest	X-ray	Image	Analysis	COVID-19	Screening)		

โริงพยาบาลพญาไท้ 2 ดำาเนี้ินี้โคริงการินี้วัต้กริริมีต้�อยอดด้านี้
ป้ัญญาป้ริะดิษัฐ์เพ่�อการิต้ริวจุคัดกริองและวิเคริาะห์ภาพเอ็กซึ่์เริย์
ท้ริวงอกโริคป้อดอกัเสุบ COVID-19 โดยใชิเ้ท้คโนี้โลยจุ้ากเกาหลใ้ต้้
เพ่�อการิต้ริวจุคดักริองท้้�มีป้้ริะสุทิ้ธุภิาพและต้น้ี้ท้นุี้การิผลิต้ต้ำ�า เพ่�อ
ลดความีเสุ้�ยงจุากการิติ้ดเชิ่�อให้กับบุคลากริท้ั�วไป้และบุคลากริ
ท้างการิแพท้ย์ในี้โริงพยาบาลท้้�ขาดแคลนี้อุป้กริณ์ 

โคริงการิดังกล�าวดำาเนิี้นี้การิโดยใชิ้ชิุดอุป้กริณ์กล้องเอกซ์ึ่เริย์แบบ
พกพา (Portable X-ray Camera) และริะบบ AI Chest X-ray ท้้�
มี้ริะบบการิเริ้ยนี้ริ่้ของเคริ่�อง (Machine Learning) และการิเริ้ยนี้
ริ่้ด้วยสุมีองเหมี่อนี้โคริงข�ายป้ริะสุาท้ของมีนีุ้ษัย์ (Convolutional 
Neural Networks) สุอดคล้องต้ามีการิเริ้ยนี้ริ่้แบบลึกซึ่ึ�ง (Deep 
Learning) ซึ่ึ�งผลการิท้ดสุอบเป้ริ้ยบเท้้ยบวิเคริาะห์ผลการิวินี้ิจุฉัย 
Chest X-rayโดยใชิ้ AI กับผลการิวินี้ิจุฉัยของริังสุ้แพท้ย์ได้แมี�นี้ยำา
และริวดเริ็ว มี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ 94% สุามีาริถึมีั�นี้ใจุในี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ
การิวนิี้จิุฉยัซึ่ึ�งจุะท้ำาใหผ้่ป้้ว่ยไดร้ิบัการิริกัษัาท้้�ท้นัี้ท้�วงท้แ้ละริวดเริว็
ขึ�นี้

สรุป็ผู้ลการดำำาเนินงานนวัติกรรม	BDMS

45.98	ล�านบาทั
เงินี้ลงทุ้นี้ด้านี้นี้วัต้กริริมี

ริ�วมีกับพันี้ธุมีิต้ริด้านี้นี้วัต้กริริมี

1.94	ล�านบาทั
 งบป้ริะมีาณเพ่�อการิวิจุัย
และพัฒนี้าองค์ความีริ่้ใหมี�

โคริงการิดังกล�าวจุะเป็้นี้อก้เคร่ิ�องมีอ่หนี้ึ�งท้้�จุะท้ำาให้สุามีาริถึริะบุและนี้ำาสุ�งตั้วผ่ป่้้วยท้้�แสุดงหริอ่ยังไมี�แสุดงอาการิท้้�เกิดจุากการิติ้ดเชิ่�อและ
มีภ้าวะป้อดอกัเสุบเพ่�อริกัษัาและจุำากัดการิริะบาดอย�างท้นัี้ท้�วงท้ผ้�านี้การิต้ริวจุคดักริองวเิคริาะหภ์าพเอก็ซึ่เ์ริยท์้ริวงอกไดค้ริาวละมีาก ๆ  
ในี้เวลาอันี้สุั�นี้ และเป็้นี้การิสุนัี้บสุนุี้นี้ความีริ�วมีมีอ่กับพันี้ธุมิีต้ริธุรุิกิจุริ�วมีวิจุยัริะหว�างศน่ี้ย์เริ�งรัิดวิจุยัและนี้วัต้กริริมีเอกชินี้เคริอ่โริงพยาบาล
พญาไท้–เป้าโล, ศ่นี้ย์จุ้โนี้มีท้างการิแพท้ย์คณะแพท้ยศาสุต้ริ์โริงพยาบาลริามีาธุิบด้ มีหาวิท้ยาลัยมีหิดล, โริงพยาบาลริาชิวิถึ้, บริิษััท้ แอด
วานี้ซึ่์อินี้โฟื้ริ์เซึ่อริ์วิสุ จุำากัด (มีหาชินี้), บริิษััท้ เมีลโลว์อินี้โนี้เวชิันี้ จุำากัด และบริิษััท้ JLK Inspection Korea จุำากัด มีหาชินี้ เพ่�อพัฒนี้า
ป้ริะสุบการิณ์และความีเชิ้�ยวชิาญในี้การิใชิ้เท้คโนี้โลย้ป้ัญญาป้ริะดิษัฐ์ในี้วงการิสุาธุาริณสุุข นี้อกจุากนี้้�ยังมี้ความีคุ้มีค�าการิลงทุ้นี้ในี้ริะยะ
ยาวสุำาหรัิบการิขยายผลต้ริวจุวินี้จิุฉัยโริคหริอ่ภาวะอ่�นี้ ๆ  ในี้ท้ริวงอก เน่ี้�องจุากการิวิเคริาะห์และแป้ลผลอย�างริวดเริว็ซึึ่�งสุ�งผลด้านี้การิลด
ค�าใชิ้จุ�ายในี้การิบริิหาริจุัดการิอ้กด้วย

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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นโยบายและการจัดูการดู้านสิ�งเเวดูล้อม

กี่ารบริหารจัดูกี่ารดู้านสิี่�งแวดูล้อมเป็นประเดู็นสี่ำาคัญท่�ต่้องไดู้รับกี่ารบริหารจัดูกี่าร เพ่�อควบคุมผู้ลกี่ระทบทางดู้าน
กี่ารเงิน ดู้านสี่ังคม และความเส่ี่�ยงทางดู้านช้ื�อเส่ี่ยง นอกี่เหนือไปจากี่ผู้ลกี่ระทบดู้านสิี่�งแวดูล้อม BDMS จึงกี่ำาหนดู
นโยบายและระบบกี่ารบริหารจัดูกี่ารสิี่�งแวดูล้อมเพ่�อให้ทิศทางกี่ารจัดูกี่ารทรัพยากี่รและกี่ารจัดูเกี่็บข้อมูลดู้านสิี่�ง
แวดูล้อมเป็นไปอย่างเป็นระบบ สี่ามารถใช้้ข้อมูลในกี่ารพัฒนาผู้ลกี่ารดูำาเนินงานดู้านสิี่�งแวดูล้อมอย่างต่่อเนื�อง 
และเปิดูเผู้ยข้อมูลเพ่�อแสี่ดูงความมุ่งมั�นและความโปร่งใสี่ต่่อกี่ารจัดูกี่ารดู้านสิี่�งแวดูล้อมแกี่่ผูู้้ม่สี่่วนไดู้เส่ี่ย

นโยบายและการบริหารจัดำการดำ�านสิ�งแวดำล�อำม	BDMS1

BDMS กำาหนี้ดนี้โยบายสุิ�งแวดล้อมี BDMS Earth Healthcare เพ่�อแสุดงความีมีุ�งมีั�นี้และเป้น็ี้แนี้วท้างสุำาหริบัการิจุดัการิด้านี้สุิ�งแวดล้อมี
ท้้�สุอดคล้องกับเป้้าหมีายการิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้และมีาต้ริฐานี้สุากล เชิ�นี้ ริะบบการิบริิหาริจุัดการิด้านี้สุิ�งแวดล้อมี ISO14001 มีาต้ริฐานี้ 
The Institute of Hospital Quality Improvement and Association (HA ป้ริะเท้ศไท้ย) และมีาต้ริฐานี้ Joint Commission 
International (JCI) ซึึ่�งคริอบคลุมีทั้�งด้านี้ความีป้ลอดภัย การิอนุี้ริักษั์พลังงานี้ และการิจัุดการิขยะ และกำาหนี้ดให้คณะกริริมีการิสุิ�ง
แวดล้อมี อาชิ้วอนี้ามีัย และความีป้ลอดภัย (ECC) ฝ่่ายสุนี้ับสุนีุ้นี้ท้ั�วไป้ สุายการิบริิหาริท้ริัพยากริบุคคลกลาง และผ่้ท้้�เก้�ยวข้อง กำาหนี้ด
แผนี้การิสุ่�อสุาริและแนี้วป้ฏิิบัต้ิต้ามีนี้โยบายแก�บุคลากริทุ้กคนี้เพ่�อความีเข้าใจุต้ริงกันี้และมี้สุ�วนี้ริ�วมีในี้การิดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้สุิ�งแวดล้อมี

นโยบายและการจัดำการดำ�านสิ�งเเวดำล�อำม

คณะทัำางานเพ่�อำการพัฒนาอำย่างยั�งยืนดำ�านสิ�งแวดำล�อำมและความป็ลอำดำภัย	
(Sustainability	Development	Environment	&	Safety	Member)

ในี้ปี้ 2564 BDMS แต้�งต้ั�งคณะท้ำางานี้เพ่�อการิพัฒนี้าอย�างยั�งยน่ี้ด้านี้สุิ�งแวดล้อมีและความีป้ลอดภัย  ป้ริะกอบไป้ด้วยตั้วแท้นี้ผ่รั้ิบผดิชิอบ
จุากแต้�ละกลุ�มีธุุริกิจุในี้เคร่ิอ BDMS เพ่�อรัิบท้ริาบแผนี้นี้โยบายและเป้้าหมีายด้านี้สุิ�งแวดล้อมี เพ่�อดำาเนิี้นี้งานี้และป้ริะสุานี้งานี้ริวมีถึึง
ต้ิดต้ามีโริงพยาบาลและบริิษััท้เคริ่อข�ายและสุ่�อสุาริข�าวการิฝึ่กอบริมีและป้ริะชิาสัุมีพันี้ธ์ุ และริายงานี้ต้�อคณะกริริมีการิเพ่�อดำาเนิี้นี้งานี้
ด้านี้การิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ BDMS 

การดำาเนินงานตามแผนนโย่บาย่
ติดตามงานแลิะป็ระเมินผลิตามเป็้าหมาย่
ราย่งานผลิสรุป็ข้อม่ลิสิ�งแว่ดลิ้อม

ป็ระสานงานแลิะติดตาม
เพ่�อให้งานสำาเร็จตามแผน

แจ้งข่าว่อบรม	ป็ระชาสมัพันธุ์

Sustainability	Developement
Environment	&	Safety	Member

ผูู้้รับผู้ิดูช้อบกี่ำาหนดูโดูย CEO
ในแต่่ละกี่ลุ่มธุุรกี่ิจ

เครือข่าย่กลิุ่มโรงพย่าบาลิ
แลิะกลิุ่มธุุรกิจที�เกี�ย่ว่ข้อง

ว่างแผนนโย่บาย่
แลิะเป็้าหมาย่ด้านสิ�งแว่ดลิ้อม

BDMS	
Sustainability	
Developement	

Committee

1ดููรายละเอีียดูนโยบาย BDMS Earth Healthcare เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20200103-bdms-earth-healthcare-policy-th.pdf 
  และคลิปรายละเอีียดูนโยบาย BDMS Earth Healthcare ทีี่� https://www.youtube.com/watch?v=9BBLQQ5f9Zk  และรายละเอีียดูกิารบริหารจัดูกิารสิู�งเว็ดูล้อีมเพิิ่�มเติิมทีี่� http://www.bdms.co.th/sustainability 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการฝึึกอำบรม	“BDMS	Earth	Healthcare”	ป็ี	2564

สุายการิบริหิาริท้ริพัยากริบคุคลกลางของ BDMS ดำาเนี้นิี้โคริงการิฝ่กึอบริมี BDMS Earth Healthcare เพ่�อใหบ้คุลากริท้กุริะดบัในี้องคก์ริ
และเคริ่อข�ายมี้ความีเข้าใจุ สุามีาริถึกำาหนี้ดแนี้วท้างการิจุัดกิจุกริริมีต้ามีนี้โยบายดังกล�าว ต้ั�งแต้�การิกำาหนี้ดจุนี้ถึึงการิต้ิดต้ามีผลเก้�ยวกับ
นี้โยบายสุิ�งแวดล้อมี ริวมีถึึงการิสุร้ิางการิรัิบริ่้และการิม้ีสุ�วนี้ริ�วมีในี้นี้โยบายสิุ�งแวดล้อมีกับสุ�วนี้ริวมีภายนี้อกเพ่�อให้เกิดความียั�งย่นี้ของ
นี้โยบายดังกล�าว

ในี้ป้ี 2564 BDMS ริ�วมีกับจุุฬาลงกริณ์มีหาวิท้ยาลัย จุัดฝ่ึกอบริมีออนี้ไลนี้์ด้านี้สุิ�งแวดล้อมีอย�างต้�อเนี้่�อง เพ่�อสุริ้างความีต้ริะหนี้ักริ่้เก้�ยว
กับสุิ�งแวดล้อมีให้กับบุคลากริและสุอดคล้องต้ามีนี้โยบายสิุ�งแวดล้อมี BDMS Earth Healthcare เพ่�อกริะตุ้้นี้ให้บุคลากริมี้หลักต้ิดด้านี้
การิอนีุ้ริักษั์และบริิหาริจุัดการิด้านี้สุิ�งแวดล้อมีภายในี้หนี้�วยงานี้และองค์กริได้อย�างมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ โดยมี้ริายละเอ้ยดหัวข้อการิฝ่ึกอบริมี 
ดังนี้้�

ผู้ลการดำำาเนินงานระบบการจัดำการสิ�งแวดำล�อำมขอำง	BDMS2

ร�อำยละ 100
ของการิดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้สุิ�งแวดล้อมีเป้็นี้ไป้

ต้ามีข้อกำาหนี้ด

BDMS	EHC	-	Brush	Up
สุำาหริับพนี้ักงานี้ทุ้กริะดับในี้เคริ่อ BDMS 
เพ่�อท้บท้วนี้เนี้่�อหาของนี้โยบายสุิ�งแวดลอ้มี 
BDMS Earth Healthcare และความีริ่พ้่�นี้
ฐานี้เก้�ยวกับ Carbon Footprint เพ่�อให้
เกิดความีเข้าใจุถึึงหลักการิลดการิป้ล�อย
ก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกและลดผลกริะท้บต้�อ
ภาวะโลกริ้อนี้ ริวมีถึึงสุนัี้บสุนุี้นี้ให้เกิด
กิจุกริริมีต้�อเนี้่�องจุากนี้โยบายสุิ�งแวดล้อมี

BDMS	EHC	SROI
สุำาหริับผ่้ผ�านี้การิคัดเล่อกริอบแริกของโคริงการิ BDMS Award 
2021 และบคุลากริของ BDMS ท้้�สุนี้ใจุ โดยมีุ�งเนี้น้ี้ความีร่ิเ้ก้�ยวกับ
การิคำานี้วณการิลดการิป้ล�อยก๊าซึ่เริอ่นี้กริะจุกและผลต้อบแท้นี้จุาก
การิลงทุ้นี้ด้านี้สุังคมี (SROI: Social Return on Investment) 
เพ่�อสุนี้บัสุนี้นุี้การิป้รัิบป้ริงุริะบบการิจัุดการิสุิ�งแวดลอ้มีขององค์กริ
และเกิดป้ริะโยชินี้์ต้�อสุังคมี

BDMS	EHC	Innovative	CSR
สุำาหริับผ่้ผ�านี้การิคัดเล่อกริอบแริกของโคริงการิ BDMS Award 
2021 และบุคลากริของ BDMS ท้้�สุนี้ใจุ โดยมีุ�งเนี้้นี้การิสุริ้างสุริริค์ 
เผยแพริ� ริ�วมีเริ้ยนี้ริ่้และแลกเป้ล้�ยนี้ป้ริะสุบการิณ์การิจุัดการิ 
สิุ�งแวดล้อมีกับทุ้กภาคสุ�วนี้ในี้สุังคมี เพ่�อก�อให้เกิดความีต้ริะหนี้ัก 
ความีริ่้และความีเข้าใจุท้้�ถึ่กต้้อง ท้ัศนี้คต้ิท้้�ด้ในี้การิด่แลรัิกษัา 
สุิ�งแวดล้อมีเพ่�อสุ�วนี้ริ�วมี และความีเป้็นี้เจุ้าของต้�อสุภาพแวดล้อมี
อย�างยั�งย่นี้ เพ่�อนี้ำาไป้สุ่�การิป้รัิบเป้ล้�ยนี้พฤติ้กริริมีท้้�เป็้นี้มิีต้ริต้�อ 
สุิ�งแวดล้อมี (Pro-environmental Behavior)

BDMS	EHC	-	Carbon	Footprint	
Workshop

สุำาหรัิบบุคลากริทุ้กคนี้ โดยมีุ�งเน้ี้นี้หลักการิ
และการิจัุดการิเพ่�อลดการิป้ล�อยก๊าซึ่เริอ่นี้
กริะจุกอย�างม้ีป้ริะสุิท้ธุิภาพ และสุามีาริถึ
ป้ริับป้รุิงริะบบการิจัุดการิสุิ�งแวดล้อมีของ
องคก์ริใหม้ีป้้ริะสุทิ้ธุภิาพและเกดิป้ริะโยชินี้์
ต้�อสุังคมี

BDMS	EHC	Booth	Camp
สุำาหริับผ้่ผ�านี้การิคัดเล่อกริอบแริกภายใต้้
โคริงการิ BDMS Award 2021 เพ่�อเพิ�มี
ศกัยภาพการิจุดัท้ำาโคริงการิดา้นี้สุงัคมีและ
สุิ� งแวดล้อมีท้้� สุอดคล้องกับนี้โยบาย 
สิุ�งแวดล้อมี BDMS Earth Healthcare 
และเต้ริ้ยมีบุคลากริกลุ�มีดังกล�าวให้พริ้อมี
สุำาหริับการิป้ริะกวดในี้ริอบชิิงชินี้ะเลิศ 
ต้�อไป้

ร�อำยละ	76
ของโริงพยาบาลได้ริับการิริับริอง

มีาต้ริฐานี้ห้องป้ฏิิบัต้ิการิท้างการิแพท้ย์
ต้ามีมีาต้ริฐานี้ 

ISO 15190:2003 ท้้�คริอบคลุมีป้ริะเด็นี้
การิจุัดการิของเสุ้ย สุาริเคมี้ ท้้�เป้็นี้

อันี้ต้ริายและไมี�อันี้ต้ริาย

0	กรณ่ร�อำงเรียน
ดำ�านสิ�งแวดำล�อำม

ท้้�ได้ริับการิย่นี้ยันี้จุากหนี้�วยงานี้กำากับ
ด่แล

2กิารติรว็จวั็ดูสิู�งแว็ดูล้อีมเป็นประจำาติามข้อีกิำาหนดู เช่้น กิารติรว็จวั็ดูคุณภาพิ่เสีูยงทีี่�อีาจรบกิว็นชุ้มช้นเนื�อีงมาจากิกิารเดิูนเครื�อีงปั� มนำ�าหรือีเครื�อีงกิำาเนิดูไฟฟ้า ระบบที่ำาคว็ามเย็น กิารติรว็จวั็ดูระดัูบเสีูยงใน 
  พืิ่�นทีี่� เสีูยงดัูง กิารติรว็จปริมาณฝุุ่� น ติรว็จสูภาพิ่อีากิาศ กิารติรว็จแสูงสูว่็าง กิารติรว็จคว็ามร้อีน กิารติรว็จปริมาณสูารเคมีอัีนติรายในพืิ่�นทีี่�ที่ำางาน รว็มถึงกิารติรว็จสูอีบคว็ามปลอีดูภัยดู้านอัีคคีภัยขอีง 
  อีาคาร และกิารดูำาเนินงานอืี�นทีี่� เกีิ�ยว็ข้อีง 
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การใช้้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า

BDMS ต่ระหนักี่ถึงความสี่ำาคัญของกี่ารใช้้ทรัพยากี่รอย่างรู้ค่า โดูยเฉพาะ
กี่ารจัดูกี่ารขยะและของเส่ี่ยอันต่รายท่�เป็นไปต่ามข้อกี่ำาหนดู เพ่�อลดูผู้ล 
กี่ระทบดู้านสิี่�งแวดูล้อมท่�อาจเกี่ิดูข้�นต่่อสัี่งคมภายนอกี่ นอกี่จากี่น่� BDMS 
ยังเข้าใจถึงบริบทท่�เปล่�ยนแปลงของโลกี่โดูยเฉพาะกี่ารใช้้ทรัพยากี่รนำ�าท่�ม่
อยู่อย่างจำากี่ัดูและไดู้รับผู้ลกี่ระทบจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงสี่ภาพภูมิอากี่าศ จึง
กี่ำาหนดูให้โรงพยาบาลในเครือต่ิดูต่ามผู้ลดูำาเนินงานกี่ารใช้้ทรัพยากี่รอย่าง
ม่ประสิี่ทธุิภาพและสี่อดูคล้องต่ามข้อกี่ำาหนดู

ขยะและขอำงเส่ยอำันติราย1	

BDMS กำาหนี้ดแนี้วท้างการิบริิหาริจัุดการิขยะและของเสุย้อนัี้ต้ริายเพ่�อความีสุอดคลอ้งต้ามีนี้โยบายสุิ�งแวดลอ้มี ขอ้กำาหนี้ด และมีาต้ริฐานี้
ท้้�เก้�ยวข้อง ซึึ่�งถึอ่เป็้นี้หน้ี้าท้้�ของบุคลากริทุ้กคนี้ในี้ BDMS และบริษิัทั้ผ่รั้ิบเหมีา ริวมีถึงึร้ิานี้ค้าและร้ิานี้อาหาริ ในี้การิดำาเนี้นิี้งานี้ให้เป้น็ี้ในี้
ท้ิศท้างเด้ยวกันี้  

โครงการ	Go	Green	Together

ในี้ป้ ี2564 โริงพยาบาลกริงุเท้พหวัหนิี้ ดำาเนี้นิี้โคริงการิ Go Green 
Together เพ่�อขบัเคล่�อนี้การิดำาเนิี้นี้งานี้ต้ามีนี้โยบายพัฒนี้าความี
ยั�งยน่ี้และการิอนี้รุิกัษัส์ุิ�งแวดลอ้มีในี้วงกวา้ง เพ่�อใหเ้จุา้หนี้า้ท้้� ผ้่ริบั
บริกิาริ และชิมุีชินี้ริอบขา้งต้ริะหนี้กัและริบัริ่ถ้ึงึเริ่�องท้ริพัยากริดา้นี้
สุิ�งแวดล้อมี โดยริณริงค์ให้ทุ้กหนี้�วยงานี้ในี้องค์กริงดใชิ้กล�องโฟื้มี 
ใชิ้ภาชินี้ะท้้�นี้ำากลับมีาใชิ้ซึ่ำ�าได้ งดใชิ้ถึุงพลาสุติ้ก ใชิ้ถึุงผ้า เพ่�อลด
ขยะท้้�ย�อยสุลายยาก พริอ้มีขอการิสุนี้บัสุนี้นุี้นี้จุากริา้นี้คา้และหอ้ง
อาหาริภายในี้โริงพยาบาล ริวมีถึึงหนี้�วยงานี้รัิกษัาความีสุะอาดท้้�
ริ�วมีมี่อกันี้คัดแยกขยะและจุัดวางถึังขยะในี้จุุดต้�าง ๆ พริ้อมีป้้าย
สุัญลักษัณ์ป้ริะเภท้ขยะอย�างชัิดเจุนี้ และห้องอาหาริของโริง
พยาบาลได้ริณริงค์คัดแยกกากอาหาริก�อนี้นี้ำาเศษัอาหาริทิ้�งลงในี้
ถึังขยะท้ั�วไป้เพ่�อความีสุะดวกในี้กริะบวนี้การิกำาจุัดขยะ 

ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิดังกล�าวในี้ป้ี 2564 พบว�าโริงพยาบาลกริุงเท้พ
หัวหินี้สุามีาริถึลดขยะไมี�อันี้ต้ริายได้เฉล้�ยกว�า 10% เท้้ยบกับ
ป้ริิมีาณขยะในี้ป้ี 2563 ซึ่ึ�งเป้็นี้ผลมีาจุากความีริ�วมีมี่อของริ้านี้ค้า
และห้องอาหาริภายในี้โริงพยาบาล ทั้�งน้ี้�โอกาสุในี้การิพัฒนี้า
โคริงการิดังกล�าวสุามีาริถึต้�อยอดต้�อไป้ยังบุคลากริท้้�ซึ่่�ออาหาริ
กนัี้เองจุากภายนี้อกใหต้้ริะหนัี้กมีากขึ�นี้ถึึงการิลดการิใชิบ้ริริจุภุณัฑ์์
อาหาริแบบใชิ้แล้วท้ิ�งต้�อไป้

1ดููรายละเอีียดูโครงสูร้างและแนว็ที่างกิารบริหารจัดูกิารขอีงเสีูยและขอีงเสีูยอัีนติรายเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการ	Samitivej	Go	Green

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้และโริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์ ดำาเนี้ินี้
โคริงการิ Samitivej Go Green ซึึ่�งเป็้นี้โคริงการิริะยะยาวท้้�ท้กุหนี้�วยงานี้ในี้
องค์กริม้ีสุ�วนี้ริ�วมีเพ่�อต้อบสุนี้องต้�อวิสุัยทั้ศน์ี้ของสุมิีต้ิเวชิท้้�จุะเป็้นี้ผ่้นี้ำาด้านี้
องคก์ริสุเ้ขย้ว สุามีาริถึลดหริอ่ป้ริะหยดัท้รัิพยากริในี้องคก์ริและชิ�วยริกัษัาสิุ�ง
แวดล้อมีนี้ำาไป้สุ่�การิเต้ิบโต้ท้้�ยั�งย่นี้ โดยริณริงค์ให้พนี้ักงานี้ในี้องค์กริ ริ้านี้ค้า 
จุวบจุนี้ผ่รั้ิบบริิการิ ม้ีสุ�วนี้ริ�วมีในี้การิรัิบผิดชิอบต้�อสัุงคมีและสิุ�งแวดล้อมี ดงันี้้�

โดยในี้ปี้ 2564 สุามีาริถึป้ริะหยัดท้รัิพยากริในี้ด้านี้ต้�าง ๆ ริวมีท้ั�งหมีดคิดเป็้นี้มี่ลค�า 1,709,369 บาท้ และคาดว�าโคริงการิดังกล�าวจุะ
สุนี้ับสุนีุ้นี้ให้บุคลากริในี้องค์กริมี้ความีริับผิดชิอบต้�อสุังคมีและสุิ�งแวดล้อมี ลดป้ริิมีาณขยะท้้�เกิดขึ�นี้ได้จุากการิป้ริับเป้ล้�ยนี้วิถึ้ชิ้วิต้ป้ริะจุำา
วนัี้ท้้�ง�ายดาย สุริา้งวิสุยัทั้ศน์ี้ในี้การิป้ริะหยัดท้รัิพยากริและอนุี้ริกัษ์ัสุิ�งแวดล้อมีให้แก�พนัี้กงานี้ ได้ริบัทั้ศนี้คติ้ในี้เชิงิบวกจุากผ่รั้ิบบริกิาริ ชิ�วย
ให้องค์กริป้ริะหยัดค�าใชิ้จุ�ายในี้การิซึ่่�อสุินี้ค้าสุิ�นี้เป้ล่อง อ้กท้ั�งสุามีาริถึสุริ้างริายริับให้องค์กริจุากการิขายสุินี้ค้าเพ่�อนี้ำาไป้ริ้ไซึ่เคิล

เป็ลิี�ย่นถ้ว่ย่พลิาสติกนำ�าดื�มจาก
พอลิิโพรไพลิีน	(PP)	เป็็นขว่ด
นำ�าพลิาสติกซีึ�งผลิิตจากพอลิิ
เอทิลิีนเทเรฟื้ทาเลิต	(ขว่ด	
PET)	ที�สามารถนำาไป็รีไซีเคิลิ
ต่อเป็็นใย่เสื�อผ้าแลิะพลิาสติก

เกรดบีที�ไม่ใช้บริโภค

รณรงค์งดรับถุงกระดาษเพ่�อ
ลิดภาว่ะโลิกร้อน	หรือการใช้ถุง
ย่าแบบกระดาษแลิะใช้หมึก	Soy	
Ink	ที�เป็็นมิตรกับสิ�งแว่ดลิ้อม	
แลิะสามารถย่่อย่สลิาย่ภาย่ใน	

2-5	เดือน

เป็ลิี�ย่นแบบสอบถามคว่ามพึง
พอใจของผ่้รับบริการจาก

เอกสารเป็็น	QR	Code	เพ่�อลิด
การใช้กระดาษ

งดแจกหลิอดพลิาสติกด่ดนำ�า
เป็ลิี�ย่นเป็็นหลิอดกระดาษแทน

ขอคว่ามร่ว่มมือจากผ่้รับบริการ
ในการเลิือกที�จะรับหรือไม่รับ
อุป็กรณ์ภาย่ในห้องนำ�าเพ่�อ
เป็็นการลิดขย่ะร่ว่มกัน

ขอคว่ามร่ว่มมือร้านค้าใน
โรงพย่าบาลิเพ่�อรณรงค์
ลิดการแจกถุงพลิาสติกแลิะ
หลิอดพลิาสติก	หรือสนับสนุน
ให้นำาแก้ว่มาใส่เครื�องดื�มเอง

ติดตั�งจุดบริการนำ�าดื�มที�ได้
มาตรฐาน	เพ่�อรณรงค์ให้ผ่้รับ
บริการนำาแก้ว่นำ�าดื�มมาใช้เอง
แลิะเป็็นการลิดป็ริมาณขย่ะ

ลิดการใช้พลิาสติกห่อหุ้ม
ภาชนะใส่อาหารในห้องพัก	

ด้ว่ย่การนำาไป็ใส่ในกลิ่องที�ผ่าน
การทำาคว่ามสะอาด	ป็ลิอดภัย่

เป็ลิี�ย่นมาใช้งานเครื�อง	MRI	
รุ่น	1.5	Tesla	ที�ลิดการใช้ก๊าซี
ฮีีเลิีย่มในการทำางานของเครื�อง
เหลิือเพีย่ง	7	ลิิตร	ช่ว่ย่ลิด
ผลิกระทบต่อสิ�งแว่ดลิ้อมจาก

การใช้แก๊สฮีีเลิีย่ม

รณรงค์ให้ผ่้รับบริการให้คว่าม
สำาคัญิในเรื�องการแย่กขย่ะตาม
ป็ระเภท	เพ่�อง่าย่ต่อการนำาไป็

กำาจัดแลิะรีไซีเคิลิ

รณรงค์ให้รับผลิตรว่จสุขภาพ
ผ่านแอป็พลิิเคชัน	สมิติเว่ช	

พลิัส	เพ่�อลิดการใช้กระดาษแลิะ
สามารถด่ผลิได้ตลิอดเว่ลิา

จัดกิจกรรมป็ลิ่กจ์ตสำานึก
ให้กับพนักงานโดย่ร่ว่มกับ
โครงการป็ันกัน	ตั�งกลิ่อง

บริจาคเพ่�อป็ันสินค้าที�ไม่ใช้แลิ้ว่
เป็็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อย่

โอกาสพร้อมกับ
การลิดขย่ะ

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการเก็บถังเก็บถุง		

โครงการจัดำการขอำงเส่ยอำันติราย	–	การจัดำการแบติเติอำรี�ขอำงโรง
พยาบาลในเครือำ		

โริงพยาบาลกรุิงเท้พพัท้ยากำาหนี้ดโคริงการิบริหิาริจัุดการิขยะ “เก็บถัึงเก็บถุึง” โดยกำาหนี้ด
ให้แผนี้กแมี�บ้านี้ริ�วมีกับสุำานี้ักงานี้ต้�าง ๆ ยกเลิกการิจุัดต้ั�งถึังขยะต้ามีโต้๊ะท้ำางานี้เพ่�อใชิ้ท้้�
ทิ้�งขยะริวมีสุำาหริับสุ�วนี้กลางท้้�แบ�งต้ามีป้ริะเภท้ของขยะ ได้แก� ขยะท้ั�วไป้ ขยะริ้ไซึ่เคิล
กริะดาษั และขยะริ้ไซึ่เคิลขวดนี้ำ�า เพ่�อลดค�าใชิ้จุ�ายในี้การิซึ่่�อถัึงขยะและถุึงขยะท้้�ต้้องจัุด
ต้ั�งต้ามีโต้๊ะต้ามีจุำานี้วนี้ของพนี้ักงานี้ ลดป้ริิมีาณขยะท้้�เกิดขึ�นี้ ลดค�าใชิ้จุ�ายด้านี้ค�าแริง
พนี้ักงานี้แมี�บ้านี้ ลดภาริะการิท้ำางานี้ของแมี�บ้านี้ให้สุามีาริถึไป้ป้ฏิิบัต้ิงานี้บริิเวณพ่�นี้ท้้�อ่�นี้
ไดม้้ีป้ริะสุทิ้ธิุภาพมีากขึ�นี้และเพ่�อบริกิาริลก่คา้ไดอ้ย�างท้ั�วถึงึมีากขึ�นี้ ซึึ่�งผลดำาเนี้นิี้โคริงการิ
ดังกล�าวสุามีาริถึลดค�าใชิ้จุ�ายไป้ได้กว�า 316,785 บาท้ต้�อป้ี 

โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ� โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้ โริงพยาบาลกริุงเท้พ
หาดใหญ� และโริงพยาบาลพญาไท้ 2 ดำาเนี้ินี้โคริงการิขายค่นี้แบต้เต้อริ้�ของเคร่ิ�องสุำาริอง
ไฟื้ฟ้ื้าฉุกเฉินี้ท้้�หมีดอายุให้แก�ผ่้ผลิต้ เพ่�อลดป้ริิมีาณขยะอันี้ต้ริายท้้�จุะต้้องถึ่กสุ�งไป้กำาจุัด 
ในี้ปี้ 2564 ม้ีป้ริมิีาณแบต้เต้อริ้�ท้้�คน่ี้ให้ผ่ผ้ลิต้เพ่�อนี้ำากลับมีาใชิใ้หมี� (Recycle) ได้เป็้นี้จุำานี้วนี้ 
ริวมีท้ั�งสุิ�นี้กว�า 25.76 ต้ันี้

ป้ริิมีาณขยะท้้�เกิดขึ�นี้ท้ั�งหมีด

ความีเข้มีข้นี้ขยะ (กิโลกริัมีต้�อวันี้นี้อนี้ผ่้ป้่วยริวมี)
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9,047.98
ติันติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณขยะท้้�เกิดขึ�นี้ท้ั�งหมีด

4.52
กิโลกรัม

ต้�อวันี้นี้อนี้ผ่้ป้่วยริวมี
ความีเข้มีข้นี้ป้ริิมีาณขยะท้้�

เกิดขึ�นี้4

1,463.10
ติันติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณขยะไมี�อันี้ต้ริายท้้�ใชิ้
ป้ริะโยชินี้์ต้�อได้5

7,577.48
ติันติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณขยะท้้�สุ�งกำาจุัด

ผู้ลดำำาเนินการจัดำการขยะและขอำงเส่ยอำันติรายขอำง	BDMS	ป็ี	25642,3

2รายละเอีียดูเฉพิ่าะขอีบเขติกิารรายงานทีี่�กิำาหนดู (ดููรายละเอีียดูเพิิ่�มเติิมทีี่�สูถิติิกิารจัดูกิารขยะและขอีงเสีูยอัีนติราย) 
3ปริมาณขยะและขอีงเสีูยอัีนติรายทีี่�ลดูลงในปี 2563 เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 สู่�งผลให้กิารใช้้ที่รัพิ่ยากิรในกิารดูำาเนินธุุรกิิจมีปริมาณลดูลง 
4จำานว็นวั็นนอีนผู้ป� ว็ยรว็มทัี่�งปีจะรว็มถึงผู้ป� ว็ยนอีกิซึ�งไดู้รับกิารแปลงค่าเพืิ่�อีให้อีอีกิมาเป็นฐานเดีูยว็กัิบผู้ป� ว็ยใน 
5ไม่ครอีบคลุมปริมาณขยะทีี่� จัดูกิารโดูยกิารเผากิำาจัดูและกิารฝัุ่งกิลบ 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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สถิติิการจัดำการขยะและขอำงเส่ยอำันติราย	

ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

ปริิมูาณข้ย่ะที่่�เกิิดข้้�น (Waste Generated) เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  9,630.39 9,602.64 7,863.68 9,047.98

 ปริิมูาณข้ย่ะอันตัริายท้้�เกิดขึ�นี้ท้ั�งหมีด เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  186.61  196.22  144.20  120.84 

 ปริิมูาณข้ย่ะตัิดเชื้้�อท้้�เกิดขึ�นี้ท้ั�งหมีด เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  2,229.87  2,430.91  2,115.90  3,006.22 

 ปริิมูาณข้ย่ะไมู่อันตัริาย่ท้้�เกิดขึ�นี้ท้ั�งหมีด เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  7,213.91  6,975.51  5,603.57  5,920.92 

ความูเข้้มูข้้นปริิมูาณข้ย่ะที่่�เกิิดข้้�น (Waste 
Generated Intensity)6

กิโลกริัมีต้�อวันี้นี้อนี้ผ่้ป้่วย
ริวมี

(kg / Adjusted Patient 
Day)

4.97 4.85 5.16 4.52

กริัมีต้�อบาท้ริายได้  
(g/ Baht Revenue)

0.1566  0.1484 0.1529 0.1654

ปริิมูาณข้ย่ะที่่�ใชื้้ปริะโย่ชื้น์ตั่อได้ 
(Waste Diverted from Disposal)

เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  1,307.67  1,373.58  1,119.98  1,470.50 

 ปริิมูาณข้ย่ะอันตัริาย่ที่่�ใชื้้ปริะโย่ชื้น์ตั่อได้ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  52.05  43.23  19.78  7.40 

  นี้ำากลับมีาใชิ้ใหมี� (Recycle) เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  52.05  43.23  19.78  7.40 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  52.05  43.23  19.78  7.40 

 ปริิมูาณข้ย่ะตัิดเชื้้�อที่่�ใชื้้ปริะโย่ชื้น์ตั่อได้ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

 ปริิมูาณข้ย่ะไมู่อันตัริาย่ที่่�ใชื้้ปริะโย่ชื้น์ตั่อได้ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  1,255.62  1,330.35  1,100.20  1,463.10 

  นี้ำากลับมีาใชิ้ซึ่ำ�า (Reuse) เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 1.13 1.54 1.19 1.30

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 1.13 1.54 1.19 1.30

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

  นี้ำากลับมีาใชิ้ใหมี� (Recycle) เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  707.81  738.78  620.83  638.90 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  707.81  738.78  620.83  638.90 

  ท้ำาเป้็นี้ปุ้�ย (Composting) เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  294.44  321.55  255.73  232.01 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  0.16  0.16  0.16  0  

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  294.12  321.23  255.41  232.01 

  วิธุ้การิบริิหาริจุัดการิอ่�นี้ ๆ 
  (Other Management Method)7

เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  252.25  268.47  222.45  590.89 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  252.25  268.47  222.45  590.89 

6จำานว็นวั็นนอีนผู้ป� ว็ยรว็มทัี่�งปีจะรว็มถึงผู้ป� ว็ยนอีกิซึ�งไดู้รับกิารแปลงค่าเพืิ่�อีให้อีอีกิมาเป็นฐานเดีูยว็กัิบผู้ป� ว็ยใน 
7กิารจัดูกิารขยะไม่อัีนติรายดู้ว็ยวิ็ธีุอืี�น ๆ เช่้น ขายให้แก่ิผู้รับซื�อีขอีงเก่ิา เป็นต้ิน 

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

ปริิมูาณข้ย่ะที่่�ส่่งกิำาจััดที่ั�งหมูด 
(Waste Directed to Disposal)

เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  8,323.04  8,229.38  6,744.01  7,577.48 

 ปริิมูาณข้ย่ะอันตัริาย่ที่่�ส่่งกิำาจััดที่ั�งหมูด เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  134.57  152.99  124.42  113.44 

  เผากำาจุัด 
  (Incineration without Energy Recovery)

เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  126.07  144.46  118.94  108.14 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  126.07  144.46  118.94  108.14 

  ฝ่ังกลบ (Landfill) เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  8.50  8.53  5.49  5.30 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  8.50  8.53  5.49  5.30 

 ปริิมูาณข้ย่ะตัิดเชื้้�อที่่�ส่่งกิำาจััดที่ั�งหมูด เมูตัริิกิตััน (t)  2,229.87  2,430.91  2,115.90  3,006.22 

  เผากำาจุัด 
  (Incineration without Energy Recovery)

เมูตัริิกิตััน (t)  2,229.87  2,430.91  2,115.90  3,006.22 

  ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

  ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  2,229.87  2,430.91  2,115.90  3,006.22 

 ปริิมูาณข้ย่ะไมู่อันตัริาย่ที่่�ส่่งกิำาจััดที่ั�งหมูด เมูตัริิกิตััน (t)  5,958.60  5,645.49  4,503.69  4,457.82 

  เผากำาจุัดเพ่�อเป้็นี้พลังงานี้ 
  (Incineration with Energy Recovery)

เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  528.04  396.81  345.78  398.80 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  528.04  396.81  345.78  398.80 

  เผากำาจุัด 
  (Incineration without Energy Recovery)

เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  879.93  863.58  748.33  717.82 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  879.93  863.58  748.33  717.82 

  ฝ่ังกลบ (Landfill) เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  4,550.64  4,385.10  3,409.58  3,341.20 

   ดำาเนี้ินี้การิในี้พ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t) 0 0 0 0

   ดำาเนี้ินี้การินี้อกพ่�นี้ท้้�ขององค์กริ เมีต้ริิกต้ันี้ (t)  4,550.64  4,385.10  3,409.58  3,341.20 

หมีายเหตุ้ 
*  ขยายขอบเขต้การิริายงานี้ข้อมี่ลด้านี้การิจุัดการิขยะและของเสุ้ยอันี้ต้ริายในี้ป้ี 2564 เท้้ยบกับข้อมี่ลท้้�เป้ิดเผยในี้ป้ี 2563 ดังนี้้�

ขอบเขต้การิริายงานี้ป้ี 2563

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พพัท้ยา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริะยอง
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงใหมี�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริาชิสุ้มีา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 1
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 3
 • โริงพยาบาลพญาไท้ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลพญาไท้ นี้วมีินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุินี้

ขอบเขต้การิริายงานี้เพิ�มีเต้ิมี ป้ี 2564

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิ
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 2

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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การจัดำการนำ�าและนำ�าเส่ย1	

BDMS บริิหาริจุัดการินี้ำ�าใชิ้ในี้โริงพยาบาลและการิป้ล�อยนี้ำ�าเสุ้ยท้้�บำาบัดแล้ว โดยกำาหนี้ดให้มี้การิต้ริวจุต้ิดต้ามีป้ริิมีาณนี้ำ�าใชิ้ และริะบุ
มีาต้ริการิเพ่�อให้แนี้�ใจุว�านี้ำ�าท้้�ป้ล�อยจุากริะบบบำาบัดนี้ำ�าเสุ้ยขององค์กริได้คุณภาพต้ามีข้อกำาหนี้ด ริวมีท้ั�งกำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อการิใชิ้นี้ำ�าให้
ได้ป้ริะสุิท้ธุิภาพสุ่งสุุด 

โครงการป็ระหยัดำนำ�า	–	นำานำ�า	RO	จากระบบไติเทั่ยมกลับมาใชิ�ใหม่

ในี้ปี้ 2564 โริงพยาบาลพญาไท้ 2 และโริงพยาบาลพญาไท้ 3 ดำาเนี้นิี้โคริงการิเพ่�อป้ริะหยดั
ท้ริพัยากรินี้ำ�า โดยนี้ำานี้ำ�าหล่อท้ิ�งจุากริะบบ Reverse Osmosis (RO) ท้้�ใชิผ้สุมีกบันี้ำ�ายาลา้ง
ไต้ มีาใชิ้กับริะบบสุุขาภิบาล เชิ�นี้ การิใชิ้ในี้สุ�วนี้สุุขภัณฑ์์ป้ริะเภท้ชิักโคริกและโถึป้ัสุสุาวะ
ของห้องนี้ำ�า การิใชิ้ในี้การิขัดท้ำาความีสุะอาดพ่�นี้ริวมีถึึงการิริดนี้ำ�าสุวนี้ผักบริิเวณแป้ลงท้้�
ดาดฟ้ื้าอาคาริสุำานี้ักงานี้ โดยสุามีาริถึสุามีาริถึลดการิใชิ้นี้ำ�าไป้ได้กว�า 8,664.87 ล่กบาศก์
เมีต้ริต้�อป้ี หริ่อคิดเป้็นี้ค�าใชิ้จุ�ายท้้�ป้ริะหยัดมีากกว�า 148,000 บาท้ต้�อป้ี

ผู้ลดำำาเนินการใชิ�นำ�าขอำง	BDMS	ป็ี	25642,3

2,406,969.42
ล้กบาศก์เมติรติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณนี้ำ�าท้้�ดึงมีาใชิ้ท้ั�งหมีด

0.236
ล้กบาศก์เมติรติ่อำวันนอำนผู้้�ป็่วยรวม5

ความีเข้มีข้นี้การิบริิโภคนี้ำ�าท้ั�งหมีด

8.64
ล้กบาศก์เมติรติ่อำ	1	ล�านบาทัรายไดำ�

ความีเข้มีข้นี้การิบริิโภคนี้ำ�า

1,934,541.93
ล้กบาศก์เมติรติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณนี้ำ�าท้้�ป้ล�อยออก4

472,427.48
ล้กบาศก์เมติรติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณนี้ำ�าท้้�บริิโภคท้ั�งหมีด

ป้ริิมีาณการิบริิโภคนี้ำ�า (x1000 ล่กบาศก์เมีต้ริ)

ความีเข้มีข้นี้การิบริิโภคนี้ำ�า (ล่กบาศก์เมีต้ริต้�อวันี้นี้อนี้ผ่้ป้่วยริวมี)

คว่
าม
เข
้มข
้นก
าร
บร
ิโภ
คน
ำ�า

(ลิ
่กบ
าศ
ก์เ
มต
รต
่อว่
ันน
อน
ผ
่้ป็่ว่
ย่ร
ว่ม
)

ป่ 2561
450.00 0.230

470.00 0.250

490.00 0.270

510.00

530.00

550.00

0.290

0.310

0.330

ป่ 2562 ป่ 2563 ป่ 2564

ป็ริมาณการบริโภคนำ�าป็ี	2561-2564

1ดููรายละเอีียดูกิารบริหารจัดูกิารนำ�าเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
2รายละเอีียดูเฉพิ่าะขอีบเขติกิารรายงานทีี่�กิำาหนดู (ดููรายละเอีียดูเพิิ่�มเติิมทีี่�สูถิติิกิารจัดูกิารนำ�าและนำ�าเสีูย) 
3ปริมาณกิารดึูงนำ�ามาใช้้ทีี่�ลดูลงในปี 2563 เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 สู่งผลให้กิารใช้้ที่รัพิ่ยากิรในกิารดูำาเนินธุุรกิิจมีปริมาณลดูลง 
4 นำ�าใช้้ทีี่�บำาบัดูแล้ว็มีคุณภาพิ่สูอีดูคล้อีงติามข้อีกิำาหนดูและปล่อียอีอีกิมีสัูดูสู่ว็นประมาณร้อียละ 80 ขอีงปริมาณกิารดึูงนำ�ามาใช้้ 
5 จำานว็นวั็นนอีนผู้ป� ว็ยรว็มทัี่�งปีจะรว็มถึงผู้ป� ว็ยนอีกิซึ�งไดู้รับกิารแปลงค่าเพืิ่�อีให้อีอีกิมาเป็นฐานเดีูยว็กัิบผู้ป� ว็ยใน 

500.47

0.259
0.268

530.11

473.05

0.311

472.43

ป็ร
ิมา
ณ
กา
รบ
ริโ
ภค
นำ�า

(x
10
00
	ลิ
่กบ
าศ
ก์เ
มต
ร)

0.236
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สถิติิการจัดำการนำ�าและนำ�าเส่ย	

ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า6

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ปริิมูาณนำ�าที่่�บริิโภคที่ั�งหมูด
(Total Water  
Consumption)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3)   500,472.61 9,905.40   530,108.87 11,108.80 473,052.04 11,115.80 472,427.48 11,108.80

เมูกิะลิตัริ (ML)   500.4 9.91   530.11  11.58  473.05 11.12 472.43 11.11

ความูเข้้มูข้้นกิาริบริิโภคนำ�า 
(Water Consumption 
Intensity)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ
ตั่อวันนอนผูู้้ป่วย่ริวมู7  

(m3/Adjusted 
Patient Days)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริตั่อ  
1 ล้านบาที่ริาย่ได8้  

(m3/ Million Baht 
Revenue)

 0.259 

 8.14

0.005

9.77

0.268

8.19

0.006

9.49

0.311

9.20

0.007 

9.83

0.236

8.64

0.006

8.62

ปริิมูาณนำ�าที่่�ด้งมูาที่ั�งหมูด
(Total Water Withdrawal)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 2,566,914.92 49,527.00 2,719,759.95 57,891.00 2,438,759.96  55,579.00 2,406,969.42 55,544.00

ปริิมูาณนำ�าที่่�องค์กิริด้งมูาเอง
ที่ั�งหมูด
(Total Water Withdrawal 
by Company)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 230,298.63 0    195,510.25 0    179,531.20 0   194,295.90 0

 ปริิมูาณนำ�าจั้ดที่่�ด้งมูา 
 (Freshwater Withdrawal)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 230,298.63 0   195,510.25 0   179,531.20 0   194,295.90 0

  แหล่งนำ�าผู้ิวดิน  
  (Surface Water   
  Source)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริิมูาณนำ�าจั้ดที่่�ด้งมูา ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

   ปริิมูาณนำ�าอ้�น ๆ ที่่�ด้งมูา ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งนำ�าใตั้ดิน
  (Groundwater Source)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 230,298.63 0 195,510.25 0 179,531.20 0 194,295.90 0

   ป้ริิมีาณนี้ำ�าจุ่ดท้้�ดึงมีา ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 230,298.63 0 195,510.25 0 179,531.20 0 194,295.90 0

   ป้ริิมีาณนี้ำ�าอ่�นี้ ๆ ท้้�ดึงมีา ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

  แหล่งนำ�าที่่�มูาจัากิ 
  หน่วย่งานอ้�น ๆ (เชื้่น 
  หน่วย่งานริาชื้กิาริ)
  (Third-party Water  
  Source) (e.g. municipal  
  water suppliers)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 2,336,616.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 57,891.00 2,212,673.52 55,544.00

   Freshwater 
   withdrawal 
   ป้ริิมีาณนี้ำ�าจุ่ดท้้�ดึงมีา

ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 2,336,616.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 55,579.00 2,212,673.52 55,544.00

  นำ�าจัากิกิาริผู้ลิตั 
  (Produced Water)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 2,287,089.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 55,579.00 2,157,129.52 55,544.00

   ป้ริิมีาณนี้ำ�าจุ่ดท้้�ดึงมีา ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 2,287,089.29 49,527.00 1,775,471.70 57,891.00 1,549,911.73 55,579.00 2,157,129.52 55,544.00

   ป้ริิมีาณนี้ำ�าอ่�นี้ ๆ ท้้�ดึงมีา ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0

6ในปี 2564 เฉพิ่าะโรงพิ่ยาบาลกิรุงเที่พิ่เชี้ยงใหม่ทีี่�อียู่ในพืิ่�นทีี่�ขาดูแคลนนำ�า (Water Stress Area) อ้ีางอิีงฐานข้อีมูลติามสูถาบัน World Resources Institute (https://www.wri.org) 
7จำานว็นวั็นนอีนผู้ป� ว็ยรว็มทัี่�งปีจะรว็มถึงผู้ป� ว็ยนอีกิซึ�งไดู้รับกิารแปลงค่าเพืิ่�อีให้อีอีกิมาเป็นฐานเดีูยว็กัิบผู้ป� ว็ยใน 
8ในพืิ่�นทีี่�ขาดูแคลนนำ�า จะคำานว็ณจากิปริมาณกิารบริโภคนำ�าในพืิ่�นทีี่�ขาดูแคลนนำ�าและรายไดู้รว็มติามขอีบเขติกิารรายงานข้อีมูลดู้านกิารจัดูกิารนำ�าและนำ�าเสีูยในปี 2564 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า6

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ปริิมูาณนำ�าที่ิ�งสู่่แหล่งริองริับ9

(Total Water Discharge)
ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 2,066,442.31 39,621.60 1,583,033.49 46,312.80 1,965,707.92 44,463.20 1,934,541.93 44,435.20

 ป้ริิมีาณนี้ำ�าจุ่ดท้้�ป้ล�อยออก
 Freshwater withdrawal

ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 2,066,442.31 39,621.60 1,583,033.49 46,312.80 1,965,707.92 44,463.20 1,934,541.93 44,435.20

นำ�าที่ิ�งที่่�ปล่อย่สู่่หน่วย่งานอ้�น ๆ 
(เชื้่น โริงบำาบัดนำ�าเส่่ย่ชืุ้มูชื้น) 
(Third-party Water 
Source)
(e.g. municipal wastewater 
treatment plant)

ลูกิบาศกิ์เมูตัริ (m3) 2,066,442.31 39,621.60 2,189,651.09 46,312.80 1,965,707.92 44,463.20 1,934,541.93 44,435.20

 ป้ริิมีาณนี้ำ�าจุ่ดท้้�ป้ล�อยท้ิ�ง ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 2,066,442.31 39,621.60 2,189,651.09 46,312.80 1,965,707.92 44,463.20 1,934,541.93 44,435.20

 ป้ริิมีาณนี้ำ�าอ่�นี้ ๆ ท้้�ป้ล�อยท้ิ�ง ล่กบาศก์เมีต้ริ (m3) 0 0 0 0 0 0

หมีายเหตุ้ 
*  ขยายขอบเขต้การิริายงานี้ข้อมี่ลด้านี้การิจุัดการินี้ำ�าและนี้ำ�าเสุ้ยในี้ป้ี 2564 เท้้ยบกับข้อมี่ลท้้�เป้ิดเผยในี้ป้ี 2563 ดังนี้้�

ขอบเขต้การิริายงานี้ป้ี 2563

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พพัท้ยา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริะยอง
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงใหมี�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริาชิสุ้มีา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 1
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 3
 • โริงพยาบาลพญาไท้ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลพญาไท้ นี้วมีินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุินี้

ขอบเขต้การิริายงานี้เพิ�มีเต้ิมี ป้ี 2564

9นำ�าใช้้ทีี่�บำาบัดูแล้ว็มีคุณภาพิ่สูอีดูคล้อีงติามข้อีกิำาหนดูและปล่อียอีอีกิสูู่แหล่งธุรรมช้าติิประมาณร้อียละ 80 ขอีงปริมาณกิารใช้้นำ�าในโรงพิ่ยาบาล 

ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

ทัุกพ่�นทั่� พ่�นทั่�
ขาดำแคลนนำ�า

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิ
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 2
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พลังงานและการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อุต่สี่าหกี่รรมกี่ารให้บริกี่ารทางกี่ารแพทย์เป็นหนึ�งในภาคอุต่สี่าหกี่รรมท่�ใช้้พลังงานเป็นองค์ประกี่อบหลักี่ของกี่าร
ให้บริกี่าร ซึ่�งปัจจุบันกี่็ปฏิิเสี่ธุไม่ไดู้ว่ากี่ารใช้้พลังงานเป็นหนึ�งในปัจจัยท่�สี่่งผู้ลกี่ระทบต่่อกี่ารเปล่�ยนแปลงสี่ภาพภูมิ
อากี่าศ BDMS ต่ระหนักี่ถึงผู้ลกี่ระทบดูังกี่ล่าวจึงกี่ำาหนดูให้ต่ิดูต่ามกี่ารใช้้พลังงานในองค์กี่รและกี่ำาหนดูโครงกี่าร
เพ่�อใช้้พลังงานให้เกี่ิดูประสี่ทธุิภาพสูี่งสุี่ดูไปพร้อมกี่ับกี่ารลดูกี่ารปล่อยกี่๊าซ่เรือนกี่ระจกี่

การจัดำการพลังงาน1	

BDMS กำาหนี้ดให้คณะท้ำางานี้ด้านี้การิจุัดการิพลังงานี้ดำาเนิี้นี้งานี้ต้ามีนี้โยบายการิจุัดการิพลังงานี้ เพ่�อลดค�าใชิ้จุ�าย ลดภาริะการินี้ำาเข้า
พลงังานี้ และลดผลกริะท้บด้านี้สุิ�งแวดล้อมี ท้้�สุอดคล้องต้ามีข้อกำาหนี้ด ริวมีท้ั�งกำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อริณริงค์การิป้ริะหยัดพลังงานี้และป้รัิบ
แนี้วท้างเพ่�อป้ริะสุิท้ธุิภาพการิใชิ้พลังงานี้สุ่งสุุด

โครงการติิดำติั�งโซลาร์เพ่�อำการป็ระสิทัธุิภาพการใชิ�พลังงานจากแหล่งหมุนเวียน

BDMS มีุ�งเนี้้นี้การิป้ริับแนี้วท้างการิใชิ้พลังงานี้ให้ป้ริะสุิท้ธุิภาพโดยป้ริับสุัดสุ�วนี้การิใชิ้
พลังงานี้จุากแหล�งหมีุนี้เว้ยนี้ให้มีากกขึ�นี้ สุอดคล้องต้ามีนี้โยบายพัฒนี้าความียั�งย่นี้และ
การิอนีุ้ริักษั์สุิ�งแวดล้อมีในี้วงกว้าง เชิ�นี้ โริงพยาบาลกริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้ ท้้�ดำาเนี้ินี้โคริงการิต้ิด
ต้ั�งแผงโซึ่ลาริ์เพ่�อท้ดแท้นี้การิซึ่่�อไฟื้ฟื้้าจุากการิไฟื้ฟื้้าสุ�วนี้ภ่มีิภาค ขนี้าด 335 วัต้ต้์ต้�อแผง
พลังงานี้ไฟื้ฟื้้า จุำานี้วนี้ 1,440 แผง สุ�งผลให้สุามีาริถึป้ริะหยัดค�าไฟื้ฟื้้าขององค์กริได้กว�า 
792,342 กิโลวัต้ต้์ชิั�วโมีงต้�อป้ี เท้้ยบเท้�าค�าใชิ้จุ�ายท้้�ป้ริะหยัดได้กว�า 398,152 บาท้ต้�อป้ี

อก้ต้วัอย�าง เชิ�นี้ โริงพยาบาลสุมีติ้เิวชิ สุขุมุีวทิ้ ดำาเนี้นิี้โคริงการิต้ดิต้ั�ง Solar Rooftop เพ่�อ
เพิ�มีอัต้ริาการิผลิต้ไฟื้ฟ้ื้าจุากแหล�งหมีุนี้เว้ยนี้พ่�นี้ท้้�จุำานี้วนี้ 3 อาคาริ และลดการิซ่ึ่�อไฟื้ฟ้ื้า
จุากภายนี้อก ผลการิดำาเนี้นิี้โคริงการิต้ั�งแต้�เริิ�มีดำาเนี้นิี้โคริงการิจุนี้ถึึงปี้ 2564 สุามีาริถึผลิต้
ไฟื้ฟื้้าได้ 1,657,140 กิโลวัต้ต์้-ชิั�วโมีง เท้้ยบเท้�าค�าใชิ้จุ�ายด้านี้พลังงานี้ท้้�ป้ริะหยัดได้กว�า 
6,224,372 บาท้ โดยคาดว�าจุะสุามีาริถึค่นี้ทุ้นี้ภายในี้เวลา 6.48 ป้ี

นี้อกจุากนี้้�โคริงการิดงักล�าวยงัดำาเนี้นิี้การิท้้�โริงพยาบาลกริงุเท้พหวัหนิี้ท้้�อย่�ริะหว�างดำาเนี้นิี้
การิติ้ดต้ั�งแผงโซึ่ล�าริเ์พ่�อจุ�ายกริะแสุไฟื้ใหร้ิะบบนี้ำ�าร้ิอนี้ของโริงพยาบาลใหใ้ชิง้านี้ไดด้ย้ิ�งขึ�นี้ 
ริวมีถึึงโริงพยาบาลและบริิษััท้เคริ่อข�ายอ่�นี้ ๆ เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้แนี้วท้างการิใชิ้พลังงานี้จุาก
แหล�งหมีุนี้เว้ยนี้มีากขึ�นี้

1ดููรายละเอีียดูนโยบายกิารจัดูกิารพิ่ลังงานเพิิ่�มเติิมทีี่�  http://www.bdms.co.th/sustainability
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โครงการล�างระบบป็รับอำากาศติามรอำบทั่�กำาหนดำเพ่�อำการใชิ�พลังงานอำย่างม่ป็ระสิทัธุิภาพ

โครงการเป็ล่�ยนติัวกรอำงและวาล์วหลักขอำงหอำทัำาเย็น

โริงพยาบาลกรุิงเท้พภ่เก็ต้ดำาเนิี้นี้โคริงป้ริะหยัดไฟื้ฟ้ื้าโดยกำาหนี้ดให้มี้การิล้างริะบบป้รัิบ
อากาศต้ามีริอบท้้�กำาหนี้ด โดยป้ริบัแผนี้และดำาเนี้นิี้การิลา้งคอยลเ์ยน็ี้ของริะบบป้ริบัอากาศ
ในี้พ่�นี้ท้้�โถึงสุำาหรัิบผ่ป่้้วยนี้อกและห้องพักผ่ป่้้วยในี้ ริวมีท้ั�งจัุดให้มีผ้่รั้ิบผิดชิอบในี้การิติ้ดต้ามี
การิดำาเนี้ินี้งานี้ต้ามีแผนี้ท้้�กำาหนี้ด เนี้่�องจุากการิให้บริิการิต้้องใชิ้งานี้เคริ่�องป้ริับอากาศ
ต้ลอดเวลา และฝุ่น่ี้ท้้�เกิดขึ�นี้ด้านี้ในี้เป็้นี้สุาเหตุ้หนี้ึ�งท้้�ท้ำาให้ริะบบป้รัิบอากาศท้ำางานี้ได้อย�าง
ไมี�มี้ป้ริะสิุท้ธุิภาพ ซึึ่�งโคริงการิดังกล�าวจุะสุ�งผลให้ป้ริะหยัดค�าไฟื้ฟ้ื้าจุากการิท้ำางานี้ของ
ริะบบป้ริบัอากาศท้้�ดข้ึ�นี้และยงัสุ�งผลดต้้�อสุขุภาพของผ่ใ้ชิง้านี้ดว้ย ผลการิดำาเนี้นิี้โคริงการิ
พบว�าสุามีาริถึลดค�าไฟื้ฟ้ื้าลงได้กว�า 1,609,855 บาท้ต้�อปี้ ดว้ยงบลงทุ้นี้กว�า 302,800 บาท้ 
โดยมี้ริะยะเวลาค่นี้ทุ้นี้ภายในี้ 0.19 ป้ี

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้ ดำาเนี้ินี้โคริงการิเป้ล้�ยนี้แผ�นี้ต้ัวกริอง (Filter) และ
วาล์วหลัก (Main Valve) ของหอท้ำาเย็นี้ (Cooling Tower) เนี้่�องแผ�นี้ต้ัวกริองภายในี้หอ
ท้ำาเย็นี้มี้สุภาพชิำาริุดสุ�งผลให้ป้ริะสิุท้ธุิภาพการิกริะจุายฝ่อยนี้ำ�าและการิท้ำาความีเย็นี้ของ
ริะบบลดลงและสุ่ญเสุ้ยพลังงานี้ไฟื้ฟื้้าโดยเป้ล�าป้ริะโยชินี้์ ซึ่ึ�งโคริงการิดังกล�าวได้ดำาเนี้ินี้
การิแนี้วท้างการิอนีุ้ริักษั์พลังงานี้ในี้เคริ่�องท้ำานี้ำ�าเย็นี้ของกริมีพัฒนี้าพลังงานี้ท้ดแท้นี้และ
อนีุ้ริักษั์พลังงานี้ (พพ.) ท้้�แนี้ะนี้ำาว�า หากลดอุณหภ่มีิคอยล์ริ้อนี้หริ่อคอนี้เดนี้เซึ่อริ์ 
(Condenser) ได้ทุ้ก 1 องศา จุะป้ริะหยัดพลังงานี้ท้้�คอมีเพริสุเซึ่อริ์ได้ 0.83% และดำาเนี้ินี้
การิเป้ล้�ยนี้แผ�นี้ต้ัวกริอง พบว�าสุามีาริถึป้ริะหยัดค�าไฟื้ฟื้้าได้ 534,392 บาท้ต้�อป้ี ด้วยเงินี้
ลงทุ้นี้ 250,000 บาท้ โดยมี้ริะยะเวลาค่นี้ทุ้นี้ 0.47 ป้ี

นี้อกจุากนี้้�ยังมี้การิเป้ล้�ยนี้วาล์วหลักของหอท้ำาเย็นี้ท้้�ชิำาริุดในี้ลักษัณะท้้�ไมี�มี้ใบวาล์ว สุ�งผล
ใหต้้อ้งเดนิี้หอท้ำาเยน็ี้ท้ั�ง 2 ต้วัต้ลอดเวลา 24 ชิั�วโมีง การิซึ่�อมีแซึ่มีและเป้ล้�ยนี้วาลว์หลกัดงั
กล�าวสุามีาริถึลดการิเดินี้หอท้ำาเย็นี้ลงได้ 1 ต้ัว ในี้เวลากลางค่นี้ ในี้กริณ้ท้้�หอท้ำาเย็นี้ไมี�ได้
ท้ำางานี้มีากเกนิี้ไป้ สุ�งผลใหสุ้ามีาริถึป้ริะหยดัค�าไฟื้ฟื้า้ขององคก์ริลงได ้494,294 บาท้ต้�อป้ี 
ด้วยเงินี้ลงทุ้นี้ 200,000 บาท้ โดยมี้ริะยะเวลาค่นี้ทุ้นี้ 0.40 ป้ี

โครงการเป็ล่�ยนหอำทัำาเย็น	(Cooling	Tower)	

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลพญาไท้ 3 ดำาเนิี้นี้โคริงการิเป้ล้�ยนี้หอท้ำาเย็นี้ (Cooling Tower) 
เพ่�อลดอุณหภ่มีิของการิไหลเว้ยนี้ของนี้ำ�าริ้อนี้เพ่�อใชิ้ซึ่ำ�าในี้หมี้อไอนี้ำ�า พริ้อมีป้ริับป้ริุง
ป้ริะสุิท้ธุิภาพการิริะบายความีริ้อนี้ให้ด้ขึ�นี้ท้ดแท้นี้อุป้กริณ์เดิมีท้้�มี้อายุการิใชิ้งานี้มีากกว�า 
25 ป้ี โดยดำาเนิี้นี้การิริ่�อถึอนี้และติ้ดต้ั�งหอท้ำาเย็นี้พร้ิอมีวัดป้ริะสิุท้ธุิภาพการิริะบายความี
ริ้อนี้ ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิสุามีาริถึลดการิใชิ้พลังงานี้ไป้ได้กว�า 262,800 กิโลวัต้ต้์ชิั�วโมีง
ต้�อป้ ีเท้ย้บเท้�าค�าใชิจุ้�ายด้านี้พลังงานี้ท้้�ป้ริะหยัดมีากกว�า 946,960 บาท้ต้�อปี้ ดว้ยเงินี้ลงทุ้นี้
กว�า 4.13 ล้านี้บาท้ ซึ่ึ�งคาดว�าจุะสุามีาริถึค่นี้ทุ้นี้ได้ภายในี้เวลา 4.4 ป้ี
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โครงการอำนุรักษั์พลังงานดำ�านไฟฟ้า	–	การใชิ�หลอำดำไฟ	LED	ทัดำแทันหลอำดำติะเก่ยบ		

BDMS กำาหนี้ดมีาต้ริการิอนี้รุิกัษัพ์ลงังานี้ดา้นี้ไฟื้ฟื้า้ โดยเฉพาะการิใชิห้ลอดไฟื้ท้้�ต้อ้งใชิง้านี้
ต้ลอดเวลา พบว�าม้ีการิใชิห้ลอดต้ะเกย้บริุ�นี้เก�าจุำานี้วนี้มีากและม้ีพกิดัการิใชิก้ริะแสุไฟื้ท้้�สุ่ง 
จุงึดำาเนิี้นี้โคริงการิเป้ล้�ยนี้ใชิห้ลอดไฟื้ LED ท้ดแท้นี้หลอดต้ะเกย้บในี้พ่�นี้ท้้�ของโริงพยาบาล
ในี้เคริ่อ อาทิ้ โริงพยาบาลกรุิงเท้พหัวหินี้ โริงพยาบาลกรุิงเท้พพัท้ยา และโริงพยาบาล
กริุงเท้พภ่เก็ต้ ซึ่ึ�งหลอด LED มี้ค�าเท้้ยบเค้ยงค�าการิสุ�องสุว�างอย่�ใกล้กับแบบเดิมีมีากท้้�สุุด
และเป้น็ี้ไป้ต้ามีกฎิหมีายกำาหนี้ด ไมี�มีป้้ริะเดน็ี้เริ่�องความีริอ้นี้เนี้่�องจุากไมี�มีก้าริเผาไสุห้ลอด 
มี้อายุการิใชิ้งานี้นี้านี้กว�า ใชิ้วัต้ต้์นี้้อยแต้�ให้แสุงสุว�างมีากกว�า ถึนี้อมีสุายต้า ไมี�มี้สุาริ UV 
และไมี�มี้การิใชิ้สุาริป้ริอท้ 

ลดำการใชิ�พลังงานไฟฟ้า
(กิโลวัติติ์-ชิั�วโมง/ป็ี)

โรงพย่าบาลิกรุงเทพหัว่หิน

โรงพย่าบาลิกรุงเทพพัทย่า

โรงพย่าบาลิกรุงเทพภ่เก็ต

36,855.51

19,797

57,202.80

47,422.04

71,271

209,934.27

1.31

0.68

0.95

ลดำค่าใชิ�จ่ายดำ�านพลังงาน
(บาทั/ป็ี)

ระยะเวลาคืนทัุน
คาดำการณ์	(ป็ี)

ติัวอำย่างผู้ลดำำาเนินโครงการใชิ�หลอำดำไฟ	LED	ทัดำแทันหลอำดำติะเก่ยบ
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โครงการป็รับการทัำางานระบบทัำานำ�าเย็น	(Chiller	Plant)		

ในี้ป้ ี2564 โริงพยาบาลพญาไท้ 3 ดำาเนี้นิี้โคริงการิป้ริบัการิท้ำางานี้ริะบบท้ำานี้ำ�าเยน็ี้ (Chiller 
Plant) ให้เหมีาะสุมี โดยท้ำาการิป้ริับป้ริุงการิท้ำางานี้เคริ่�องท้ำานี้ำ�าเย็นี้ให้มี้ความีเหมีาะต้ามี
สุภาพอากาศ เพ่�อลดการิใชิ้พลังงานี้ไฟื้ฟ้ื้าในี้การิดำาเนิี้นี้ธุุริกิจุขององค์กริ การิดำาเนิี้นี้
โคริงการิสุามีาริถึลดการิใชิพ้ลงังานี้ไป้ไดก้ว�า 51,224.40 กโิลวตั้ต้ช์ิั�วโมีงต้�อปี้ เท้ย้บเท้�าค�า
ใชิ้จุ�ายด้านี้พลังงานี้ท้้�ป้ริะหยัดมีากกว�า 187,481.30 บาท้ต้�อป้ี

ผู้ลดำำาเนินการใชิ�พลังงานขอำง	BDMS	ป็ี	25642,3

194,453.31
เมกะวัติติ์ชิั�วโมงติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณการิใชิ้ไฟื้ฟื้้าท้ั�งหมีด

1,886.77
กิโลวัติติ์ชิั�วโมง

ป้ริิมีาณการิใชิ้ไฟื้ฟื้้าจุากแหล�ง
หมีุนี้เว้ยนี้

145.21
กิโลวัติติ์ชิั�วโมง
ติ่อำติารางเมติร

ความีเข้มีข้นี้การิใชิ้ไฟื้ฟื้้า

0.0036
กิโลวัติติ์ชิั�วโมง
ติ่อำบาทัรายไดำ�

ความีเข้มีข้นี้การิใชิ้ไฟื้ฟื้้า

ป้ริิมีาณการิใชิ้พลังงานี้ (เมีกะวัต้ต้์ชิั�วโมีง)

ความีเข้มีข้นี้การิใชิ้พลังงานี้ต้�อพ่�นี้ท้้�ใชิ้สุอย (กิโลวัต้ต้์ชิั�วโมีง/ต้าริางเมีต้ริ)

คว่
าม
เข
้มข
้นก
าร
ใช
้พ
ลิัง
งา
นต
่อพ

่�นท
ี�ใช
้สอ
ย่

(ก
ิโลิ
ว่ัต
ต
์ชั�ว่
โม
ง/
ต
าร
าง
เม
ต
ร)

ป่ 2561
190,000.00

195,000.00

200,000.00

250,000.00 165.00

160.00

155.00

150.00

145.00

140.00

ป่ 2562 ป่ 2563 ป่ 2564

ป็ริมาณการใช้พลิังงานป็ี	2561-2564

ป็ร
ิมา
ณ
กา
รใ
ช้พ

ลิัง
งา
น	
(เม
กะ
ว่ัต
ต
์ชั�ว่
โม
ง) 162.01

194,932.62

201,618.42

194,885.15

194,453.31

157.97

151.91

145.21

2รายละเอีียดูเฉพิ่าะขอีบเขติกิารรายงานทีี่�กิำาหนดู (ดููรายละเอีียดูเพิิ่�มเติิมทีี่�สูถิติิกิารจัดูกิารพิ่ลังงาน) 
3ปริมาณกิารใช้้พิ่ลังงานทีี่�ลดูลงในปี 2564 เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 สู่งผลให้กิารใช้้ที่รัพิ่ยากิรในกิารดูำาเนินธุุรกิิจมีปริมาณลดูลง 
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สถิติิการจัดำการพลังงาน

ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

ปริิมูาณพลังงาน 
ที่่�ใชื้้ที่ั�งหมูดภาย่ในองค์กิริ 
(Total Energy Consumption 
within Organization)

กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh)   194,932,618.00  201,618,424.33  194,885,145.74 194,453,313.10

เมีกะวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (MWh) 194,932.62  201,618.42  194,885.15 194,453.31

ความูเข้้มูข้้นกิาริใชื้้พลังงาน 
ในองค์กิริ 
(Energy Consumption  
Intensity within Organization)

กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง 
ต้�อต้าริางเมีต้ริ (kWh/m2)

กิโลวัต้ต้์ชิั�วโมีงต้�อบาท้ริายได้
(kWh/Baht Revenue)

162.01

0.0032

157.97

0.0031

151.91

0.0038

145.21 

0.0036

 กิาริใชื้้เชื้้�อเพลิง 
 จัากิแหล่งไมู่ส่ามูาริถที่ดแที่นได้
 (Total fuel consumption  
 from non-renewable sources)

กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 1,366,901.00 0 1,260,064.00 1,214,915.00 656,054.10

  ถึ�านี้หินี้ (Coal) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ก๊าซึ่ธุริริมีชิาต้ิ (Natural Gas) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ก๊าซึ่ป้ิโต้ริเล้ยมีเหลว (LPG) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ด้เซึ่ล (Diesel) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  นี้ำ�ามีันี้เต้า (Fuel Oil) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 1,366,901.00 0 1,260,064.00 1,214,915.00 656,054.10 0

 กิาริใชื้้เชื้้�อเพลิงจัากิแหล่งหมูุนเว่ย่น
 (Total fuel consumption  
 from renewable sources)

กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 15,084.00 137,416.22 764,936.74 1,886,773.00

  ไบโอด้เซึ่ล (Biodiesel) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ชิ้วมีวล (Biomass) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ก๊าซึ่ชิ้วภาพ (Biogas) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  พลังงานี้แสุงอาท้ิต้ย์ (Solar) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 15,084.00 137,416.22 764,936.74 1,886,773.00

  พลังงานี้ลมี (Wind) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

 กิาริซื้้�อพลังงาน 
 (Total Energy Purchased for  
 Consumption)

กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh)  193,550,633.00  200,220,944.11  192,905,294.00 191,910,486.00

  ไฟื้ฟ้ื้า (Electricity Consumption) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh)  193,550,633.00  200,220,944.11  192,905,294.00 191,910,486.00

  ไอนี้ำ�า (Steam Consumption) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ความีร้ิอนี้ (Heating Consumption) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ความีเยน็ี้ (Cooling Consumption) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0
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ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

 กิาริผู้ลิตัพลังงาน 
 ภาย่ในองค์กิริแตั่ไมู่ได้เพ้�อใชื้้ 
 (Total Energy Self-generated  
 but not for Consumption)

กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ไฟื้ฟื้้า (Electricity Generated) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ไอนี้ำ�า (Steam Generated) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ความีริ้อนี้ (Heating Generated) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ความีเย็นี้ (Cooling Generated) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

 ปริิมูาณพลังงานที่่�ข้าย่ได้ที่ั�งหมูด 
 (Total Energy Sold)

กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ไฟื้ฟื้้า (Electricity Sold) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ไอนี้ำ�า (Steam Sold) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ความีริ้อนี้ (Heating Sold) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

  ความีเย็นี้ (Cooling Sold) กิโลวัต้ต้์-ชิั�วโมีง (kWh) 0 0 0 0

ค่าใชื้้จั่าย่ส่ำาหริับพลังงานที่ั�งหมูด 
(Total Costs of Energy   
Consumption)

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

หมีายเหตุ้ 
*  ขยายขอบเขต้การิริายงานี้ข้อมี่ลด้านี้การิจุัดการิพลังงานี้ในี้ป้ี 2564 เท้้ยบกับข้อมี่ลท้้�เป้ิดเผยในี้ป้ี 2563 ดังนี้้�

ขอบเขต้การิริายงานี้ป้ี 2563

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พพัท้ยา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริะยอง
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงใหมี�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริาชิสุ้มีา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 1
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 3
 • โริงพยาบาลพญาไท้ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลพญาไท้ นี้วมีินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุินี้

ขอบเขต้การิริายงานี้เพิ�มีเต้ิมี ป้ี 2564

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิ
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 2
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การจัดำการการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ้มิอำากาศ1	

การิเป้ล้�ยนี้แป้ลงสุภาพภ่มีิอากาศสุามีาริถึสุ�งผลกริะท้บต้�อการิดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุของทุ้กภาคอุต้สุาหกริริมีริวมีถึึงการิให้บริิการิท้างการิแพท้ย์ 
ซึ่ึ�งธุรุิกิจุใหบ้ริกิาริท้างการิแพท้ย์จุำาเป้น็ี้ต้อ้งต้ริะหนี้กัถึงึความีเสุ้�ยงและโอกาสุท้างธุรุิกิจุท้้�อาจุเกดิขึ�นี้จุากสุภาพอากาศท้้�มีค้วามีรุินี้แริงมีาก
ขึ�นี้หริ่อเป้ล้�ยนี้แป้ลงไป้อย�างม้ีนี้ัยยะ BDMS จุึงกำาหนี้ดให้มี้การิพิจุาริณาถึึงความีเสุ้�ยงและโอกาสุท้างธุุริกิจุท้้�สุามีาริถึเกิดขึ�นี้จุากการิ
เป้ล้�ยนี้แป้ลงสุภาพภ่มีิอากาศ ริวมีท้ั�งต้ิดต้ามีการิดำาเนี้ินี้การิเพ่�อลดผลกริะท้บต้�อการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงสุภาพภ่มีิอากาศ

แนวทัางป็ฏิิบัติิเพ่�อำติิดำติามและลดำการป็ล่อำยก๊าซเรือำนกระจก

BDMS มีุ�งดำาเนิี้นี้ธุรุิกิจุโดยให้ความีสุำาคญัต้�อการิใชิท้้ริพัยากริให้เกดิป้ริะสิุท้ธุภิาพสุ่งสุุดและมีุ�งลดผลกริะท้บต้�อภาวะโลกร้ิอนี้ โดยกำาหนี้ด
นี้โยบายและแนี้วท้างป้ฏิบิตั้เิพ่�อลดการิป้ล�อยกา๊ซึ่เริอ่นี้กริะจุกใหแ้ก�บคุลากริและผ้่มีสุ้�วนี้ไดเ้สุ้ยของ BDMS ริวมีถึงึบริษิัทั้ในี้เคริอ่ใหป้้ฎิบิตั้ิ
ต้ามี และแต้�งต้ั�งคณะท้ำางานี้เพ่�อการิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ด้านี้สุิ�งแวดล้อมีและความีป้ลอดภัย ในี้การิขับเคล่�อนี้กิจุกริริมีต้ามีนี้โยบายสุ�วนี้ท้้�
เก้�ยวข้อง ดังนี้้�

เก็บข�อำม้ล
ป้ริิมีาณการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกของ

องค์กริจุากแต้�ละกิจุกริริมี

ใชิ�แนวทัางป็ฎิบัติิ	(5R) ได้แก�
 • Reduce – ลดการิใชิ้ต้ั�งแต้�ต้้นี้ท้าง 
 • Reuse – การิใชิ้ซึ่ำ�าอย�างคุ้มีค�า 
 • Recycle – การิหมีุนี้เว้ยนี้มีาใชิ้ใหมี�
 • Repair – การิซึ่�อมีแซึ่มีของท้้�ยังใชิ้ได้
 • Reject – การิป้ฎิิเสุธุไมี�ใชิ้วัสุดุท้้�ก�อให้เกิด
มีลพิษัและสุิ�นี้เป้ล่อง

ติั�งเป็้าหมาย
ป้ริิมีาณการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกต้ามี
ความีเหมีาะสุมีและบริิบท้ของแต้�ละ

หนี้�วยธุุริกิจุ

คัดำเลือำกค้่ค�า
โดยพิจุาริณาริายงานี้การิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้
กริะจุกขององค์กริหริ่อผลิต้ภัณฑ์์ของค่�ค้า

โดยเฉพาะกลุ�มีท้้�มี้การิจุัดซึ่่�อจุัดจุ้างสุ่ง

จัดำทัำารายงาน
การิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกขององค์กริ

ทุ้กป้ีต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากล

ติิดำติามผู้ล
การิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุก

โดยเท้้ยบสุัดสุ�วนี้การิเป้ล้�ยนี้แป้ลงกับป้ี
ฐานี้ ท้ั�งการิใชิ้ไฟื้ฟื้้า การิใชิ้นี้ำ�า การิใชิ้
เชิ่�อเพลิง การิจุัดการิขยะและการินี้ำา
ขยะกลับมีาใชิ้ใหมี� (Recycle) ริวมีถึึง

การิใชิ้บริริจุุภัณฑ์์แบบสุิ�นี้เป้ล่อง

โครงการรณรงค์เพ่�อำสร�างความติระหนักดำ�านการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ้มิอำากาศ

บริิษััท้ในี้เคริ่อ BDMS เข้าริ�วมีโคริงการิ Care the Bear ท้้�จุัดโดยต้ลาดหลักท้ริัพย์แห�งป้ริะเท้ศไท้ยในี้ป้ี 2563 ซึ่ึ�ง
เป้็นี้โคริงการิท้้�สุนัี้บสุนุี้นี้การิลดผลกริะท้บต้�อการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงสุภาพภ่มิีอากาศจุากกิจุกริริมีท้างธุุริกิจุด้วยหลัก 6 
care เชิ�นี้ การิป้ริะชิาสุัมีพันี้ธุ์ให้ผ่้ริ�วมีงานี้ป้ริะชิุมีเดินี้ท้างโดยริถึสุาธุาริณะ การิลดการิใชิ้กริะดาษัและพลาสุต้ิก งด
การิใชิ้โฟื้มี ลดการิใชิ้พลังงานี้จุากอุป้กริณ์ไฟื้ฟื้้า การิใชิ้วัสุดุต้กแต้�งท้้�นี้ำากลับมีาใชิ้ใหมี�ได้ และการิลดการิเกิดขยะ
อาหาริจุากการิต้ักอาหาริเกินี้พอด้ ในี้กิจุกริริมีต้�าง ๆ ขององค์กริ 

ในี้ป้ี 2564 BDMS ขยายแนี้วคิดการิลดการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกไป้ยังโริงพยาบาลและบริิษััท้ในี้เคริ่อ ซึ่ึ�งได้ริับ
ความีสุนี้ใจุสุมีัคริริ�วมีโคริงการิเพิ�มีขึ�นี้ เป้็นี้ จุำานี้วนี้ 25 แห�งจุาก 2 แห�ง ในี้ป้ี 2563 และจุะขยายขอบเขต้โคริงการิ
อย�างต้�อเน่ี้�อง ไป้พร้ิอมีกับกำาหนี้ดดำาเนิี้นี้โคริงการิท้้�เก้�ยวข้อง เชิ�นี้ BDMS Green Hospital ท้ั�งนี้้� ผลการิดำาเนิี้นี้
โคริงการิดังกล�าวในี้ป้ี 2564 พบว�าสุามีาริถึลดการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกได้ถึึง 802,007.04 กิโลกริัมี
คาริบ์อนี้ไดออกไซึ่ดเ์ท้ย้บเท้�า หริอ่เท้้ยบเท้�าการิด่ดซึ่บัก๊าซึ่คาริบ์อนี้ไดออกไซึ่ดต์้�อป้ขีองต้น้ี้ไมีก้ว�า 89,119 ต้้นี้ เท้ย้บ
กับการิลดก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุก 5,039.30 กิโลกรัิมีคาร์ิบอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้้ยบเท้�า หริ่อเท้้ยบเท้�าการิด่ดซัึ่บก๊าซึ่
คาร์ิบอนี้ไดออกไซึ่ด์ต้�อปี้ของต้้นี้ไมี้กว�า 560 ต้้นี้ ในี้ปี้ 2563 ซึึ่�งบริริลุเป้้าหมีายท้้�กำาหนี้ดไว้ท้้� 1,000 กิโลกรัิมี
คาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้้ยบเท้�าท้้� BDMS กำาหนี้ด
1ดููรายละเอีียดูตัิว็อีย่างผลกิระที่บดู้านสุูขภาพิ่จากิกิารเปลี�ยนแปลงสูภาพิ่ภูมิอีากิาศเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability  
  และ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health  
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โครงการติรวจป็ระเมินการป็ล่อำยก๊าซเรือำนกระจกติามมาติรฐานสากล

BDMS นี้ำาริ�องโคริงการิต้ริวจุป้ริะเมิีนี้การิป้ล�อยก๊าซึ่เริอ่นี้กริะจุกในี้ปี้ 2564 จุากทุ้กกจิุกริริมี
ท้างธุรุิกจิุของโริงพยาบาลกริงุเท้พ สุำานัี้กงานี้ใหญ�2 ต้ามีมีาต้ริฐานี้ ISO 14064-1 โดยบริษิัทั้ 
บ่โริ เวอริิท้ัสุ ป้ริะเท้ศไท้ย (Bureau Veritas, Thailand) และพบว�าแหล�งการิป้ล�อยก๊าซึ่
เร่ิอนี้กริะจุกหลักมีาจุากการิป้ล�อยก๊าซึ่เริอ่นี้กริะจุกโดยอ้อมี (ขอบเขต้ท้้� 2 – การิใชิพ้ลังงานี้
ไฟื้ฟื้้าจุากภายนี้อก) ท้้� 20,513.7 ต้ันี้คาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้้ยบเท้�า หริ่อ 93.4% ของการิ
ป้ล�อยกา๊ซึ่เริอ่นี้กริะจุกท้ั�งหมีดท้้� 21,962 ต้นัี้คาริบ์อนี้ไดออกไซึ่ดเ์ท้ย้บเท้�า โดย BDMS ได้
กำาหนี้ดแผนี้งานี้ขยายขอบเขต้การิเกบ็ขอ้มีล่และต้ริวจุป้ริะเมีนิี้การิป้ล�อยกา๊ซึ่เริอ่นี้กริะจุก
ให้คริอบคลุมีทุ้กโริงพยาบาลในี้อนี้าคต้ ริวมีท้ั�งกำาหนี้ดนี้โยบายแผนี้การิลดการิป้ล�อยก๊าซึ่
เริ่อนี้กริะจุก เชิ�นี้ กำาหนี้ดให้เป้ิดเผยข้อมี่ลการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกเป้็นี้สุ�วนี้ของเกณฑ์์
การิคัดเล่อกและป้ริะเมีินี้ค่�ค้า การิป้ริับแนี้วท้างการิซึ่่�อสุินี้ค้าและอุป้กริณ์ไฟื้ฟื้้า จุัดอบริมี
และสุ่�อสุาริแนี้วท้างการิเก็บข้อมี่ลแก�บุคลากริในี้องค์กริ เป้็นี้ต้้นี้

โครงการยกเลิกใชิ�งานหม�อำไอำนำ�าในกระบวนการซักรีดำ	อำบ	รีดำ	

โริงพยาบาลพญาไท้ ศริ้ริาชิา มีุ�งดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุอย�างริับผิดชิอบต้�อสุังคมีและสุิ�งแวดล้อมี จุึง
ดำาเนิี้นี้การิท้บท้วนี้แนี้วท้างดำาเนี้ินี้งานี้และการิใชิ้ท้ริัพยากริในี้กริะบวนี้การิ ซึ่ัก อบ ริ้ด 
ภายในี้โริงพยาบาล ซึึ่�งพบว�าม้ีการิใชิ้นี้ำ�ามัีนี้เต้า (เกริด A) ก๊าซึ่ LPG พลังงานี้ไฟื้ฟื้้า นี้ำ�า
ป้ริะป้า และสุาริเคมีจุ้ำานี้วนี้มีาก ในี้ป้ ี2564 โริงพยาบาลพญาไท้ ศริร้ิาชิา จุงึพจิุาริณาถึ�าย
โอนี้กริะบวนี้การิท้ำางานี้ดังกล�าวให้แก�ผ่รั้ิบจุ้างภายนี้อก (Outsource) ท้้�มีค้วามีเชิ้�ยวชิาญ
ในี้การิดำาเนิี้นี้งานี้และสุามีาริถึจุัดการิการิใชิ้ท้ริัพยากริได้เชิ้�ยวชิาญกว�า สุ�งผลให้สุามีาริถึ
ยกเลิกการิใชิ้งานี้หมี้อไอนี้ำ�า (Boiler) เคริ่�องซึ่ักผ้า เคริ่�องอบผ้า เคริ่�องริ้ดผ้า และยกเลิก
กริะบวนี้การิซึ่ักริ้ด อบ ริ้ด ภายในี้โริงพยาบาล และมี้ริายละเอ้ยดผลดำาเนี้ินี้งานี้ดังนี้้�

โคริงการิดังกล�าวจุะสุามีาริถึลดการิป้ล�อย
กา๊ซึ่เริอ่นี้กริะจุกจุากกจิุกริริมีดงักว�าไดก้ว�า 
125,527.22 กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้ย้บเท้�าต้�อปี้ และคาดว�าจุะลดการิป้ล�อย
มีลพิษัท้างอากาศและท้างนี้ำ�าท้้�ออกไป้สุ่�
ชิุมีชินี้ริอบข้าง เพ่�อสุ�งเสุริิมีความีเป้็นี้
ชิุมีชินี้นี้�าอย่�และมี้ความียั�งย่นี้ด้านี้สุิ�ง
แวดล้อมี และเกิดภาพลักษัณ์ด้านี้การิ
จุดัการิท้รัิพยากริสุิ�งแวดลอ้มีท้้�ด้แก�องคก์ริ 

40	กิโลกรัมติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณก๊าซึ่ LPG ท้้�ลดได้

130,916
กิโลวัติติ์ชิั�วโมงติ่อำป็ี

พลังงานี้ไฟื้ฟื้้าท้้�ลดได้ 

22,853
ลิติรติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณนี้ำ�าป้ริะป้าท้้�ลดได้ 

125,824
ลิติรติ่อำป็ี

ป้ริิมีาณนี้ำ�ามีันี้เต้าท้้�ลดได้

5.2	ล�านบาทัติ่อำป็ี
มี่ลค�าท้้�สุามีาริถึป้ริะหยัดได้จุากการิลด
การิใชิ้สุาริเคมี้และค�าใชิ้จุ�ายการิจุัดการิ

เคริ่�องจุักริและต้ริวจุวัดคุณภาพ
สุิ�งแวดล้อมี

2คำานว็ณจากิฐานข้อีมูลขอีง โรงพิ่ยาบาลกิรุงเที่พิ่ สูำานักิงานใหญ่ ปี 2563  

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการ	CILA	Sustainability	&	Carbon	Emissions	

ในี้ป้ี 2564 เคริ่อโริงพยาบาลพญาไท้และเคริ่อโริงพยาบาลเป้าโล ภายใต้้ BDMS ดำาเนี้ินี้
โคริงการิ CILA Sustainability & Carbon Emissions (CILA : Center of Interactive 
Learning Academy) ซึ่ึ�งเป้็นี้โคริงการิฝ่ึกอบริมีออนี้ไลน์ี้ผ�านี้แอป้พลิเคชัินี้ท้้�ต้อบโจุท้ย์
ยุท้ธุศาสุต้ริ์องค์กริและคริอบคลุมีความีริ่้สุำาหริับทุ้กหนี้�วยงานี้ โดยพนี้ักงานี้เข้าริ�วมี
โคริงการิฝ่ึกอบริมีดังกล�าวท้ั�งสุิ�นี้ 6,676 คนี้ คิดเป้็นี้ 81% เมี่�อเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด 
9,401 คนี้ในี้เคริ่อโริงพยาบาลพญาไท้และเคริ่อโริงพยาบาลเป้าโล 

10.59	ติัน

คาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์เทั่ยบเทั่า

ท้้�ลดได้จุากการิป้ริะหยัดไฟื้ฟื้้า

343.90	ติันคาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์เทั่ยบเทั่า

ท้้�ลดได้จุากการิใชิ้เชิ่�อเพลิงในี้การิเดินี้ท้าง
777.67	ติันคาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์เทั่ยบเทั่า

ท้้�ลดได้จุากป้ริิมีาณเศษัอาหาริท้้�ลดลง

513.09	ติัน

คาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์เทั่ยบเทั่า

ท้้�ลดได้จุากการิลดการิใชิ้กริะดาษั

ทัั�งหมดำ	1,645.25	ติัน

คาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์เทั่ยบเทั่า

ป้ริิมีาณการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุก
ท้ั�งหมีดท้้�ลดได้

โคริงการิดังกล�าวสุามีาริถึสุนี้ับสุนุี้นี้ให้บุคลากริเข้าถึึงแหล�งเร้ิยนี้ริ่้ได้ทุ้กท้้�ทุ้กเวลาอย�างมี้ป้ริะสิุท้ธุิภาพและลดการิใชิ้ท้ริัพยากริให้นี้้อยลง 
เชิ�นี้ ลดการิเดินี้ท้างเพ่�อมีาอบริมี ลดการิใชิ้พลังงานี้ไฟื้ฟื้้า ลดการิพิมีพ์เอกสุาริอบริมี และการิท้ิ�งเศษัขยะริะหว�างฝ่ึกอบริมี ท้้�จุำาเป้็นี้ต้้อง
ใชิ้ในี้การิอบริมีในี้แต้�ละคริั�ง โดยมี้ผลดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้การิใชิ้ท้ริัพยากริดังนี้้�

ผู้ลดำำาเนินการป็ล่อำยก๊าซเรือำนกระจกขอำง	BDMS	ป็ี	25643

104,610.25
ติันคาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์

เทั่ยบเทั่าติ่อำป็ี
ป้ริิมีาณการิป้ล�อย

ก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกท้ั�งหมีด

91.71%
สุัดสุ�วนี้การิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้

กริะจุกจุากการิซึ่่�อพลังงานี้เพ่�อ
ใชิ้ในี้องค์กริ

52.23	กิโลกรัม
คาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์เทั่ยบเทั่า

ติ่อำวันนอำนผู้้�ป็่วยรวม4 

ความีเข้มีข้นี้การิป้ล�อย
ก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุก

0.0019	กิโลกรัม
คาร์บอำนไดำอำอำกไซดำ์เทั่ยบเทั่า

ต้�อบาท้ริายได้
ความีเข้มีข้นี้การิป้ล�อยก๊าซึ่

เริ่อนี้กริะจุก

ป้ริิมีาณการิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุก (tCO2eq)

ความีเข้มีข้นี้การิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุก (กิโลกริัมีคาริ์บอกไดออกไซึ่ด์เท้้ยบเท้��าต้�อวันี้นี้อนี้ผ่้ป้่วยริวมี)
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ป่ 2561
100,000.00

105,000.00

110,000.00

ป่ 2562 ป่ 2563 ป่ 2564

ป็ริมาณการป็ลิ่อย่ก๊าซีเรือนกระจกป็ี	2561-2564

3รายละเอีียดูเฉพิ่าะขอีบเขติกิารรายงานทีี่�กิำาหนดู (ดููรายละเอีียดูเพิิ่�มเติิมทีี่�สูถิติิกิารจัดูกิารกิารปล่อียก๊ิาซเรือีนกิระจกิ)  
4จำานว็นวั็นนอีนผู้ป� ว็ยรว็มทัี่�งปีจะรว็มถึงผู้ป� ว็ยนอีกิซึ�งไดู้รับกิารแปลงค่าเพืิ่�อีให้อีอีกิมาเป็นฐานเดีูยว็กัิบผู้ป� ว็ยใน 

70.00

65.00

60.00

55.00

50.00
53.46

55.13 52.23

68.39109,173.75

104,150.45

104,610.25
103,507.94
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สถิติิการจัดำการการป็ล่อำยก๊าซเรือำนกระจก	

ผู้ลการดำำาเนินงาน5,6 หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

กิาริปล่อย่กิ๊าซื้เริ้อนกิริะจักิที่ั�งหมูด
Total Greenhouse Gas 
Emissions

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่า (kgCO2eq)

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

ตัันคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่า (tCO2eq)

103,507.94  109,173.75  104,150.45 104,610.25

ความูเข้้มูข้้นกิาริปล่อย่กิ๊าซื้เริ้อน
กิริะจักิ (Greenhouse Gas 
Emissions Intensity)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่าตั่อวันนอนผูู้้ป่วย่ริวมู

(kgCO2eq / Adjusted Patient 
Days)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์เที่่ย่บ
เที่่าตั่อบาที่ริาย่ได้  

(kgCO2eq / Baht Revenue)

53.46

0.0017

55.13

0.0017 

68.39 

0.0020

52.23 

0.0019

ก๊ิาซื้เริอ้นกิริะจักิที่างตัริง ข้อบเข้ตั 1
Total direct GHG emissions 
(Scope1)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่า (kgCO2eq)

 6,751,978.46  9,083,303.74  7,717,089.31 8,674,202.82

ตัันคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่า (tCO2eq)

 6,751.98  9,083.30  7,717.09 8,674.20

ริ้อย่ละตั่อกิ๊าซื้เริ้อนกิริะจักิที่ั�งหมูด 
(% per Total GHG Emission)

6.52% 8.32% 7.41% 8.29%

กิาริเผู้าไหมู้แบบอยู่่กิับที่่� 
(Stationary Combustion)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่า (kgCO2eq)

 1,192,476.38  948,738.35  1,034,171.52 849,526.47

ก๊าซึ่ธุริริมีชิาต้ิ (Natural Gas) เมีกะจุ่ล (MJ) 0 0 0 0

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

0 0 0 0

ก๊าซึ่ป้ิโต้ริเล้ยมีเหลว (LPG) ลิต้ริ (Litre)  113,280.00  78,240.00  51,327.00  44,010.00

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

 190,446.34  131,537.09 86,290.95 73,989.61

ด้เซึ่ล (Diesel) ลิต้ริ (Litre) 18,846.92  13,633.82  27,284.50 16,561.49

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

51,029.92  36,914.93  73,875.51 44,841.89

นี้ำ�ามีันี้เบนี้ซึ่ินี้ (Motor Gasoline) ลิต้ริ (Litre) 0 0 0 0

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

0 0 0 0

5แนว็ที่างกิารคำานว็ณปริมาณกิารปล่อียก๊ิาซเรือีนกิระจกิและ Emission factor อ้ีางอิีงติามอีงค์กิารบริหารจัดูกิารก๊ิาซเรือีนกิระจกิ (อีงค์กิารมหาช้น) 
  (http://www.tgo.or.th/) (http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf) 
6จำานว็นวั็นนอีนผู้ป� ว็ยรว็มทัี่�งปีจะรว็มถึงผู้ป� ว็ยนอีกิซึ�งไดู้รับกิารแปลงค่าเพืิ่�อีให้อีอีกิมาเป็นฐานเดีูยว็กัิบผู้ป� ว็ยใน  
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2561 25623 2564

นี้ำ�ามีันี้เต้า (Fuel Oil) ลิต้ริ (Litre) 295,360.00 242,340.00 271,447.00 226,938.00

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้้ยบ
เท้�า (kgCO2eq)

951,000.13 780,286.33 874,005.05 730,694.97

กิาริเผู้าไหมู้แบบเคล้�อนที่่� 
(Mobile Combustion)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์เที่่ย่บ
เที่่า (kgCO2eq)

 2,861,460.87  2,945,454.39  2,452,319.39 2,672,833.14

ก๊าซึ่ป้ิโต้ริเล้ยมีเหลว (LPG) ลิต้ริ (Litre) 0 0 0

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้้ยบ
เท้�า (kgCO2eq)

0 0 0

ด้เซึ่ล (Diesel) ลิต้ริ (Litre)  848,886.79  870,962.59  703,259.66 802,043.75

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เท้้ยบ
เท้�า (kgCO2eq)

2,326,204.48  2,386,698.79  1,927,142.46 2,197,840.48

นี้ำ�ามีันี้เบนี้ซึ่ินี้ (Motor Gasoline) ลิต้ริ (Litre)  239,242.12  249,745.50  234,736.93 212,306.20

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

 535,256.40  558,755.61  525,176.93 474,992.66

ปริิมูาณส่าริที่ำาความูเย่็น 
(Refrigerant)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่า (kgCO2eq)

 2,698,041.20  5,189,111.00  4,230,598.40 5,151,843.20

R-22 (HCFC-22) กิโลกริัมี (kg)  713.20  1,770.40  806.20 1,510.20

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

 1,255,232.00  3,115,904.00  1,418,912.00 2,657,952.00

R-32 กิโลกริัมี (kg)  91.60  95.00  215.20 189.60

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

 62,013.20  64,315.00  145,690.40 128,359.20

R-134 กิโลกริัมี (kg) 40.80  81.60  278.30 314.60

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

45,696.00   91,392.00  311,696.00 352,352.00

R-134a กิโลกริัมี (kg) 1,027.00              1,475.00                1,811.00 1,548.60

กิโลกริัมีคาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์
เท้้ยบเท้�า (kgCO2eq)

1,335,100.00 1,917,500.00 2,354,300.00 2,013,180.00

ปริิมูาณกิาริปล่อย่คาริ์บอนชื้่วภาพ 
(Biogenic Emissions)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์
เที่่ย่บเที่่า (kgCO2eq)

0 0 0 0

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

กิาริปล่อย่กิ๊าซื้เริ้อนกิริะจักิที่างอ้อมู
จัากิกิาริซื้้�อและใชื้้พลังงาน 
ข้อบเข้ตั 2
Total Indirect GHGs 
Emissions from Energy 
Purchased & Consumed 
(Scope2)

กิิโลกิริัมูคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์เที่่ย่บ
เที่่า (kgCO2eq)

 96,755,961.44 100,090,449.96  96,433,356.47 95,936,051.95

ตัันคาริ์บอนไดออกิไซื้ด์เที่่ย่บเที่่า 
(tCO2eq)

 96,755.96  100,090.45  96,433.36 95,936.05

ริ้อย่ละตั่อกิ๊าซื้เริ้อนกิริะจักิที่ั�งหมูด 
(% per Total GHG Emission)

93.48% 91.68% 92.59% 91.71%

หมีายเหตุ้ 
*  ขยายขอบเขต้การิริายงานี้ข้อมี่ลด้านี้การิป้ล�อยก๊าซึ่เริ่อนี้กริะจุกในี้ป้ี 2564 เท้้ยบกับข้อมี่ลท้้�เป้ิดเผยในี้ป้ี 2563 ดังนี้้�

ขอบเขต้การิริายงานี้ป้ี 2563

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พพัท้ยา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริะยอง
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงใหมี�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริาชิสุ้มีา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 1
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 3
 • โริงพยาบาลพญาไท้ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลพญาไท้ นี้วมีินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุินี้

ขอบเขต้การิริายงานี้เพิ�มีเต้ิมี ป้ี 2564

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิ
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 2
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แนวปฏิิบัติ่ดู้านแรงงานและสิทธุิมนุษยช้น

BDMS ต่ระหนักี่ถึงความสี่ำาคัญในกี่ารสี่ร้างความสี่ัมพันธุ์ท่�ดู่กี่ับพนักี่งานเพ่�อความสี่ำาเร็จของกี่ารดูำาเนินธุุรกิี่จให้
บริกี่ารดู้านสีุ่ขภาพ ซึ่�งต่้องอาศัยความรู้ความเช้่�ยวช้าญของบุคลากี่รเป็นสี่ำาคัญ ดูังนั�น BDMS จึงกี่ำาหนดูแนว
ปฏิิบัต่ิต่่อพนักี่งานและผูู้้รับเหมาให้บริกี่ารอย่างเป็นธุรรมและสี่อดูคล้องต่ามหลักี่สี่ิทธุิมนุษยช้น

แนวป็ฏิิบัติิการจ�างและเลิกจ�างบุคลากร1

BDMS กำาหนี้ดแนี้วท้างการิจุ้างและเลิกจุ้างงานี้สุำาหริับบุคลากริสุนี้ับสุนีุ้นี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์โดยการิเคาริพในี้หลักสิุท้ธุิมีนีุ้ษัย
ชินี้สุากลและความีเท้�าเท้้ยมีกันี้ ต้ลอดจุนี้สุิท้ธุิในี้สุถึานี้ท้้�ท้ำางานี้ในี้องค์กริ ไมี�เล่อกป้ฏิิบัต้ิและให้โอกาสุอย�างเท้�าเท้้ยมีกันี้ คริอบคลุมีถึึง
สุต้ริ้ ผ่้พิการิ หริ่อกลุ�มีผ่้ด้อยโอกาสุ 

1ดููรายละเอีียดูนโยบายเกีิ�ยว็กัิบกิารจ้างงานทีี่� ไม่เลือีกิปฏิิบัติิและนโยบายกิารจ้างและเลิกิจ้างแพิ่ที่ย์เพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 

การป็้อำงกันและการบริหารจัดำการดำ�านเอำดำส์ในสถานป็ระกอำบกิจการ

BDMS ดำาเนี้ินี้การิจุ้างงานี้และด่แลบุคลากริอย�างไมี�เล่อกป้ฏิิบัต้ิ และป้ฏิิบัต้ิต้ามีป้ริะกาศกริะท้ริวงแริงงานี้ เริ่�อง การิป้้องกันี้และการิ
บริิหาริจัุดการิด้านี้เอดส์ุในี้สุถึานี้ป้ริะกอบกิจุการิ (ป้ริะกาศวันี้ท้้� 5 พฤศจิุกายนี้ 2563) เพ่�อสุ�งเสุริิมีให้ผ่้ต้ิดเชิ่�อเอชิไอว้และผ่้ป่้วยเอดส์ุ
สุามีาริถึเข้าถึึงการิจุ้างงานี้และอย่�ริ�วมีกันี้ในี้สุถึานี้ป้ริะกอบการิ โดยดำาเนี้ินี้การิแนี้วท้างดังนี้้�

ไมี�ต้ริวจุหริ่อต้้องแสุดงหลักฐานี้
ว�าไมี�ติ้ดเชิ่�อเอชิไอว้ในี้การิจุ้าง
งานี้

สุ�งเสุริิมีใหน้ี้ายจุา้ง ผ่บ้ริหิาริ และ
ล่กจุ้างม้ีทั้ศนี้คติ้ท้้�ด้ต้�อผ้่ติ้ดเชิ่�อ
และผ่้ได้ริับผลกริะท้บ

ให้ความีคุ้มีคริองผ่้ ติ้ดเชิ่�อให้
สุามีาริถึท้ำางานี้ต้ามีกฎิหมีาย
คุ้มีคริอง

สุนี้ับสุนีุ้นี้ความีก้าวหนี้้าในี้การิ
ท้ำางานี้โดยไมี�เล่อกป้ฏิิบัต้ิ

สุนี้ับสุนุี้นี้ความีริ่้และข�าวสุาริ
เก้�ยวกับเอดส์ุและการิป้้องกันี้
การิต้ิดเชิ่�อ

ให้ความีเสุมีอภาคด้ านี้สิุท้ ธิุ
ป้ริะโยชินี้์และสุวัสุดิการิ

สุ�งเสุริมิีสิุท้ธิุในี้การิรัิกษัาความีลับ
สุ�วนี้บุคคลและรัิกษัาข้อม่ีลสุ�วนี้
บุคคลของล่กจุ้างท้้�ติ้ดเช่ิ�อและ
เป้็นี้ผ่้ป้่วยเอดสุ์

สุ�งเสุริิมีการิต้ริวจุเล่อดเพ่�อหา
การิต้ดิเชิ่�อดว้ยความีสุมีคัริใจุและ
เป้็นี้ความีลับพริ้อมีให้คำาป้ริึกษัา

ให้ความีสุนี้ับสุนีุ้นี้ผ่้ติ้ดเชิ่�อให้ได้
ริับสุิท้ธิุการิรัิกษัาต้ามีมีาต้ริฐานี้
กองทุ้นี้ป้ริะกันี้สัุงคมีและหลัก
ป้ริะกันี้สุุขภาพแห�งชิาต้ิ

จุดัผ่ร้ิบัผดิชิอบงานี้ดา้นี้โริคเอดสุ์
ในี้สุถึานี้ป้ริะกอบกิจุการิ

สุ�งเสุริิมีการิป้้องกันี้และจุัดหาถุึง
ยางอนี้ามียัหริอ่อปุ้กริณป์้อ้งกนัี้ท้้�
ได้มีาต้ริฐานี้และเข้าถึึงง�าย

ให้ความีชิ�วยเหลอ่ผ่ติ้้ดเชิ่�อเอชิไอว้
และผ่้ ป่้วยเอดส์ุท้้� ไมี�สุามีาริถึ
ท้ำางานี้ได้ให้ดำาเนี้ินี้ชิ้วิต้ต้�อไป้ได้

แนวป็ฏิิบัติิดำ�านแรงงาน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564

92



2GRI 2-7 

สรุป็ภาพรวมบุคลากรขอำง	BDMS	ป็ี	25642

กี่รรม
กี่ารบ

ริษัท

ผูู้้บริหารระ
ดูับสูี่ง

ผูู้้จัดูกี่ารอ
าวุโสี่

ผูู้้จัดูกี่ารระ
ดัูบกี่ลาง

ผูู้้จัดูกี่ารระ
ดัูบต่้น

พนักี่งาน
ระดู

ับปฏฺิิบัต่ิกี่าร

พนักงานเต็มเว่ลิาทั�งเครือ	BDMS	
(ไม่รว่มแพทย่์)

สัดส่ว่นพนักงานระดับผ่้จัดการ
ในสาย่การรักษาทั�งหมด

(ไม่รว่มแพทย่์แลิะผ่้บริหารระดับส่ง)
ทั�งเครือ	BDMS

สัดส่ว่นพนักงานตามระดับตำาแหน่งงาน

แพทย่์เต็มเว่ลิาทั�งเครือ	BDMS	 สัดส่ว่นบุคลิากรเต็มเว่ลิาทั�งเครือ	BDMS

เพศหญิิง
82.63%

เพศหญิิง
92.07%

เพศหญิิง
48.02%

แพทย่์
8.81%

เพศชาย่
17.37%

เพศชาย่
7.93%

เพศชาย่
51.98%

บุคลิากรทาง
การแพทย่์
(ไม่รว่มแพทย่์)
56.50%

บุคลิากร
สาย่งาน
สนับสนุนทั�ว่ไป็
34.70%

0%

25%

50%

75%

100%

เพศหญิิง เพศชาย่

คณะกรรมการสวัสดำิการในสถานป็ระกอำบกิจการ

BDMS กำาหนี้ดให้มี้คณะกริริมีการิสุวัสุดิการิในี้สุถึานี้ป้ริะกอบกิจุการิต้ามีข้อกำาหนี้ด ซึึ่�งป้ริะกอบไป้ด้วยล่กจุ้างริะดับบังคับบัญชิาและ
ริะดับป้ฏิิบัต้ิการิ จุำานี้วนี้ไมี�นี้้อยกว�า 5 คนี้ เพ่�อเป้็นี้ต้ัวแท้นี้ของพนี้ักงานี้ทุ้กคนี้จุากทุ้กริะดับ (ริ้อยละ 100) โดยกำาหนี้ดให้คณะกริริมีการิ
ดังกล�าวดำาริงต้ำาแหนี้�งคริาวละ 2 ป้ี โดยจุัดให้มี้การิป้ริะชิุมีอย�างนี้้อยริายไต้ริมีาสุหริ่อเมี่�อกริริมีการิไมี�นี้้อยกว�ากึ�งหนี้ึ�งริ้องขอ เพ่�อริับฟื้ัง
และป้ริับการิดำาเนี้ินี้งานี้ต้ามีข้อคิดเห็นี้ของพนี้ักงานี้และบริิบท้ของบริิษััท้ โดยมี้เป้้าป้ริะสุงค์สุ่งสุุดเพ่�อให้บุคลากริได้ดำาเนี้ินี้งานี้ในี้สุภาพ
แวดล้อมีท้้�ป้ลอดภัยและสุ�งเสุริิมีสุุขภาพ 

11.11% 12.50%

46.09%

74.83%
83.85% 83.16%

88.89% 87.50%

53.91%

25.17%
16.15% 16.84%

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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การติอำบสนอำงดำ�านสวัสดำิการสำาหรับพนักงานในป็ี	2564

คณะกริริมีการิสุวัสุดิการิได้ริ�วมีกำาหนี้ดตั้วอย�างโคริงการิเพ่�อสุนัี้บสุนีุ้นี้และริับมี่อกับสุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาดของ COVID-19 ในี้ป้ี 
2564 ดังนี้้�

โครงการฝึึกอำบรมการรายงานดำ�านความยั�งยืนในป็ระเดำ็นดำ�านสิทัธุิเดำ็ก	

BDMS ได้สุ�งบุคลากริเข้าอบริมีหลักสุ่ต้ริด้านี้สุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้ท้้�เก้�ยวข้องกับการิริายงานี้ด้านี้ความียั�งย่นี้ในี้ป้ริะเด็นี้ด้านี้สิุท้ธุิเด็ก 
(Sustainability Reporting on Children’s Rights) เพ่�อรัิบท้ริาบถึึงหลักการิช้ิ�แนี้ะแห�งสุหป้ริะชิาชิาติ้ว�าด้วยธุุริกิจุกับสิุท้ธิุมีนุี้ษัยชินี้ 
(The UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ท้้�ม้ีริายละเอ้ยดความีริับผิดชิอบของภาคธุุริกิจุ ได้แก� เคาริพ 
(Respect) และเย้ยวยา (Remedy) โดยธุุริกิจุท้้�เคาริพสุิท้ธิุต้้องดำาเนี้ินี้การิกิจุการิอย�างม้ีความีริับผิดชิอบต้ั�งแต้�การิผ่กพันี้ในี้นี้โยบาย 
(Policy Commitment) การิเฝ่้าริะวังด้านี้สุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้อย�างริอบด้านี้ (Human Rights Due Diligence) และการิป้ริะเมีินี้ผลกริะท้บ
ดา้นี้สิุท้ธิุมีนุี้ษัยชินี้ (Human Rights Impact Assessment) ในี้ทุ้กขั�นี้ต้อนี้ของการิดำาเนี้นิี้ธุรุิกิจุ และต้อ้งม้ีกริะบวนี้การิเยย้วยา (Remedy) 
เมี่�อเกดิผลกริะท้บหริอ่เกดิการิละเมีดิสุทิ้ธุมิีนี้ษุัยชินี้เนี้่�องจุากการิป้ริะกอบธุรุิกจิุ จุากหลกัการิดงักล�าวพบว�า สุทิ้ธุมิีนี้ษุัยชินี้ท้้�เก้�ยวขอ้งกบั
เด็กจึุงหมีายถึึงสุิท้ธิุอ่�นี้ ๆ ท้้�เด็กควริได้ริับนี้อกเหน่ี้อไป้จุากสิุท้ธิุขั�นี้พ่�นี้ฐานี้ โดยม้ีริายะเอ้ยดหลักการิท้้� BDMS สุามีาริถึนี้ำาไป้บ่ริณาการิ
ต้�อยอดได้ดังนี้้� 

แนวป็ฏิิบัติิสิทัธุิมนุษัยชิน3

BDMS กำาหนี้ดนี้โยบายและแนี้วป้ฏิิบัต้ิเก้�ยวสุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้เพ่�อแสุดงความีต้ริะหนี้ักและให้ความีสุำาคัญต้�อการิเคาริพสุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้สุากล 
และมีุ�งหวังให้บุคลากริทุ้กคนี้ดำาเนี้ินี้การิต้ามีนี้โยบายดังกล�าว

การิจุดัหาวคัซึ่น้ี้ใหแ้ก�บคุลากริ
อย�างท้ันี้ท้�วงท้้ (Vaccines)

การิกำาหนี้ดแนี้วป้ฏิิบัต้ิด้านี้
ป้ริะกันี้สุุขภาพพิเศษัสุำาหริับ
บคุลากริ (Special Medicare)

การิสุ่�อสุาริและการิเผยแพริ�
ข�าวสุาริเก้�ยวกับสุถึานี้การิณ์
โริคริะบาดและแนี้วท้างป้ฏิิบัต้ิ
ต้ัว (Communications & 
News Alert)

ก า ริ กำา ห นี้ ด ใ ห้ บุ ค ล า ก ริ
สุนี้บัสุนี้นุี้สุามีาริถึท้ำางานี้จุากท้้�
บ้ านี้ได้ (WFH for Back 
O f fi c e  S t a f f  d u r i n g 
Pandemic)

3ดููรายละเอีียดูนโยบายและแนว็ปฏิิบัติิเกีิ�ยว็กัิบสิูที่ธิุมนุษัยช้นเพิิ่�มเติิมทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20160216-bdms-hr-th.pdf 

ริ�วมีหาริ่อกับนี้ายจุ้างเพ่�อจัุด
สุวัสุดิการิแก�ล่กจุ้าง

ให้คำาป้ริกึษัาหาริอ่และเสุนี้อแนี้ะ
ความีเหน็ี้แก�นี้ายจุา้งในี้การิจัุด
สุวัสุดิการิสุำาหริับล่กจุ้าง

ต้ริวจุต้ริา ควบคุมี และด่แล
การิจุัดสุวัสุดิการิท้้�นี้ายจุ้างจุัด
ให้แก�ล่กจุ้าง

เสุนี้อข้อคิดเห็นี้และแนี้วท้าง
ในี้การิจุัดสุวัสุดิการิท้้� เป้็นี้
ป้ริะโยชิน์ี้สุำาหริับล่กจุ้างต้�อ
คณะกริริมีการิสุวสัุดกิาริแริงงานี้

ความรับผู้ิดำชิอำบคณะกรรมการสวัสดำิการในสถานป็ระกอำบกิจการ	BDMS

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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3ดููรายละเอีียดูนโยบายและแนว็ปฏิิบัติิเกีิ�ยว็กัิบสิูที่ธิุมนุษัยช้นเพิิ่�มเติิมทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20160216-bdms-hr-th.pdf 

หลักการทั่�	7
Environment	&	Land

เคาริพและสุ�งเสุริิมีสุิท้ธุิเด็กในี้
การิดำาเนี้ินี้การิท้างธุุริกิจุท้้�

เก้�ยวข้องกับสุิ�งแวดล้อมี การิ
ถึ่อคริองและการิใชิ้ป้ริะโยชินี้์

จุากท้้�ดินี้

หลักการทั่�	8

Security

เคาริพและสุ�งเสุริิมีสุิท้ธุิเด็กในี้
ด้านี้การิจุัดการิริักษัาความี

ป้ลอดภัย

หลักการทั่�	9
Security

ชิ�วยคุ้มีคริองเด็กท้้�ได้ริับผล 
กริะท้บจุากสุถึานี้การิณ์ฉุกเฉินี้

หลักการทั่�	10
Community	&	

Government	Efforts

หนีุ้นี้เสุริิมีบท้บาท้ของริัฐและ
ชิุมีชินี้ในี้การิคุ้มีคริองสุิท้ธุิเด็ก
และท้ำาให้เกิดผลในี้ท้างป้ฏิิบัต้ิ

หลักการทั่�	1

Child	Rights	Integration

ริับผิดชิอบในี้การิเคาริพสุิท้ธุิเด็ก และยึด
มีั�นี้ในี้การิสุนี้ับสุนีุ้นี้สุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้ของเด็ก

0	กรณ่

ริ้องเริ้ยนี้ด้านี้การิเล่อกป้ฏิิบัต้ิ
และละเมีิดสุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้4

หลักการทั่�	4

Child	Protection	&	Safety

ท้ำาให้มีั�นี้ใจุว�าเด็กได้ริับการิป้กป้้อง
คุ้มีคริองและมี้ความีป้ลอดภัยในี้กิจุกริริมี

ท้างธุุริกิจุและในี้สุถึานี้ป้ริะกอบการิ

หลักการทั่�	2

Child	Labour

สุนี้ับสุนีุ้นี้และสุ�งเสุริิมีการิขจุัดป้ัญหา
แริงงานี้เด็กท้ั�งในี้กิจุกริริมีท้างธุุริกิจุและ

ในี้ความีสุัมีพันี้ธุ์ท้างธุุริกิจุ

ร�อำยละ	100
ขอำงพนักงานทัั�งหมดำ

ไดำ�รับการฝึึกอำบรมดำ�านสิทัธุิมนุษัยชิน

และการไม่เลือำกป็ฏิิบัติิ5

พนี้ักงานี้ใหมี� : ผ�านี้การิป้ฐมีนี้ิเท้ศ 
พนี้ักงานี้ป้ัจุจุุบันี้ : ผ�านี้ Clip ท้้�ต้้องเข้า

อบริมีก�อนี้การิท้ำาแบบสุำาริวจุความีผ่กพันี้
ของพนี้ักงานี้ป้ริะจุำาป้ี

หลักการทั่�	5

Products	&	Services

ท้ำาให้มีั�นี้ใจุว�าสุินี้ค้าและบริิการิมี้ความี
ป้ลอดภัยและหาท้างสุนี้ับสุนีุ้นี้สุิท้ธุิเด็ก

ผ�านี้สุินี้ค้าและบริิการิ

หลักการทั่�	3
Young	workers	Parents	&	

Caregiver

จุัดหางานี้ท้้�มี้คุณค�าให้กับคนี้งานี้ท้้�เป้็นี้
เยาวชินี้ พ�อแมี� และผ่้ให้การิด่แล

285	คน

การิจุ้างงานี้คนี้พิการิ
ภายในี้เคริ่อ BDMS6

หลักการทั่�	6

Marketing	&	Advertising

ใชิ้การิต้ลาดและโฆ์ษัณาท้้�เคาริพและ
สุนี้ับสุนีุ้นี้สุิท้ธุิเด็ก

สิทัธุิเดำ็กและหลักป็ฏิิบัติิทัางธุุรกิจ	(Children’s	Rights	and	Business	Principles)

ผู้ลการดำำาเนินงานติามนโยบายและแนวป็ฏิิบัติิเก่�ยวกับสิทัธุิมนุษัยชิน	ป็ี	2564

4GRI 406-1 
5GRI 412-2 
6 ครอีบคลุมกิารจ้างงานติามมาติรา 33 และมาติรา 35 ติาม พิ่รบ.สู่งเสูริมและพัิ่ฒนาคุณภาพิ่ชี้วิ็ติคนพิิ่กิาร พิ่.ศ. 2550  

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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7GRI 2-7 

สถิติิผู้ลดำำาเนินงานดำ�านบุคลากรและแรงงาน7

บุคลิากรสนับสนุนแลิะบุคลิากรทางการแพทย่์	(ไม่รว่มแพทย่์)

ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

พนักงานแบ่งติามป็ระเภทัสัญ่ญ่าการจ�างงาน

จุำานี้วนี้พนี้ักงานี้เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด คนี้ 32,293 33,306 31,107 30,857

5,670 26,623 5,790 27,516 5,424 25,683 5,306 25,497

% 17.56 82.44 17.38 82.62 17.44 82.56 17.37 82.63

  ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 31,965 32,977 30,801 30,489

5,566 26,399 5,687 27,290 5,327 25,474 5,226 25,623

  กัมีพ่ชิา คนี้ 328 329 306 368

104 224 103 226 97 209 134 234

จุำานี้วนี้พนี้ักงานี้ไมี�เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด คนี้ 7,287 6,896 5,237 5,663

1,439 5,848 1,403 5,493 1,262 3,975 1,266 4,397

% 19.75 80.25 20.35 79.65 24.10 75.90 22.36 77.64

  ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 7,238 6,857 5,167 5,592

1,419 5,819 1,385 5,472 1,236 3,931 1,237 4,355

  กัมีพ่ชิา คนี้ 49 39 70 71

20 29 18 21 26 44 29 42

ความหลากหลายขอำงกรรมการบริษััทั

กริริมีการิบริิษััท้ คนี้ 14 14 16 18

13 1 13 1 14 2 16 2

ริ้อยละเท้้ยบกับ
กริริมีการิท้ั�งหมีด

92.86 7.14 92.86 7.14 87.50 12.50 88.89 11.11

  อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
กริริมีการิท้ั�งหมีด

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 2 1 1 1

1 1 1 0 1 0 1 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
กริริมีการิท้ั�งหมีด

15.38 7.14 6.25 5.56

7.14 7.14 7.14 0.00 6.25 0.00 5.56 0.00

  อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 12 13 15 17

12 0 12 1 13 2 15 2

ริ้อยละเท้้ยบกับ
กริริมีการิท้ั�งหมีด

92.31 92.86 93.75 94.44

85.71 0.00 85.71 7.14 81.25 12.50 83.33 11.11

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

ความหลากหลายขอำงพนักงาน	(ติามระดำับติำาแหน่ง)
(ไมี�ริวมีกริริมีการิผ่้อำานี้วยการิใหญ�และท้้�ป้ริึกษัาซึ่ึ�งไมี�มี้ริะดับต้ำาแหนี้�ง)

พนี้ักงานี้เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 
จุำาแนี้กต้ามีริะดับต้ำาแหนี้�ง

คนี้ 32,280 33,298 31,096 30,845

5,660 26,620 5,782 27,516 5,415 25,681 5,339 25,506

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

17.53 82.47 17.36 82.64 17.41 82.59 17.31 82.69

พนี้ักงานี้ริะดับผ่้จุัดการิท้ั�งหมีด คนี้ 1,189 1,255 1,270 1,121

401 788 399 856 398 872 334 787

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

33.73 66.27 31.79 68.21 31.34 68.66 29.79 70.21

ผ่้บริิหาริริะดับสุ่ง 
(ริะดับห�างจุากกริริมีการิ 
ผ่้อำานี้วยการิใหญ�ไมี�เกินี้ 
2 ต้ำาแหนี้�ง)

คนี้ 18 16 14 16

14 4 13 3 12 2 14 2

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

77.78 22.22 81.25 18.75 85.71 14.29 87.50 12.50

  อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 2 2 1 2

1 1 1 1 1 0 2 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

11.11 12.50 7.14 12.50

5.56 5.56 6.25 6.25 7.14 0.00 12.50 0.00

  อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 16 14 13 14

13 3 12 2 11 2 12 2

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

88.89 87.50 92.86 87.50

72.22 16.67 75.00 12.50 78.57 14.29 78.00 12.50

พนี้ักงานี้ริะดับ 
ผ่้จุัดการิอาวุโสุขึ�นี้ไป้

คนี้ 247 245 237 256

133 114 127 118 121 116 121 116

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

53.85 46.15 51.84 48.16 51.05 48.95 46.09 53.91

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

  อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 119 101 90 85

63 56 54 47 45 45 33 52

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

48.18 41.22 37.97 33.20

25.51 22.67 22.04 19.18 18.99 18.99 12.89 20.31

  อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 128 144 147 171

70 58 73 71 76 71 85 86

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

51.82 58.78 62.03 66.80

28.34 23.48 29.80 28.98 32.07 29.96 32.20 33.59

พนี้ักงานี้ริะดับผ่้จุัดการิริะดับกลาง คนี้ 789 847 870 719

233 556 235 612 240 630 181 538

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

29.53 70.47 27.74 72.26 27.59 72.41 25.17 74.83

  อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 10 10 11 5

3 7 4 6 6 5 3 2

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

1.27 1.18 1.26 0.70

0.38 0.89 0.47 0.71 0.69 0.57 0.42 0.28

  อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 615 644 653 462

184 431 186 458 188 465 119 343

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

77.95 76.03 75.06 64.26

23.32 54.63 21.96 54.07 21.61 53.45 16.55 47.71

  อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 164 193 206 252

46 118 45 148 46 160 59 193

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

20.79 22.79 23.68 35.05

5.83 14.96 5.31 17.47 5.29 18.39 8.21 26.84

พนี้ักงานี้ริะดับผ่้จุัดการิริะดับต้้นี้ คนี้ 135 147 149 130

21 114 24 123 25 124 21 109

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

15.56 84.44 16.33 83.67 16.78 83.22 16.15 83.85

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

0.00 0.00 0.67 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00

 อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 106 113 113 84

15 91 19 94 21 92 16 68

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

78.52 76.87 75.84 64.62

11.11 67.41 12.93 63.95 14.09 61.74 12.31 52.31

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 29 34 35 46

6 23 5 29 4 31 4 41

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

43.94 23.13 23.49 35.38

4.44 17.04 3.40 19.73 2.68 20.81 3.85 31.54

พนี้ักงานี้ริะดับป้ฏิิบัต้ิการิท้ั�งหมีด คนี้ 31,091 32,043 29,826 29,724

25,832 5,383 26,660 5,017 24,809 25,832 5,005 24,719

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

83.09 16.80 83.20 16.82 83.18 83.09 16.84 83.16

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 12,811 12,983 10,426 9,671

1,785 11,026 1,815 11,168 1,432 8,994 1,302 8,369

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

41.20 40.52 34.96 32.54

5.74 35.46 5.66 34.85 4.80 30.15 4.38 28.16

 อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 16,511 17,143 17,461 17,576

13,464 3,110 14,033 3,150 14,311 13,464 3,159 14,417

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

53.11 53.50 58.54 59.13

43.31 9.71 43.79 10.56 47.98 43.31 10.63 48.50

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 1,769 1,917 1,939 2,477

427 1,342 458 1,459 435 1,504 544 1,933

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

5.69 5.98 6.50 8.33

1.37 4.32 1.43 4.55 1.46 5.04 1.83 6.50

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

ความหลากหลายขอำงพนักงาน	(ติามป็ระเภทังาน)

พนี้ักงานี้ริะดับผ่้จุัดการิ 
ในี้สุายการิริักษัาท้ั�งหมีด 
(ไมี�ริวมีแพท้ย์และผ่้บริิหาริริะดับสุ่ง)

คนี้ 279 297 302 290

19 260 23 274 24 278 23 267

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้ริะดับ

เด้ยวกันี้

6.81 93.19 7.74 92.26 7.95 92.05 7.93 92.07

พนี้ักงานี้เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด  
จุำาแนี้กต้ามีป้ริะเภท้งานี้

คนี้ 32,293 33,306 31,107 30,857

5,670 26,623 5,790 27,516 5,424 25,683 5,360 25,497

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

17.56 82.44 17.38 82.62 17.44 82.56 17.37 82.63

บุคลากริท้างการิแพท้ย์  
(ไมี�ริวมีแพท้ย์) 
(เชิ�นี้ พยาบาล เภสุัชิกริ  
นี้ักกายภาพบำาบัด นี้ักริังสุ้เท้คนี้ิค  
นี้ักวิท้ยาศาสุต้ริ์การิแพท้ย์ เป้็นี้ต้้นี้)

คนี้ 17,436 18,051 16,780 19,117

1,204 16,232 1,226 16,825 1,138 15,642 1,554 17,563

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

6.91 93.09 6.79 93.21 6.78 93.22 8.13 91.87

  อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 8,209 8,259 6,625 6,928

580 7,629 577 7,682 458 6,167 550 6,378

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

47.08 45.75 39.48 36.24

3.33 43.75 3.20 42.56 2.73 36.75 2.88 33.36

  อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 8,499 8,964 9,281 10,760

569 7,930 582 8,382 618 8,663 881 9,879

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

48.74 49.66 55.31 56.28

3.26 45.48 3.22 46.44 3.68 51.63 4.61 51.68

  อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 728 828 874 1,429

55 673 67 761 62 812 123 1,306

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

4.18 4.59 5.21 7.48

0.32 3.86 0.37 4.22 0.37 4.84 0.64 6.83

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

บุคลากริสุายงานี้สุนี้ับสุนีุ้นี้ท้ั�วไป้ คนี้ 14,857 15,255 14,327 11,740

4,466 10,391 4,564 10,691 4,286 10,041 3,806 7,934

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

30.06 69.94 29.92 70.08 29.92 70.08 32.42 67.58

  อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 4,612 4,734 3,813 2,750

1,208 3,404 1,242 3,492 980 2,833 756 1,994

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

31.04 31.03 26.61 23.42

8.13 22.91 8.14 22.89 6.84 19.77 6.44 16.98

  อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 8,856 9,039 9,037 7,452

2,743 6,113 2,788 6,251 2,787 6,250 2,462 4,990

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

50.79 50.07 53.86 63.48

18.46 41.15 18.28 40.98 19.45 43.62 20.97 42.50

  อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 1,389 1,482 1,477 1,538

515 874 534 948 519 958 588 950

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ในี้
ป้ริะเภท้งานี้

เด้ยวกันี้

7.97 8.21 8.80 13.10

3.47 5.88 3.50 6.21 3.62 6.69 5.01 8.09

พนี้ักงานี้ท้้�เป้็นี้ชิาวต้�างชิาต้ิ 
(ไมี�ริวมีแพท้ย์)

คนี้ 706 331 316 197

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

2.19 0.99 1.02 0.64

ความหลากหลายขอำงพนักงานติามป็ัจจัยความหลากหลายอำื�น	ๆ

พนี้ักงานี้ท้้�เก้�ยวข้องกับวิท้ยาศาสุต้ริ์ 
เท้คโนี้โลย้ วิศวกริริมี และ
คณิต้ศาสุต้ริ์ (STEM) (ไมี�ริวมีแพท้ย์)

คนี้ 13,922 14,430 12,172 13,779

2,556 11,366 2,575 11,855 1,500 10,672 2,443 11,336

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ STEM 

ท้ั�งหมีด

18.36 81.64 17.84 82.16 12.32 87.68 17.73 82.27

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

101สร้้างส่วนร่้วมกัับบุคลากัร้อย่่างย่ั�งย่นื



ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

พนี้ักงานี้ต้ามีเชิ่�อชิาต้ิ (ไมี�ริวมีแพท้ย์)

ชิาวเอเชิ้ยนี้

  ทุ้กริะดับ คนี้ 32,260 33,282 31,068 30,840

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

99.90 99.93 99.87 99.94

  ริะดับจุัดการิ คนี้ 1,174 1,245 1,265 1,113

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ริะดับ
จุัดการิท้ั�งหมีด

98.74 99.20 99.61 99.29

ชิาวผิวดำาหริ่อชิาวแอฟื้ริิกันี้อเมีริิกันี้

  ทุ้กริะดับ คนี้ 3 2 4 2

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

0.009 0.006 0.013 0.006

  ริะดับจุัดการิ คนี้ 1 1 0 1

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ริะดับ
จุัดการิท้ั�งหมีด

0.084 0.080 0.000 0.089

ชิาวสุเป้นี้หริ่อชิาวละต้ินี้

  ทุ้กริะดับ คนี้ 3 1 3 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

0.009 0.003 0.010 0

  ริะดับจุัดการิ คนี้ 0 0 0 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ริะดับ
จุัดการิท้ั�งหมีด

0.000 0.000 0.000 0.000

ชิาวผิวขาว

  ทุ้กริะดับ คนี้ 27 21 32 15

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

0.084 0.063 0.103 0.049

  ริะดับจุัดการิ คนี้ 14 9 5 7

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ริะดับ
จุัดการิท้ั�งหมีด

1.177 0.717 0.394 0.624

 ชิาวพ่�นี้เมี่อง

  ทุ้กริะดับ คนี้ 0 0 0 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

0 0 0.00 0

  ริะดับจุัดการิ คนี้ 0 0 0 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
พนี้ักงานี้ริะดับ
จุัดการิท้ั�งหมีด

0 0 0.00 0

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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บุคลิากรทางการแพทย่์	(เฉีพาะแพทย่์)

ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

จำานวนแพทัย์ติามป็ระเภทัสัญ่ญ่าการจ�างงาน

จุำานี้วนี้แพท้ย์เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด คนี้ 2,861 3,013 2,980 2,980

1,542 1,319 1,596 1,417 1,565 1,415 1,549 1,431

ริ้อยละ 53.90 46.10 52.97 47.03 52.52 47.48 52.52 48.02

 ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 2,818 2,974 2,936 2,954

1,511 1,307 1,573 1,401 1,535 1,401 1,531 1,423

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์เต้็มี

เวลาท้ั�งหมีด 

98.50 98.71 98.52 99.13

52.81 45.68 52.21 46.50 51.51 47.01 51.38 47.75

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 65 82 59 34

24 41 33 49 22 37 11 23

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์เต้็มี

เวลาท้ั�งหมีด 

2.27 2.72 1.98 1.14

0.84 1.43 1.10 1.63 0.74 1.24 0.37 0.77

 อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 1,953 2,021 1,985 1,979

935 1,018 934 1,087 902 1,083 883 1,096

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์เต้็มี

เวลาท้ั�งหมีด 

68.26 67.08 66.61 66.41

32.68 35.58 31.00 36.08 30.27 36.34 29.63 36.78

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 800 863 892 941

552 248 598 265 611 281 637 304

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์เต้็มี

เวลาท้ั�งหมีด 

27.96 28.64 29.93 31.58

19.29 8.67 19.85 8.80 20.50 9.43 21.38 10.20

 กัมีพ่ชิา คนี้ 43 39 44 26

31 12 23 16 30 14 18 8

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์เต้็มี

เวลาท้ั�งหมีด 

1.50 1.29 1.48 0.87

1.08 0.42 0.76 0.53 1.01 0.47 0.60 0.27

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 1 1 0 1

0 1 0 1 0 0 1 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์เต้็มี

เวลาท้ั�งหมีด 

0.03 0.03 0.00 0.03

0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

 อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 37 40 38 21
28 9 28 12 27 11 16 5

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ 

เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

1.29 1.33 1.28 0.70
0.98 0.31 0.93 0.40 0.91 0.37 0.54 0.17

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 5 6 6 4
3 2 3 3 3 3 1 3

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ 

เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

0.17 0.20 0.20 0.13
0.10 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10 0.03 0.10

จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด คนี้ 9,581 10,022 9,550 8,466
5,264 4,317 5,450 4,572 5,168 4,382 4,621 3,845

ริ้อยละ 54.94 45.06 54.38 45.62 54.12 45.88 48.39 40.26
 ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 9,504 9,963 9,503 8,419

5,204 4,300 5,401 4,562 5,132 4,371 4,581 3,838
ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

99.20 99.41 99.51 99.44
54.32 44.88 53.89 45.52 53.74 45.77 54.11 45.33

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 784 841 703 371
337 447 377 464 325 378 175 196

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

8.18 8.39 7.36 4.38
3.52 4.67 3.76 4.63 3.40 3.96 2.07 2.32

 อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 7,085 7,444 7,096 6,324
3,682 3,403 3,826 3,618 3,607 3,489 3,202 3,122

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

73.95 74.28 74.30 74.70
38.43 35.52 38.18 36.10 37.77 36.53 37.82 36.88

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 1,635 1,678 1,704 1,724
1,185 450 1,198 480 1,200 504 1,204 520

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

17.07 16.74 17.84 20.36
12.37 4.70 11.95 4.79 12.57 5.28 14.22 6.14

 กัมีพ่ชิา คนี้ 77 59 47 47
60 17 49 10 36 11 40 7

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

0.80 0.59 0.49 0.56
0.63 0.18 0.49 0.10 0.38 0.12 0.47 0.08

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 2 1 1 1
1 1 1 0 1 0 1 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

0.02 0.01 0.01 0.01
0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00

 อายุริะหว�าง 30 - 50 ป้ี คนี้ 69 49 40 40
54 15 41 8 30 10 34 6

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

0.72 0.49 0.42 0.47
0.56 0.16 0.41 0.08 0.31 0.10 0.40 0.07

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 6 9 6 6
5 1 7 2 5 1 5 1

ริ้อยละเท้้ยบกับ
จุำานี้วนี้แพท้ย์ไมี�
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด 

0.06 0.09 0.06 0.07
0.05 0.01 0.07 0.02 0.05 0.01 0.06 0.01
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การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

พนักี่งานท่�ม่ศักี่ยภาพเป็นปัจจัยสี่ำาคัญต่่อกี่ารขับเคลื�อนกี่ลยุทธุ์ของ BDMS โดูยเฉพาะกี่ารสี่่งมอบบริกี่ารดู้าน
สีุ่ขภาพท่�เหนือระดูับและความสี่ามารถในกี่ารสี่ร้างสี่รรค์นวัต่กี่รรม ซึ่�ง BDMS เข้าใจถึงความสี่ำาคัญดัูงกี่ล่าว และ
ต่ระหนักี่ดู่ว่ากี่ารพัฒนาบุคลากี่รยังสี่ามารถเป็นกี่ารจูงใจให้คนอยากี่ร่วมงานและม่สี่่วนร่วมในกี่ารพัฒนา BDMS 
ไปพร้อม ๆ กี่ัน

แนวทัางการฝึึกอำบรมพนักงาน1

BDMS กำาหนี้ดให้คณะกริริมีการิการิศึกษัาและฝ่ึกอบริมี (Education and Training Committee) ฝ่่ายท้ริัพยากริบุคคล และเจุ้าหนี้้าท้้�
ฝ่ึกอบริมี ดำาเนี้ินี้การิต้ามีนี้โยบายการิฝ่ึกอบริมีและพัฒนี้าพนี้ักงานี้ท้ั�งสุายการิริักษัา (Clinical) และสุายงานี้สุนี้ับสุนีุ้นี้ (Non Clinical) 
ในี้โริงพยาบาลริวมีถึึงพนี้ักงานี้ใหมี� พนี้ักงานี้ค่�สุัญญา พนี้ักงานี้ชิั�วคริาว ให้ได้ริับการิฝ่ึกอบริมีเพ่�อความีเข้าใจุต้�อท้ิศท้างขององค์กริและ
ความีริ่ค้วามีสุามีาริถึต้�องานี้ท้้�ริบัผดิชิอบริวมีถึึงริะบบคุณภาพของโริงพยาบาล เพ่�อพฒันี้าองค์ความีริ่แ้ละความีสุามีาริถึให้เกดิท้กัษัะและ
ความีชิำานี้าญท้ั�งบุคลากริท้ั�วไป้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์

โครงการฝึึกอำบรมบุคลากร2

BDMS จุัดการิฝึ่กอบริมีบุคลากริในี้ปี้ 2564 โดยมุี�งอบริมีเริ่�องด้านี้การิให้บริิการิและนี้วัต้กริริมีซึ่ึ�งสุอดคล้องต้ามีเป้้าหมีายและกลยุท้ธ์ุ
องค์กริ ไป้พริอ้มีกบัการิเพิ�มีป้ริะสุทิ้ธุภิาพในี้การิท้ำางานี้ และเพิ�มีริะดบัความีผก่พนัี้ของพนี้กังานี้ท้้�มีต้้�อองค์กริผ�านี้การิจุ้างงานี้ภายในี้ต้ามี
ริะดับความีสุามีาริถึในี้การิท้ำางานี้อย�างเหมีาะสุมี

การฝึึกอำบรมอำอำนไลน์เพ่�อำการเข�าถึงข�อำม้ลการเรียนร้�ไดำ�ทัุกทั่�ทัุกเวลา

ในี้ป้ ี2564 BDMS ดำาเนี้นิี้การิพฒันี้าบคุลากริในี้ริป่้แบบออนี้ไลนี้ภ์ายใต้ร้ิะบบความีป้ลอดภยัของการิเขา้ถึงึขอ้มีล่ของบริษิัทั้อย�างต้�อเนี้่�อง 
ต้ามีแผนี้และนี้โยบายการิพัฒนี้าบุคลากริภายใต้้สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 เพ่�อลดความีเสุ้�ยงในี้การิแพริ�ริะบาดและเพ่�อ
ความีป้ลอดภยัของบคุลากริ ซึ่ึ�งยงัคงมีุ�งเนี้น้ี้ไป้ท้้�การิเพิ�มีท้กัษัะใหมี� (Upskill) พฒันี้าท้กัษัะเดมิี (Reskill) และพฒันี้าท้กัษัะเก้�ยวขอ้งต้ามี
บริิบท้โลกและเหตุ้การิณ์ เพ่�อการิป้ริับต้ัวได้ท้ันี้กับการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงในี้ยุค New Normal ไป้พริ้อมีกับการิให้บุคลากริสุามีาริถึป้ฏิิบัต้ิงานี้
ได้อย�างมี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ ลดความีเคริ้ยด และมี้ความีสุุขในี้การิท้ำางานี้ 

โคริงการิฝ่กึอบริมีออนี้ไลนี้ใ์นี้ปี้ 2564 มีผ้่เ้ขา้ริ�วมีท้ั�งสุิ�นี้ 8,796 คนี้ ซึ่ึ�งคริอบคลุมีหลายป้ริะเดน็ี้ท้้�เก้�ยวขอ้ง ริวมีถึงึการิพฒันี้าผ่บ้ริหิาริและ
ผ่้นี้ำาภายใต้้โคริงการิ Executive Sharing Talk ผ�านี้ริะบบ Live Streaming ท้้�มีุ�งเน้ี้นี้การิเริ้ยนี้ริ่้จุากกริณ้ศึกษัาและแลกเป้ล้�ยนี้
ป้ริะสุบการิณ์จุากผ่้บริิหาริริะดับสุ่งท้ั�งจุากภาคริัฐและภาคเอกชินี้ ต้ามีริายละเอ้ยดหัวข้อดังนี้้�

การรับมือำภาวะวิกฤติ
ในโซเชิ่ยลม่เดำ่ย

Power	of	Innovation	
and	Sustainability

Executives	Sharing

People	Strategies	
during	COVID-19

นานาสาระเก่�ยวกับ
อำนาคติป็ระเทัศไทัย

Management
Trends	2022

การ	Launch	Digital	
Platform	ดำ�วย	Agile

ระบบการเงินไทัย

Economy	Analysis	
for	the	Year	2022

Next	Normal	Your
Money

Digital	MKT	Insight
and	Strategies

1ดููรายละเอีียดูกิารฝึุ่กิอีบรม เป้าหมายกิารฝึุ่กิอีบรม และแนว็ที่างกิารฝึุ่กิอีบรมอีอีนไลน์เพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
2GRI 404-2 
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โครงการพัฒนาความร้�เพ่�อำความป็ลอำดำภัยผู้้�ป็่วย	

BDMS มีุ�งเนี้น้ี้ความีป้ลอดภยัของผ่ป้้ว่ยเป้น็ี้สุำาคญั จุงึกำาหนี้ดใหโ้ริงพยาบาลในี้เคริอ่จุดัให้
มี้การิฝ่ึกอบริมีเพ่�อพัฒนี้าความีริ่้ความีสุามีาริถึและกำาหนี้ดตั้วช้ิ�วัดในี้การิดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้
ความีป้ลอดภัยของผ่ป่้้วย โดยในี้ปี้ 2564 โริงพยาบาลกรุิงเท้พพัท้ยาในี้ฐานี้ะศ่นี้ย์แห�งความี
เป้็นี้เลิศ (Center of Excellence) ด้านี้ศ่นี้ย์อุบัต้ิเหตุ้ฉุกเฉินี้ ศ่นี้ย์หัวใจุ และศ่นี้ย์สุมีอง 
ริวมีถึงึการิพฒันี้าคณุภาพอย�างต้�อเนี้่�อง ดำาเนี้นิี้การิจุดัโคริงการิสุปั้ดาหค์วามีป้ลอดภยัของ
ผ่้ป้่วย “Patient Safety Week” อย�างต้�อเนี้่�อง เพ่�อสุริ้างความีริ่้ความีเข้าใจุในี้เป้้า
หมีายความีป้ลอดภยัของผ่ป้้ว่ยและสุริา้งความีต้ริะหนี้กัในี้การิป้ฏิบิตั้งิานี้ดา้นี้ความีป้ลอดภยัต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากล JCI ป้ริะกอบไป้ดว้ยการิ
ให้ความีริ่้ด้านี้เป้้าหมีายความีป้ลอดภัยผ่้ป้่วย (Patient Safety Goals) และการิจุัดการิอาคาริสุถึานี้ท้้�และแผนี้ความีป้ลอดภัย (Facility 
Management and Safety Plan) ของโริงพยาบาล ริวมีท้ั�งแนี้วคิดวัฒนี้ธุริริมีความีป้ลอดภัย (Safety Culture) ซึ่ึ�งพนี้ักงานี้สุามีาริถึ
เริ้ยนี้ริ่้ด้วยต้นี้เองผ�านี้สุ่�อและกิจุกริริมีความีริ่้ท้้�จุัดให้ โคริงการิดังกล�าวป้ริะกอบไป้ด้วยการิจัุดป้ริะชิาสัุมีพันี้ธ์ุและให้พนัี้กงานี้ท้ำาแบบ
ท้ดสุอบเพ่�อวัดความีริ่้ความีเข้าใจุ

ในี้ป้ี 2564 โคริงการิดังกล�าวของโริงพยาบาลกริุงเท้พพัท้ยา จุัดการิอบริมีผ�านี้ริะบบ E-Leaning โดยใชิ้เวลา 2 ชิั�วโมีง และมี้พนี้ักงานี้เข้า
ริ�วมีนี้ิท้ริริศการิให้ความีริ่้ Patient Safety Week 1,384 คนี้ สุ�งผลให้พนี้ักงานี้สุามีาริถึสุ�งมีอบบริิการิ ท้้�มี้คุณภาพ และความีป้ลอดภัย 
ได้มีาต้ริฐานี้ต้ามีความีคาดหวังของสุถึาบันี้ JCI และพบว�าริ้อยละ 92.13 ของผ่้เข้าริ�วมีโคริงการิเห็นี้ด้วยว�าความีริ่้ความีเข้าใจุในี้เนี้่�อหามี้
ป้ริะโยชินี้์ต้�อการิป้ฏิิบัต้ิงานี้จุริิง

โครงการฝึึกอำบรมเพ่�อำพัฒนาวัฒนธุรรมและการเรียนร้�นวัติกรรม	

โริงพยาบาลกรุิงเท้พสุำานัี้กงานี้ใหญ�ดำาเนิี้นี้โคริงการิฝึ่กอบริมีเพ่�อพัฒนี้าวัฒนี้ธุริริมีและการิเริย้นี้ริ่น้ี้วัต้กริริมี Innovation Culture Journey 
ป้ริะจุำาป้ ี2564 ใหแ้ก�พนี้กังานี้ป้ริะจุำาท้กุต้ำาแหนี้�งสุอดคลอ้งต้ามีนี้โยบายและวสิุยัท้ศัน์ี้ว�าองคก์ริจุะแขง็แกริ�งขึ�นี้จุากวฒันี้ธุริริมีการิท้ำางานี้
และการิพฒันี้าต้นี้เองเพ่�อสุริา้งสุริริคส์ุิ�งใหมี� สุริา้งป้ริะโยชินี้แ์ละสุามีาริถึนี้ำามีาใชิไ้ดจุ้ริงิ ในี้ริป่้แบบการิจุดักจิุกริริมีสุ�งเสุริมิีการิเริย้นี้ริ่แ้ละ
วัฒนี้ธุริริมีนี้วัต้กริริมีท้้�ผนี้วกกับการิกำาหนี้ดต้ัวชิ้�วัดท้้�ชิัดเจุนี้ โดยมี้กิจุกริริมีดังนี้้�
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สุำาหริับโคริงการิเริ้ยนี้ริ่้ด้านี้นี้วัต้กริริมี โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�ดำาเนี้ินี้โคริงการิ Innovation Learning Journey ในี้ริ่ป้แบบ
หลกัสุต่้ริอบริมีท้างเลอ่กออนี้ไลน์ี้ “Innovative Behavior” ท้้�สุนี้บัสุนุี้นี้เนี้่�อหาการิสุร้ิางพฤติ้กริริมีและวัฒนี้ธุริริมีการิท้ำางานี้เชิงินี้วัต้กริริมี 
ซึ่ึ�งในี้ป้ี 2564 มี้พนี้ักงานี้เข้าอบริมีโคริงการิดังกล�าวถึึง 2,671 คนี้จุาก 2,907 คนี้ (คริอบคลุมี 92%) 

นี้อกจุากนี้้�ยังสุนี้บัสุนี้นุี้แหล�งริวมีสุ่�อการิเริย้นี้แบบ Self- Learning ในี้ชิ่�อ “Learning Buffet” เพ่�อใหพ้นี้กังานี้สุามีาริถึเขา้ถึงึความีริ่ใ้หมี�
ผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้ ซึ่ึ�งในี้ป้ี 2564 มี้พนี้ักงานี้เข้าอบริมีดังกล�าวถึึง 1,817 คนี้ จุาก 2,907 คนี้ (คริอบคลุมี 63%)

โคริงการิ Innovation Culture Journey และโคริงการิ Innovation Learning Journey จุะสุ�งเสุริมิีใหท้้กุคนี้ในี้องคก์ริมีว้ฒันี้ธุริริมีและ
พฤต้ิกริริมีการิท้ำางานี้ท้้�ต้้องการิสุริ้างสุิ�งใหมี�ท้้�ด้ขึ�นี้และพัฒนี้าต้นี้เองอย�างต้�อเนี้่�องเพ่�อสุริ้างสุริริค์สุิ�งใหมี� ท้้�เป้็นี้ป้ริะโยชินี้์ และนี้ำามีาใชิ้ได้
จุริิง ริวมีท้ั�งป้ริับเป้ล้�ยนี้ต้นี้เองได้ง�ายภายใต้้สุถึานี้การิณ์ท้้�ไมี�แนี้�นี้อนี้ ริวมีท้ั�งชิ�วยให้เกิดการิกริะตุ้้นี้การิเริ้ยนี้ริ่้สุิ�งใหมี�อย่�เสุมีอ

Always	Be	Curious
หน้คิวเรียส	‘นักเรียนร้�’

Dare	to	Learn	&	Ask	Questions

เป้็นี้โคริงการิสุำาหริับบุคลากริทุ้กคนี้ โดย
ป้ริะเ มิีนี้จุากจุำานี้วนี้ความีริ่้ ใหมี�ของ
พนี้ักงานี้เพ่�อการิ Re-skill และ Up-skill 
เชิ�นี้ แนี้วโนี้้มีการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงในี้อนี้าคต้
ของโลกหริอ่อุต้สุาหกริริมีสุขุภาพ หริอ่ด้านี้
วิท้ยาการิข้อม่ีล (Data Science) ท้้�
พนี้ักงานี้สุริุป้และสุ�งผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้
อย�างน้ี้อย 1 เริ่�องริายไต้ริมีาสุ โดยม้ีเป้้า
หมีายท้้�อตั้ริาการิสุ�งความีริ่ใ้หมี�ท้้�เกนิี้ 95% 
ของพนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด โดยผลดำาเนี้ินี้งานี้
ในี้ป้ี 2564 พบว�าอัต้ริาการิสุ�งเสุริิมีความีริ่้
ใหมี�เฉล้�ยท้้� 98% เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�เกินี้ 
95% ของพนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด

Always	Be	Sharing
น�อำงแชิรี�	‘ผู้้�กล�านำาเสนอำ’

Dare	to	Share	&	Exchange	
Knowledge

เป้็นี้โคริงการิสุำาหริับริะดับผ่้จุัดการิ และ
ริะดับ ผ้่บริิหาริ สุนัี้บสุนุี้นี้และจุัดสุ� ง
พนี้ักงานี้เป้็นี้ท้้มีอย�างนี้้อย 3 คนี้ในี้หนี้�วย
งานี้ เพ่�อนี้ำาเสุนี้อโคริงการิท้้�สุริา้งป้ริะโยชินี้์
ให้องค์กริ และนี้ำามีาใชิ้ได้จุริิง ในี้กิจุกริริมี 
“Ideas Sharing Day” โดยมี้อย�างนี้้อย 5 
ท้ม้ีท้้�สุามีาริถึนี้ำาแนี้วคดิไป้ท้ำาใหเ้กดิขึ�นี้จุริงิ
ในี้องค์กริ และสุามีาริถึจัุดกิจุกริริมีให้เป็้นี้
ไป้ต้ามีแผนี้ท้้�วางไว ้โดยผลดำาเนี้นิี้งานี้ในี้ป้ี 
2564 พบว�ามี้ 18 ท้้มีท้้�ได้ริับคัดเล่อกจุาก
ท้ั�งหมีด 80 ท้้มี เพ่�อต้ิดต้ามี สุ�งเสุริิมีและ
ต้�อยอดให้เกิดขึ�นี้จุริิงในี้ป้ี 2565 เชิ�นี้ 
โคริงการิ Electronic Drug Allergy Card 
ท้้�ผ่ป่้้วยสุามีาริถึแสุดงข้อมีล่การิแพ้ยาผ�านี้
แอป้พลิเคชิันี้ หริ่อโคริงการิ E-Mental 
Health Service ท้้�ผ่้ริับบริิการิแผนี้ก
จุิต้เวชิสุามีาริถึรัิบบริิการิคริบวงจุริผ�านี้
ริะบบออนี้ไลนี้์ 

Always	Be	Agile
พ่�อำไจล์	‘ป็รับเป็ล่�ยนรอำบดำ�าน’

Dare	to	Change	&	Move	Quickly

เป้็นี้โคริงการิสุำาหรัิบแผนี้กเภสัุชิกริริมี 
(Pha rmacy )  แผนี้กอุป้กริณ์ เ สุ ริิมี 
(Ancillary) และแผนี้กการิพยาบาล 
(Nursing) เพ่�อสุนัี้บสุนุี้นี้ให้บุคลากริ
หมีุนี้เว้ยนี้การิท้ำางานี้ในี้แผนี้กอย�างนี้้อย 
20% และสุามีาริถึท้ำางานี้ได้มีากกว�า 1 
ต้ำาแหนี้�ง ซึ่ึ�งเป้็นี้การิสุนี้ับสุนีุ้นี้ให้สุามีาริถึ
ป้ ริั บ เ ป้ ล้� ย นี้ ต้ นี้ เ อ ง ไ ด้ ง� า ย ภ า ย ใ ต้้
สุถึานี้การิณ์ท้้�ไมี�แนี้�นี้อนี้ โดยผลดำาเนิี้นี้งานี้
ในี้ปี้ 2564 พบว�าบุคลากริ 511 คนี้จุากเป้า้
หมีายท้้�กำาหนี้ด 355 คนี้แต้�ละแผนี้ก มี้
ความีริ่้ความีสุามีาริถึในี้การิท้ำางานี้ได้
มีากกว�า 1 ต้ำาแหนี้�ง (Multi-skill) และ
สุามีาริถึหมีุนี้เว้ยนี้การิท้ำางานี้ (Rotation) 
ได้ (คิดเป้็นี้ 144% เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�ไมี�
ต้ำ�ากว�า 20%)

2021	Innovation	Culture	Learning	Journey

2,9072,671

2,577
2,600
2,578
2,467
2,640

2,907
2,907
2,907
2,907
2,907
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โครงการ	Talent	for	Innovation	Champion

โริงพยาบาลกรุิงเท้พภ่เก็ต้ดำาเนิี้นี้โคริงการิ Talent Innovation 
Program Boot Camp เพ่�อขบัเคล่�อนี้องคก์ริสุ่�อนี้าคต้ท้้�ท้นัี้ต้�อยคุ
สุมียัไป้พร้ิอมีกับการิสุ�งเสุริมิีบุคลากริในี้ริะดับป้ฏิบัิต้กิาริให้มีค้วามี
ริ่แ้ละท้กัษัะ และผลกัดนัี้โคริงการิพัฒนี้าคณุภาพเชิงินี้วัต้กริริมีจุาก
ริะดับหนี้�วยงานี้ ริวมีท้ั�งกริะตุ้้นี้ความีต้ริะหนี้ักต้�อการิพัฒนี้างานี้
คุณภาพด้วยนี้วัต้กริริมีผ�านี้พนี้ักงานี้ริะดับป้ฏิิบัต้ิการิท้้�เป้็นี้ผ้่ให้
บริิการิโดยต้ริง โคริงการิจุะมุี�งพัฒนี้า Innovation Champion 
โดยบ่ริณาการิท้ฤษัฎิ้กริะบวนี้การิคิดเชิิงออกแบบ (Design 
Thinking) องค์ป้ริะกอบของธุุริกิจุ (Business Model Canvas) 
และการิบริิหาริโคริงการิ (Project Management) โดยจุะมี้
โคริงการิท้้�แต้�งต้ั�งเป้็นี้ Innovation Facilitator ริะดับแผนี้กเพ่�อ
ผลักดันี้งานี้คุณภาพด้านี้นี้วัต้กริริมีของแผนี้กให้เกิดขึ�นี้อย�างเป็้นี้
ริ่ป้ธุริริมี และมี้มีุมีมีองความีคิดและท้ักษัะใหมี�ท้้�สุามีาริถึผลักดันี้
โคริงการิคุณภาพด้านี้นี้วัต้กริริมีในี้หนี้�วยงานี้ของต้นี้เองและ
สุอดคล้องกับพร้ิอมีกับทิ้ศท้างธุุริกิจุและการิพัฒนี้าองค์กริต้�อไป้ 
ท้ั�งนี้้�โคริงการิมี้ริายละเอ้ยดดังนี้้�

มากกว่า	80%

เป้้าหมีายอัต้ริาความีพึงพอใจุ
ของพนี้ักงานี้ต้�อป้ริะโยชินี้์ท้้�

ได้ริับจุากการิเข้าริ�วมีโคริงการิ 

อำย่างน�อำย	1	โครงการ

ได้ริับแต้�งต้ั�งเป้็นี้ Innovation 
Facilitator ริะดับแผนี้กเพ่�อ

ผลักดันี้งานี้คุณภาพด้านี้
นี้วัต้กริริมี 

มากกว่า	70%

เป้้าหมีายริ้อยละความีสุำาเริ็จุ
ของการิป้ริับป้ริุงหริ่อพัฒนี้า

โคริงการิคุณภาพ

ค่าเฉล่�ยรวมขอำงการป็ระเมิน	

83.17%

สุัดสุ�วนี้ของการิพัฒนี้า
ศักยภาพด้านี้นี้ัวต้กริริมีหลัง
จุากผ�านี้โคริงการิ เท้้ยบกับ
เป้้าหมีายท้้�มีากกว�า 70%
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โครงการฝึึกอำบรมบุคลากรภาคบังคับหลักส้ติร	B5F	:	SERVICE	SCRIPT	

ในี้ปี้ 2564 โริงพยาบาลสุมิีต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา 
ดำาเนี้ินี้โคริงการิฝ่ึกอบริมีหลักสุ่ต้ริบังคับ 
B5F : SERVICE SCRIPT ในี้ริ่ป้แบบ
ออนี้ไลนี้์ผ�านี้ Google Classroom 
สุอดคล้องกับสุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด 
COVID-19 สุำาหรัิบพนัี้กงานี้ทุ้กคนี้ในี้หัวข้อ
การิให้บริิการิผ่้รัิบบริิการิ ท้้�มี้ 5 ริ่ป้แบบ 
หริอ่ B5F ต้ามีกลยทุ้ธุห์ลกัขององคก์ริและ
เพ่�อสุนี้บัสุนี้นุี้งานี้บริกิาริท้ั�งโริงพยาบาลให้
เป้็นี้ไป้ในี้ท้ิศท้างเด้ยวกันี้ ซึ่ึ�งพนี้ักงานี้
สุามีาริถึเข้าเริ้ยนี้ได้ต้ลอดเวลาต้ามีต้าริาง
เวลาของแต้�ละหนี้�วยงานี้ โดย B5F มี้ริาย
ละเอ้ยดดังนี้้�

โคริงการิดังกล�าวสุนัี้บสุนุี้นี้ให้ให้บุคลากริ
กว� า  98 .4% เท้้ยบกับบุคลากริท้้� ม้ี
คณุสุมีบตั้ใินี้การิเขา้ริ�วมีโคริงการิในี้องคก์ริ
ได้ริับความีริ่้ เริ่�องหลักการิป้ฏิิบัต้ิงานี้
สุำาหริับงานี้ด้านี้บริิการิ สุามีาริถึนี้ำาไป้
ป้ฏิิบัต้ิจุริิง สุริ้างภาพลักษัณ์ท้้�ด้ให้แก�ตั้ว
บุคลากริและองค์กริ ท้ำาให้ผ่้ริับบริิการิเกิด
ความีป้ริะท้ับใจุท้้�ได้ริับบริิการิท้้�มี้ความี
ใสุ�ใจุ และมี้ความีสุุภาพอ�อนี้นี้้อมี จุนี้เล่อก
ท้้�จุะกลับมีาใชิ้บริิการิของโริงพยาบาล
สุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา ต้�อไป้

“เคสคนไข้มาตรว่จ	MAMMOGRAM	ด้ว่ย่
อาการคลิำาเจอก้อนที�เต้านม	เราได้ใช้	B5F	
โดย่เนน้การด่แลิคนไขเ้ป็น็หลิกั	ตอบสนอง
แลิะด่แลิคนไข้อย่่างรว่ดเร็ว่	เมื�อร่้ว่่าคนไข้มี
คว่ามกังว่ลิจึงไม่เร่งรีบตรว่จ	 สังเกตคว่าม
กังว่ลิของคนไข้	 แลิะรีบสอบถามพร้อม
อธุ์บาย่เป็็นระย่ะจนคนไข้คลิาย่กังว่ลิเพ่�อ
ให้การตรว่จสำาเร็จ	จว่บจนคนไข้แนะนำาให้
ญิาติเข้ารับการตรว่จด้ว่ย่เช่นกัน	 สร้าง
คว่ามดีใจที�ได้เป็็นส่ว่นหนึ�งที�ทำาให้ผ้่หญิิง
หันมาตรว่จมะเร็งเต้านม”

นักรังสี	โรงพย่าบาลิสมิติเว่ช	ศรีราชา

Be	Focus

ท้ำางานี้ท้้�ใชิ�
เนี้้นี้ผ่้ริับบริิการิ

(โวย, Want, Wow)

Be	Fore	Grab

สุังเกต้สุ้หนี้้าแล้วฉวย ต้อบสุนี้องให้ท้ันี้ 
ถึามีเพ่�อแก้ไข

Be	Fast

ต้อบสุนี้องไว
ท้ำางานี้เริ็วแบบมี้สุต้ิ

Feedback เป้็นี้ริะยะ

Be	Forecast

สุังเกต้สุ้หนี้้าแล้วเดาความีต้้องการิ
ล�วงหนี้้าถึามีเพ่�อก�อไอเด้ย

Be	Flexible

“Yes” ไว้ก�อนี้พ�อสุอนี้ไว้ 
Feedback เป้็นี้ริะยะ

หลักส้ติร	B5F

98%
หัวข�อำ	OPD	PEDIATRICS

98.2%
หัวข�อำ	การเรียกสรรพนามผู้้�รับบริการ

98.5%
หัวข�อำ	OUTPATIENT

98.6%
หัวข�อำ	INPATIENT

98.6%
หัวข�อำ	ยินดำ่ติ�อำนรับ

98.6%
หัวข�อำ	ขอำบคุณทั่�ใชิ�บริการ

สัดำส่วนการเข�าอำบรมโครงการหลักส้ติร	B5F	:	SERVICE	SCRIPT	ในหัวข�อำติ่าง	ๆ
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หลักส้ติร	BDMS	

Bylaws

ท้้�มีุ�งเนี้้นี้เริ่�อง ข้อกำาหนี้ดในี้ธุริริมีนี้่ญ
แพท้ย์ ท้้�แพท้ย์ต้้องป้ฏิิบัต้ิต้ามี โดยมี้ผล
ดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ป้ี 2564 พบว�าแพท้ย์และ

ท้ันี้ต้แพท้ย์เข้าริับการิอบริมีคิดเป้็นี้ 
60.00% โดยเป้้าหมีายการิฝ่ึกอบริมีในี้

หลักสุ่ต้ริดังกล�าว อย่�ท้้� 75%

หลักส้ติร	Code	of	Behavior

ท้้�มีุ�งเนี้้นี้เริ่�อง พฤต้ิกริริมีท้้�ด้ของแพท้ย์ 
โดยมี้ผลดำาเนี้ินี้งานี้ ในี้ป้ี 2564 พบว�า

แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์เข้าริับการิอบริมีคิด
เป้็นี้ 60.22% โดยเป้้าหมีายการิฝ่ึกอบริมี 

หลักสุ่ต้ริดังกล�าว อย่�ท้้� 75%

หลักส้ติร	Doctor	Communication

ท้้�มีุ�งเนี้้นี้เริ่�อง การิสุ่�อสุาริท้้�ถึ่กต้้อง เหมีาะ
สุมี ท้ั�งต้�อผ่้ป้่วย ญาต้ิผ่้ป้่วย และเพ่�อนี้
ริ�วมีงานี้ โดยในี้ป้ี 2564 พบแพท้ย์และ

ท้ันี้ต้แพท้ย์เข้าอบริมีเฉล้�ยท้้� 49.02% โดย
เป้้าหมีายการิฝ่ึกอบริมี หลักสุ่ต้ริดังกล�าว 

อย่�ท้้� 75%

โครงการฝึึกอำบรมแพทัย์และทัันติแพทัย์3

โครงการฝึึกอำบรมภาคบังคับสำาหรับแพทัย์และทัันติแพทัย์

โครงการพัฒนาความร้�ดำ�านการแพทัย์อำย่างติ่อำเนื�อำง	แบบ	New	Normal

BDMS ต้ริะหนี้ักถึึงความีสุำาคัญของการิเป้็นี้แพท้ย์ท้้�ด้และเก�ง (Good Doctor) ท้้�สุามีาริถึ
ให้การิรัิกษัาต้ามีมีาต้ริฐานี้หลักวิชิาการิแพท้ย์-ท้ันี้ต้แพท้ย์ และการิให้บริิการิด้วยความี
จุริิงใจุ สุุภาพอ�อนี้น้ี้อมี ท้ำาให้ผ่้ป่้วยและญาติ้ เกิดความีไว้วางใจุท้ั�งต้�อแพท้ย์ พยาบาล 
บุคลากริท้างการิแพท้ย์ โริงพยาบาล และองค์กริ โดยองค์กริแพท้ย์ของ BDMS ได้กำาหนี้ด
โคริงการิฝ่ึกอบริมีแพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ผ�านี้แอป้พลิเคชิันี้ BDMS MSO Training ท้้�
สุามีาริถึเข้าใชิ้งานี้ได้ง�ายสุะดวกทุ้กท้้�ทุ้กเวลา ซึึ่�งเหมีาะสุำาหริับแพท้ย์และทั้นี้ต้แพท้ย์ท้้�มี้
ข้อจุำากัดในี้เริ่�องของเวลาโดยมี้หลักสุ่ต้ริอบริมีภาคบังคับริายป้ี 3 หลักสุ่ต้ริ ได้แก�

BDMS กำาหนี้ดให้หนี้�วยงานี้วิชิาการิแพท้ย์ของแต้�ละโริงพยาบาลในี้เคริอ่ ได้ดำาเนิี้นี้โคริงการิ
พัฒนี้าความีริ่้ด้านี้การิแพท้ย์ผ�านี้การิจุัดบริริยายวิชิาการิอย�างต้�อเนี้่�องโดยในี้ป้ี 2564 โริง
พยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ� (BHQ) และโริงพยาบาลภายในี้เคริ่อ BDMS มี้การิจุัด
บริริยายวิชิาการิออนี้ไลนี้์ในี้ริ่ป้แบบ New Normal ผ�านี้ชิ�องท้างต้�าง ๆ เชิ�นี้ เว็บไซึ่ต้์ของ
ฝ่่ายแพท้ย์ (www.bdmscmeonline.com) ควบค่�กับแอป้พลิเคชิันี้ต้�าง ไๆ ภายใต้้
สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาดของไวริัสุ COVID-19 เพ่�อลดความีเสุ้�ยงต้�อการิริับและแพริ�
กริะจุายเชิ่�อภายในี้โริงพยาบาลริวมีทั้�งพัฒนี้าความีริ่้ด้านี้การิแพท้ย์อย�างต้�อเนี้่�องต้ามี
นี้โยบายท้้�กำาหนี้ดไว้ในี้ธุริริมีนี้่ญแพท้ย์ ซึึ่�งจุะป้ริะเมีินี้แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ท้้�เข้าริ�วมีฟื้ัง
การิบริริยายจุากความีคริบถึว้นี้ของจุำานี้วนี้หวัขอ้ท้้�จุดับริริยายในี้แต้�ละเดอ่นี้ เพ่�อใหแ้พท้ย์
และท้ันี้ต้แพท้ย์บริริลุเป้้าหมีายการิศึกษัาต้�อเนี้่�องเฉล้�ยเท้�ากับหริ่อมีากกว�า 20 หนี้�วยกิต้
ต้�อป้ี ริวมีท้ั�งพัฒนี้าความีริ่้ด้านี้การิแพท้ย์อย�างต้�อเน่ี้�องในี้ทุ้กสุถึานี้การิณ์เพ่�อสุริ้างความี
มีั�นี้ใจุใหก้บัแพท้ย์และทั้นี้ต้แพท้ย์เก้�ยวกับความีป้ลอดภัย และสุร้ิางความีเชิ่�อมีั�นี้ต้�อองค์กริ
ว�ามีม้ีาต้ริฐานี้ดา้นี้ความีริ่ท้้างการิแพท้ยใ์นี้ริะดบัท้้�เชิ่�อถึอ่ไดแ้ละมีก้าริพฒันี้าอย�างต้�อเนี้่�อง

โคริงการิดังกล�าวจุะสุนี้ับสุนีุ้นี้ให้โริงพยาบาลทุ้กแห�งในี้เคริ่อ BDMS มี้แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ท้้�ด้และเก�ง ซึ่ึ�งจุะสุ�งผลให้ผ่้ป่้วยได้ริับการิ
ริักษัาท้้�ได้มีาต้ริฐานี้ นี้ำาไป้สุ่�ความีป้ลอดภัยของชิ้วิต้อย�างสุ่งสุุด ริวมีไป้ถึึงการิใชิ้ท้ริัพยากริอย�างเหมีาะสุมี

3GRI 404-2 
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COVD-19	:	Hematological	Events	
and	the	Safety	of	Vaccine

Early	Cancer	Detection	Present	
&	Future

Pain	Management	in	COVID-19	
Situation	&	Work	from	Home	

Syndrome

ต้วัอย�าง เชิ�นี้ โริงพยาบาลกรุิงเท้พสุำานี้กังานี้ใหญ�กำาหนี้ดนี้โยบายต้ามีธุริริมีนี้ญ่แพท้ย์ (BHQ 
Bylaws) ให้ต้้องจัุดบริริยายวิชิาการิเพ่�อพัฒนี้าความีริ่้ด้านี้การิแพท้ย์อย�างต้�อเน่ี้�องให้กับ
แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ โดยในี้ป้ี 2564 ได้ดำาเนี้ินี้โคริงการิดังกล�าวในี้ริ่ป้แบบออนี้ไลนี้์ โดย
จุัดสุริริต้าริางการิบริริยายออนี้ไลน์ี้ป้ริะจุำาเด่อนี้ แจุ้งแผนี้การิป้ริะชุิมีวิชิาการิแพท้ย์ผ�านี้
กลุ�มีไลนี้ ์และป้ริะชิาสุมัีพนัี้ธุไ์ป้ยงัแพท้ยแ์ละท้นัี้ต้แพท้ยใ์หเ้ขา้ริ�วมีริบัฟื้งัผ�านี้แอป้พลเิคชินัี้
ท้้�กำาหนี้ด พริ้อมีริณริงค์ให้แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์เข้าด่ว้ด้โอการิบริริยายย้อนี้หลังผ�านี้ท้าง
เว็บไซึ่ต้์ BDMS CME Online หริ่อแอป้พลิเคชิันี้ BDMS MSO Training ซึ่ึ�งมี้ริะบบเต้่อนี้
การิมี้สุ�วนี้ริ�วมีพริ้อมีต้ิดต้ามีริายงานี้การิมี้สุ�วนี้ริ�วมีในี้การิเริ้ยนี้ริ่้และความีก้าวหนี้้าในี้ด้านี้
การิป้ริะชุิมีอบริมีของแพท้ย์ ซึึ่�งม้ีอัต้ริาการิเข้าริ�วมีอบริมีของแพท้ย์โริงพยาบาลกรุิงเท้พ 
สุำานี้กังานี้ใหญ� ท้้� 73.33% เท้ย้บกับเป้า้หมีายท้้�กำาหนี้ดท้้� 80% โดยม้ีต้วัอย�างหัวข้อป้ริะชุิมี
วิชิาการิแพท้ย์ในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

โคริงการินี้้�จุะสุนี้บัสุนุี้นี้ใหแ้พท้ยแ์ละท้นัี้ต้แพท้ยไ์ดร้ิบัการิพัฒนี้าความีริ่ด้า้นี้การิแพท้ยอ์ย�างต้�อเนี้่�องแม้ีจุะอย่�ในี้สุถึานี้การิณท์้้�เป้ล้�ยนี้แป้ลง
ไป้จุนี้ไมี�สุามีาริถึใกลช้ิดิหริอ่พบป้ะกันี้ได ้ผ�านี้เกณฑ์ตั์้วชิ้�วดัของแพท้ยแ์ละท้นัี้ต้แพท้ยต์้ามีกำาหนี้ด และสุามีาริถึลดจุำานี้วนี้อบุตั้กิาริณท์้าง
คลินี้ิกของแพท้ย์ได้ ซึึ่�งสุร้ิางความีมัี�นี้ใจุให้กับแพท้ย์และทั้นี้ต้แพท้ย์เก้�ยวกับความีป้ลอดภัยจุากความีเสุ้�ยงในี้การิแพริ�กริะจุายของเชิ่�อ 
COVID-19 ก�อให้เกิดการินี้ำาท้ริัพยากริท้างเท้คโนี้โลย้ท้้�มี้ เชิ�นี้ ห้องสุต้่ดิโอในี้การิบันี้ท้ึกการิบริริยาย เว็บไซึ่ต้์ หริ่อแอป้พลิเคชิันี้ มีาใชิ้งานี้
ให้เกิดป้ริะโยชิน์ี้สุ่งสุุด ริวมีถึึงสุนัี้บสุนุี้นี้ให้โริงพยาบาลม้ีมีาต้ริฐานี้ด้านี้ความีริ่้ท้างการิแพท้ย์ในี้ริะดับท้้�เชิ่�อถึ่อได้ว�าผ้่ป่้วยจุะได้ริับความี
ป้ลอดภัยสุ่งสุุดจุากการิริักษัา ด้วยความีริ่้ความีสุามีาริถึของแพท้ย์ท้้�ได้ริับการิพัฒนี้าอย�างต้�อเนี้่�อง

ผู้ลการพัฒนาบุคลากรขอำง	BDMS

28	ชิั�วโมง4

ฝ่ึกอบริมีเฉล้�ยต้�อคนี้ต้�อป้ี
สุำาหริับบุคลากริท้้�ไมี�ใชิ�แพท้ย์

เฉล่�ย	33	หน่วยกิติ

การิศึกษัาต้�อเนี้่�องของแพท้ย์ 
(CME)5 ต้�อคนี้ต้�อป้ี

(เป้้าหมีายท้้� 20 
หนี้�วยกิต้ต้�อคนี้ต้�อป้6ี)

1,406		บาทั7

ค�าใชิ้จุ�ายเฉล้�ยต้�อคนี้ในี้การิ
ฝ่ึกอบริมี 

(ไมี�ริวมีแพท้ย์)

ร�อำยละ	100
อัต้ริาการิจุ้างงานี้บุคลากริ
ภายในี้องค์กริท้้�มี้ศักยภาพ
เพ่�อความีก้าวหนี้้าในี้อาชิ้พ

สรุป็ผู้ลการพัฒนาบุคลากรขอำง	BDMS	ป็ี	2564	

4GRI 404-1 
5Continuing Medical Education 
6กิำาหนดูโดูยศูนย์กิารศึกิษัาต่ิอีเนื�อีงขอีงแพิ่ที่ย์ แพิ่ที่ยสูภา 
7บริษััที่ประหยัดูค่าใช้้จ่ายในกิารฝึุ่กิอีบรมเฉลี�ยภายในปี 2563-2564 เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 สู่งผลให้บริษััที่ปรับแนว็ที่างกิารฝึุ่กิอีบรมเป็นระบบอีอีนไลน์ซึ�งมีค่าใช้้จ่ายน้อียกิว่็า
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สถิติิผู้ลดำำาเนินงานการพัฒนาบุคลากร

ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

การฝึึกอำบรมบุคลากร

กิาริฝึึกิอบริมูพนักิงาน (ไมู่ริวมูแพที่ย่์)

ชิั�วโมีงฝ่ึกอบริมีพนี้ักงานี้
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด

ชิั�วโมีงฝ่ึกอบริมี
เฉล้�ยต้�อคนี้

45 43 31 28

38 47 36 45 30 32 25 29

    พยาบาล ชิั�วโมีงฝ่ึกอบริมี
เฉล้�ยต้�อคนี้

81 70 43 39

91 70 72 68 47 40 50 38

    บุคลากริท้างการิแพท้ย์อ่�นี้ ๆ 
     (เชิ�นี้ เภสัุชิกริ นี้กักายภาพบำาบดั 
    นี้ักเท้คนี้ิคอุป้กริณ์การิแพท้ย์ 
    เป้็นี้ต้้นี้)

ชิั�วโมีงฝ่ึกอบริมี
เฉล้�ยต้�อคนี้

52 55 43 36

54 50 52 59 44 41 36 36

    บุคลากริสุายงานี้สุนี้ับสุนีุ้นี้ท้ั�วไป้ ชิั�วโมีงฝ่ึกอบริมี
เฉล้�ยต้�อคนี้

34 31 30 23

34 33 31 31 30 30 22 23

ค�าใชิ้จุ�ายเฉล้�ยในี้การิฝ่ึกอบริมี
ต้�อคนี้8

บาท้ 7,625 6,379 2,134 1,406

กิาริฝึึกิอบริมูแพที่ย่์

     จุำานี้วนี้หนี้�วยกิต้การิศึกษัา
     ต้�อเนี้่�องของแพท้ย์ (CME)9

จุำานี้วนี้หนี้�วยกิต้
เฉล้�ยต้�อคนี้ 

ต้�อป้ี

30 32 29 33

30 30 31 33 29 29 32 34

เป้้าหมีาย
จุำานี้วนี้หนี้�วยกิต้

เฉล้�ยต้�อคนี้ 
ต้�อป้ี

20 20 20 20

8บริษััที่ประหยัดูค่าใช้้จ่ายในกิารฝึุ่กิอีบรมเฉลี�ยภายในปี 2563-2564 เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 สู่งผลให้บริษััที่ปรับแนว็ที่างกิารฝึุ่กิอีบรมเป็นระบบอีอีนไลน์ซึ�งมีค่าใช้้จ่ายน้อียกิว่็า 
9Continuing Medical Education 
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การจูงใจและรักษาบุคลากร

การจูงใจและรักษาบุคลากร

กี่ารจูงใจและรักี่ษาพนักี่งานท่�ม่ศักี่ยภาพสี่ามารถสี่นับสี่นุนความสี่ามารถในกี่ารแข่งขันและเพิ�มโอกี่าสี่ประสี่บความ
สี่ำาเร็จต่ามกี่ลยุทธุ์ท่�บริษัทกี่ำาหนดู BDMS กี่ำาหนดูแนวทางกี่ารจูงใจและรักี่ษาบุคลากี่รโดูยกี่ำาหนดูแนวทางกี่าร
ประเมินผู้ลงานของพนักี่งานท่�ม่หลักี่เกี่ณฑ์์ช้ัดูเจน รวมทั�งกี่ำาหนดูให้ม่กี่ารต่ิดูต่ามระดูับความผูู้กี่พันของพนักี่งาน
ต่่อองค์กี่รอย่างต่่อเนื�อง เพ่�อเป็นข้อมูลประกี่อบกี่ารทบทวนและพิจารณาค่าต่อบแทนและสี่วัสี่ดิูกี่ารของบุคลากี่ร
ท่�สี่อดูคล้องต่ามผู้ลดูำาเนินงานทั�วทั�งองค์กี่ร

การวิเคราะห์ข�อำม้ลบุคลากรเพ่�อำพัฒนางานทัรัพยากรบุคคล	

BDMS กำาหนี้ดแนี้วป้ฏิิบัต้ิในี้การิวิเคริาะห์บุคลากริ (People Analytics) โดยเคริ่อข�ายฝ่่ายท้รัิพยากริบุคคลของ BDMS ดำาเนี้ินี้การิ
วิเคริาะห์ข้อมี่ลบุคลากริในี้ป้ัจุจุุบันี้และป้ัจุจุัยท้้�เก้�ยวข้องกับความีต้้องการิหริ่อท้ักษัะท้้�ต้้องการิ เพ่�อพัฒนี้างานี้ด้านี้การิจุัดการิท้ริัพยากริ
บคุคลอย�างม้ีป้ริะสิุท้ธิุภาพและสุอดคล้องทิ้ศท้างการิพัฒนี้าองค์กริในี้ปั้จุจุบัุนี้และในี้อนี้าคต้ และเพ่�อเป็้นี้ข้อมีล่กำาหนี้ดแนี้วท้างการิสุริริหา
บุคลากริใหมี�และจุ่งใจุบุคลากริป้ัจุจุุบันี้บนี้พ่�นี้ฐานี้ของข้อมี่ลท้้�เป้็นี้ริ่ป้ธุริริมี

แนวป็ฏิิบัติิในการวิเคราะห์บุคลากรขอำง	BDMS	(BDMS	People	Analytics)

การระบุทักษะที�ต้องการของบุคลิากรป็ัจจุบัน		
(Current	Workforce	Skills	Gaps	Identification)

จุัดป้ริะชิุมีเคริ่อข�ายฝ่่ายท้ริัพยากริบุคคลริายเด่อนี้ เพ่�อริายงานี้
ขอ้มีล่บุคลากริในี้ปั้จุจุบัุนี้และสุถึานี้ะบุคลากริท้้�มีท้้กัษัะท้้�ยงัเป็้นี้ท้้�
ต้้องการิ เท้้ยบกับผลดำาเนี้ินี้งานี้ท้างธุุริกิจุ เพ่�อดำาเนี้ินี้การิจุัดสุริริ
กำาลังคนี้ท้้�มี้ท้ักษัะท้้�ต้้องการิจุากโริงพยาบาลหริ่อบริิษััท้เคริ่อข�าย
หริ่อจุากภายนี้อก ไป้เติ้มีเต้็มีโริงพยาบาลหริ่อบริิษััท้ล่กท้้�ยังขาด 
บุคลการิท้้�มี้ท้ักษัะดังกล�าวอย่�

การสรรหาแลิะการจ้างงานบุคลิากร	
(Recruiting	&	Hiring)

เคริ่อข�ายฝ่่ายท้ริัพยากริบุคคลวิเคริาะห์คุณสุมีบัต้ิท้้�เหมีาะสุมีของ
ผ่้สุมีัคริเป้็นี้บุคลากริ โดยพิจุาริณาจุากริะดับท้ักษัะด้านี้ภาษัาและ
ความีถึนัี้ด เชิ�นี้ การิท้ดสุอบภาษัาอังกฤษัออนี้ไลน์ี้ท้้�มีาต้ริฐานี้เท้ย้บ
เท้�าสุากล TOEIC ซึ่ึ�งเนี้่�อหาการิสุอบคริอบคลุมีด้านี้การิให้บริิการิ
สุุขภาพ และการิท้ดสุอบบุคลิกภาพ Edwards Personal 
Preference Schedule (EPPS) เพ่�อวเิคริาะหจ์ุดุแขง็และจุดุอ�อนี้ 
ของผ่้สุมีัคริ สุอดคล้องต้ามีคุณค�า (Core Value) และวัฒนี้ธุริริมี
ของ BDMS

การว่างแผนบุคลิากรเชิงกลิยุ่ทธุ	์
(Strategic	Workforce	Planning)

เคริอ่ข�ายฝ่่ายท้รัิพยากริบุคคลริ�วมีวางแผนี้บุคลากริเชิงิกลยุท้ธ์ุโดย
เฉพาะความีพริ้อมีของกำาลังคนี้ท้้�มี้ท้ักษัะท้้�ต้้องการิภายในี้ 3-5 ป้ี
ขา้งหนี้า้ โดยใชิโ้มีเดลท้างคณิต้ศาสุต้ริ ์อา้งองิต้ามีผลวิเคริาะหก์าริ
คาดการิณ์จุำานี้วนี้ผ่้ใชิ้บริิการิ ความีซึ่ับซึ่้อนี้ของโริค และแนี้วโนี้้มี
ด้านี้สุุขภาพในี้อนี้าคต้ หริ่อการิวิเคริาะห์อ่�นี้ ๆ ท้้�เก้�ยวข้อง 

การว่ัดผลิดำาเนินงานของบุคลิากร	
(Employee	Performance	Measurement)

เคริ่อข�ายฝ่่ายท้ริัพยากริบุคคลป้ริะเมีินี้ผลดำาเนี้ินี้งานี้ของบุคลากริ
ผ�านี้ริะบบออนี้ไลน์ี้ PeopleSoft เป็้นี้ริายคริึ�งปี้และริายปี้ เพ่�อ
วิเคริาะห์แนี้วท้างการิพัฒนี้าความีริ่้ความีสุามีาริถึ โอกาสุในี้การิ
เต้ิบโต้ท้างหนี้้าท้้�การิงานี้ และการิป้ริับขึ�นี้ค�าต้อบแท้นี้เป้็นี้ริาย
บุคคล

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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การระบุคว่ามเสี�ย่งเพ่�อลิดอัตรา	
การออกจากงาน	
(Flight	Risks	Identification	to	Improve	Retention)

เคริ่อข�ายฝ่่ายท้ริัพยากริบุคคลป้ริะเมีินี้และต้ิดต้ามีริะดับความี
ผก่พนัี้ของบุคลากริทุ้กคนี้อย�างต้�อเน่ี้�องเป็้นี้ริายปี้ เพ่�อริะบุป้ริะเด็นี้
ท้้�สุ�งผลต้�อริะดับความีผ่กพันี้ของบุคลากริ โดยเฉพาะป้ริะเด็นี้ท้้�
ริะดับความีผ่กพันี้นี้้อยเพ่�อสุ่�อสุาริแก�ผ่้บริิหาริริะดับสุ่งและหนี้�วย
งานี้ท้้�เก้�ยวข้อง ในี้การิกำาหนี้ดมีาต้ริการิและแผนี้การิติ้ดต้ามีท้้�
ชิัดเจุนี้

การว่ิเคราะห์ข้อม่ลิระดับเครือข่าย่องค์กร	
(Organizational	Network	Analysis)

เคริ่อข�ายฝ่่ายท้รัิพยากริบุคคลวิเคริาะห์ข้อมี่ลบุคลากริและข้อมี่ล
เก้�ยวข้องบนี้ฐานี้ข้อมี่ลริะบบการิจัุดการิท้รัิพยากริบุคคล 
Peoplesoft ท้้�ริวบริวมีข้อมีล่จุากท้ั�งเคริอ่ BDMS เพ่�อริะบุป้ริะเด็นี้
สุำาคัญท้้�ควริสุ่�อสุาริและแนี้วท้างจุัดการิเพ่�อพัฒนี้าบุคลากริ โดย
ริะบบดังกล�าวจุะสุามีาริถึชิ�วยวิเคริาะห์และริะบุแนี้วท้างสุำาหรัิบ
โคริงการิเพ่�อเต้ริ้ยมีความีพริ้อมีพนัี้กงานี้ใหมี� (Onboarding 
Program) การิฝ่กึอบริมี แริงจุง่ใจุ ผลดำาเนี้นิี้งานี้ ริวมีถึึงแนี้วป้ฏิบิตั้ิ
ท้้�เก้�ยวข้องกับวัฒนี้ธุริริมีองค์กริ เพ่�อให้องค์กริสุามีาริถึกำาหนี้ด
แนี้วท้างดา้นี้ท้ริพัยากริบุคคลและความีพริอ้มีของบุคลากริใหร้ิบัมีอ่
พลวตั้การิเป้ล้�ยนี้แป้ลงและปั้จุจุยัภายนี้อกอย�างเท้�าทั้นี้และพฒันี้า
ผลดำาเนี้ินี้งานี้ขององค์กริสุ่งสุุด

ติัวอำย่างการวางแผู้นบุคลากรเชิิงกลยุทัธุ์ขอำง	BDMS		

BDMS ริะบุโอกาสุท้างธุุริกิจุและการิยกริะดับการิจุัดการิท้ริัพยากริบุคคลโดยใชิ้เคริ่�องมี่อวิเคริาะห์บุคลากริต้�าง ๆ ในี้การิวางแผนี้อย�าง
เป้็นี้กลยุท้ธุ์ ต้ัวอย�าง เชิ�นี้ การิยกริะดับความีสุำาเริ็จุในี้การิสุริริหาผ่้สุมีัคริท้้�คุณสุมีบัต้ิเหมีาะสุมีเป้็นี้บุคลากริและสุามีาริถึสุนี้ับสุนีุ้นี้ความี
สุำาเริ็จุท้างธุุริกิจุและการิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ขององค์กริ โดยการิใชิ้การิท้ดสุอบภาษัาอังกฤษัออนี้ไลน์ี้ท้้�เนี้่�อหาคริอบคลุมีการิให้บริิการิ
สุุขภาพสุอดคล้องต้ามีมีาต้ริฐานี้สุากล การิท้ดสุอบบุคลิกภาพเพ่�อวิเคริาะห์ความีสุอดคล้องต้ามีคุณค�า (Core Value) และวัฒนี้ธุริริมี
ของ BDMS ริวมีถึึงการิกำาหนี้ดโคริงการิฝ่ึกอบริมีท้้�สุอดคล้องท้ิศท้างการิพัฒนี้าองค์กริและความีป้ริะสุงค์ของบุคลากริในี้สุายอาชิ้พ ซึ่ึ�ง
ผลการิใชิ้เคริ่�องมี่อดังกล�าวจุะสุ�งผลให้ BDMS สุามีาริถึบริริลุเป้้าป้ริะสุงค์ท้างธุุริกิจุด้วยบุคลากริท้้�มี้ความีเหมีาะสุมีและสุามีาริถึริ�วมีกับ
องค์กริในี้การิดำาเนี้ินี้งานี้อย�างสุอดคล้องต้ามีกลยุท้ธุ์การิพัฒนี้าอย�างยั�งย่นี้ต้�อไป้

ระบบการบริหารผู้ลการป็ฏิิบัติิงานดำ�านทัรัพยากรบุคคล1	

BDMS กำาหนี้ดริะบบการิบริหิาริผลการิป้ฏิบัิต้งิานี้ (Performance Management System) สุำาหริบัการิป้ริะเมิีนี้ผลป้ฏิบัิต้งิานี้ การิป้รัิบ
ต้ำาแหนี้�ง และพิจุาริณาผลต้อบแท้นี้ของพนัี้กงานี้ทั้�วทั้�งองค์กริ ซึึ่�งการิป้ริะเมีินี้ผลจุะพิจุาริณาจุากข้ดความีสุามีาริถึหลัก (Core 
Competencies) ข้ดความีสุามีาริถึในี้การิบริิหาริงานี้ (Leadership Competencies) และหนี้้าท้้�ต้ามีต้ำาแหนี้�งงานี้ โดยผลการิป้ริะเมีินี้
จุะใชิ้กำาหนี้ดแนี้วท้างพัฒนี้าความีสุามีาริถึของพนี้ักงานี้ ซึ่ึ�ง BDMS กำาหนี้ดให้ป้ริะเมีินี้ผลการิป้ฏิิบัต้ิงานี้ของบุคลากริ ป้ีละ 2 คริั�ง เพ่�อ
ริ�วมีหาแนี้วท้างพัฒนี้าป้รัิบป้รุิงผลการิป้ฏิิบัต้ิงานี้เพ่�อพิจุาริณาผลต้อบแท้นี้และวางแผนี้การิพัฒนี้าพนัี้กงานี้ในี้ปี้ถึัดไป้ ท้ั�งนี้้� BDMS เชิ่�อ
ว�าการิป้ริะเมิีนี้พนี้ักงานี้ด้วยหลักเกณฑ์ท้์้�ชิัดเจุนี้และเป้็นี้ธุริริมี จุะชิ้�ให้เห็นี้โอกาสุในี้การิพัฒนี้าท้างอาชิพ้การิงานี้จุะเป็้นี้ป้ัจุจุัยท้้�สุามีาริถึ
จุ่งใจุให้พนี้ักงานี้ผ่กพันี้กับองค์กริได้

ร�อำยละ	100
ของพนี้ักงานี้ท้ั�งหมีดท้้�ได้ริับการิท้บท้วนี้

ผลการิดำาเนี้ินี้งานี้และความีก้าวหนี้้าในี้สุายอาชิ้พ
โดยวิธุ้ป้ริะเมีินี้ผลการิดำาเนี้ินี้งานี้ต้ามีต้ัวชิ้�วัด

 และการิจุัดลำาดับความีสุามีาริถึในี้แผนี้กเด้ยวกันี้

ร�อำยละ	100
ของพนี้ักงานี้ท้้�ผ�านี้เกณฑ์์การิป้ริะเมีินี้

ได้ริับการิป้ริับต้ำาแหนี้�ง และ/หริ่อ ป้ริับผลต้อบแท้นี้
ต้ามีความีเหมีาะสุมี

ผู้ลการป็ระเมินบุคลากรในกลุ่ม	BDMS	ป็ี	25642

1ดููรายละเอีียดูขั�นติอีนระบบกิารบริหารผลกิารปฏิิบัติิงานเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
2GRI 404-3
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สวัสดำิการสำาหรับพนักงานป็ระจำาในเครือำ	BDMS4,5

BDMS กำาหนี้ดสุวัสุดิการิริ่ป้แบบต้�าง ๆ สุำาหริับพนี้ักงานี้ป้ริะจุำาโดยมี้ต้ัวอย�างดังนี้้�

สว่ัสดิการรักษา
พย่าบาลิ

สถานที�ออกกำาลิังกาย่

เงินช่ว่ย่เหลิืองานศพ

สว่ัสดิการรักษาฟื้ัน

กองทุนสำารองเลิี�ย่งชีพ

หอพักพนักงาน

การคลิอดบุตร

เบี�ย่ขย่ัน

ศ่นย่์บริบาลิบุตร
พนักงาน

การตรว่จสุขภาพ
ป็ระจำาป็ี

สิทธุ์การลิา

เงินช่ว่ย่เหลิือการติด
เชื�อไว่รัสเอชไอว่ีจาก

การทำางาน

ว่ัคซีีน
แลิะการสร้างเสริม
ภ่มิคุ้มกันโรค

เงินช่ว่ย่เหลิือเครื�อง
แบบพนักงาน

ห้องอาหารพนักงาน
แลิะส่ว่นลิดภาย่ในโรง

พย่าบาลิ

ความผู้้กพันขอำงบุคลากร3		

แผนี้กท้ริพัยากริบคุคล BDMS กำาหนี้ดแนี้วท้างการิสุริา้งความีผ่กพนัี้กบับคุลากริเพ่�อท้ริาบถึงึความีต้อ้งการิและโอกาสุในี้การิพฒันี้าความี
ผก่พนัี้ของพนี้กังานี้ และกำาหนี้ดใหต้้ดิต้ามีผลการิดำาเนี้นิี้งานี้เป้น็ี้ริายป้ผี�านี้การิท้ำาแบบสุำาริวจุและดำาเนี้นิี้โคริงการิเพ่�อพฒันี้าความีผก่พันี้
อย�างต้�อเนี้่�อง 

3ดููรายละเอีียดูรูปแบบโครงกิารเพืิ่�อีสูร้างคว็ามผูกิพัิ่นกัิบพิ่นักิงาน BDMS เพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
4GRI 401-2 
5ดููรายละเอีียดูโครงกิารสูวั็สูดิูกิารและโครกิารเพืิ่�อีคว็ามเป็นอียู่ทีี่� ดีูขอีงพิ่นักิงานเพิิ่�มเติิมไดู้ทีี่�บที่คว็ามปลอีดูภัยและคว็ามเป็นอียู่ทีี่� ดีูขอีงบุคลากิร

โครงการรักษัาและสร�างความผู้้กพันขอำงพนักงานกลุ่มวิชิาชิ่พ	

โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้ต้ริะหนี้ักถึึงความีสุำาคัญในี้การิริักษัาและสุริ้างความีผ่กพันี้กับ
พนี้ักงานี้กลุ�มีวิชิาชิ้พ (Professional) โดยเฉพาะกลุ�มีท้้�มี้ชิ�วงอายุงานี้ 2-5 ป้ี ซึ่ึ�งป้ัจุจุุบันี้
พบการิเพิ�มีขึ�นี้ของสุถึานี้บริิการิสุุขภาพภาคเอกชินี้ท้้�ม้ีการิแข�งขันี้ด้านี้ผลต้อบแท้นี้เป้็นี้
ป้ัจุจุัยให้บุคลากริกลุ�มีวิชิาชิ้พดังกล�าวมี้ท้างเล่อกในี้การิท้ำางานี้มีากขึ�นี้ ป้ริะกอบกับอัต้ริา
การิลาออกท้้�เพิ�มีสุ่งขึ�นี้เริ่�อย ๆ 

โริงพยาบาลกริงุเท้พภเ่กต็้จุงึกำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อมีุ�งสุริา้งบริริยากาศองคก์ริท้้�นี้�าอย่� พริอ้มี
กำาหนี้ดตั้วช้ิ�วัดในี้การิรัิกษัาบุคลากริให้คงอย่�และเพิ�มีริะดับความีผ่กพันี้ของพนัี้กงานี้กลุ�มี
ดงักล�าวให้มีค้วามีภาคภมิ่ีใจุและผก่พันี้กับองคก์ริมีากขึ�นี้ โดยจัุดป้ริะชิมุีเชิงิป้ฏิบัิต้กิาริเพ่�อ
ริับท้ริาบป้ัญหา กำาหนี้ดแนี้วท้างการิแก้ไขท้้�ต้ริงจุุด และจัุดกิจุกริริมีพัฒนี้าความีผ่กพันี้
พร้ิอมีแผนี้ดำาเนี้ินี้การิ โดยพิจุาริณาลักษัณะงานี้ท้้�ป้ฏิิบัต้ิ สุภาพแวดล้อมีในี้การิท้ำางานี้ 
ความีก้าวหนี้้าและโอกาสุการิเริ้ยนี้ริ่้ และความีขัดแย้งจุากการิท้ำางานี้ โดยมี้ต้ัวอย�าง
กิจุกริริมีย�อยดังนี้้�
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ติัวอำย่างกิจกรรมเพ่�อำพัฒนาการคงอำย้่และความผู้้กพันขอำงพนักงานในกลุ่มวิชิาชิ่พ	อำายุงาน	2-5	ป็ี

กิจกรรม	Plearn	Space
กำาหนี้ดพ่�นี้ท้้�สุำาหริบัคนี้หลากหลายกลุ�มีในี้องคก์ริ ในี้การิริ�วมีกนัี้สุริา้งชิมุีชินี้นี้กัป้ฏิิบตั้ ิ(Community 
of Practice - CoP) ท้้�หลากหลายต้ามีความีถึนี้ัด ป้ริะกอบด้วยแพท้ย์ พนี้ักงานี้ พนี้ักงานี้ค่�สุัญญา
มีาริวมีกันี้ แบ�งป้ันี้ป้ริะโยชินี้์ในี้เริ่�องท้้�สุนี้ใจุกันี้และกันี้

กิจกรรมอภิป็ราย่กลิุ่ม	iMed	Issues	
นี้ำาขอ้มีล่ป้ริะสุบการิณ์จุากการิใชิง้านี้ในี้ริะบบ iMed ของพนัี้กงานี้มีาท้บท้วนี้กริะบวนี้การิท้ำางานี้และ
วิเคริาะห์เพ่�อป้ริับป้ริุงขั�นี้ต้อนี้การิท้ำางานี้ให้มี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพเพิ�มีมีากขึ�นี้

กิจกรรมเพ่�มป็ระสิทธุ์ภาพในสื�อสารจากภาย่ใน
ใชิแ้อป้พลเิคชินัี้ B Plus ในี้การิสุ่�อสุาริป้ริะเดน็ี้สุำาคญัในี้ท้้�ป้ริะชิมุีคณะกริริมีการิบริหิาริคณุภาพ (QMC) 
และหัวหนี้้าแผนี้ก (HOD) เพ่�อให้พนี้ักงานี้ริับท้ริาบและเข้าใจุต้ริงกันี้ ถึึงนี้โยบายขององค์กริ การิ
สุ่�อสุาริความีค่บหนี้้าในี้การิพัฒนี้าในี้ป้ริะเด็นี้ท้้�ต้้องต้ิดต้ามี

กิจกรรมเพ่�มป็ระสิทธุ์ภาพการบริหารหอพักของพนักงาน
ต้ริวจุสุอบความีพร้ิอมีและความีเริย้บร้ิอยของหอพักโดยริวมีเพ่�อต้ริวจุสุอบความีป้ลอดภัยและสุามีาริถึ
ให้บริิการิพนี้ักงานี้ได้อย�างด้

กิจกรรมสบาย่ใจคลิินิก
จุัดท้ำาแบบป้ริะเมีินี้ท้างจิุต้ใจุเบ่�องต้้นี้และเพิ�มีชิ�องท้างให้พนัี้กงานี้สุามีาริถึขอรัิบคำาป้รึิกษัาท้างจิุต้ใจุ
จุากนี้ักจุิต้วิท้ยาเพ่�อด่แลจุิต้ใจุพนี้ักงานี้โดยเฉพาะกลุ�มีท้้�ได้ริับผลกริะท้บจุากสุถึานี้การิณ์การิแพริ�
ริะบาด COVID-19

โคริงการิดงักล�าวนี้อกจุากจุะสุนี้บัสุนี้นุี้ใหบ้คุลากริเกดิความีผก่พนัี้และริ่สุ้กึเป้น็ี้สุ�วนี้หนี้ึ�งขององคก์ริแลว้ ยงัสุนี้บัสุนี้นุี้การิสุริา้งผลลพัธุใ์นี้
การิป้ฏิบัิต้งิานี้ท้้�ด ้ลดอัต้ริาการิลาออกหร่ิอโอนี้ย้ายของบุคลากริ และยกริะดับป้ริะสิุท้ธุภิาพการิให้บริกิาริแก�ผ่รั้ิบบริกิาริของโริงพยาบาล
โดยบุคลากริวิชิาชิ้พท้้�เชิ้�ยวชิาญและมี้ป้ริะสุบการิณ์

99%
อัต้ริาการิคงอย่�ของบุคลากริวิชิาชิ้พ อายุงานี้ 2-5 ป้ี 

เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�มีากกว�า 99%

60%
คะแนี้นี้ความีผ่กพันี้ของบุคลากริ วิชิาชิ้พอายุงานี้ 2-5 ป้ี 

เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�มีากกว�า 60%

ผู้ลดำำาเนินโครงการพัฒนาการคงอำย้่	และความผู้้กพันขอำงพนักงานในกลุ่มวิชิาชิ่พ	อำายุงาน	2-5	ป็ี

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการ	SSH	Market	Online	ติลาดำนัดำอำอำนไลน์

ผู้ลสำารวจระดำับความผู้้กพันขอำงพนักงาน	ป็ี	25646

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา ดำาเนิี้นี้โคริงการิ SSH Market Online ผ�านี้ชิ�องท้างเพจุ 
เฟื้สุบุ๊คต้ลอด 24 ชัิ�วโมีง เพ่�อเพิ�มีชิ�องท้างในี้การิสุร้ิางริายได้เสุริิมีและชิ�วยเหล่อสุมีาชิิก 
ภายใต้สุ้ถึานี้การิณก์าริแพริ�ริะบาด COVID-19 ซึ่ึ�งเป้น็ี้บคุลากริจุากท้กุหนี้�วยงานี้ท้ั�งแพท้ย์ 
พยาบาล พนี้ักงานี้ และผ่้ริับเหมีาบริิการิ ให้สุามีาริถึจุำาหนี้�ายสุินี้ค้าผลิต้ภัณฑ์์อาหาริ  
ผลไมี้ นี้ำ�า ผลิต้ภัณฑ์์ท้างการิเกษัต้ริ และผลิต้ภัณฑ์์ OTOP โดยมี้การิป้ริะสุานี้งานี้ริ�วมีกับ
สุนิี้คา้จุากโริงงานี้ภาคเอกชินี้ในี้ริาคาถึก่กว�าท้อ้งต้ลาด และมีค้ณะกริริมีการิสุวสัุดกิาริเป้น็ี้
ผ่้ด่แลริ�วมีกับแผนี้กท้ริัพยากริบุคคลในี้การิบริิหาริจุัดการิ ป้ริะเมีินี้ความีพึงพอใจุ และริับ
ขอ้ร้ิองเร้ิยนี้ผ�านี้ชิ�องท้างออนี้ไลน์ี้ เพ่�อรัิบความีคิดเห็นี้จุากท้ั�งผ้่ขายและผ้่ซึ่่�อท้้�มีสุ้�วนี้ได้เสุ้ย
จุากโคริงการิดังกล�าว 

ในี้ป้ี 2564 พบว�าบุคลากริกว�า 95% ของโริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา เข้าริ�วมีโคริงการิ
ดังกล�าว ซึ่ึ�งคาดว�าจุะสุนี้ับสุนีุ้นี้ให้บุคลากริทุ้กคนี้มี้ชิ�องท้างท้ำาอาชิ้พเสุริิมีและสุริ้างริายได้
นี้อกเหนี้่อจุากงานี้ป้ริะจุำา โดยม้ีการิอำานี้วยความีสุะดวกจุากองค์กริในี้การิหาซึ่่�อสุินี้ค้า 
เพ่�ออุป้โภคบริิโภค ซึ่ึ�งคาดว�าจุะสุามีาริถึสุริ้างความีริ่้สุึกท้้�ด้และผ่กพันี้ต้�อองค์กริ และลด
ความีเสุ้�ยงในี้การิพบป้ะผ่้คนี้จุำานี้วนี้มีากภายใต้้สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19

BDMS ดำาเนี้ินี้การิสุำาริวจุริะดับความีผ่กพันี้ของบุคลากริอย�างต้�อเนี้่�องเป้็นี้ป้ริะจุำาทุ้กป้ี ในี้ป้ี 2564 BDMS ยังคงดำาเนี้ินี้โคริงการิดังกล�าว
อย�างต้�อเนี้่�องและได้ป้ริับแนี้วท้างการิป้ริะเมีินี้ให้มี้ความีเหมีาะสุมีและท้ัดเท้้ยมีแนี้วท้างการิเก็บข้อม่ีลต้ามีหนี้�วยงานี้ริะดับสุากล โดยมี้
ริายละเอ้ยดวิธุ้การิป้ริะเมีินี้และผลสุำาริวจุริะดับความีผ่กพันี้ในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

เพศ

ป็ระเภทังาน

ชิ่วงวัยติามยุค

ระยะเวลาทั่�ทัำางาน

ระดำับติำาแหน่งงาน

การวิเคราะห์ข�อำม้ลบุคลากรทั่�ร่วมติอำบแบบป็ระเมิน

6ไม่รว็มแพิ่ที่ย์และทัี่นติแพิ่ที่ย์ ในเครือี BDMS

โอกาสแลิะคว่ามก้าว่หน้า
ผลิการป็ฏิิบัติงาน
ของตัว่พนักงาน

คว่ามโป็ร่งใสในองค์กร

ป็ระเดำ็นทั่�ทัำาการสำารวจ

ภาว่ะผ่้นำา
ของผ่้นำาองค์กร

คว่ามร่้สึกที�ดี
ต่อองค์กร

คว่ามสัมพันธุ์
เชิงบว่กในองค์กร

คว่ามภ่มิใจ
ต่อที�ทำางาน

เงินเดือน	สว่ัสดิการ	
แลิะสิทธุ์ป็ระโย่ชน์

คว่ามมั�นคง
แลิะภาว่ะเศรษฐกิจ

การย่อมรับเป็้าหมาย่
แลิะค่านิย่มองค์กร

สุขภาพกาย่แลิะใจ
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82%
ริะดับความีผ่กพันี้ของบุคลากริในี้เคริ่อ BDMS
(ไมี�ริวมีแพท้ย์) เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�กำาหนี้ดท้้� 

75%

ความภาคภ้มิใจติ่อำทั่�ทัำางาน
เป้็นี้ป้ริะเด็นี้ท้้�ริะดับความีผ่กพันี้สุ่งสุุด 

ป้ริะเด็นี้ริองลงมีา ค่อ ผลการิป้ฏิิบัต้ิงานี้ของต้ัวพนี้ักงานี้
 และการิยอมีริับเป้้าหมีายและค�านี้ิยมีองค์กริ

85%
ริะดับการิต้อบสุนี้องแบบสุำาริวจุความีผ่กพันี้

ของบุคลากริ

เงินเดำือำน	สวัสดำิการ	และสิทัธุิป็ระโยชิน์
เป้็นี้ป้ริะเด็นี้ท้้�มี้โอกาสุในี้การิพัฒนี้าริะดับความีผ่กพันี้สุ่งสุุด ป้ริะเด็นี้

ริองลงมีา ค่อ สุุขภาพกายและใจุ และโอกาสุ
และความีก้าวหนี้้า ซึ่ึ�ง BDMS จุะกำาหนี้ดแนี้วท้างพัฒนี้า

ริะดับความีผ่กพันี้ในี้ป้ริะเด็นี้ดังกล�าวต้�อไป้

ผู้ลสำารวจความผู้้กพันขอำงบุคลากร7

โครงการจ้งใจและรักษัาแพทัย์	–	รางวัล	BDMS	Good	Doctor	

ความผู้้กพันขอำงแพทัย์		

BDMS กำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อพัฒนี้าความีผ่กพันี้ของแพท้ย์ และดำาเนี้ินี้การิการิสุำาริวจุความีผ่กพันี้ของแพท้ย์ท้้�มี้ต้�อองค์กริ (Physician 
Engagement) อย�างต้�อเนี้่�องในี้ป้ริะเด็นี้ต้�าง ๆ เชิ�นี้ ท้ัศนี้คต้ิต้�อองค์กริในี้เชิิงบวก บท้บาท้การิท้ำางานี้ในี้องค์กริ ผลการิป้ฏิิบัต้ิงานี้เพ่�อให้
บริริลุเป้้าหมีายองค์กริ เป้็นี้ต้้นี้ ซึ่ึ�งสุ�งผลให้แพท้ย์ท้ำางานี้ด้วยความีสุมีัคริใจุ ใชิ้ความีริ่้ความีสุามีาริถึในี้การิป้ฏิิบัต้ิงานี้อย�างทุ้�มีเท้ และอย่�
ริ�วมีงานี้กับองค์กริเป้็นี้เวลานี้านี้ 

BDMS กำาหนี้ดโคริงการิริางวัล Good Doctor ซึ่ึ�งมีอบให้แก�แพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ผ�านี้
คุณสุมีบัต้ิแพท้ย์ท้้�ด้และเก�ง สุามีาริถึให้บริิการิแก�ผ่้ป่้วยได้อย�างคริอบคลุมีและม้ีคุณภาพ
สุ่งสุุด โดยป้ริะชิาสัุมีพันี้ธุ์โคริงการิดังกล�าวให้กับแพท้ย์และทั้นี้ต้แพท้ย์ของโริงพยาบาล
เคริ่อข�าย ผ�านี้ชิ�องท้างต้�าง ๆ  ซึ่ึ�ง BDMS และองค์กริแพท้ย์จุะป้ริะเมีินี้และคัดเล่อกแพท้ย์
ท้้�ดำาเนี้ินี้การิต้ามีข้อกำาหนี้ดเป้็นี้ Good Doctor และได้ริับโล�เก้ยริต้ิคุณ พริ้อมีริางวัลและ
การิป้ริะชิาสุัมีพันี้ธุ์ผ�านี้แอป้พลิเคชัินี้ BDMS MSO Training โดยแพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์
ต้้องมี้คุณสุมีบัต้ิดังนี้้�

7ในปี 2564 BDMS ปรับแนว็ที่างกิารสูำารว็จระดัูบคว็ามผูกิพัิ่นขอีงพิ่นักิงาน เพืิ่�อีศึกิษัาปัจจัยทีี่� มีผลต่ิอีระดัูบคว็ามผูกิพัิ่นต่ิอีอีงค์กิรขอีงพิ่นักิงาน ติามกิรอีบแนว็คิดู 4 ดู้าน  
  ไดู้แก่ิ ปัจจัยภายในอีงค์กิร คว็ามวิ็ติกิกัิงว็ลในกิารที่ำางาน ทัี่ศนคติิต่ิอีอีงค์กิร และคว็ามโปร่งใสูในอีงค์กิร

เป้็นี้แพท้ย์หริ่อทั้นี้ต้แพท้ย์ท้้�
ป้ฏิิบัต้ิงานี้อย่�กับ ริพ.ในี้เคร่ิอ 
BDMS

ไมี�ม้ีอุบตั้กิาริณท์้้�ริะดบัความีเสุ้�ยง 
4 ขึ�นี้ไป้

ผ�านี้การิอบริมีหลักสุ่ต้ริภาค
บังคับท้ั� งหมีด ได้แก�  BDMS 
Bylaws / Code of Behavior / 
Doctor Communication

ท้ำาป้ริะกันี้วิชิาชิ้พวงเงินี้คุ้มีคริอง
ไมี�น้ี้อยกว�ามี่ลค�าความีเสุ้ยหาย
เบ่�องต้้นี้ของริพ.ท้้�สุังกัดอย่� และ
ป้ริะกันี้วิชิาชิ้พยังไมี�หมีดอายุ

ผ�านี้การิอบริมีหลักสุ่ต้ริชิ�วยฟื้้�นี้
ค่นี้ชิ้พต้ามีท้้�กำาหนี้ด

ผลการิป้ริะเมีนิี้แพท้ยป์้ริะจุำาป้ใีนี้
สุ�วนี้ผลการิรัิกษัา (Clinical 
outcome) มีากกว�า 80%

คะแนี้นี้หนี้�วยกิต้การิศึกษัาต้�อ
เนี้่�องของแพท้ย์ และทั้นี้ต้แพท้ย์ 
มีากกว�า 50 หนี้�วยกิต้ขึ�นี้ไป้

ผ�านี้การิพิจุาริณาโดยผ่้อำานี้วย
การิ ริพ.ให้แพท้ย์ท้�านี้นี้ั�นี้เป้็นี้ 
Good Doctor

นี้อกจุากการิมีอบริางวัลและการิป้ริะชิาสัุมีพันี้ธ์ุแล้ว โคริงการินี้้�จุะยังสุามีาริถึชิ�วยให้แพท้ย์ของทุ้กโริงพยาบาลในี้เคริ่อได้ริับการิยอมีรัิบ
จุากผ่้ป้่วย ญาต้ิ และเพ่�อนี้ริ�วมีงานี้ จุนี้ก�อให้เกิดความีภาคภ่มีิใจุในี้การิท้ำางานี้และเกิดความีผ่กพันี้ธุ์กับองค์กริ ริวมีไป้ถึึงชิ�วยให้ผ่้ป้่วยได้
ริับการิริักษัาท้้�ได้มีาต้ริฐานี้และมี้ความีป้ลอดภัยอย�างสุ่งสุุด

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการสร�างแรงจ้งใจและรักษัาแพทัย์ให�คงอำย้่

โริงพยาบาลกริุงเท้พอุดริ มี้โคริงการิสุริ้างแริงจุ่งใจุและริักษัาแพท้ย์ให้คงอย่� ท้้�ดำาเนี้ินี้การิค่�ขนี้านี้กันี้ไป้กับทุ้กโคริงการิ โดยองค์กริแพท้ย์
ของโริงพยาบาลริวบริวมีข้อมี่ลการิจุัดริับแพท้ย์ และการิด่แลแพท้ย์อย�างต้�อเนี้่�องจุนี้สิุ�นี้สุุดการิท้ำางานี้ในี้โริงพยาบาลกริุงเท้พอุดริ ซึ่ึ�ง
ดำาเนี้นิี้การิจุดัสุริริสุวสัุดกิาริดา้นี้การิริกัษัาพยาบาล การิเย้�ยมีไขแ้พท้ยแ์ละคริอบคริวั จุดัการิชิดเชิยค�าต้อบแท้นี้แพท้ยใ์นี้กริณท้้้�มีก้าริเขา้
ริ�วมีป้ริะชิุมีท้างคุณภาพ เชิ�นี้ PCT, PTT, RM, IC จุัดสุริริสุวัสุดิการิด้านี้การิสุ�งเสุริิมีสุุขภาพแพท้ย์ การิต้ริวจุสุุขภาพป้ริะจุำาป้ี  การิริับ
วัคซึ่้นี้ต้�าง ๆ ต้ามีฤด่กาล ริวมีท้ั�งจุัดให้มี้การิป้ริะชิุมีป้ริะจุำาเด่อนี้ ภายในี้โริงพยาบาลและภายนี้อกโริงพยาบาล 

โคริงการิดังกล�าวจุะท้ำาให้แพท้ย์-หร่ิอท้ันี้ต้แพท้ย์เกิดความีผ่กพันี้และความีร่ิ้สุึกท้้�ด้ต้�อองค์กริ สุริ้างโอกาสุการิเกิดแพท้ย์ท้้�ด้ (Good 
Doctor) ริวมีถึึงสุามีาริถึลดอัต้ริาการิโอนี้ย้ายหริ่อลาออกของแพท้ย์ และคาดว�าจุะเกิดการิแนี้ะนี้ำาหริ่อบอกต้�อในี้การิสุริริหาแพท้ย์มีา
ริ�วมีเป้น็ี้แพท้ยท์้้�ดข้ององค์กริ ซึ่ึ�งจุะสุ�งผลด้านี้บวกต้�อความีเชิ่�อมีั�นี้ในี้การิใชิบ้ริกิาริของผ้่รัิบบริกิาริ จุวบจุนี้ก�อให้เกดิความียั�งยน่ี้  และการิ
เต้ิบโต้ขององค์กริ 

BDMS ดำาเนี้นิี้การิสุำาริวจุความีผก่พันี้ของแพท้ย์ท้้�มีต้้�อองค์กริโดยอ้างองิแนี้วท้างการิป้ริะเมิีนี้จุากท้ฤษัฏิท้้้�เก้�ยวขอ้ง และขอความีคิดเห็นี้
จุากผ่้บริิหาริท้างการิแพท้ย์ก�อนี้นี้ำาริ�องสุำาริวจุเพ่�อรัิบริองความีสุมีบ่ริณ์ของแบบป้ริะเมิีนี้ท้้�ป้ริะกอบด้วย 38 หัวข้อในี้ริ่ป้แบบ 5 Likert 
scale ซึ่ึ�ง BDMS จุะดำาเนี้ินี้การิท้บท้วนี้ข้อคำาถึามีทุ้ก ๆ 3 ป้ี และกำาหนี้ดค�าเป้้าหมีายทุ้ก ๆ 1 ป้ี

การสำารวจความผู้้กพันขอำงแพทัย์	ป็ี	2564	

เพศ

ป็ระเภทงาน

ช่ว่งว่ัย่ตามยุ่ค

ระย่ะเว่ลิาที�ทำางาน

ระดับตำาแหน่งงาน

การวิเคราะห์ข�อำม้ลบุคลากรทั่�ร่วมติอำบแบบป็ระเมิน

83.76%
ริะดับความีผ่กพันี้ของแพท้ย์

เท้้ยบกับเป้้าหมีายท้้�กำาหนี้ดท้้� 83%8

โรงพยาบาลป็ฏิิบัติิติ่อำแพทัย์ดำ�วยความเคารพ
(Hospital	treats	me	with	respect)
เป้็นี้ป้ริะเด็นี้ท้้�ริะดับความีผ่กพันี้ของแพท้ย์สุ่งสุุด 

ป้ริะเด็นี้ริองลงมีา ค่อ บริิการิด้านี้เภสุัชิกริริมี (Pharmacy services) ความี
ภ่มีิใจุต้�อการิท้ำางานี้ในี้โริงพยาบาลและเป้็นี้สุ�วนี้หนี้ึ�งขององค์กริ (I am 

proud to work with hospital and I am a part of this organization) 
บริิการิด้านี้ริังสุ้วิท้ยา (Radiology Services) และความีสุะอาดของสุิ�ง

อำานี้วยความีสุะดวก (Cleanliness of Facilities)

73.73%
ริะดับการิต้อบสุนี้องแบบสุำาริวจุ

ความีผ่กพันี้ของแพท้ย์
โอำกาสในการแสดำงความคิดำเห็นในการทัำางานทั่�	รพ.

(Opportunity	for	giving	opinions	in	hospital	works)
เป้็นี้ป้ริะเด็นี้ท้้�มี้โอกาสุในี้การิพัฒนี้าริะดับความีผ่กพันี้ของแพท้ย์สุ่งสุุด

ป้ริะเด็นี้ริองลงมีา ค่อ ความียากในี้การิแยกต้ัวเองจุากงานี้
(It is difficult to detach myself from my work) 

ท้้�พักสุำาหริับแพท้ย์เวริ (On call doctor accommodation)
โอกาสุในี้การิท้บท้วนี้ผลความีพึงพอใจุของคนี้ไข้ต้�อ ริพ. 

(I have the opportunity to review this hospital’s patient 
satisfaction data) และบริิการิด้านี้การิต้ลาด (Marketing Service) 
ซึ่ึ�งองค์กริแพท้ย์ของ BDMS จุะกำาหนี้ดแนี้วท้างพัฒนี้าริะดับความี

ผ่กพันี้ในี้ป้ริะเด็นี้ดังกล�าวต้�อไป้

ติัวอำย่างป็ระเดำ็นทั่�ทัำาการสำารวจ

ผู้ลสำารวจความผู้้กพันขอำงแพทัย์ป็ี	2564

การทำาการตลิาด
(Marketing)

ที�จอดรถ
(Car	Park)

การสื�อสาร
(Communication)

การบริหารจัดการ
(Management)

คว่ามร่้คว่ามสามารถของบุคลิากร
(Knowledge	&	Competency	of	Staff)

ราคา
(Price)

ค่าว่ิชาชีพแพทย่์
(Doctor	Fee)

ห้องพักแพทย่์
(Doctor	Accommodation

&	Lounge)

8อ้ีางอิีงติาม DSS Health Care Engagement Index (HCEI)

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)

119สร้้างส่วนร่้วมกัับบุคลากัร้อย่่างย่ั�งย่นื



สรุป็ภาพรวมผู้ลการจ้งใจและรักษัาบุคลากร9,10,11	

สรุป็ผู้ลการบริหารจัดำการเพ่�อำจ้งใจและรักษัาบุคลากร

อัต้ริาการิจุ้างงานี้พนี้ักงานี้ป้ริะจุำาใหมี�

อัต้ริาการิจุ้างงานี้แพท้ย์เต้็มีเวลา

อัต้ริาการิออกจุากงานี้ของพนี้ักงานี้ป้ริะจุำา

อัต้ริาการิออกจุากงานี้โดยสุมีัคริใจุของพนี้ักงานี้ป้ริะจุำา

อัต้ริาการิออกจุากงานี้ของแพท้ย์เต้็มีเวลา

อัต้ริาการิออกจุากงานี้โดยสุมีัคริใจุของแพท้ย์เต้็มีเวลา
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อัตราการจ้างงานบุคลิากร
(%	เทีย่บกับบุคลิากรเต็มเว่ลิาทั�งหมดของแต่ลิะป็ระเภท)

อัตราการออกจากงานของบุคลิากร
(%	เทีย่บกับบุคลิากรเต็มเว่ลิาทั�งหมดของแต่ลิะป็ระเภท)

9ในปี 2563 เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดูขอีง COVID-19 สู่งผลให้ BDMS มีคว็ามจำาเป็นต้ิอีงใช้้มาติรกิารคว็บคุมค่าใช้้จ่ายซึ�งรว็มถึงกิารจัดูจ้างบุคลากิรดู้ว็ย 
    อีย่างไรก็ิติาม BDMS จะยังคงมุ่งสู่งมอีบบริกิารติามมาติรฐานสูากิลดู้ว็ยบุคลากิรเปี� ยมคุณภาพิ่อีย่างต่ิอีเนื�อีง 
10GRI 401-1 
11อัีติรากิารอีอีกิจากิงานทัี่�งหมดูจะครอีบคลุมกิารอีอีกิจากิงานแบบสูมัครใจ (สูมัครใจอีอีกิจากิงานเอีง) และกิารอีอีกิจากิงานแบบไม่สูมัครใจ เช่้น เกิษีัยณติามข้อีกิำาหนดู ถูกิเชิ้ญอีอีกิ หรือีเสีูยชิ้วิ็ติจากิกิารที่ำางาน
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12GRI 401-1 

สถิติิผู้ลดำำาเนินงานการจ้งใจและรักษัาบุคลากร	

บุคลากิริส่นับส่นุนและบุคลากิริที่างกิาริแพที่ย่์ (ไมู่ริวมูแพที่ย่์)12

ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

การจ�างงาน

การิจุ้างงานี้พนี้ักงานี้
ป้ริะจุำาใหมี�

คนี้ 7,507 7,236 2,958 4,993

1,288 6,219 1,328 5,908 597 2,361 948 4,045

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ป้ริะจุำาท้ั�งหมีด

23.25 21.73 9.51 16.18

3.99 19.26 3.99 17.74 1.92 7.59 3.07 13.11

ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 7,448 7,173 2,915 4,945

1,271 6,177 1,308 5,865 587 2,328 935 4,010

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

99.21 99.13 98.55 99.04

16.93 82.28 18.08 81.05 19.84 78.70 18.73 80.31

 อายุนี้้อยกว�า 30ป้ี คนี้ 5,431 5,088 1,807 3,465

752 4,679 784 4,304 313 1,494 555 2,910

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

72.35 70.32 61.09 69.40

10.02 62.33 10.83 59.48 10.58 50.51 11.12 58.28

 อายุริะหว�าง 
 30 - 50 ป้ี

คนี้ 1,917 1,980 1,029 1,386

474 1,443 475 1,505 244 785 335 1,051

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

25.54 27.36 34.79 27.76

6.31 19.22 6.56 20.80 8.25 26.54 6.71 21.05

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 100 105 79 94

45 55 49 56 30 49 45 49

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

1.33 1.45 2.67 1.88

0.60 0.73 0.68 0.77 1.01 1.66 0.90 0.98

กัมีพ่ชิา คนี้ 59 63 43 48

17 42 20 43 10 33 13 35

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

0.79 0.87 1.46 0.96

0.23 0.56 0.28 0.59 0.34 1.12 0.26 0.70

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 51 53 29 37

15 36 17 36 7 22 10 27

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

0.68 0.73 0.98 0.74

0.20 0.48 0.23 0.50 0.24 0.74 0.20 0.54

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

 อายุริะหว�าง 
 30 - 50 ป้ี

คนี้ 8 8 13 10

2 6 1 7 3 10 2 8

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

0.11 0.11 0.44 0.20

0.03 0.08 0.01 0.10 0.10 0.34 0.04 0.16

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 0 2 1 1

0 0 2 0 0 1 1 0

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีด

0.00 0.03 0.03 0.02

0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00

อัต้ริาการิออกจุากงานี้
ของพนี้ักงานี้ป้ริะจุำา
ท้ั�งหมีด13

คนี้ 6,215 6,250 5,181 4,968

1,083 5,132 1,233 5,017 976 4,205 914 4,054

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ป้ริะจุำาท้ั�งหมีด

19.25 18.77 16.66 16.10

3.48 16.48 3.96 16.11 3.13 13.50 2.96 13.14

ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 6,146 6,184 5,115 4,920

1,062 5,084 1,210 4,974 960 4,155 901 4,019

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

98.89 98.94 98.73 99.03

17.09 81.80 19.36 79.58 18.53 80.20 18.14 80.90

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 3,500 3,326 2,565 3,460

475 3,025 530 2,796 436 2,129 527 2,933

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

56.32 53.22 49.51 69.65

7.64 48.67 8.48 44.74 8.42 41.09 10.61 59.04

 อายุริะหว�าง 
 30 - 50 ป้ี

คนี้ 2,367 2,518 2,113 1,367

508 1,859 581 1,937 399 1,714 330 1,037

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

38.09 40.29 40.78 27.52

8.17 29.91 9.30 30.99 7.70 33.08 6.64 20.87

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 279 340 437 93

79 200 99 241 125 312 44 49

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

4.49 5.44 8.43 1.87

1.27 3.22 1.58 3.86 2.41 6.02 0.89 0.99

13อัีติรากิารอีอีกิจากิงานทัี่�งหมดูจะครอีบคลุมกิารอีอีกิจากิงานแบบสูมัครใจ (สูมัครใจอีอีกิจากิงานเอีง) และกิารอีอีกิจากิงานแบบไม่สูมัครใจ เช่้น เกิษีัยณติามข้อีกิำาหนดู ถูกิเชิ้ญอีอีกิ หรือีเสีูยชิ้วิ็ติจากิกิารที่ำางาน
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13อัีติรากิารอีอีกิจากิงานทัี่�งหมดูจะครอีบคลุมกิารอีอีกิจากิงานแบบสูมัครใจ (สูมัครใจอีอีกิจากิงานเอีง) และกิารอีอีกิจากิงานแบบไม่สูมัครใจ เช่้น เกิษีัยณติามข้อีกิำาหนดู ถูกิเชิ้ญอีอีกิ หรือีเสีูยชิ้วิ็ติจากิกิารที่ำางาน

ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

กัมีพ่ชิา คนี้ 69 66 66 48

21 48 23 43 16 50 13 35

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

1.11 1.06 1.27 0.97

0.34 0.77 0.37 0.69 0.31 0.97 0.26 0.70

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 38 36 29 37

12 26 10 26 7 22 10 27

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

0.61 0.58 0.56 0.74

0.19 0.42 0.16 0.42 0.14 0.42 0.20 0.54

 อายุริะหว�าง 
 30 - 50 ป้ี

คนี้ 29 29 35 10

9 20 12 17 9 26 2 8

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

0.47 0.46 0.68 0.20

0.14 0.32 0.19 0.27 0.17 0.50 0.04 0.16

 อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 2 1 2 1

 0 2 1  0  0 2  1 0

ริ้อยละเท้้ยบกับพนี้ักงานี้ 
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

0.03 0.02 0.04 0.02

0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00

อัต้ริาการิ
ออกจุากงานี้
โดยสุมีัคริใจุ
ของพนี้ักงานี้ป้ริะจุำา
ท้ั�งหมีด

คนี้ 4,550 4,526 3,660 4,079

714 3,836 775 3,751 599 3,061 692 3,387

ริ้อยละท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ป้ริะจุำาท้ั�งหมีด

14.09 13.59 11.77 13.22

2.21 11.88 2.33 11.26 1.93 9.84 2.24 10.98

ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 4,496 4,484 3,602 4,046

694 3,802 759 3,725 586 3,016 683 3,363

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

98.81 99.07 98.42 99.19

15.25 83.56 16.77 82.30 16.01 82.40 16.74 82.45

 อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 2,762 2,568 2,077 2,238

 358  2,404  370  2,198  338  1,739  356  1,882 

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

60.70 56.74 56.75 54.87

7.87 52.84 8.17 48.56 9.23 47.51 8.73 46.14

 อายุริะหว�าง 
 30 - 50 ป้ี

คนี้ 1,671 1,844 1,462 1,750

 320  1,351  375  1,469  235  1,227  316  1,434 

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

36.73 40.74 39.95 42.90

7.03 29.69 8.29 32.46 6.42 33.52 7.75 35.16

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 63 72 63 58

16 47 14 58 13 50 11 47

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

1.38 1.59 1.72 1.42

0.35 1.03 0.31 1.28 0.36 1.37 0.27 1.15

กัมีพ่ชิา คนี้ 54 42 58 33

20 34 16 26 13 45 9 24

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

1.19 0.93 1.58 0.81

0.44 0.75 0.35 0.57 0.36 1.23 0.22 1.59

อายุนี้้อยกว�า 30 ป้ี คนี้ 33 24 27 18

 12  21  8  16  6  21  6  12 

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

0.73 0.53 0.74 0.44

0.26 0.46 0.18 0.35 0.16 0.57 0.15 0.29

อายุริะหว�าง 
30 - 50 ป้ี

คนี้ 21 18 29 13

 8  13  8  10  7  22  2  11 

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

0.46 0.40 0.79 0.32

0.18 0.29 0.18 0.22 0.19 0.60 0.05 0.27

อายุมีากกว�า 50 ป้ี คนี้ 0 0 2 2

0 0 0 0 0 2 1 1

ริ้อยละเท้้ยบกับ 
พนี้ักงานี้ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

0.00 0.00 0.05 0.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.02

ระดำับความผู้้กพันขอำงบุคลากร

ริะดับความีผ่กพันี้
ของบุคลากริ

ริ้อยละริะดับความีผ่กพันี้
ของบุคลากริ

74 75 7514 82

74 75 75 75 75 75 82 82

ริ้อยละเป้้าหมีาย 74 75 75 82

14อ้ีางอิีงผลสูำารว็จจากิปี 2562 เนื�อีงจากิสูถานกิารณ์กิารแพิ่ร่ระบาดู COVID-19 ในปี 2563 ทัี่�งนี� ดููรายละเอีียดูเพิิ่�มเติิมทีี่�   
    https://www.bdms.co.th/newsroom/building-a-sustainable-organization-with-an-employee-engagement-program
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บุคลากรทัางการแพทัย์	(เฉพาะแพทัย์)15

ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

การจ�างงานแพทัย์

อัต้ริาการิจุ้างงานี้
แพท้ย์เต้็มีเวลา

คนี้ 356 373 252 237

177 179 184 189 116 136 115 122

ริ้อยละเท้้ยบกับแพท้ย์
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด

12.44 12.38 8.46 7.95

6.19 6.26 6.11 6.27 3.89 4.56 3.86 4.09

ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 348 370 246 233

171 177 184 186 112 134 111 122

ริ้อยละเท้้ยบกับการิจุ้าง
แพท้ย์เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด

97.75 99.20 97.62 98.31

48.03 49.72 49.33 49.87 44.44 53.17 48.84 51.48

กัมีพ่ชิา คนี้ 8 3 6 4

6 2 0 3 4 2 4 2

ริ้อยละเท้้ยบกับการิจุ้าง
แพท้ย์เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด

2.25 0.80 2.38 1.69

1.69 0.56 0.00 0.80 1.59 0.79 1.69 0.00

การอำอำกจากงานขอำงแพทัย์

อตั้ริาการิออกจุากงานี้
ของแพท้ย์เต้็มีเวลา
ท้ั�งหมีด

คนี้ 247 249 266 231

125 122 149 100 149 117 125 106

ริ้อยละเท้้ยบกับแพท้ย์
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด

8.63 8.26 8.93 7.75

4.37 4.26 4.95 3.32 5.00 3.93 4.19 3.56

ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 241 241 247 227

121 120 141 100 138 109 121 106

ริ้อยละเท้้ยบกับแพท้ย ์
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

97.57 96.79 92.86 98.27

48.99 48.58 56.63 40.16 51.88 40.98 52.38 45.89

กัมีพ่ชิา คนี้ 6 8 19 4

4 2 8 0 11 8 4 0

ริ้อยละเท้้ยบกับแพท้ย ์
ท้้�ออกจุากงานี้ท้ั�งหมีด

2.43 3.21 7.14 1.73

1.62 0.81 3.21 0.00 4.14 3.01 1.73 0.00

อตั้ริาการิออกจุากงานี้
โดยสุมัีคริใจุของแพท้ย์
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด

คนี้ 250 255 280 226

127 123 156 99 156 124 123 103

ริ้อยละเท้้ยบกับแพท้ย์
เต้็มีเวลาท้ั�งหมีด

8.74 8.46 9.40 7.58

4.44 4.30 5.18 3.29 5.23 4.16 4.13 3.46

15GRI 401-1
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ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง เพศชิาย เพศหญ่ิง

ป้ริะเท้ศไท้ย คนี้ 244 247 261 222

123 121 148 99 145 116 119 103

ริ้อยละเท้้ยบกับแพท้ย ์
ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

98.79 99.20 98.12 96.10

49.80 48.99 59.44 39.76 54.51 43.61 51.52 44.59

กัมีพ่ชิา คนี้ 6 8 19 4

4 2 8 0 11 8 4 0

ริ้อยละเท้้ยบกับแพท้ย์
ท้้�ออกจุากงานี้ 

โดยสุมีัคริใจุท้ั�งหมีด

2.43 3.21 7.14 1.73

1.62 0.81 3.21 0.00 4.14 3.01 1.73 0.00

ระดำับความผู้้กพันขอำงแพทัย์

ริะดับความีผ่กพันี้
ของแพท้ย์

ริ้อยละริะดับความีผ่กพันี้
ของแพท้ย์

80.19 81.2 82.36 83.76

80.61 79.73 81.71 80.66 83.06 81.66 84.27 83.25

ริ้อยละเป้้าหมีาย 81.00 81.00 82.00 83.0016

16อ้ีางอิีงติาม DSS Health Care Engagement Index (HCEI)
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ความปลอดูภัยและความเป็นอยู่ท่�ดู่ของบุคลากร

สีุ่ขภาพและความปลอดูภัยของบุคลากี่รในสี่ภาพแวดูล้อมกี่ารทำางานท่�เหมาะสี่มเป็นประเด็ูนสี่ำาคัญท่�ต่้องควบคุม
และจัดูกี่าร เนื�องจากี่กี่ารจัดูกี่ารท่�ไม่ดู่จะกี่่อให้เกี่ิดูกี่ารขาดูงานของบุคลากี่รท่�เจ็บป่วยหรืออุบัต่ิเหตุ่ถึงขั�นเส่ี่ยช้่วิต่
จากี่สี่ภาพแวดูล้อมกี่ารดูำาเนินงานท่�ไม่ปลอดูภัย และสี่่งผู้ลกี่ระทบทางลบดู้านกี่ารเงินและดู้านช้ื�อเส่ี่ยงต่่อธุุรกิี่จ 
BDMS ต่ระหนักี่ถึงผู้ลกี่ระทบดูังกี่ล่าว จึงกี่ำาหนดูแนวทางบริหารจัดูกี่ารเพ่�อสี่่งเสี่ริมความปลอดูภัยในกี่ารทำางาน
และความเป็นอยู่ท่�ดู่ของพนักี่งานและผูู้้ท่�ทำางานให้แกี่่องค์กี่ร ให้สี่ามารถทำางานไดู้อย่างม่ประสี่ิทธุิภาพและม่ความ
ผูู้กี่พันกี่ับองค์กี่รท่�ม่ความปลอดูภัย 

นโยบายและแนวทัางการบริหารจัดำการดำ�านอำาชิ่วอำนามัยและความป็ลอำดำภัย1,2	

BDMS กำาหนี้ดริะบบและแนี้วท้างการิบริหิาริจุดัการิดา้นี้อาช้ิวอนี้ามียัและความีป้ลอดภยัสุำาหริบับุคลากริท้กุคนี้ท้้�สุอดคล้องต้ามีผลป้ริะเมีนิี้
ความีเสุ้�ยงดา้นี้อาชิว้อนี้ามัียและความีป้ลอดภยั มีาต้ริฐานี้ของสุถึานี้ใหบ้ริกิาริดา้นี้สุขุภาพ Hospital Accreditation และ JCI ริวมีถึงึข้อ
กำาหนี้ดกฎิหมีายด้านี้อาชิ้วอนี้ามีัยท้้�เก้�ยวข้อง คริอบคลุมีทุ้กกิจุกริริมีท้างธุุริกิจุ ต้ั�งแต้�การิแต้�งต้ั�งคณะกริริมีการิความีป้ลอดภัย 
อาชิ้วอนี้ามีัย และสุภาพแวดล้อมีในี้การิท้ำางานี้ ในี้ทุ้กสุถึานี้ป้ริะกอบท้้�ริับผิดชิอบ เพ่�อป้ริะเมีินี้ความีเสุ้�ยงและกำาหนี้ดมีาต้ริการิในี้การิ
ดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้อาชิ้วอนี้ามีัยและความีป้ลอดภัยทุ้กกิจุกริริมีท้างธุุริกิจุท้้�เก้�ยวข้องและไมี�เก้�ยวข้องกับการิให้บริิการิด้านี้สุุขภาพ 
ต้ลอดจุนี้ต้ิดต้ามีผลการิดำาเนี้ินี้งานี้อย�างต้�อเนี้่�อง

1ดููรายละเอีียดูนโยบายสิู�งแว็ดูล้อีม อีาชี้ว็อีนามัย และคว็ามปลอีดูภัยขอีงโรงพิ่ยาบาลในเครือี BDMS และรายละเอีียดูคณะกิรรมกิารคว็ามปลอีดูภัย อีาชี้ว็อีนามัยและสูภาพิ่แว็ดูล้อีมในกิารที่ำางาน เพิิ่�มเติิม 
  ทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
2GRI 403-1

ความป็ลอำดำภัยและความเป็็นอำย้่ทั่�ดำ่ขอำงบุคลากร

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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การป็ระเมินความเส่�ยงดำ�านอำาชิ่วอำนามัยและความป็ลอำดำภัย3

BDMS กำาหนี้ดแนี้วท้างการิป้ริะเมิีนี้ความีเสุ้�ยงด้านี้อาชิ้วอนี้ามัียและความีป้ลอดภัยริวมีถึึงสุภาพแวดล้อมีในี้การิท้ำางานี้ต้ามีข้อกำาหนี้ด
กฎิหมีายเพ่�อกำาหนี้ดมีาต้ริการิจัุดการิและแนี้วท้างการิเฝ้่าริะวังท้างด้านี้สุุขภาพแก�พนัี้กงานี้ โดยแผนี้กอาชิ้วอนี้ามัีย (Occupational 
Health Center Center) ริ�วมีกับแผนี้กอาชิว้อนี้ามัีย ความีป้ลอดภัยและสิุ�งแวดล้อมี (Safety Occupational Health & Environment) 
ดำาเนิี้นี้การิท้บท้วนี้ข้อมี่ล สุ�งแบบสุำาริวจุข้อมี่ลเบ่�องต้้นี้ สุำาริวจุพ่�นี้ท้้�ดำาเนิี้นี้งานี้ และดำาเนิี้นี้การิสุรุิป้ผล เพ่�อริะบุสุิ�งคุกคามีด้านี้สุุขภาพ
ค้นี้หาและป้ริะเมีินี้ความีเสุ้�ยงจุากการิท้ำางานี้ในี้แผนี้กต้�าง ๆ โดยพิจุาริณาจุากโอกาสุของการิเกิดอันี้ต้ริายหริ่อโอกาสุการิริับสุัมีผัสุและ
ริะดับความีเป้็นี้อันี้ต้ริาย เพ่�อเสุนี้อแนี้ะแนี้วท้างการิจุัดการิ ป้้องกันี้ ควบคุมีหริ่อแก้ไขต้�อไป้

สิ�งคุกคามสุขภาพ

วิธุีการป็้อำงกัน	ควบคุมหรือำแก�ไข

กาย่ภาพ
เชิ�นี้ แสุงสุว�าง เลเซึ่อริ์ ริังสุ้
อัลต้ริาไวโอเลต้ ริังสุ้เอกซึ่์ 
เสุ้ยง ความีริ้อนี้ เป้็นี้ต้้นี้

คว่บคุมทางด้าน
ว่ิศว่กรรม

จ์ตว่ิทย่าสังคม
เชิ�นี้ ความีเคริ้ยดจุากการิ

ท้ำางานี้ ความีริุนี้แริงจุากคนี้ไข้
หริ่อญาต้ิ

เคมี
เชิ�นี้ ฝุ่่นี้ขนี้าดเล็ก 

(Respirable Dust) อะมีัลกัมี
ท้างท้ันี้ต้กริริมี ไนี้โต้ริเจุนี้

เหลว ไนี้ต้ริัสุออกไซึ่ด์ เมีท้า
นี้อล แอลกอฮอล์ เป้็นี้ต้้นี้

การคว่บคุมด้าน
การบริหารจัดการ

ด้านคว่ามป็ลิอดภัย่
เชิ�นี้ อุบัต้ิเหตุ้เข็มีท้ิ�มีต้ำา

สุาริคัดหลั�งกริะเด็นี้เข้าต้า 
ป้ลั�กไฟื้ นี้ำ�าริั�ว เพดานี้ชิำาริุด 
กลิ�นี้เหมี็นี้ แมีลง หลอดไฟื้

เสุ้ย เป้็นี้ต้้นี้

ชีว่ภาพ
เชิ�นี้ การิสุัมีผัสุเชิ่�อโริคจุาก 
ผ่้ริับบริิการิหริ่อจุากการิ

ท้ำางานี้

การตรว่จว่ัดสภาพแว่ดลิ้อม
การทำางาน

อัคคีภัย่
เชิ�นี้ ต้ำาแหนี้�งและการิเข้าถึึง
ถึังดับเพลิง ท้างหนี้้ไฟื้ ป้้าย
บอกท้างหนี้้ไฟื้ การิเก็บสุาริ

ไวไฟื้ เป้็นี้ต้้นี้

การย่ศาสตร์
เชิ�นี้ นี้ั�งหริ่อย่นี้ท้ำางานี้เป้็นี้
เวลานี้านี้ ท้�าท้างหริ่อการิ
เคล่�อนี้ไหวท้้�ฝ่้นี้ธุริริมีชิาต้ิ 

ออกแริงยกสุิ�งของท้้�มี้นี้ำ�าหนี้ัก
มีาก หริ่อการิท้ำางานี้ซึ่ำ�า ๆ

การเฝึ้าระว่ัง
สุขภาพพนักงาน

ด้านคุณภาพอากาศ
ภาย่ในอาคาร

เชิ�นี้ เชิ่�อริา อุณหภ่มีิอากาศไมี�
เหมีาะสุมี ริะบบริะบาย

อากาศไมี�เพ้ยงพอ คุณภาพ
อากาศภายในี้อาคาริ

3GRI 403-2
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ติัวอำย่างการจัดำการความเส่�ยงดำ�านอำาชิ่วอำนามัยทั่�สำารวจพบขอำงโรงพยาบาลกรุงเทัพสำานักงานใหญ่่

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�ดำาเนี้ินี้การิสุำาริวจุและป้ริะเมีินี้ความีเสุ้�ยงด้านี้อาชิ้วอนี้ามีัยในี้พ่�นี้ท้้�โริงพยาบาล 50 แผนี้ก 
ป้ริะกอบดว้ยแผนี้กผ่ป้้ว่ยนี้อก 29 แผนี้ก แผนี้กผ่ป่้้วยในี้ 13 แผนี้ก และฝ่า่ยสุนัี้บสุนี้นุี้ 5 แผนี้ก เพ่�อริะบุสุิ�งคกุคามีดา้นี้สุขุภาพและกำาหนี้ด
แนี้วท้างการิบริหิาริจัุดการิความีเสุ้�ยงให้สุภาพแวดล้อมีการิท้ำางานี้ของบุคลากริม้ีความีป้ลอดภัย โดยท้บท้วนี้เอกสุาริข้อมีล่ความีป้ลอดภัย
สุาริเคมี ้(Safety Data Sheet Sheet) การิเดนิี้สุำาริวจุพ่�นี้ท้้� และป้ริะเมีนิี้ริะดบัความีเสุ้�ยงของป้จัุจุยัท้้�อาจุเป้น็ี้อนัี้ต้ริายต้�อสุุขภาพในี้ริะดบั
นี้ัยสุำาคัญ โดยมี้ต้ัวอย�างป้ริะเด็นี้และแนี้วท้างบริิหาริจุัดการิดังนี้้�

คว่ามเสี�ย่งจากการทำางานในพ่�นที�คว่ามเข้มแสงตำ�ากว่่ามาตรฐาน

กระทรว่งแรงงาน

ดำาเนี้ินี้การิโดยต้ริวจุสุอบความีเข้มีแสุง ท้ำาความีสุะอาดหลอดไฟื้ 
ต้ดิต้ั�งหลอดไฟื้เฉพาะจุดุ พจิุาริณาป้ดิไฟื้บางจุดุ และสุอบถึามีความี
เหมีาะสุมีจุากพนัี้กงานี้พร้ิอมีดำาเนิี้นี้การิต้ริวจุวัดความีเขม้ีแสุงสุว�าง
แบบเฉพาะจุุด (Spot measurement) และแบบพ่�นี้ท้้� (Area 
measurement) ในี้พ่�นี้ท้้�ป้ฏิิบัต้ิงานี้

คว่ามเสี�ย่งด้านคุณภาพอากาศภาย่ในอาคารจาก
เชื�อรา	อุณหภ่มิอากาศที�ร้อนหรือเย่็นเกินไป็	แลิะระบบระบาย่

อากาศไม่เพีย่งพอ 
ดำาเนี้ินี้การิโดยค้นี้หาและกำาจุัดแหล�งความีชิ่�นี้เพ่�อควบคุมีและ
ป้้องกันี้ในี้พ่�นี้ท้้�ท้้�พบเช่ิ�อริา และต้ริวจุสุอบริะบบป้รัิบอากาศเพ่�อ
แกไ้ขให้สุามีาริถึป้รัิบริะดบัอณุหภม่ีไิดแ้ละม้ีการิถึ�ายเท้อากาศได้ด้ 
และมีก้าริต้ริวจุวดัการิไหลเวย้นี้อากาศและคณุภาพอากาศภายในี้
พ่�นี้ท้้�

คว่ามเสี�ย่งด้านอัคคีภัย่จากทางหนีไฟื้ชำารุดหรือการจัดเก็บสาร

ไว่ไฟื้ที�ไม่เหมาะสม

ดำาเนิี้นี้การิโดยแก้ไขท้างด้านี้วิศวกริริมีในี้พ่�นี้ท้้�ท้ำางานี้ท้้�ชิำาริุดเสุ้ย
หาย ต้ามีลักษัณะป้ัญหาท้้�พบในี้เริ่�องของความีป้ลอดภัยและอัคค้
ภัย และต้ริวจุสุอบการิจุัดเก็บวัต้ถึุไวไฟื้ให้เป้็นี้ไป้ต้ามีมีาต้ริฐานี้

คว่ามเสี�ย่งดา้นการย่ศาสตร์จากการย่กของจากที�สง่หรือมีนำ�าหนัก

ดำาเนิี้นี้การิโดยให้ใชิ้ท้้�หนุี้นี้เท้้าชิ�วยกริณ้ต้้องเอ่�อมีหยิบยาและ
เวชิภัณฑ์์ท้้�อย่�สุ่งพร้ิอมีจัุดสุิ�งของท้้�ใชิ้บ�อยให้อย่�ในี้ต้ำาแหนี้�งท้้�ยก
เคล่�อนี้ยา้ยไดสุ้ะดวกโดยไมี�ต้อ้งเอ่�อมี และกริณย้กและเคล่�อนี้ยา้ย
ผ่้ป้่วยให้มี้พนี้ักงานี้อย�างนี้้อย 2 คนี้ในี้การิชิ�วยกันี้ยก

สารเคม่ทั่�ใชิ�ในโรงพยาบาล	

BDMS ดำาเนี้ินี้การิสุำาริวจุสุภาพแวดล้อมีคริอบคลุมีทุ้กกิจุกริริมีท้้�เก้�ยวข้อง โดยเฉพาะการิท้ำางานี้ท้้�ต้้องใชิ้สุาริเคมี้ในี้โริงพยาบาล เชิ�นี้ 
แผนี้กท้้�ให้บริิการิต้ริวจุริักษัาและฝ่่ายสุนี้ับสุนีุ้นี้ท้้�สุาริเคมี้เป้็นี้สุ�วนี้ใหญ� โดยมี้ต้ัวอย�างริายละเอ้ยดกลุ�มีสุาริเคมี้ท้้�ใชิ้ในี้โริงพยาบาล ดังนี้้�

สารเคมีสำาหรับทำาลิาย่เชื�อโรค

เชิ�นี้ กลุ�มีแอลกอฮอล์ กลุ�มีกริด 
แอมีโมีเนี้้ย กลุ�มีไอโอด้นี้ กลุ�มีแอลด้ไฮด์ 

กลุ�มีอะซึ่ิโต้นี้ เป้็นี้ต้้นี้

สารเคมีสำาหรับรักษาสภาพเนื�อเย่ื�อเพ่�อส่ง

ตรว่จทางห้องป็ฏิิบัติการแลิะฉีีดศพ

เชิ�นี้ สุาริกลุ�มีฟื้อริ์มีาลินี้ สุาริกลุ�มี
ฟื้อริ์มีัลด้ไฮด์ เมีท้านี้อล เป้็นี้ต้้นี้

ก๊าซีทางการแพทย่์ใน

ภาชนะใต้แรงดัน

เชิ�นี้ ออกซึ่ิเจุนี้ ไนี้ต้ริัสุออกไซึ่ด์ 
คาริ์บอนี้ไดออกไซึ่ด์ และไนี้โต้ริเจุนี้ 

เป้็นี้ต้้นี้

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการเป็ล่�ยนเครื�อำงวัดำความดำันไร�สารป็รอำทั

โครงการอำบรมเพ่�อำสุขภาวะและความป็ลอำดำภัยทั่�เก่�ยวกับการทัำางาน	

โริงพยาบาลกรุิงเท้พสุำานี้กังานี้ใหญ�เล็งเห็นี้ความีเสุ้�ยงด้านี้สุุขภาพของบุคลากริท้างการิแพท้ย์จุากการิใชิอ้ปุ้กริณ์ท้้�มีป้้ริอท้เป็้นี้สุ�วนี้ป้ริะกอบ 
เชิ�นี้ อุป้กริณ์วัดความีดันี้โลหิต้ของผ่้ป้่วย จุึงกำาหนี้ดโคริงการิเป้ล้�ยนี้เคริ่�องวัดความีดันี้โลหิต้จุากป้ริะเภท้ท้้�ใชิ้ป้ริอท้เป้็นี้ป้ริะเภท้ท้้�ใชิ้เข็มี
เป้็นี้ต้ัวชิ้�ความีดันี้แท้นี้ ซึ่ึ�งในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�ได้ดำาเนี้ินี้การิเป้ล้�ยนี้มีาใชิ้เคริ่�องวัดความีดันี้ท้้�ใชิ้เข็มีคริบท้ั�วท้ั�ง
โริงพยาบาลแล้ว ริวมีท้ั�งสุิ�นี้ 323 เคริ่�อง ท้ั�งชินี้ิดต้ิดผนี้ัง ชินี้ิดต้ั�งพ่�นี้ล้อเล่�อนี้ และชินี้ิดต้ั�งโต้๊ะ และกำาหนี้ดให้เริ้ยกค่นี้อุป้กริณ์วัดความีดันี้
ป้ริะเภท้ป้ริอท้เพ่�อท้ำาการิแยกสุ�วนี้และกำาจุัดอย�างถึ่กต้้อง โดยสุาริป้ริอท้จุะถึ่กสุ�งกำาจุัดป้ริะเภท้ขยะมี้พิษัและต้ัวเคริ่�องจุะจุำาหนี้�ายต้�อไป้ 

สุำาหริับแผนี้ดำาเนี้ินี้งานี้ในี้อนี้าคต้ โริง
พยาบาลกรุิงเท้พสุำานี้กังานี้ใหญ�จุะงดสุั�งซึ่่�อ
เคริ่�องมี่อหริ่ออุป้กริณ์ท้้�มี้สุาริป้ริอท้มีาใชิ้
งานี้ และคาดว�าจุะขยายโคริงการิดังกล�าว
ต้�อไป้ในี้โริงพยาบาลในี้เคริ่อของ BDMS

โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ� จุัดโคริงการิฝ่ึกอบริมีหลักสุ่ต้ริบังคับเพ่�อสุุขภาวะและ
ความีป้ลอดภัยท้้�เก้�ยวกับการิท้ำางานี้ผ�านี้แอป้พลิเคชัินี้ สุำาหริับพนัี้กงานี้ใหมี�ท้ั�งหมีดและ
สุำาหริับพนี้ักงานี้ป้ัจุจุุบันี้ให้สุามีาริถึเข้าศึกษัาด้วยต้นี้เองได้ต้ลอดเวลา เชิ�นี้ การิฝ่ึกอบริมี 
Facility Management System และการิท้ดสุอบแนี้วท้างการิป้ฏิิบัต้ิเม่ี�อเกิดเหตุ้เพลิง
ไหมี้ (Code 5) โดยในี้ป้ี 2564 ได้ท้ำาการิลงพ่�นี้ท้้�ให้ความีริ่้ และสุริ้างความีเข้าใจุในี้เริ่�อง
สุุขภาวะและความีป้ลอดภัยท้้�เก้�ยวกับการิท้ำางานี้ ให้แก�พนี้ักงานี้ ริวมีถึึงบริิษััท้ค่�สัุญญา 
และริ้านี้ค้า ริ้านี้อาหาริท้้�อย่�ในี้พ่�นี้ท้้�โริงพยาบาลท้ั�งหมีด

โครงการดำ�านอำาชิ่วอำนามัยและความป็ลอำดำภัย		

BDMS กำาหนี้ดให้โริงพยาบาลในี้ความีรัิบผิดชิอบต้้องกำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อความีสุอดคล้องต้ามีนี้โยบายสุิ�งแวดล้อมี อาชิ้วอนี้ามัีย และ
ความีป้ลอดภัย ริวมีถึึงนี้โยบายเพ่�ออาชิ้วอนี้ามีัยอ่�นี้ ๆ ท้้�เก้�ยวข้อง โดยมี้ริายละเอ้ยดโคริงการิท้้�จุัดท้ำาในี้โริงพยาบาลในี้เคริ่อ BDMS ดังนี้้�

โครงการป็รับเป็ล่�ยนถังขยะอำันติรายสำาหรับทัิ�งขอำงม่คมเพ่�อำความป็ลอำดำภัย

ในี้ปี้ 2564 โริงพยาบาลกรุิงเท้พภ่เก็ต้ดำาเนิี้นี้โคริงการิเป้ล้�ยนี้ถัึงขยะสุำาหริับท้ิ�งของม้ีคมี
อันี้ต้ริายเพ่�อความีป้ลอดภัยของผ่้ป้ฏิิบัต้ิงานี้ เนี้่�องจุากพบว�าม้ีพนี้ักงานี้ของแผนี้ก
เภสุัชิกริริมีได้ริับอุบัต้ิเหตุ้ของม้ีคมีท้ิ�มีต้ำาจุากการิท้ิ�งขวดยาม้ีคมี จุึงดำาเนี้ินี้การิเป้ล้�ยนี้
ภาชินี้ะริองริับการิท้ิ�งขยะอันี้ต้ริายมี้คมีในี้แผนี้ก จุากการิใชิ้ถึังขยะสุำาหริับท้ิ�งเข็มีและขวด
ยาป้นี้กันี้ เป้น็ี้ถึงัพลาสุต้กิเพ่�อป้อ้งกนัี้การิท้ิ�มีท้ะลแุละถึงัลม้ี และแยกการิท้ิ�งเขม็ีกบัการิท้ิ�ง
หลอดแก้วหริ่อพลาสุต้ิก (Ampule) และขวดแก้วเล็ก (Vial)

ผลดำาเนี้นิี้โคริงการิดงักล�าวสุามีาริถึลดความีถึ้�ในี้การิสุ�งกำาจุดัถึงัขยะอนัี้ต้ริายมีค้มีของแผนี้ก
ห้องยาจุาก 24 คริั�งเหล่อ 12 คริั�งต้�อป้ีเนี้่�องจุากการิลดการิท้ิ�งขยะป้ะป้นี้ของเข็มีและขวด
ยา สุามีาริถึลดค�ากำาจุัดขยะได้ป้ีละ 17,780 บาท้ต้�อป้ี และลดค�าถึังขยะลงได้ 6,230 บาท้
ต้�อป้ ีนี้อกจุากนี้้�ผลการิติ้ดต้ามีและเฝ้่าริะวังการิเกิดอบุตั้เิหต้ขุองม้ีคมีท้ิ�มีต้ำาจุากการิท้ิ�งขวด
ยามี้คมีหลังป้ริับกริะบวนี้การิพบว�าไมี�มี้อุบัต้ิเหตุ้เกิดขึ�นี้ซึ่ำ�าอ้ก

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการสนับสนุนพฤติิกรรมสุขภาพทั่�ถ้กติ�อำงให�กับพนักงาน	-	Office	Syndrome	

BDMS ต้ริะหนี้ักถึึงความีเสุ้�ยงท้้�อาจุเกิดต้�อสุุขภาพของบุคลากริโดยเฉพาะป้ริะเด็นี้ด้านี้
การิยศาสุต้ร์ิซึ่ึ�งเป็้นี้หนี้ึ�งในี้ป้ริะเด็นี้ด้านี้สุุขภาพหลัก ๆ ของบุคลากริในี้โริงพยาบาล จุึง
กำาหนี้ดให้ดำาเนี้ินี้โคริงการิเพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้ความีริ่้และแนี้วป้ฏิิบัต้ิท้้�ถึ่กต้้องต้ามีหลัก 
การิยศาสุต้ริ์ โดยในี้ป้ี 2564 มี้ต้ัวอย�างริายละเอ้ยดโคริงการิดังนี้้� 

กลุ�มีเคร่ิอโริงพยาบาลพญาไท้และโริงพยาบาลเป้าโลดำาเนี้นิี้โคริงการิสุร้ิางพฤติ้กริริมีสุขุภาพ
ท้้�ถึ่กต้้องให้กับพนัี้กงานี้ เพ่�อคัดกริองและวิเคริาะห์ป้ัจุจัุยเสุ้�ยงด้านี้การิยศาสุต้ร์ิของ
บุคลากริในี้กลุ�มีเสุ้�ยง เพ่�อป้ริับป้ริุงพฤต้ิกริริมีการิท้ำางานี้และสุภาพแวดล้อมีในี้สุถึานี้ท้้�
ท้ำางานี้ใหเ้หมีาะสุมี ริวมีท้ั�งดแ่ลและป้อ้งกนัี้ปั้ญหาหริอ่ความีเจุบ็ป้ว่ยของพนี้กังานี้เนี้่�องจุาก
สุภาวะการิท้ำางานี้ท้้�เริ�งริ้บ เคริ�งเคริ้ยด ต้้องท้ำางานี้ในี้พ่�นี้ท้้�จุำากัด หริ่อท้ำางานี้ด้วยท้�าท้าง 
ซึ่ำ�า ๆ ต้�อเนี้่�องเป็้นี้เวลานี้านี้ สุ�งผลให้เกดิโริคออฟื้ฟิื้ศซึ่นิี้โดริมีหริอ่กลุ�มีอาการิป้วดกล้ามีเนี้่�อ 
และเย่�อพงัผด่ กลา้มีเนี้่�ออกัเสุบ และป้วดเมี่�อยต้ามีอวยัวะ สุ�งผลต้�อการิท้ำางานี้และคณุภาพ
ชิ้วิต้

โริงพยาบาลพญาไท้ 1 ดำาเนิี้นี้โคริงการิ “Office Syndrome” โริงพยาบาลพญาไท้ 2 
ดำาเนี้ินี้โคริงการิ “Ergonomic Risk Assessment (Back office)” โริงพยาบาลพญาไท้ 
3 ดำาเนี้นิี้โคริงการิ “Office Syndrome ภยัริา้ยท้้�ไมี�ควริมีองข้ามี” และโริงพยาบาลเป้าโล 
พหลโยธิุนี้ ดำาเนี้ินี้โคริงการิ “PLP ห�างไกล OFFICE SYNDROME” ซึึ่�งท้ั�งหมีดจัุดในี้ริ่ป้
แบบการิบริริยายเพ่�อเสุริิมีสุริ้างความีริ่้ความีเข้าใจุเก้�ยวกับโริคออฟื้ฟื้ิศซึ่ินี้โดริมีโดยแผนี้ก
กายภาพบำาบัด เพ่�อใหพ้นี้กังานี้ท้ริาบถึึงสุาเหต้ ุการิป้อ้งกนัี้ การิรัิกษัา และสุอนี้การิบริิหาริ
ริ�างกาย พร้ิอมีออกสุำาริวจุสุภาพแวดล้อมีและโต้๊ะท้ำางานี้ของพนัี้กงานี้ท้้�เข้าริ�วมีโคริงการิ 
ริวมีถึึงการิท้ำากิจุกริริมีริ�วมีกันี้และถึ�ายภาพหริ่อว้ด้โอขณะท้ำากิจุกริริมีสุ�งเข้ากลุ�มีไลนี้์ของ
โคริงการิเพ่�อริ�วมีลุ้นี้ริับของริางวัลสุำาหริับคนี้ท้้�ป้ริับเป้ล้�ยนี้พฤต้ิกริริมีการิท้ำางานี้ได้อย�าง
ถึ่กต้้อง นี้อกจุากน้ี้�ยังม้ีการิป้ริะเมีินี้และริายงานี้ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิต้�อคณะกริริมีการิ
สุ�งเสุริิมีสุขุภาพและคณะท้ำางานี้ และออกแบบกิจุกริริมีและการิป้รัิบเป้ล้�ยนี้พฤติ้กริริมีของ
พนี้ักงานี้ท้้�เข้าริ�วมีโคริงการิ พริ้อมีต้�อยอดโคริงการิสุำาหริับพนี้ักงานี้ทุ้กกลุ�มีต้�อไป้

ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิดังกล�าวพบว�าพนี้ักงานี้ท้้�มี้อาการิป้วดคอ ไหล� หลัง และต้้องพบแพท้ย์
มีากกว�า 1 คริั�ง ด้วยอาการิเดิมี และพนี้ักงานี้ท้้�ต้้องท้ำากายภาพบำาบัด ม้ีจุำานี้วนี้ลดลง
มีากกว�าหริ่อเท้�ากับ 80% และสุามีาริถึลดอัต้ริาค�าริักษัาพยาบาลสุวัสุดิการิพนี้ักงานี้ ป้ี 
2564 ในี้กลุ�มีโริคออฟื้ฟื้ิศซึ่ินี้โดริมีได้กว�า 20% ท้ั�งน้ี้�บุคลากริท้้�ป้ริับเป้ล้�ยนี้พฤต้ิกริริมีจุะ
สุามีาริถึป้ฏิบัิต้งิานี้ได้อย�างม้ีป้ริะสิุท้ธุภิาพและม้ีคณุภาพชิวิ้ต้ท้้�ดข้ึ�นี้ ซึึ่�งจุะสุ�งผลให้พนัี้กงานี้
เหล�านี้้�สุามีาริถึเป้็นี้แบบอย�างท้้�ด้ให้แก�ผ่้ริับบริิการิและเพ่�อนี้ริ�วมีงานี้อ้กด้วย

โครงการเพ่�อำความเป็็นอำย้่ทั่�ดำ่ขอำงบุคลากร4,5		

BDMS เขา้ใจุและใหค้วามีสุำาคญักับการิพฒันี้าและสุ�งเสุริมิีความีเป็้นี้อย่�ท้้�ดข้องพนัี้กงานี้ท้้�
นี้อกเหนี้่อไป้จุากด้านี้อาช้ิวอนี้ามัียในี้การิท้ำางานี้ จุึงกำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อความีเป็้นี้อย่�ท้้�
ของบุคลากริริวมีถึึงคริอบครัิวของบุคลากริ โคริงการิด้านี้การิสุ�งเสุริิมีสุุขภาพและ
โภชินี้าการิ โคริงการิสุนี้ับสุนุี้นี้การิออกกำาลัง และโคริงการิบริิหาริจุัดการิความีเคริ้ยด 
เป้็นี้ต้้นี้ โดยมี้ต้ัวอย�างผลดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

4ดููรายละเอีียดูโครงกิารเพืิ่�อีคว็ามเป็นอียู่ทีี่� ดีูขอีงบุคลากิรเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability  
5GRI 403-6

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการสนับสนุนความร้�ดำ�านการดำ้แลสุขภาพและโภชินาการทั่�ดำ่	

BDMS กำาหนี้ดโคริงการิเพ่�อสุนัี้บสุนุี้นี้ความีริ่้ด้านี้การิด่แลสุุขภาพและโภชินี้าการิท้้�ด้ของ
บุคลากริ เพ่�อให้สุุขภาพแข็งแริง และเป้็นี้ไป้ต้ามีเกณฑ์์มีาต้ริฐานี้การิต้ริวจุสุุขภาพป้ริะจุำา
ป้ี ซึ่ึ�งในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลในี้เคริ่อ BDMS ได้จุัดโคริงการิดังกล�าว เชิ�นี้ คลินี้ิกพนี้ักงานี้ 
(Staff Clinic) ท้้�ให้ความีริ่้เริ่�องการิด่แลสุุขภาพ โดยแพท้ย์ผ่้เชิ้�ยวชิาญท้้�ให้คำาป้ริึกษัาและ
ต้ริวจุวินี้ิจุฉัยเบ่�องต้้นี้ หากพบปั้ญหาสุุขภาพและจุำาเป็้นี้ต้้องรัิบการิริักษัาก็จุะสุ�งต้�อให้แก�
แพท้ย์เฉพาะท้างเพ่�อท้ำาการิริักษัาอย�างต้�อเนี้่�อง และมี้ต้ัวอย�างโคริงการิท้้�เก้�ยวข้อง

ต้วัอย�างโริงพยาบาลพญาไท้ 3 ดำาเนิี้นี้โคริงการิ “เบาหวานี้ริ่ไ้วก้�อนี้จุะสุาย” เพ่�อต้อบสุนี้อง
ยุท้ธุศาสุต้ร์ิขององค์กริด้านี้การิเป็้นี้องค์กริแห�งสุุขภาพและความีสุุข โดยวิเคริาะห์ข้อมี่ล
การิต้ริวจุสุุขภาพริ�างกายป้ริะจุำาป้ีโดยเฉพาะพนี้ักงานี้ท้้�อย่�ในี้ภาวะเสุ้�ยงต้�อโริคเบาหวานี้ 
ค่อ ค�านี้ำ�าต้าลในี้เล่อดมีากกว�า 100 มีิลลิกริัมีต้�อเดซึ่ิลิต้ริและมี้ค�านี้ำ�าต้าลเฉล้�ยสุะสุมี
มีากกว�า 5.7% ให้เข้าริ�วมีกิจุกริริมีริับฟื้ังความีริ่้เริ่�องโริคเบาหวานี้ อาหาริ การิออกกำาลัง
กายท้้�เหมีาะสุมีกับโริค และการิใชิ้ยา โดยแพท้ย์ นี้ักกายภาพบำาบัด นี้ักกำาหนี้ดอาหาริ
วชิิาชิพ้ และเภสุชัิกริ พริอ้มีดำาเนิี้นี้การิต้ดิต้ามีพฤติ้กริริมีและต้ดิต้ามีผลนี้ำ�าต้าลเฉล้�ยสุะสุมี
เป้็นี้ริายบุคคล

โครงการสนับสนุนการอำอำกกำาลังกาย		

BDMS ให้ความีสุำาคัญและสุนัี้บสุนุี้นี้การิออกกำาลังเพ่�อสุุขภาพท้้�ด้ของบุคลากริทุ้กคนี้ จุึง
กำาหนี้ดให้โริงพยาบาลในี้เคริ่อจุัดโคริงการิสุนี้ับสุนีุ้นี้การิออกกำาลังกาย เชิ�นี้ ริณริงค์การิ
เดนิี้ออกกำาลงักาย การิจุดัศน่ี้ยอ์อกกำาลงักาย หริอ่การิจุดัชิมีริมีและกจิุกริริมีเต้น้ี้ออกกำาลัง
ให้แก�บุคลากริ เป้็นี้ต้้นี้ โดยต้ัวอย�างริายละเอ้ยดการิดำาเนี้ินี้โคริงการิในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ� จุัดโคริงการิ BHH Healthy Me เพ่�อสุริ้างเสุริิมีสุุขภาพท้้�ด้
แก�พนี้ักงานี้ โดยสุนัี้บสุนุี้นี้ให้พนัี้กงานี้ท้้�เจุ็บป่้วยด้วยโริคไมี�ต้ิดต้�อเริ่�อริัง (NCDs) และ
พนี้ักงานี้ท้้�มี้ภาวะเสุ้�ยงเป้็นี้โริคอ้วนี้ให้ม้ีสุุขภาวะแข็งแริงและผลต้ริวจุสุุขภาพเป้็นี้ไป้ต้ามี
เป้า้หมีาย โดยกจิุกริริมีดงักล�าวจุะมีพ้ยาบาลต้ดิต้ามีการิออกกำาลงักายและการิป้ริบัเป้ล้�ยนี้
พฤต้ิกริริมี มี้ต้ัวแท้นี้ Health Coach คอยกริะตุ้้นี้การิออกกำาลังกาย และมี้ฝ่่ายท้ริัพยากริ
บคุคลต้ดิต้ามีผลลพัธุร์ิายเดอ่นี้ ผ�านี้แอป้พลเิคชินัี้และกลุ�มีไลนี้ ์และป้ริะเมีนิี้ภาวะสุขุภาพ
ริ�างกายจุากผลต้ริวจุสุุขภาพป้ริะจุำาป้ี

ผลดำาเนี้นิี้โคริงการิดงักล�าวพบว�า 29.92% ของสุมีาชิกิโคริงการิมีผ้ลต้ริวจุสุุขภาพผ�านี้เป้า้
หมีายท้้�ต้ั�งไว้ และสุมีาชิิกโคริงการิท้ั�งหมีดสุามีาริถึคุมีความีดันี้โลหิต้ได้ในี้ชิ�วงมีาต้ริฐานี้
และไมี�มีก้าริป้ริบัเพิ�มียาริกัษัาโริคความีดนัี้โลหติ้ นี้อกจุากนี้้�ยงัสุามีาริถึลดยาริกัษัาโริคความี
ดันี้โลหิต้ได้ 1 ริาย และสุามีาริถึหยุดยาริักษัาโริคความีดันี้โลหิต้ได้ 2 ริาย

ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิดังกล�าวพบว�าพนี้ักงานี้กลุ�มีเสุ้�ยงเป้็นี้โริคเบาหวานี้มี้ค�านี้ำ�าต้าลสุะสุมีนี้้อยกว�าหริ่อเท้�ากับ 7% และพนี้ักงานี้กลุ�มี
เป้น็ี้โริคเบาหวานี้ท้้�ไมี�เป้ล้�ยนี้เป้น็ี้กลุ�มีท้้�ริา้ยแริงขึ�นี้ มีค้�านี้ำ�าต้าลสุะสุมีนี้อ้ยกว�าหริอ่เท้�ากบั 8% นี้อกจุากนี้้�ยงัคาดว�าจุะชิ�วยใหพ้นี้กังานี้กลุ�มี
ท้้�มี้ริะดับค�านี้ำ�าต้าลในี้เล่อดเกินี้เกณฑ์์ มี้ความีริ่้และแนี้วท้างในี้การิด่แลสุุขภาพริ�างกายไมี�ให้อาการิริ้ายแริงขึ�นี้กว�าเดิมีและสุามีาริถึริักษัา
ริะดับนี้ำ�าต้าลในี้เล่อดในี้อย่�ในี้เกณฑ์์ป้กติ้ได้ ซึึ่�งจุะเป็้นี้ต้ัวอย�างพฤติ้กริริมีการิด่แลสุุขภาพด้านี้โภชินี้าการิท้้�ด้ให้แก�เพ่�อนี้ริ�วมีงานี้และลด
ภาริะค�าใชิ้จุ�ายในี้การิริักษัาอาการิท้้�เก้�ยวกับโริคเบาหวานี้ได้

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการดำ�านการจัดำการความเครียดำ	

BDMS ต้ริะหนี้กัดว้�างานี้บริกิาริดา้นี้สุขุภาพมีค้วามีกดดนัี้และสุามีาริถึสุ�งผลใหเ้กดิความีเคริย้ด
ต้�อพนัี้กงานี้โดยต้ริงท้ั�งท้างกายและสุุขภาพจิุต้ จุึงจัุดโคริงการิเพ่�อให้ความีริ่้ด้านี้การิจัุดการิ
ความีเคริ้ยดแก�บุคลากริ เชิ�นี้ การิจุัดสุถึานี้ท้้�ท้ำางานี้เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้ความีคิดสุริ้างสุริริค์ หริ่อการิ
ป้ริะเมิีนี้สุุขภาพจิุต้ของบุคลากริ เพ่�อกำาหนี้ดโคริงการิลดความีวิต้กกังวลและเอ่�อให้เกิดความี
สุบายใจุมีากขึ�นี้ริะหว�างการิท้ำางานี้ ซึ่ึ�งจุะสุ�งผลด้ต้�อป้ริะสุิท้ธุิภาพการิท้ำางานี้ โดยมี้ต้ัวอย�าง
โคริงการิเพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้การิบริิหาริจุัดการิความีเคริ้ยดในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

โริงพยาบาลกรุิงเท้พหาดใหญ�จัุดโคริงการิฝึ่กอบริมี “สุร้ิางสุขุด้วยสุติ้ในี้องค์กริ” เพ่�อต้อบสุนี้อง
กลยุท้ธุ์ด้านี้การิด่แลสุุขภาพจิุต้ใจุของพนี้ักงานี้ และสุอดคล้องต้ามีมีาต้ริฐานี้ Hospital 
Accreditation หัวข้อสุุขภาพจิุต้และการิท้ำาสุมีาธิุเนี้่�องจุากความีเคริ้ยดสุามีาริถึสุ�งผลให้เกิด
อุบัต้ิเหตุ้และเป้็นี้อันี้ต้ริายต้�อต้ัวพนี้ักงานี้และเกิดความีผิดพลาดในี้การิบริิการิ ริวมีท้ั�งอาจุสุ�ง
ผลกริะท้บท้างอาริมีณ์ด้านี้ลบถึึงคริอบคริัวพนี้ักงานี้ด้วยเชิ�นี้กันี้ โคริงการิดังกล�าวจุัดอบริมีให้
แก�ผ่้บริิหาริและพนัี้กงานี้ท้ั�งหมีด ซึึ่�งได้จัุดอบริมีในี้ริ่ป้แบบสัุมีมีนี้าเชิิงป้ฏิิบัต้ิการิออนี้ไลนี้์ 
(Online Workshop) ริะยะ 1 วันี้ เน่ี้�องจุากสุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 โดยม้ี
หัวข้อหลัก ได้แก� สุต้ิกับการิพัฒนี้าต้นี้ สุต้ิในี้การิท้ำางานี้ริ�วมีกันี้ และสุต้ิกับการิพัฒนี้าองค์กริ 
ซึ่ึ�งมี้ผ่้ผ�านี้การิอบริมีแล้ว 95% ของพนี้ักงานี้ท้ั�งหมีด ผ่้ท้้�ผ�านี้การิอบริมีจุะได้ริ�วมีท้ำากิจุกริริมี 
BHH กล้าด้ Happy Soul โดยให้สุ�งภาพกิจุกริริมีการินี้ั�งสุมีาธิุก�อนี้และหลังเลิกงานี้เพ่�อแลก
เป้็นี้คะแนี้นี้สุะสุมี ริวมีถึึงมี้การิสุ�ง สุต้ิสุต้อริ้�แชิริ์ เพ่�อแบ�งป้ันี้เริ่�องริาวด้ๆท้้�ได้จุากการินี้ำาสุมีาธุิ
และสุต้ิไป้ใชิ้ในี้ชิ้วิต้ป้ริะจุำาวันี้ ซึึ่�งพนี้ักงานี้นี้ำาไป้ใชิ้จุริิงในี้ด้านี้การิท้ำางานี้ การิป้ฏิิบัต้ิกิจุวัต้ริ
ป้ริะจุำาวันี้ การิใชิ้จุ�ายเงินี้ และการิออกกำาลังกาย ริวมีถึึงการิต้ิดต้ามีให้เป้็นี้วิถึ้ขององค์กริ และ
ต้ัวอย�างผลดำาเนี้ินี้โคริงการิในี้การิการิป้ฏิิบัต้ิงานี้ เชิ�นี้ ลดอัต้ริาการิจุัดยาคลาดเคล่�อนี้ในี้ห้อง
ยาได้หลังจุากริ�วมีโคริงการิฝ่ึกอบริมีดังกล�าว

โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุินี้ ดำาเนี้ินี้โคริงการิ Stop Staff Stress เพ่�อต้อบสุนี้องกลยุท้ธุ์ด้านี้
ความีป้ลอดภัยของคนี้ไขแ้ละบคุลากริ โดยดแ่ลรัิกษัาสุภาพจิุต้ใจุของบุคลากริท้้�ต้อ้งป้ฏิบิตั้หินี้า้ท้้�
เพิ�มีขึ�นี้ในี้สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 และได้ริับผลกริะท้บต้�อสุภาพจิุต้ใจุด้านี้
ความีเคริ้ยดและอาการิซึ่ึมีเศริ้า เนี้่�องจุากกดดันี้จุากผ่้ป่้วย ญาต้ิ หริ่อการิท้้�ต้้องอย่�ห�างจุาก
คริอบครัิวเน่ี้�องจุากเป็้นี้ผ่ท้้้�มีค้วามีเสุ้�ยงในี้การิท้้�จุะติ้ดเชิ่�อได้ โคริงการิดังกล�าวดำาเนี้นิี้การิสุำาริวจุ
และป้ริะเมีินี้เพ่�อคัดแยกบุคลากริต้ามีริะดับความีเคริ้ยดเพ่�อออกแบบกิจุกริริมีให้เหมีาะสุมีกับ
แต้�ละกลุ�มีโดยผ่้จุัดการิแผนี้กศ่นี้ย์จุิต้เวชิ และท้้มีสุหสุาขา โดยมี้ริายละเอ้ยดกลุ�มีความีเคริ้ยด
ดังนี้้� 

กลิุ่มคว่ามเครีย่ดส่ง
นี้ัดพบจุิต้แพท้ย์เพ่�อป้ริะเมีินี้และให้ความี
ชิ�วยเหล่อด้านี้จุิต้ใจุ เพ่�อริะบายความีไมี�

สุบายใจุ ท้ำาจุิต้บำาบัด หริ่อให้ยาคลายกังวล

ในี้ริายท้้�มี้ความีเคริ้ยดสุ่งและต้ิดต้ามีอาการิ

กลิุ่มคว่ามเครีย่ดป็านกลิาง
ผ่้เชิ้�ยวชิาญจุัดกิจุกริริมีดนี้ต้ริ้บำาบัด
(Music Therapy) และศิลป้ะบำาบัด 
(Art Therapy) 2 คริั�งต้�อสุัป้ดาห์

กลิุ่มคว่ามเครีย่ดตำ�า
ให้ความีริ่้เก้�ยวกับสุุขภาพจุิต้

นี้ัดสุัมีภาษัณ์พนี้ักงานี้เพ่�อริับฟื้ังป้ัญหาและ
ให้คำาแนี้ะนี้ำา พริ้อมีจุัดกิจุกริริมี

ให้กำาลังใจุซึ่ึ�งกันี้และกันี้ 

เชิ�นี้ เข้ยนี้ข้อความีให้กำาลังใจุ

โคริงการิดังกล�าวจุะสุนี้ับสุนีุ้นี้ให้พนี้ักงานี้เกิดพฤต้ิกริริมีในี้การิออกกำาลังกายและหันี้มีา
ด่แลสุุขภาพของต้นี้เองอย�างต้�อเน่ี้�อง ได้ใชิ้เวลาว�างให้เกิดผลป้ริะโยชิน์ี้ ผ�อนี้คลาย
ความีเคริย้ดจุากการิท้ำางานี้ เกิดความีสัุมีพันี้ธ์ุท้้�ดจุ้ากการิท้ำากจิุกริริมีริ�วมีกันี้ ในี้กลุ�มีเพ่�อนี้
ริ�วมีงานี้ ริวมีท้ั�งสุามีาริถึใชิ้โอกาสุนี้้�ชิวนี้คนี้ในี้คริอบคริัวริ�วมีออกกำาลังกายไป้ด้วยกันี้ เกิด
ความีสัุมีพันี้ธ์ุท้้�ด้ในี้คริอบครัิวได้เชิ�นี้กันี้ และโคริงการิดังกล�าวยังสุามีาริถึท้ำาให้การิใชิ้
สุวัสุดิการิการิริักษัาพยาบาลจุากโริคท้้�ป้้องกันี้ได้ลดลง
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โคริงการิดงักล�าวจุะท้ำาใหบ้คุลากริมีค้วามีริ่ค้วามีเขา้ใจุในี้การิบริหิาริจุดัการิความีเคริย้ดจุากการิท้ำางานี้และสุามีาริถึป้ฏิบิตั้หินี้า้ท้้�ไดอ้ย�าง
มี้ป้ริะสุิท้ธุิภาพ ก�อให้เกิดความีสุุขและคุณภาพชิ้วิต้ท้้�ด้ขึ�นี้ อ้กท้ั�งองค์กริสุามีาริถึลดค�าใชิ้จุ�ายในี้การิริักษัาพยาบาลบุคลากริกลุ�มีภาวะ
เคริ้ยดลง และให้บุคลากริเหล�านี้้�เป้็นี้แบบอย�างท้้�ด้และสุามีาริถึแนี้ะนี้ำาผ่้ริับบริิการิต้�อไป้ได้

นี้อกจุากนี้้� โริงพยาบาลพญาไท้ 3 ดำาเนิี้นี้โคริงการิจัุดท้ำาแบบป้ริะเมิีนี้สุขุภาพจิุต้ให้พนัี้กงานี้ เพ่�อคัดกริองผ่ท้้้�มีสุ้ขุภาพจิุต้ต้ำ�ากว�าเกณฑ์ ์ให้
ไดเ้ขา้ริบัฟื้งัการิบริริยายความีริ่ด้า้นี้สุขุภาพจุติ้จุากผ่เ้ชิ้�ยวชิาญ และท้ำาแบบป้ริะเมีนิี้หลงัจุบการิบริริยาย เพ่�อวเิคริาะหแ์ละคดักริองพนี้กังานี้
กลุ�มีสุุขภาพจุิต้ต้ำ�ากว�าเกณฑ์์จุนี้มี้ภาวะเป้็นี้โริคซึ่ึมีเศริ้าให้เข้าริับคำาป้ริึกษัากับผ้่เช้ิ�ยวชิาญเป้็นี้ริายบุคคล ซึ่ึ�งโคริงการิดังกล�าวจุะชิ�วยให้
พนี้กังานี้ลดความีเคริย้ด ความีวติ้กกังวล สุามีาริถึป้ริบัทั้ศนี้คต้ใินี้การิท้ำางานี้และในี้ชิว้ติ้ป้ริะจุำาวนัี้ สุามีาริถึท้ำางานี้ไดอ้ย�างม้ีป้ริะสุทิ้ธุภิาพ 
และม้ีความีสุขุ และองค์กริสุามีาริถึท้ริาบถึงึปั้ญหาสุขุภาพจิุต้ของพนัี้กงานี้และแก้ไขได้ต้ริงจุดุ เพ่�อลดอัต้ริาการิเขา้รัิบการิรัิกษัาด้วยภาวะ
สุุขภาพจุิต้ของพนี้ักงานี้

โครงการสนับสนุนสุขภาพและความเป็็นอำย้่ทั่�ดำ่ภายใติ�สถานการณ์การแพร่ระบาดำ	COVID-19		

โครงการสุขภาพดำ่	ชิ่วีม่สุข	–	3อำ.	อำาหาร	อำารมณ์	อำอำกกำาลังกาย

โริงพยาบาลกรุิงเท้พภ่เก็ต้และโริงพยาบาลด้บุกดำาเนี้ินี้โคริงการิเสุริิมีสุร้ิางภ่มิีคุ้มีกันี้ 
COVID-19 ให้กับบุคลากริ เพ่�อลดความีเสุ้�ยงในี้การิแพริ�กริะจุายหริ่อริับเชิ่�อและลดความี
เสุ้�ยงของความีรุินี้แริงจุากการิติ้ดเชิ่�อ ควบค่�ไป้กับการิริณริงค์ใหสุ้วมีใสุ�อุป้กริณ์ป้อ้งกันี้เพ่�อ
ให้มี้ความีพร้ิอมีท้้�ป้ฏิิบัต้ิงานี้อย�างม้ีป้ริะสุิท้ธุิภาพ ซึึ่�งผลดำาเนี้ินี้โคริงการิดังกล�าวสุ�งผลให้ 
98.7%6 บุคลากริท้างการิแพท้ย์และบุคลากริทั้�วไป้ได้ริับวัคซึ่้นี้และดำาเนี้ินี้การิฉ้ดกริะตุ้้นี้
เข็มี 3 (Booster) ให้แก�ผ่้ท้้�สุมีัคริใจุ

โริงพยาบาลสุมีติ้เิวชิ ศริร้ิาชิา ดำาเนี้นิี้โคริงการิสุวสัุดกิาริ SSH Happy Rice ในี้สุถึานี้การิณ์
การิแพริ�ริะบาด COVID-19 ซึึ่�งต้�อยอดจุากผลสุำาริวจุความีผ่กพันี้ของพนัี้กงานี้ปี้ 2563  
ในี้ป้ริะเด็นี้ต้้องการิให้ชิ�วยสุนี้ับสุนีุ้นี้เริ่�องอาหาริกลางวันี้ เพ่�อชิ�วยแบ�งเบาภาริะค�าใชิ้จุ�าย 
โคริงการิดงักล�าวดำาเนี้นิี้การิโดยคณะกริริมีการิสุวัสุดกิาริริ�วมีกบัแผนี้กท้ริพัยากริบคุคลในี้
การิจุดัสุริริอาหาริและผลไมีใ้หแ้ก�พนี้กังานี้ท้กุวนัี้พธุุของสุปั้ดาหแ์ละติ้ดต้ามีริะดบัความีพงึ
พอใจุต้ลอดริะยะเวลาดำาเนี้ินี้โคริงการิ 

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลพญาไท้ 1 ดำาเนี้ินี้โคริงการิ “สุุขภาพด้ ชิ้ว้มี้สุุข” สุอดคล้องต้ามี
กลยุท้ธ์ุการิด่แลพนัี้กงานี้และกริะตุ้้นี้ให้พนัี้กงานี้ต้ริะหนัี้กเห็นี้ถึึงความีสุำาคัญในี้การิด่แล
และป้ริบัเป้ล้�ยนี้พฤต้กิริริมีสุขุภาพริวมีท้ั�งสุ�งเสุริมิีการิดแ่ลสุขุภาพเชิิงป้อ้งกนัี้ ซึ่ึ�งดำาเนี้นิี้การิ
ในี้ริ่ป้แบบโคริงการิ Let’s Get Healthy ท้้�บ่ริณาการิศาสุต้ริ์ Total Lifestyle 
Modification (TLM) สุำาหริับพนี้ักงานี้ท้้�มี้ดัชินี้้มีวลกาย (BMI) มีากกว�า 25 ให้ลดลงอย�าง
นี้้อย 10% ของค�า BMI เดิมี โดยวิเคริาะห์ผลการิต้ริวจุสุุขภาพป้ริะจุำาป้ีแล้วแบ�งกลุ�มีต้ามี
สุภาวะสุขุภาพ ก�อนี้จุดักจิุกริริมีสุ�งเสุริมิีสุขุภาพ 3อ. ได้แก� อาหาริ อาริมีณ์ และออกกำาลงักาย
ให้เหมีาะสุมีกับแต้�ละกลุ�มี 

โคริงการิดังกล�าวจุะสุนี้ับสุนีุ้นี้ให้พนี้ักงานี้มี้สุุขภาพกายสุุขภาพใจุท้้�แข็งแริง เกิดความี
กริะฉบักริะเฉง คล�องแคล�ว สุามีาริถึป้ฏิบิตั้งิานี้ไดอ้ย�างเต้ม็ีท้้� และเป้น็ี้ต้น้ี้แบบในี้การิสุริา้ง
สุุขภาพท้้�ด้พริ้อมีสุ�งต้�อวิธุ้การิด่แลสุุขภาพให้กับเพ่�อนี้ริ�วมีงานี้ คริอบคริัวและคนี้ใกล้ชิิด 
อ้กท้ั�งสุามีาริถึลดการิใชิ้วงเงินี้สุิท้ธิุ�สุวัสุดิการิรัิกษัาพยาบาลต้�อปี้ลงได้ และสุ�งเสุริิมีภาพ
ลักษัณ์การิเป็้นี้องค์กริบริิการิด้านี้สุุขภาพให้เป็้นี้มี่ออาชิ้พ ซึึ่�งจุะสุร้ิางความีมัี�นี้ใจุให้แก�ให้
ผ่้ริับบริิการิและเชิ่�อมีั�นี้ต้�อโริงพยาบาลต้�อไป้ 

6บุคลากิรทีี่� ไม่ไดู้รับวั็คซีน เนื�อีงจากิสูภาพิ่ร่างกิายหรือีลาศึกิษัาต่ิอี เป็นต้ิน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564

134



โครงการพัฒนาความเป็็นอำย้่ทั่�ดำ่ขอำงแพทัย์ในอำงค์กร7

โริงพยาบาลกริงุเท้พอดุริ ดำาเนิี้นี้โคริงการิเพ่�ออำานี้วยความีสุะดวกดา้นี้สิุ�งแวดลอ้มี ความีเป้น็ี้อย่�ในี้ช้ิวติ้ป้ริะจุำาวนัี้ และสุ�งเสุริมิีสุขุภาพของ
แพท้ย์ เพ่�อสุริ้างแริงจุ่งใจุท้างบวกว�าแพท้ย์ท้้�ม้ีความีสุุขกับการิป้ฏิิบัต้ิงานี้จุะสุามีาริถึสุ�งผลบวกต้�อความีพึงพอใจุของผ่้เข้าริับบริิการิ จุึง
ดำาเนิี้นี้โคริงการิอำานี้วยความีสุะดวกแพท้ย์ให้พร้ิอมีป้ฏิิบัต้ิงานี้ต้ามีต้าริางออกต้ริวจุ เชิ�นี้ จุัดสุริริเสุ่�อกาวน์ี้พร้ิอมีใชิ้ให้แพท้ย์ทุ้กท้�านี้ 
สุวสัุดกิาริอาหาริแพท้ยต์้ามีต้าริางการิออกต้ริวจุ บริกิาริริบัสุ�งแพท้ยร์ิะหว�างท้้�พกักบัท้้�ท้ำางานี้ สุวสัุดกิาริดา้นี้การิริกัษัาพยาบาล การิเย้�ยมี
ไข้แพท้ย์และคริอบคริัว สุวัสุดิการิด้านี้การิสุ�งเสุริิมีสุุขภาพแพท้ย์ ต้ริวจุสุุขภาพป้ริะจุำาป้ี วัคซ้ึ่นี้ต้ามีฤด่กาล บริิการิห้องพักผ�อนี้ขณะ 
ริอต้ริวจุ ริวมีถึึงดำาเนี้ินี้การิท้างธุุริการิให้แพท้ย์ โคริงการิดังกล�าวจุะสุนัี้บสุนุี้นี้ความีสุะดวกให้แพท้ย์พริ้อมีเข้าด่แลรัิกษัาผ่้ป่้วยอย�างมี่อ
อาชิ้พได้ต้ลอดเวลาและท้ันี้ท้�วงท้้ และชิ�วยให้การิป้ฏิิบัต้ิหนี้้าท้้�ในี้โริงพยาบาลของแพท้ย์เป้็นี้ไป้อย�างสุะดวกสุบายและป้ลอดภัย สุ�งผลให้ 
การิริักษัาเกิดป้ริะสุิท้ธุิภาพท้้�ด้ท้้�สุุดแก�ผ่้ริับบริิการิ

โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธิุนี้ ดำาเนิี้นี้โคริงการิดแ่ลความีเป็้นี้อย่�ท้้�ดข้องแพท้ย์เพ่�อจุง่ใจุและรัิกษัาแพท้ย์ใหท้้ำางานี้อย่�กบัโริงพยาบาลอย�าง
ยั�งย่นี้ มี้ความีสุุขในี้การิท้ำางานี้ริ�วมีกับเพ่�อนี้ริ�วมีงานี้และกลุ�มีแพท้ย์ในี้โริงพยาบาล สุ�งผลถึึงการิด่แลริักษัาผ้่ป้่วยท้้�มี้ป้ริะสิุท้ธิุภาพ โดย
จุัดสุริริอาหาริสุำาหริับแพท้ย์เวริ ด่แลความีเป้็นี้อย่�ในี้ห้องพักแพท้ย์ (Doctor Lounge) เชิ�นี้ มีุมีของว�าง มีุมีอาหาริ มีุมีพักผ�อนี้ และมีุมี
บันี้เท้ิง มี้การิเป้ิดรัิบฟื้ังความีคิดเห็นี้และข้อเสุนี้อแนี้ะของแพท้ย์และท้ันี้ต้แพท้ย์ผ�านี้การิจุัดป้ริะชิุมีริะหว�างผ้่บริิหาริ (ผ้่อำานี้วยการิโริง
พยาบาลและผ่้อำานี้วยการิแพท้ย์) เป้็นี้ป้ริะจุำาทุ้กเด่อนี้ และดำาเนี้ินี้การิป้ริะเมีินี้ความีพึงพอใจุของแพท้ย์ทุ้กฝ่่ายจุากการิสุำาริวจุป้ริะจุำาป้ี 
(BDMS-Physician Engagement) ริวมีท้ั�งดแ่ลแพท้ยแ์ละท้นัี้ต้แพท้ยก์ริณม้ีก้าริจุดัเล้�ยงภายในี้ หริอ่งานี้เล้�ยงขอบคณุแพท้ย ์ซึ่ึ�งผลดำาเนี้นิี้
โคริงการิพบว�าอตั้ริาการิคงอย่�ของแพท้ยส์ุง่ขึ�นี้ ลดอตั้ริาการิลาออกของแพท้ย ์และผลดำาเนี้นิี้งานี้ของแพท้ยอ์ย่�เกณฑ์ด์เ้ท้้ยบกบัโริงพยาบาล
ในี้เคริ่อท้ั�งหมีด

7GRI 401-2
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สถิติิผู้ลดำำาเนินงานดำ�านอำาชิ่วอำนามัยและความป็ลอำดำภัย8,9

ผู้ลการดำำาเนินงาน* หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

จำานวนชิั�วโมงในการป็ฎิบัติิงาน	(Number	of	Hours	Worked)	

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ ชิั�วโมีง 54,828,850 55,015,253 49,402,046 49,136,115

ผ่้ริับเหมีา ชิั�วโมีง 12,736,913  13,759,384  12,872,439  12,518,483 

การบาดำเจ็บจากการทัำางาน	(Work-related	Injury)10

กิาริเส่่ย่ชื้่วิตัอันเน้�องมูาจัากิกิาริบาดเจั็บจัากิกิาริที่ำางาน (Number of Fatalities as a consequence of work-related injuries)

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ 0 0 0 0

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ 0 0 0 0

อัตัริากิาริเส่่ย่ชื้่วิตัอันเน้�องมูาจัากิกิาริบาดเจั็บจัากิกิาริที่ำางาน (Rate of Fatalities as a result of work-related injury)

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0 0 0 0

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0 0 0 0

กิาริบาดเจั็บข้ั�นริุนแริงอันเน้�องมูาจัากิกิาริที่ำางาน (Number of High-consequence work-related injuries) 

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ 0 0 0 0

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ 0 0 0 0

อัตัริากิาริบาดเจั็บข้ั�นริุนแริงอันเน้�องมูาจัากิกิาริที่ำางาน (Rate of High-consequence work-related injuries)

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0 0 0 0

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0 0 0 0

กิาริบาดเจั็บอันเน้�องมูาจัากิกิาริที่ำางานที่่�บันที่้กิได้ (Number of recordable work-related injuries ) 

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ 477 478 345 296

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ 30 54 34 43

อัตัริากิาริบาดเจั็บอันเน้�องมูาจัากิกิาริที่ำางานที่่�บันที่้กิได้ (Rate of  recordable work-related injuries)

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

8.70 8.69 6.98 6.02

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

2.36 3.92 2.64 3.43

8GRI 403-9 
9GRI 403-10 
10นับเฉพิ่าะกิรณีเข็มทิี่�มติำา มีดูบาดู สัูมผัสูสูารคัดูหลั�ง และกิรณีบาดูเจ็บจากิกิารที่ำางานทีี่� ต้ิอีงรับกิารรักิษัามากิกิว่็ากิารปฐมพิ่ยาบาลเบื�อีงต้ิน
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8GRI 403-9 
9GRI 403-10 
10นับเฉพิ่าะกิรณีเข็มทิี่�มติำา มีดูบาดู สัูมผัสูสูารคัดูหลั�ง และกิรณีบาดูเจ็บจากิกิารที่ำางานทีี่� ต้ิอีงรับกิารรักิษัามากิกิว่็ากิารปฐมพิ่ยาบาลเบื�อีงต้ิน

ผู้ลการดำำาเนินงาน หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข�อำม้ล

2561 2562 2563 2564

การเจ็บป็่วยจากการทัำางาน	(Work-related	Ill	Health)11

กิาริบาดเจั็บถ้งข้ั�นหยุ่ดงานข้องพนักิงาน (Number of injuries that led to loss time) 

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ 2 5 3 1

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ 2 15 6 5

ส่ถิตัิอัตัริากิาริบาดเจั็บถ้งข้ั�นหยุ่ดงานข้องพนักิงาน (Loss Time Injury Frequncy Rate (LTIFR))

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0.036 0.091 0.061 0.020

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0.157 1.090 0.466 0.399

กิาริเส่่ย่ชื้่วิตัอันเน้�องมูาจัากิกิาริเจั็บป่วย่จัากิกิาริที่ำางาน (Number of Fatalities as a result of work-related ill health) 

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ 0 0 0 0

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ 0 0 0 0

กิาริเจั็บป่วย่จัากิกิาริที่ำางานที่่�บันที่้กิได้ (Number of recordable work-related ill health)

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ 7 2 0 4

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ 5 10 3 1

อัตัริากิาริเจั็บป่วย่อันเน้�องมูาจัากิกิาริที่ำางานที่่�บันที่้กิได้ - OIFR (Rate of recordable work-related ill health)

พนี้ักงานี้และบุคลากริท้างการิแพท้ย์ กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0.128 0.036 0.000 0.081

ผ่้ริับเหมีา กริณ้ต้�อ 1,000,000 ชิั�วโมีง
การิท้ำางานี้

0.393 0.727 0.233 0.080

หมีายเหตุ้ 

*ขยายขอบเขต้การิริายงานี้ข้อมี่ลด้านี้อาชิ้วอนี้ามีัยและความีป้ลอดภัยในี้ป้ี 2564 เท้้ยบกับข้อมี่ลท้้�เป้ิดเผยในี้ป้ี 2563 ดังนี้้�

ขอบเขต้การิริายงานี้ป้ี 2563

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พพัท้ยา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริะยอง
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงใหมี�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริาชิสุ้มีา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 1
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 3
 • โริงพยาบาลพญาไท้ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลพญาไท้ นี้วมีินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุินี้

ขอบเขต้การิริายงานี้เพิ�มีเต้ิมีป้ี 2564

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิ
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 2

11นับเฉพิ่าะกิรณีทีี่� ไดู้รับกิารยืนยันจากิแพิ่ที่ย์อีาชี้ว็เว็ช้ศาสูติร์

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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ส่วนร่วมกับชุ้มช้นและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

กี่ารดูำาเนินของธุุรกี่ิจในปัจจุบันสี่ามารถสี่่งผู้ลกี่ระทบต่่อชุ้มช้นและสี่ังคมซึ่�งม่ความต่ื�นต่ัวถึงผู้ลกี่ระทบจากี่กี่าร
ดูำาเนินธุุรกิี่จมากี่ข้�น และข้อมูลของผู้ลกี่ระทบดูังกี่ล่าวยังสี่ามารถเข้าถึงหรือเผู้ยแพร่ไดู้อย่างรวดูเร็ว BDMS จึง
กี่ำาหนดูแนวทางดูำาเนินงานเพ่�อแสี่ดูงความมุ่งมั�นต่่อกี่ารดููแลชุ้มช้นและสี่ังคม รวมทั�งป้องกี่ันความเส่ี่�ยงท่�สี่ามารถ
สี่่งผู้ลกี่ระทบต่่อช้ื�อเส่ี่ยงองค์กี่ร รวมทั�งสี่นับสี่นุนอุปกี่รณ์ทางกี่ารแพทย์และความรู้ดู้านความปลอดูภัยเพ่�อให้กี่าร
ดูำาเนินธุุรกิี่จขององค์กี่รและผูู้้ม่สี่่วนไดู้เส่ี่ยเป็นไปอย่างราบรื�นจากี่กี่ารไดู้รับความร่วมมือท่�ดู่จากี่ชุ้มช้นท้องถิ�นหรือ
ภาครัฐ 

การสร�างส่วนร่วมและแนวทัางการดำำาเนินกิจกรรมเพ่�อำสังคม	

BDMS ต้ริะหนี้ักถึึงผลกริะท้บท้้�อาจุเกิดขึ�นี้ต้�อชิุมีชินี้ริอบโริงพยาบาลจุากการิดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุ จุึงกำาหนี้ดให้ฝ่่ายกิจุการิสุังคมีเพ่�อการิพัฒนี้า
อย�างยั�งย่นี้และฝ่่ายท้้�เก้�ยวข้องริ�วมีดำาเนี้ินี้การิสุร้ิางการิมี้สุ�วนี้ริ�วมีกับชุิมีชินี้ผ�านี้การิลงพ่�นี้ท้้�เพ่�อเก็บข้อม่ีลและรัิบท้ริาบถึึงป้ริะเด็นี้ความี
คาดหวังต้�อการิดำาเนี้ินี้งานี้ของ BDMS เพ่�อกำาหนี้ดกริอบการิดำาเนี้ินี้โคริงการิเพ่�อแก้ปั้ญหาและพัฒนี้าความีสุัมีพันี้ธุ์สุอดคล้องกับความี
ต้้องการิและผลการิสุริ้างสุ�วนี้ริ�วมีกับชิุมีชินี้ 

ติัวอำย่างการสร�างส่วนร่วมกับชิุมชิน	ป็ี	2564	–	โครงการ	“ชิุมชินสัมพันธุ์”	(Neighborhood	Club)

โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�ดำาเนิี้นี้โคริงการิ “ชิุมีชินี้สัุมีพันี้ธ์ุ” (Neighborhood 
Club) เพ่�อจุดักจิุกริริมีใหค้วามีริ่ด้า้นี้สุขุภาพท้้�เป้น็ี้ป้ริะโยชินี้ส์ุำาหริบัชิมุีชินี้ในี้ซึ่อยศน่ี้ยว์จิุยั
ริอบโริงพยาบาล เชิ�นี้ การิจัุดกจิุกริริมีต้ริวจุสุขุภาพเบ่�องต้น้ี้ การิใหค้วามีริ่ด้้านี้สุขุภาพโดย
แพท้ย ์กจิุกริริมีสุนัี้ท้นี้าการิ การิริ�วมีพบป้ะพด่คยุแลกเป้ล้�ยนี้ความีคดิเหน็ี้ของคนี้ในี้ชิมุีชินี้
ท้้�มี้ต้�อองค์กริ และริับป้ริะท้านี้อาหาริริ�วมีกันี้ 

ในี้ป้ ี2564 โคริงการิดงักล�าวมีุ�งเนี้น้ี้การิสุ�งเสุริมิีสุขุภาพใหม้ีภ้ม่ีคิุม้ีกนัี้โริคภายใต้สุ้ถึานี้การิณ์
การิริะบาดของ COVID-19 โดยการิริณริงค์เชิิญชิวนี้ให้สุมีาชิิกชิุมีชินี้สัุมีพันี้ธุ์ และเพ่�อนี้
บา้นี้ท้้�อาศยัในี้ซึ่อยศน่ี้ยว์จิุยั ริวมีไป้ถึึงริา้นี้คา้ และจุกัริยานี้ยนี้ต้ร์ิบัจุา้ง ใหร้ิบัการิฉ้ดวคัซึ่น้ี้
และมี้การิต้ิดต้ามีการิเข้าริับวัคซึ่้นี้ให้ได้คริบถึ้วนี้เพ่�อสุ�งเสุริิมีสุุขภาพในี้ริะยะยาว

ผลดำาเนิี้นี้โคริงการิในี้ปี้ 2564 ม้ีผ่เ้ขา้ริ�วมีกิจุกริริมีกว�า 470 ริาย และม้ีขอ้เสุนี้อแนี้ะ ให้จุดั
ท้ำาโคริงการิท้้�เอ่�ออำานี้วยความีสุะดวกให้กับชุิมีชินี้ เพ่�อนี้บ้านี้ริอบข้างของโริงพยาบาลอย�าง
สุมีำ�าเสุมีอ ให้มี้สุุขภาพท้้�ด้เสุริิมีภ่มีิคุ้มีกันี้ เพ่�อป้้องกันี้ COVID-19 ท้้�กำาลังริะบาด นี้อกจุาก
นี้้�ยังเป้็นี้การิสุริ้างความีสุัมีพันี้ธุ์ท้้�ด้กับชิุมีชินี้และผ่้มี้สุ�วนี้ได้สุ�วนี้เสุ้ยกับองค์กริ ซึ่ึ�งเป้็นี้การิ
สุ�งเสุริิมีโอกาสุท้างธุุริกิจุจุากการิเพิ�มีโอกาสุท้้�กลุ�มีสุมีาชิิกโคริงการิจุะกลับมีาใชิ้บริิการิท้้� 
โริงพยาบาลกริงุเท้พสุำานัี้กงานี้ใหญ� และยงัเป้น็ี้การิสุริา้งคณุค�าท้างสุงัคมีต้�อชิมุีชินี้และผ่ม้ี้
สุ�วนี้ได้สุ�วนี้เสุย้โดยริอบโริงพยาบาล ให้มีค้วามีต้ริะหนัี้กต้�อการิดแ่ลสุุขภาพของตั้วเองมีาก
ขึ�นี้ เจุ็บป้่วยนี้้อยลง มี้คุณภาพชิ้วิต้ท้้�ด้ และสุ�งผลให้ชิุมีชินี้เข้มีแข็งในี้แง�สุุขภาพและสุภาพ
แวดล้อมีท้้�ชิ�วยกันี้ด่แลให้ไมี�เกิดการิบาดเจุ็บหริ่อเสุ้ยชิ้วิต้ก�อนี้เวลาอันี้ควริ

ส่วนร่วมกับชิุมชินและการเข�าถึงบริการทัางการแพทัย์
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แนวทัางการดำำาเนินกิจกรรมเพ่�อำสังคม	BDMS

Sharing	Hands
มีุ�งเนี้้นี้การิบริิจุาคเพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้การิ
เข้าถึึงบริิการิด้านี้สุุขภาพแก�ผ่้ด้อย

โอกาสุในี้ชิุมีชินี้และสุังคมี

Caring	Heart
มีุ�งเนี้้นี้การิให้ความีริ่้ด้านี้สุุขภาพเชิิง
ป้้องกันี้ต้ามีป้ริะเด็นี้ด้านี้สุุขภาพของ
ชิุมีชินี้และสุังคมี ริวมีถึึงสุนี้ับสุนีุ้นี้
โคริงสุริ้างพ่�นี้ฐานี้หริ่อวัคซึ่้นี้เพ่�อ

สุนี้ับสุนีุ้นี้สุุขภาพและคุณภาพชิ้วิต้ของ
ชิุมีชินี้

Collaborating	Health
มีุ�งเนี้้นี้ความีริ�วมีมี่อกับผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ย
เพ่�อสุ�งเสุริิมีสุุขภาพของชิุมีชินี้และ

สุังคมีผ�านี้การิใชิ้ผลิต้ภัณฑ์์หริ่อบริิการิ
ของบริิษััท้

Sharing	Hands	–	การบริจาคและสนับสนุนการเข�าถึงบริการดำ�านสุขภาพ1	

BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิกิจุกริริมีบริิจุาคและสุนี้ับสุนีุ้นี้การิเข้าถึึงบริิการิด้านี้สุุขภาพแก�ผ้่ด้อยโอกาสุในี้ชิุมีชินี้และสุังคมี ในี้ริ่ป้แบบการิ
สุนี้ับสุนุี้นี้อุป้กริณ์การิแพท้ย์และการิต้ริวจุสุุขภาพ เพ่�อสุนัี้บสุนุี้นี้ความีป้ลอดภัยและความีเป็้นี้อย่�ท้้�ด้ของชุิมีชินี้ในี้สัุงคมีริวมีถึึงกลุ�มี 
เป้ริาะบางและผ่้ด้อยโอกาสุ โดยมี้ต้ัวอย�างริายละเอ้ยดการิดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

โครงการรับบริจาคโลหิติ

โริงพยาบาลกรุิงเท้พจุนัี้ท้บุริร้ิ�วมีกับเหล�ากาชิาดจัุนี้ท้บุริแ้ละธุนี้าคาริเลอ่ดโริงพยาบาลพริะ
ป้กเกลา้จุนัี้ท้บรุิ ้ดำาเนี้นิี้โคริงการิริบับริจิุาคโลหติ้ต้ั�งแต้�ป้ ี2559 และต้�อเนี้่�องจุนี้ถึงึป้ ี2564 
เป้็นี้ป้ีท้้� 6 เพ่�อสุ�งเสุริิมีให้ป้ริะชิาชินี้ในี้จุังหวัดจุันี้ท้บุร้ิและพนัี้กงานี้โริงพยาบาลกริุงเท้พ
จุันี้ท้บุริ้ เป้็นี้สุ�วนี้หนี้ึ�งในี้การิชิ�วยเหล่อเพ่�อนี้มีนีุ้ษัย์ผ�านี้การิบริิจุาคโลหิต้เพ่�อใชิ้ในี้การิชิ�วย
ชิ้วิต้ผ่้ป่้วย และเพ่�อบริริเท้าสุถึานี้การิณ์ธุนี้าคาริเล่อดม้ีเล่อดสุำาริองไมี�เพ้ยงพอต้�อความี
ต้อ้งการิของผ่ป่้้วยท้้�ริบัรัิกษัาตั้วในี้โริงพยาบาล โดยเฉพาะการิรัิกษัากลุ�มีผ่ท้้้�ได้ริบับาดเจุบ็
จุากอบุตั้เิหต้แุละผ่ป่้้วยท้้�เขา้ริบัการิผ�าต้ดั เป้น็ี้ต้น้ี้ โดยโคริงการิดังกล�าวป้ริะชิาสุมัีพันี้ธ์ุผ�านี้
ชิ�องท้างออนี้ไลนี้แ์ละโป้สุเต้อร์ิป้ริะชิาสุมัีพนัี้ธุภ์ายในี้โริงพยาบาล ซึ่ึ�งผ่ท้้้�จุะเขา้บริจิุาคต้อ้ง
ผ�านี้เกณฑ์์การิต้ริวจุสุุขภาพอย�างเคริ�งครัิดก�อนี้ท้ำาการิบริิจุาค สุ�งผลให้ผ่้ริ�วมีโคริงการิม้ี
ความีต้ริะหนี้ักต้�อสุุขภาพของต้ัวเองมีากขึ�นี้ผ�านี้ผลการิต้ริวจุเล่อด

1ดููรายละเอีียดูโครงกิารดู้านกิารบริจาคและสูนับสูนุนกิารเข้าถึงบริกิารดู้านสุูขภาพิ่เพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability

สุขผู้้�ให�	ส้่ใจผู้้�รับ

โริงพยาบาลกริงุเท้พริะยองดำาเนี้นิี้โคริงการิ สุขุผ่ใ้ห ้สุ่�ใจุผ้่ริบั ซึ่ึ�งเป้น็ี้โคริงการิจุดัหาและริบั
บริจิุาคหนัี้งสุอ่เริย้นี้อปุ้กริณ์การิเริย้นี้การิสุอนี้ อปุ้กริณ์กฬ้า ต้ลอดจุนี้สุิ�งของท้้�ไมี�ได้ใชิแ้ละ
ยังอย่�ในี้สุภาพด้ เพ่�อสุ�งมีอบให้แก�โริงเริ้ยนี้และชิุมีชินี้ท้้�ห�างไกลในี้จุังหวัดริะยองท้้�ป้ริะสุบ
ป้ญัหาในี้เริ่�องของการิขาดแคลนี้อปุ้กริณก์าริเริย้นี้การิสุอนี้ เชิ�นี้ หนี้งัสุอ่เริย้นี้ อปุ้กริณก์ฬ้า 
เสุ่�อผ้า ฯลฯ ริวมีถึึงการิบริิจุาคชิุดหน่ี้นี้้อยสุ่้โควิค ท้้�ป้ริะกอบด้วยหนี้้ากากผ้า และ
แอลกอฮอลแ์บบขวดป้ั�มี ท้้�ไดร้ิบัการิสุนัี้บสุนุี้นี้จุากผ่ร้ิบับริกิาริและผ่ท้้้�สุนี้ใจุ เพ่�อสุนัี้บสุนี้นุี้
การิริักษัาสุุขภาพภายใต้้สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาดของ COVID-19 อ้กด้วย

ในี้ป้ ี2564 โริงพยาบาลกริงุเท้พริะยองสุามีาริถึสุ�งมีอบอปุ้กริณป์้อ้งกนัี้เชิ่�อโริคและสิุ�งท้้�ของท้้�ไดร้ิบับริจิุาคสุ�งต้ริงกลุ�มีเป้า้หมีาย ไดแ้ก� บา้นี้
พกัผ่สุ้ง่อาย ุคามีลิเลย้นี้ โซึ่เช้ิยล เซึ่นี้เต้อริ ์โริงเริย้นี้วดัเขาสุำาริอง โริงเริย้นี้บา้นี้มีาบชิา้งนี้อนี้ และสุถึานี้คุม้ีคริองสุวสัุดภิาพเดก็ริะยอง และ
สุามีาริถึสุ่�อสุาริความีริ่้แก�นี้ักเริ้ยนี้ให้ได้ริับความีริ่้ด้านี้การิล้างมี่อท้้�ถึ่กต้้องอ้กด้วย

ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิในี้ป้ี 2564 มี้การิจุัดกิจุกริริมี 4 คริั�ง สุามีาริถึริับบริิจุาคเล่อดได้กว�า 180,000 ซึ่้ซึ่้ เพ้ยงพอต้�อความีต้้องการิของ
โริงพยาบาลและธุนี้าคาริเลอ่ด ซึ่ึ�งโคริงการิดงักล�าวจุะดำาเนี้นิี้การิอย�างต้�อเนี้่�องเพ่�อสุริา้งความีพริอ้มีและสุำาริองเลอ่ดในี้ป้ริมิีาณท้้�เพย้งพอ
ต้�อความีต้้องการิใชิ้ในี้พ่�นี้ท้้�จุังหวัดจุันี้ท้บุริ้ต้�อไป้

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการเพ่�อำนชิ่วยเพ่�อำน

โครงการบริจาคเพ่�อำผู้้�ป็่วย	COVID-19	วัดำพระบาทันำ�าพุ

ในี้ป้ ี2564 โริงพยาบาลกริงุเท้พริะยองริ�วมีกบัวสิุาหกจิุชิมุีชินี้ต้ำาบลเนี้นิี้พริะดำาเนี้นิี้โคริงการิ
เพ่�อนี้ชิ�วยเพ่�อนี้ เพ่�อให้แต้�ละชิุมีชินี้นี้ำาสุินี้ค้าหนี้ึ�งต้ำาบลหนี้ึ�งผลิต้ภัณฑ์์ (OTOP) มีาขายในี้
พ่�นี้ท้้�โริงพยาบาลกริงุเท้พริะยอง ป้ริะจุำาท้กุวนัี้เสุาริแ์ละอาทิ้ต้ย์ต้ลอดท้ั�งป้โีดยไมี�เกบ็ค�าใชิ้
จุ�าย เพ่�อเป้็นี้สุ�วนี้หนี้ึ�งในี้การิเพิ�มีริายได้ให้กับชิุมีชินี้และสุนี้ับสุนีุ้นี้การิจุ้างงานี้ในี้ชิุมีชินี้ 
ภายใต้้สุถึานี้การิณ์โริคริะบาด COVID-19 ท้้�สุ�งผลกริะท้บต้�อการิใชิ้ชิ้วิต้ของคนี้ในี้จุังหวัด
ริะยองริวมีถึึงป้ริะชิาชินี้ท้้�อาศัยอย่�ในี้ต้ำาบลเนี้ินี้พริะ 

ผลการิดำาเนี้ินี้โคริงการิในี้ป้ี 2564 พบว�าก�อให้เกิดริายได้ให้กับชิุมีชินี้ คิดเป้็นี้มี่ลค�ากว�า 
346,148 บาท้ และยังเป็้นี้การิสุร้ิางความีสัุมีพันี้ธ์ุท้้�ดร้ิะหว�างโริงพยาบาลและชุิมีชินี้ต้ำาบล
เนี้ินี้พริะ ริวมีถึึงสุริ้างภาพลักษัณ์ท้้�ด้ของโริงพยาบาลต้�อผ่้มีาใชิ้บริิการิอ้กด้วย

โริงพยาบาลพญาไท้ 3 ดำาเนี้นิี้โคริงการิบริจิุาคเพ่�อผ่ป้้ว่ย COVID-19 วดัพริะบาท้นี้ำ�าพ ุเพ่�อ
ริ�วมีบริิจุาคสุมีท้บทุ้นี้ชิ�วยเหล่อผ่้ป้่วย COVID-19 และผ่้ป้่วยท้้�ต้ิดเชิ่�อ HIV สุอดคล้องต้ามี
นี้โยบายในี้การิเป้็นี้องค์กริแห�งความีสุุข โดยได้ริับการิสุนัี้บสุนุี้นี้จุากบุคลากริและผ่้รัิบ
บริิการิในี้การิม้ีสุ�วนี้ริ�วมีต้�อสัุงคมีและเด็กด้อยโอกาสุและผ่้ป่้วยท้้�ขาดแคลนี้อุป้กริณ์ท้้�มี้
ความีจุำาเป้็นี้ เชิ�นี้ ชิุดอุป้กริณ์ป้้องกันี้สุ�วนี้บุคคล (PPE) หนี้้ากาก N95 อุป้กริณ์การิแพท้ย์ 
และอุป้โภคบริิโภค 

ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิดังกล�าวในี้ปี้ 2564 สุามีาริถึริวบริวมีเงินี้บริิจุาคสุมีท้บทุ้นี้ให้กับวัด
พริะบาท้นี้ำ�าพุได้กว�า 65,000 บาท้ และสุ�งมีอบอุป้กริณ์ต้�าง ๆ ท้้�คิดเป้็นี้มี่ลค�าได้มีากกว�า 
10,000 บาท้ ซึ่ึ�งโคริงการินี้้�จุะสุามีาริถึสุนัี้บสุนุี้นี้ให้บุคลากริมี้ความีสุุขและอิ�มีใจุจุากการิ
ริ�วมีโคริงการิดังกล�าว ไป้พริ้อมีกับการิสุริ้างป้ริะโยชินี้์แก�สุังคมี

โครงการสานสัมพันธุ์ระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอำกชิน

ในี้ป้ี 2564 โริงพยาบาลกริุงเท้พพิษัณุโลกดำาเนี้ินี้โคริงการิสุานี้สุัมีพันี้ธุ์โริงพยาบาลริัฐและ
โริงพยาบาลเอกชินี้ในี้กลุ�มีจุงัหวดัภาคเหนี้อ่ต้อนี้ล�างอย�างต้�อเนี้่�องต้ั�งแต้�ป้ ี2561 ในี้ริป่้แบบ
การิบริิจุาคครุิภัณฑ์์ท้้�ได้มีาต้ริฐานี้และม้ีความีจุำาเป็้นี้สุำาหรัิบผ่้ป่้วยในี้โริงพยาบาลรัิฐ เพ่�อ
เป้็นี้สุาธุาริณะป้ริะโยชิน์ี้และเพิ�มีโอกาสุการิเข้าถึึงการิรัิกษัาพยาบาลของผ่้ป้่วยอย�างท้ันี้
ท้�วงท้้และมี้ความีมีั�นี้คงด้านี้สุุขภาพ

ผลดำาเนี้ินี้งานี้โคริงการิในี้ปี้ 2564 โริงพยาบาลกรุิงเท้พพิษัณุโลกสุามีาริถึสุ�งมีอบเต้้ยง 
ผ่้ป้่วยแบบไฟื้ฟ้ื้าท้้�ผ�านี้การิใชิ้งานี้มีาแล้วและยังคงใชิ้งานี้ได้ต้ามีป้กติ้ จุำานี้วนี้ 12 เต้้ยง 
ให้แก� โริงพยาบาลวังท้องและโริงพยาบาลนี้คริไท้ยในี้จัุงหวัดพิษัณุโลก และโริงพยาบาลวิเชิ้ยริบุริ้และโริงพยาบาลหล�มีสัุกในี้จุังหวัด
เพชิริบ่ริณ์ มี่ลค�าริวมีกว�า 840,000 บาท้ ซึึ่�งเป็้นี้การิต้�อยอดการิบริิจุาคท้้�ผ�านี้มีา เชิ�นี้ บริิจุาคเคร่ิ�องวัดความีดันี้โลหิต้ดิจุิท้ัล จุำานี้วนี้ 
1 เคริ่�อง มีล่ค�ากว�า 12,000  บาท้ ใหแ้ก�ผ่ป้้ว่ยงานี้อุบตั้เิหต้ฉุกุเฉนิี้โริงพยาบาลเพชิริบร่ิณ ์และบริจิุาคเคริ่�องป้รัิบอากาศ จุำานี้วนี้ 10 เคริ่�อง 
มี่ลค�ากว�า 124,000 บาท้ ให้แก�โริงพยาบาลค�ายพิชิัยดาบหัก ซึ่ึ�งโคริงการิดังกล�าวจุะสุนี้ับสุนีุ้นี้ให้แพท้ย์ พยาบาลและเจุ้าหนี้้าท้้� 
ให้เกิดความีภาคภ่มีิใจุในี้การิได้มี้สุ�วนี้ริ�วมีในี้การิชิ�วยเหล่อสุังคมี

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการร่วมสมทับทัุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดำชิลบุรี

โครงการกล�าดำ่พิทัักษั์ใจ	–	ความน่าเชิื�อำขอำงอำงค์กรจากโครงการฝึึกอำบรมทั่�ม่ป็ระสิทัธุิภาพ

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา และโริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ชิลบุริ้ ริ�วมีสุมีท้บทุ้นี้ดำาเนี้ินี้การิ
สุนี้ับสุนุี้นี้การิดำาเนิี้นี้งานี้โริงพยาบาลสุนี้ามีจัุงหวัดชิลบุริ้ของภาครัิฐเพ่�อด่แลผ้่ป่้วย 
COVID-19 โดยการิสุมีท้บทุ้นี้แก�โริงพยาบาลสุนี้ามีจัุงหวัดชิลบุริ้ในี้การิด่แลผ่้ป่้วย 
COVID-19 กลุ�มีสุ้เหล่องในี้ป้ี 2564 ด้วยม่ีลค�ากว�า 146,888 บาท้ เพ่�อชิ�วยเหล่อด้านี้
สุขุภาพริ�างกาย จุดัซึ่่�อเคริ่�องมีอ่แพท้ย ์และยาริกัษัาโริค แก�ผ้่ป้ว่ยต้ดิเชิ่�อและชิ�วยลดจุำานี้วนี้
ผ่้เสุ้ยชิ้วิต้ในี้จุังหวัดชิลบุร้ิ ต้ลอดจุนี้ชิ�วยเหล่อผ่้ป่้วยในี้การิด่แลให้ลดลงจุนี้กริะทั้�ง
สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 ด้ขึ�นี้

โริงพยาบาลกรุิงเท้พหาดใหญ�ดำาเนิี้นี้โคริงการิกล้าด้พิท้ักษ์ัใจุซึ่ึ�ง
เป้็นี้โคริงการิเสุริิมีสุริ้างความีริ่้และท้ักษัะการิก่้ชิ้พผ่้ป้่วยโดย
เฉพาะในี้กลุ�มีผ่้ป่้วยโริคหัวใจุและหลอดเล่อดสุำาหริับชิุมีชินี้และ
ญาต้ิริอบโริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ� ในี้ริ่ป้แบบสุัมีมีนี้าเชิิง
ป้ฏิบิตั้กิาริ เชิ�นี้ ฝ่กึการิชิ�วยฟื้้�นี้คน่ี้ชิพ้ (CPR) ฝ่กึการิป้ฐมีพยาบาล
เบ่�องต้้นี้ ฝ่ึกล้างมี่อ และการิสุวมีหน้ี้ากากเพ่�อป้้องกันี้การิแพริ�
กริะจุายเชิ่�อ เป้น็ี้ต้น้ี้ ซึ่ึ�งผลดำาเนี้นิี้งานี้ในี้ป้ ี2564 พนี้กังานี้โริงแริมี
ท้้�ผ�านี้การิอบริมีได้ชิ�วยเหล่อด้วยวิธุ้ CPR แก�ผ่้ป้่วย 1 ริาย ณ 
โริงแริมีท้้�เกิดเหตุ้และผ่้ป่้วยดังกล�าวได้ริับความีป้ลอดภัย และม้ี
ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

Caring	Heart	–	การสนับสนุนความร้�ดำ�านสุขภาพเชิิงป็้อำงกันเพ่�อำพัฒนาคุณภาพชิ่วิติ2	

BDMS ดำาเนี้ินี้โคริงการิสุนี้ับสุนีุ้นี้ความีริ่้ด้านี้สุุขภาพเชิิงป้้องกันี้แก�ชิุมีชินี้ในี้พ่�นี้ท้้�ริอบโริงพยาบาลท้้�องค์กริดำาเนี้ินี้ธุุริกิจุอย่� เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้
ให้ป้ริะชิาชินี้ม้ีองค์ความีริ่้และทั้กษัะด้านี้สุุขภาพท้้�เอ่�อให้สุามีาริถึด่แลตั้วเองและคนี้ในี้ชุิมีชินี้ให้มี้สุุขภาพท้้�ด้และสุามีาริถึลดอันี้ต้ริายท้้�
สุามีาริถึเกิดขึ�นี้ต้�อสุุขภาพจุากอุบัต้ิเหตุ้หริ่อโริคป้ริะจุำาต้ัว ริวมีถึึงการิสุนี้ับสุนีุ้นี้โคริงสุริ้างพ่�นี้ฐานี้หริ่อการิให้วัคซึ่้นี้เพ่�อสุนี้ับสุนีุ้นี้สุุขภาพ
และคุณภาพชิ้วิต้ของชิุมีชินี้ในี้ริะยะยาว โดยมี้ต้ัวอย�างริายละเอ้ยดการิดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ป้ี 2564 ดังนี้้�

2ดููรายละเอีียดูโครงกิารดู้านกิารสูนับสูนุนคว็ามรู้ดู้านสุูขภาพิ่เชิ้งป้อีงกัินเพืิ่�อีพัิ่ฒนาคุณภาพิ่ชี้วิ็ติเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability

7	ครั�ง
จุำานี้วนี้การิดำาเนี้ินี้โคริงการิริ�วมีกับ
ชิุมีชินี้ริอบโริงพยาบาล พนี้ักงานี้
บริิษััท้ และโริงพยาบาลพันี้ธุมีิต้ริ

ร�อำยละ	90	
ผ่้เข้าริ�วมีโคริงการิท้้�ยินี้ด้ท้ำาหนี้้าท้้�จุิต้
อาสุาเคริ่อข�ายสุุขภาพกับโริงพยาบาล

กริุงเท้พหาดใหญ�

676	คน
จุำานี้วนี้เข้าริ�วมีอบริมีความีริ่้และฝ่ึกภาค

ป้ฏิิบัต้ิ CPR

1	ราย
จุำานี้วนี้ผ่้ท้้�ได้ริับการิชิ�วยชิ้วิต้ด้วยวิธุ้ CPR 
โดยพนี้ักงานี้บริิษััท้ท้้�ผ�านี้การิอบริมี และ

สุ�งต้�อเข้ามีาริับการิริักษัาโริคหัวใจุ ได้
อย�างท้ันี้ท้�วงท้้และป้ลอดภัย

ผู้ลดำำาเนินโครงการกล�าดำ่พิทัักษั์ใจ	ป็ี	2564

ร�อำยละ	90	
ผ่้เข้าริ�วมีโคริงการิท้้�ผ�านี้การิอบริมี
ความีริ่้ด้านี้การิป้ฐมีพยาบาลและ 

CPR

0.73	ล�านบาทั	
มี่ลค�าการิจุำาหนี้�ายโป้ริแกริมีต้ริวจุ
สุุขภาพเพิ�มีเต้ิมีจุากการิอบริมี CPR 

ในี้บริิษััท้ต้�าง ๆ

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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374	คน
ผ่้เข้าริ�วมีโคริงการิสุามีาริถึเข้า
ถึึงข้อมี่ลสุุขภาพท้้�ถึ่กต้้องเชิ่�อ

ถึ่อได้

92%
ของผ่้เข้าริ�วมีโคริงการิมี้ริะดับ
การิริับริ่้เริ่�องความีริอบริ่้ด้านี้
สุุขภาพเพิ�มีขึ�นี้ โดยใชิ้แบบ
ป้ริะเมีินี้การิริับริ่้ความีริอบริ่้

ด้านี้สุุขภาพ

8.5	ชิั�วโมง
ริะยะเวลาท้้�สุนี้ับสุนีุ้นี้ให้เกิด
การิริวมีกลุ�มีของป้ริะชิาชินี้ในี้
ชิุมีชินี้เพ่�อสุ�งเสุริิมีการิด่แล

สุุขภาพ 

100%
ของผ่้เข้าริ�วมีโคริงการิเห็นี้ว�า
เนี้่�อหามี้ป้ริะโยชินี้์ สุามีาริถึ
นี้ำาความีริ่้ท้้�ได้ไป้ป้ฏิิบัต้ิหริ่อ
บอกต้�อเพ่�อให้ต้นี้เองและคนี้

ริอบข้างมี้สุุขภาพท้้�ด้ได้

ดููรายละเอีียดูโครงการความรอีบรู�ดู�านสุุขภาพ (Health Literacy) 
เพ่�มเต่ิมทีี่�  QR code หรือีล่�งก์ดู�านล่าง

https://www.bangkokhealth.com/health-literacy/

ติ่อำยอำดำโครงการความรอำบร้�ดำ�านสุขภาพ	(Health	Literacy)	

BDMS เริิ�มีดำาเนี้นิี้โคริงการิสุ�งเสุริมิีความีริอบริ่ด้า้นี้สุขุภาพ (Health Literacy) ในี้ป้ ี2563 
ซึ่ึ�งเป้็นี้โคริงการิท้้�ลงนี้ามีความีริ�วมีมี่อกับการิเคหะแห�งชิาต้ิ โดย BDMS ริับหนี้้าท้้�ต้ามี 
พนัี้ธุกิจุหลักในี้การิให้ความีริ่เ้ริ่�องการิดแ่ลสุขุภาพเพ่�อความีเป็้นี้อย่�ท้้�ดข้องชุิมีชินี้เป้า้หมีาย
โดยเฉพาะการิริะบาดของโริคต้ิดต้�อและโริคไมี�ต้ิดต้�อเริ่�อริัง (NCDs) และเพ่�อเสุริิมีสุริ้าง
ความีริอบริ่้ด้านี้สุุขภาพให้เกิดขึ�นี้ในี้ชิุมีชินี้แบบยั�งย่นี้ ความีริอบริ่้ด้านี้สุุขภาพคริอบคลุมี
ความีสุามีาริถึและท้ักษัะในี้การิเข้าถึึง เข้าใจุ ป้ริะเมีินี้ และป้ริะยุกต้์ข้อมี่ลข�าวสุาริท้าง
สุุขภาพ เพ่�อพิจุาริณาและตั้ดสิุนี้ใจุในี้ชิ้วิต้ป้ริะจุำาวันี้เก้�ยวกับการิด่แลสุุขภาพ การิสุ�ง
เสุริิมีสุุขภาพและป้้องกันี้โริค ให้ม้ีคุณภาพชิ้วิต้ท้้�ด้และม้ีศักยภาพในี้การิด่แลต้นี้เองและ
ชิ�วยแนี้ะนี้ำาสุิ�งท้้�ถึก่ต้อ้งให้กบับุคคลใกล้ชิดิ คริอบครัิว ชิมุีชินี้ และสัุงคมีได้อย�างยั�งยน่ี้ และ
ยังสุามีาริถึสุ�งเสุริิมีการิมี้สุุขภาพและความีเป้็นี้อย่�ท้้�ด้ต้ริงต้ามีเป้้าหมีายการิพัฒนี้าอย�าง
ยั�งย่นี้และสุอดคล้องต้ามีแผนี้พัฒนี้าด้านี้สุุขภาพแห�งชิาต้ิ และยุท้ธุศาสุต้ริ์ชิาต้ิ 20 ป้ี ซึ่ึ�ง
ในี้ป้ี 2564 BDMS ได้ต้�อยอดโคริงการิความีริอบริ่้ด้านี้สุุขภาพไป้สุ่�กลุ�มีผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยท้้�
เก้�ยวข้องท้ั�งภายในี้และภายนี้อกองค์กริอย�างต้�อเนี้่�อง 

ในี้ปี้ 2564 BDMS จุัดฝึ่กอบริมีออนี้ไลน์ี้ให้แก�บุคลากริในี้เคริ่อโดยวิท้ยากริจุากคณะ
สุาธุาริณสุุขศาสุต้ริ์ มีหาวิท้ยาลัยมีหิดล ในี้หัวข้อ “ป้ริับแนี้วคิดด้วยความีฉลาดริ่้ด้านี้
สุขุภาพ (Health Literacy)” และต้�อยอดโคริงการิเสุริมิีสุริา้งความีริอบริอบริ่ด้า้นี้สุขุภาพ 
ริุ�นี้ท้้� 2 เพ่�อให้ริายละเอ้ยดเก้�ยวกับหลักการิและความีสุำาคัญของความีริอบริ่้ด้านี้สุุขภาพ 
ป้ริะโยชินี้์ แนี้วท้างการิป้ริะยุกต้์ใชิ้หลักการิดังกล�าวในี้การิจัุดกิจุกริริมีแก�ผ้่อ่�นี้อย�างม้ี
ป้ริะสุิท้ธิุภาพ ซึึ่�งผลดำาเนี้ินี้โคริงการิฝึ่กอบริมีให้แก�บุคลากริดังกล�าวพบว�า 90% ของ
พนี้ักงานี้ท้้�เข้าริ�วมีโคริงการิฝึ่กอบริมีม้ีริะดับความีริอบริ่้ด้านี้สุุขภาพเพิ�มีขึ�นี้ และ 100% 
ของพนี้กังานี้กลุ�มีดงักล�าวมีค้วามีคดิเหน็ี้ว�าเป้น็ี้โคริงการิท้้�มีป้้ริะโยชินี้ ์สุามีาริถึนี้ำาไป้ใชิใ้นี้
การิด่แลสุุขภาพของต้นี้เองและคริอบคริัว ริวมีถึึงผ่้ริับบริิการิได้

สุำาหริับผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยภายนี้อก BDMS จุัดฝ่ึกอบริมีออนี้ไลนี้์ให้แก�บุคลากริจุากการิเคหะ
แห�งชิาต้ิสุ�วนี้กลาง บุคลากริจุากจุุฬาลงกริณ์มีหาวิท้ยาลัย ผ้่นี้ำาชิุมีชินี้และป้ริะชิาชินี้ของ
การิเคหะแห�งชิาต้ิ ริวมีถึึงป้ริะชิาชินี้ คริ่ และผ่้ด่แลเด็กเล็กในี้ศ่นี้ย์ด่แลเด็กเล็กต้�าง ๆ  เพ่�อ
ใหค้วามีริ่เ้ก้�ยวกับแนี้วคิดและกริะบวนี้การิให้เกิดความีริอบร่ิด้้านี้สุุขภาพและป้ริะเด็นี้การิ
จุดัการิด้านี้สุขุภาพภายใต้สุ้ถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 อก้ดว้ย เชิ�นี้ การิจัุดการิ
ความีกังวลเก้�ยวกับโริคเริ่�อรัิง โภชินี้าการิ การิออกกำาลังกาย การิรัิบวัคซึ่้นี้ภ่มีิคุ้มีกันี้โริค 
การิป้ฏิิบัต้ิต้ัวเพ่�อริับมี่อการิเป้ิดเริ้ยนี้ในี้สุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด เป้็นี้ต้้นี้ ซึ่ึ�งผลดำาเนี้ินี้
โคริงการิของผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยภายนี้อกมี้ริายละเอ้ยดดังนี้้�

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการป็ันนำ�าใจ	จากพ่�ส้่น�อำง

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิศริ้ริาชิาริ�วมีกับสุมีาคมีสุ่�อมีวลชินี้ศริ้ริาชิาจุัดการิอบริมีให้ความีริ่้แก�
เดก็นี้กัเริย้นี้ โริงเริย้นี้วดัเขาฉลาก ต้ำาบลบางพริะ อำาเภอศริร้ิาชิา จุงัหวัดชิลบรุิ ้เพ่�อให้ความี
ริ่้และแนี้วป้ฏิิบัต้ิต้นี้ในี้การิป้้องกันี้ต้ัวเองจุากโริคริะบาด COVID-19 ริวมีท้ั�งจัุดกิจุกริริมี
สุร้ิางริอยยิ�มีและเสุริมิีสุร้ิางสุาธุาริณสุขุขั�นี้พ่�นี้ฐานี้ ซึึ่�งโคริงการิดังกล�าวจุะสุามีาริถึสุนัี้บสุนี้นุี้
ความีเป็้นี้อย่�ท้้�ดข้องเด็กนัี้กเริย้นี้ในี้พ่�นี้ท้้� พร้ิอมีสุร้ิางความีสัุมีพนัี้ธุก์บัสุมีาคมีสุ่�อสุาริมีวลชินี้
ศริร้ิาชิา ผ�านี้การิป้ริะชิาสุมัีพนัี้ธุก์จิุกริริมีท้้�สุนี้บัสุนี้นุี้ภาพลกัษัณแ์ละสุริา้งความีต้ริะหนี้กัริ่้
แก�กลุ�มีล่กค้าผ�านี้สุ่�อของสุมีาคมีสุ่�อสุาริมีวลชินี้ศริ้ริาชิาให้เป้็นี้ท้้�ริ่้จุักอย�างแพริ�หลายและ
เป้็นี้ท้้�เชิ่�อถึ่อในี้อำาเภอศริ้ริาชิา

โครงการสนับสนุนการติั�งจุดำอำำานวยการป็้อำงกันและลดำอำุบัติิเหติุทัางถนนชิ่วงเทัศกาลสงกรานติ์

โครงการฉ่ดำวัคซ่นไข�หวัดำใหญ่่แก่พระภิกษัุสงฆ่์ชิ่วงก่อำนเข�าพรรษัา

โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิศริ้ริาชิาริ�วมีกับกริมีต้ำาริวจุภ่ธุริดำาเนี้ินี้โคริงการิสุนี้ับสุนีุ้นี้การิต้ั�งจุุด
อำานี้วยการิป้้องกันี้และลดอุบัต้ิเหตุ้ท้างถึนี้นี้ชิ�วงเท้ศกาลสุงกริานี้ต้์หนี้้าสุถึานี้้ต้ำาริวจุภ่ธุริ
อำาเภอศริร้ิาชิาชิ�วงสุงกริานี้ต์้เป้น็ี้ป้ริะจุำาท้กุป้ ีเนี้่�องจุากเป็้นี้จุดุพักริถึท้้�อำานี้วยความีสุะดวก
และยังจุดุต้ริวจุหลักจุดุเพ่�อบริกิาริแก�ผ่ใ้ชิร้ิถึใชิถ้ึนี้นี้หลักในี้เขต้อำาเภอเมีอ่ง และยังท้ำาหน้ี้าท้้�
เป้น็ี้ศน่ี้ย์ป้ริะสุานี้งานี้ดแ่ลป้ริะชิาชินี้ท้างด้านี้สุขุภาพและริณริงค์ความีป้ลอดภัยในี้การิเดินี้
ท้าง ซึึ่�งเป้็นี้การิสุนี้ับสุนุี้นี้ความีสุัมีพันี้ธุ์อันี้ด้ริะหว�างองค์กริภาคริัฐและภาคเอกชินี้
สุอดคล้องต้ามีพันี้ธุกิจุของโริงพยาบาลท้้�มี้ต้�อชิุมีชินี้

โคริงการิดังกล�าวดำาเนี้ินี้การิโดยให้ความีริ่้ คำาแนี้ะนี้ำาเริ่�องการิขับข้�ป้ลอดภัย การิด่แล
สุุขภาพริ�างกายชิ�วงขับริถึในี้ริะยะท้างไกลและใชิ้เวลานี้านี้ ในี้ชิ�วงสุงการินี้ต้์ซึ่ึ�งเป้็นี้หนี้ึ�งในี้
เท้ศกาลท้้�อันี้ต้ริายท้้�สุุดต้�อผ่้ใชิ้ริถึใชิ้ถึนี้นี้ โดยยึดผลป้ริะโยชินี้์สุ�วนี้ริวมีเป้็นี้หลักเพ่�อความี
ป้ลอดภัยในี้การิขับข้�บนี้ท้อ้งถึนี้นี้ ซึึ่�งผลดำาเนิี้นี้โคริงการิดังกล�าวพบว�าสุถิึต้ผ้่ิเสุย้ชิวิ้ต้สุะสุมี
ชิ�วงเท้ศกาลสุงกริานี้ต้เ์นี้่�องจุากอบุตั้เิหต้บุนี้ท้อ้งถึนี้นี้ลดลงจุากป้ที้้�ผ�านี้มีาอย�างม้ีนี้ยัสุำาคัญ 
ถึอ่ว�าป้ริะสุบความีสุำาเริจ็ุและยงัเป้น็ี้การิสุริา้งความีต้ริะหนี้กัของป้ริะชิาชินี้ในี้ป้ริะเดน็ี้ความี
ป้ลอดภัย สุุขภาพ และการิสุนี้ับสุนีุ้นี้จุากโริงพยาบาลอ้กด้วย

โริงพยาบาลสุมิีต้เิวชิศริร้ิาชิาดำาเนี้นิี้โคริงการิฉด้วัคซึ่น้ี้ไขห้วดัใหญ�แก�พริะภิกษัสุุงฆ์ช์ิ�วงก�อนี้
เข้าพริริษัาเพ่�อเสุริิมีสุริ้างภ่มีิคุ้มีกันี้ท้างด้านี้ริ�างกายแด�พริะภิกษัุสุงฆ์์ในี้ชิ�วงฤด่ไข้หวัดใหญ�
ริะบาด ลดโอกาสุเสุ้�ยงในี้การิเจุ็บป้่วย ลดความีริุนี้แริง และลดการิเกิดภาวะแท้ริกซึ่้อนี้ท้้�
เก้�ยวข้องกับไข้หวัดใหญ� เชิ�นี้ ป้อดอักเสุบ และยังเป้็นี้การิลดโอกาสุการิแพริ�กริะจุายของ
ไขห้วดัใหญ�สุ่�พริะภกิษุัสุงฆ์ใ์นี้วัดและผ่ท้้้�เดนิี้ท้างเขา้วดัเพ่�อริ�วมีป้ริะกอบกิจุกริริมีท้างศาสุนี้า 

ผลดำาเนี้ินี้โคริงการิพบว�าจุำานี้วนี้พริะภิกษัุสุงฆ์์ 288 ริ่ป้ ได้ริับการิฉ้ดวัคซึ่้นี้ต้ามีเป้้าหมีาย
ท้้�กำาหนี้ด 100% ต้ามีเป้า้หมีาย และไดร้ิบัการิต้อบริบัท้้�ดจุ้ากสุ่�อมีวลชินี้ริะดบัท้อ้งถึิ�นี้และ
สุ่�อริะดับป้ริะเท้ศ ซึึ่�งเป็้นี้การิต้อกยำ�าพันี้ธุกิจุของโริงพยาบาลในี้แง�ของการิด่แลสุุขภาพ
ชิุมีชินี้ 

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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โครงการสวยสายบุญ่	–	โป็รแกรมติรวจสุขภาพสติรีเพ่�อำการคัดำกรอำงมะเร็งสำาหรับผู้้�ขาดำโอำกาส	

โริงพยาบาลกรุิงเท้พหาดใหญ�ริ�วมีกับคลินิี้กเต้้านี้มีและคลินี้ิกสุ่ติ้
นี้ริ้เวชิกริริมี สุมีาชิิกสุุขภาพสุต้ริ้ และองค์กริ/มี่ลนิี้ธุิด่แลสุุขภาพ
สุต้ริ้ท้้�ขาดโอกาสุ ดำาเนิี้นี้โคริงการิสุวยสุายบุญในี้ปี้ 2561-2564 
เพ่�อสุ�งเสุริิมีความีริ่้และทั้กษัะการิด่แลเพ่�อแนี้ะนี้ำาให้ผ่้รัิบบริิการิ
สุต้ร้ิในี้การิคัดกริองมีะเริง็สุต้ริแ้ละเพ่�อชิ�วยเหลอ่ผ่ห้ญิงท้้�ขาดโอกาสุ
ในี้การิเข้าถึึงการิคัดกริองมีะเริ็งสุต้ริ้ โดยโริงพยาบาลกรุิงเท้พ
หาดใหญ� สุมีท้บทุ้นี้โป้ริแกริมีละ 100 บาท้ เพ่�อนี้ำาไป้บริิจุาค
เป้็นี้การิต้ริวจุคัดกริองมีะเริ็งสุต้ริ้ในี้ผ่้หญิงขาดโอกาสุ มีอบแด�ผ้่
หญิงท้้�ขาดโอกาสุ ได้แก� มี่ลนี้ิธุิอาคาริเย็นี้ศิริะ ท้้�พักพิงด่แลผ่้ป้่วย
มีะเริ็งริังสุ้ริักษัา

ในี้ป้ ี2564 โคริงการิดงักล�าวสุามีาริถึริณริงคก์าริต้ริวจุสุขุภาพสุต้ริ้
กับผ่้ริับบริิการิจุำานี้วนี้ 2 คริั�ง โดยสุ่�อสุาริความีริ่้และจุัดกิจุกริริมี
สุำาหริับสุมีาชิิกสุุขภาพสุต้ริ้ (Women’s Health Club) กว�า 
11,800 ริาย และสุามีาริถึสุร้ิางริายได้จุากการิจุำาหนี้�ายโป้ริแกริมี
อ้กปี้ละ 650,000 บาท้ พร้ิอมีกับการิริะดมีเงินี้บริิจุาคได้กว�า 
20,000 บาท้ต้�อป้ี และได้นี้ำาเงินี้บริิจุาคสุ�งมีอบเพ่�อผ่้ป้่วยมีะเริ็ง 
มี่ลนี้ิธุิอาคาริเย็นี้ศิริะเป้็นี้ท้้�เริ้ยบริ้อยต้ามีวัต้ถึุป้ริะสุงค์ท้้�ต้ั�งไว้

Collaborating	Health	–	ความร่วมมือำเพ่�อำสุขภาพขอำงชิุมชินและสังคม3

โริงพยาบาลในี้เคร่ิอ BDMS ดำาเนิี้นี้โคริงการิกิจุกริริมีเพ่�อสัุงคมีในี้ริ่ป้แบบความีริ�วมีม่ีอกับผ้่ม้ีสุ�วนี้ได้เสุ้ยเพ่�อสุนี้ับสุนุี้นี้โอกาสุและพัฒนี้า
สุุขภาพของชิุมีชินี้และป้ริะชิาชินี้ในี้สุังคมีไป้พริ้อมีกับพัฒนี้าธุุริกิจุขององค์กริ โดยมี้ต้ัวอย�างริายละเอ้ยดการิดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ป้ี 2564 ดังนี้้� 

3ดููรายละเอีียดูคว็ามร่ว็มมือีเพืิ่�อีสุูขภาพิ่ขอีงชุ้มช้นและสัูงคมเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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โครงการอำิ�มบุญ่

โครงการเพ่�อำพัฒนาสุขภาพเชิิงการติลาดำร่วมกับชิุมชินกลุ่มโครงการหม้่บ�านและห�อำงชิุดำ

BDMS ริ�วมีกับมี่ลนี้ิธุิเวชิดุสุิต้ฯ ดำาเนี้ินี้โคริงการิอิ�มีบุญ ณ โริงพยาบาลกริุงเท้พ สุำานี้ักงานี้
ใหญ� มีาอย�างต้�อเนี้่�องเพ่�อสุ�งเสุริิมีให้องค์กริและผ่้ริับบริิการิได้มี้สุ�วนี้ริ�วมีในี้การิชิ�วยเหล่อ
และสุนี้ับสุนีุ้นี้ผ่้ด้อยโอกาสุให้เข้าถึึงบริิการิท้างการิแพท้ย์ท้้�มี้คุณภาพ 

โคริงการิดังกล�าวดำาเนี้นิี้การิโดยบริจิุาคเงนิี้ท้้�ผ่ร้ิบับริกิาริชิำาริะค�าบริกิาริท้ั�งแบบผ้่ป้ว่ยนี้อก
และผ่ป้้ว่ยในี้ท้กุใบเสุริจ็ุใหแ้ก�มีล่นิี้ธุเิวชิดสุุติ้ฯ ในี้ชิ�วงเวลาท้้�กำาหนี้ด โดยจุำานี้วนี้เงนิี้ท้้�บริจิุาค
ต้�อใบเสุริ็จุจุะเท้�ากับอายุของ บริิษััท้ กริุงเท้พดุสุิต้เวชิการิ จุำากัด (มีหาชินี้) เพ่�อนี้ำาไป้ชิ�วย
เหล่อผ่้ด้อยโอกาสุให้เข้าถึึงบริิการิท้างการิแพท้ย์ 

ผลดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ป้ี 2564 โคริงการิดังกล�าวสุริ้างสุ�วนี้ริ�วมีต้�อสุังคมีด้วยมี่ลค�ากว�า 4.9 ล้านี้
บาท้ และกว�า 22.1 ล้านี้บาท้สุำาหริับการิดำาเนี้ินี้งานี้ต้ั�งแต้�ป้ี 2561 นี้อกจุากการิสุริ้างสุ�วนี้
ริ�วมีต้�อสัุงคมีแล้ว โคริงการิดังกล�าวยังเป็้นี้การิสุร้ิางทั้ศนี้คติ้ในี้เชิิงบวกต้�อองค์กริ และยัง
สุามีาริถึสุร้ิางการิมี้สุ�วนี้ริ�วมีกับชิุมีชินี้และผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยขององค์กริโดยเฉพาะผ้่รัิบบริิการิ 
ในี้การิเป็้นี้สุ�วนี้หนี้ึ�งของการิชิ�วยเหล่อและสุนัี้บสุนุี้นี้ผ้่ด้อยโอกาสุให้เข้าถึึงบริิการิท้างการิ
แพท้ย์ท้้�มี้คุณภาพผ�านี้มี่ลนี้ิธุิเวชิดุสุิต้ฯ อ้กด้วย

โริงพยาบาลพญาไท้ 3 ดำาเนี้ินี้โคริงการิพัฒนี้าสุุขภาพเชิิงการิต้ลาดริ�วมีกับชิุมีชินี้กลุ�มี
โคริงการิหมี่�บ้านี้และห้องชิุดในี้ป้ี 2564 เพ่�อต้อบสุนี้องกลยุท้ธ์ุท้างการิต้ลาดท้้�มุี�งเนี้้นี้
กริะชัิบความีสัุมีพันี้ธ์ุแก�ลก่ค้ากลุ�มีท้้�พกัอาศัยในี้หม่ี�บา้นี้หริอ่โคริงการิห้องชุิดย�านี้ฝั่�งธุนี้ ในี้
ริ่ป้แบบกิจุกริริมีการิต้ริวจุสุุขภาพ การิให้ความีริ่้ด้านี้สุุขภาพ และการิฉ้ดวัคซ้ึ่นี้ เพ่�อ
สุนี้บัสุนุี้นี้สุขุภาพไป้พร้ิอมีกับการิขยายชิ�องการิสุ่�อสุาริข้อมีล่และบริกิาริขององค์กริ โดยม้ี
ต้ัวอย�างโคริงการิดังนี้้�

โคริงการิสุุขภาพเชิิงการิต้ลาด “กักต้ัว ไมี�กักใจุ สุริ้างกำาลังใจุในี้วิกฤต้โควิด-19” มุี�งเน้ี้นี้
การิต้ริวจุสุุขภาพและให้ความีริ่้เริ่�องสุุขภาพแก�ล่กบ้านี้ในี้เคริ่อ AP เพ่�อต้อบสุนี้องกลยุท้ธุ์
ท้างการิต้ลาดเพ่�อกริะชิับความีสุัมีพันี้ธุ์แก�ล่กค้ากลุ�มีหมี่�บ้านี้คอนี้โดย�านี้ฝั่�งธุนี้ของโริง
พยาบาล ให้ล่กบ้านี้เกิดความีป้ริะท้ับใจุและเกิดความีเชิ่�อมีั�นี้ต้�อบริิการิและกลับมีาใชิ้
บริกิาริ โดยป้ริะสุานี้งานี้กบันี้ติ้บิคุคลของโคริงการิเพ่�อเต้ริย้มีเนี้่�อหาและแพท้ยเ์ฉพาะท้าง
ผ่้บริริยายเนี้่�อหาด้านี้สุุขภาพท้้�ต้ริงกับความีต้้องการิของล่กบ้านี้โดยเฉพาะเน่ี้�อหาท้้�
เก้�ยวข้องกับสุถึานี้การิณ์การิแพริ�ริะบาด COVID-19 

ผลดำาเนี้นิี้โคริงการิดงักล�าว นี้อกจุากจุะเป้น็ี้การิสุ�งเสุริมิีความีริ่แ้ละสุริา้งภม่ีคิุม้ีกนัี้แลว้ ยงั
เป้็นี้ป้ริะชิาสุัมีพันี้ธุ์ข้อมี่ลและศ่นี้ย์การิริักษัาของโริงพยาบาลพญาไท้ 3 เพ่�อสุริ้างความีริับ
ริ่้และและความีเชิ่�อมัี�นี้แก�ผ่้ริับบริิการิ ล่กบ้านี้ยังม้ีการิเพิ�มีเพ่�อนี้ชิ�องท้างไลนี้์ท้างการิ @
Phyathai3family เพิ�มีขึ�นี้ และมี้การิสุมีัคริบัต้ริสุมีาชิิกของโริงพยาบาลพญาไท้ 3 หริ่อ 
Be Phyathai 3 Family เพิ�มีขึ�นี้ ซึ่ึ�งถึ่อว�าป้ริะสุบความีสุำาเริ็จุในี้การิสุริ้างคุณค�าริ�วมีกันี้
ริะหว�างการิสุนี้ับสุนุี้นี้สุุขภาพของล่กบ้านี้ให้สุามีาริถึนี้ำาความีริ่้ไป้ใชิ้ป้ริะโยชินี้์ในี้การิด่แล
ต้วัเอง และเป้น็ี้การิเพิ�มีชิ�องท้างสุ่�อสุาริการิต้ลาดผ�านี้ชิ�องท้างสุ่�อสุงัคมีของโริงพยาบาลอก้
ด้วย
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หมีายเหตุ้ 

* ผลดำาเนี้ินี้การิสุนี้ับสุนีุ้นี้กิจุกริริมีเพ่�อสุังคมีในี้ป้ี 2564 คริอบคลุมีพ่�นี้ท้้�ดำาเนี้ินี้งานี้ ดังนี้้�

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุำานี้ักงานี้ใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหัวหินี้
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พพัท้ยา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริะยอง
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พเชิ้ยงใหมี�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พริาชิสุ้มีา
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พภ่เก็ต้

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พหาดใหญ�
 • โริงพยาบาลกริุงเท้พสุิริิโริจุนี้์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ สุุขุมีวิท้
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้นี้คริินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลสุมีิต้ิเวชิ ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลบ้เอ็นี้เอชิ
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 2

สรุป็ผู้ลการสร�างส่วนร่วมกับชิุมชินและสังคม	ป็ี	2564*

87.71%
โคริงการิบริิจุาคเพ่�อการิกุศล
(Charitable Donations)

11.41%
โคริงการิลงทุ้นี้ในี้ชิุมีชินี้

(Community Investment)

สัดำส่วนโครงการกิจกรรมเพ่�อำสังคม

ม้ลค่าการบริหารจัดำการและการดำำาเนินกิจกรรมเพ่�อำสังคม4

0.88%	
โคริงการิกิจุกริริมีเพ่�อสุังคมีเชิิง

พาณิชิย์
(Commercial initiatives)

48,142,841.29	บาทั
มี่ลค�าเงินี้สุด

(Cash)

8,623,831.75	บาทั
มี่ลค�าเวลาของบุคลากริในี้การิ

ท้ำากิจุกริริมีเพ่�อสุังคมี
(Value of Volunteering 

Time)

4,865,432.75	บาทั
มี่ลค�าสุินี้ค้าและบริิการิ

(In-kind giving)
 

3,998,462.79	บาทั
ค�าบริิหาริจุัดการิ 
(Management 
Overheads)

 • โริงพยาบาลกริุงเท้พจุันี้ท้บุริ้
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 1
 • โริงพยาบาลพญาไท้ 3
 • โริงพยาบาลพญาไท้ศริ้ริาชิา
 • โริงพยาบาลพญาไท้ นี้วมีินี้ท้ริ์
 • โริงพยาบาลเป้าโล พหลโยธุินี้
 • โริงพยาบาลเป้าโล สุมีุท้ริป้ริาการิ

 • โริงพยาบาลเป้าโล โชิคชิัย 4
 • โริงพยาบาลเป้าโล ริังสุิต้
 • โริงพยาบาลเป้าโล เกษัต้ริ
 • โริงพยาบาลเป้าโล พริะป้ริะแดง

4GRI 201-1

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2564
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แนวปฏิิบัติ่การดู้านการขายและการต่ิดูฉลาก

กี่ารทำากี่ารต่ลาดูท่�ไร้ความรับผู้ิดูช้อบในธุุรกี่ิจให้บริกี่ารทางกี่ารแพทย์ อาจสี่่งผู้ลต่่อความน่าเช้ื�อถือขององค์กี่รใน
ระยะยาวจากี่ผูู้้ม่สี่่วนไดู้เส่ี่ยท่�เกี่่�ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผูู้้ป่วยท่�ไดู้รับข้อมูลทางกี่ารต่ลาดูท่�เป็นเท็จหรือกี่ารไม่ไดู้รับความ
เช้ื�อถือจากี่ผูู้้ถือหุ้น BDMS จึงกี่ำาหนดูแนวทางกี่ารทำากี่ารต่ลาดู กี่ารขาย และกี่ารต่ิดูฉลากี่ยา ท่�สี่อดูคล้องต่ามข้อ
กี่ำาหนดูและเป็นไปอย่างโปร่งใสี่ เพ่�อให้ผูู้้ป่วยไดู้รับข้อมูลเกี่่�ยวกัี่บยาและกี่ารรักี่ษาท่�ถูกี่ต่้องและต่รงต่ามความ
ต่้องกี่าร

การสื�อำสารการติลาดำ	แนวป็ฏิิบัติิดำ�านการขาย	และการติิดำฉลากยา1,2	

BDMS กำาหนี้ดใหฝ้่า่ยการิต้ลาดและฝ่า่ยเภสัุชิกริริมีของโริงพยาบาลในี้เคริอ่ ดำาเนี้นิี้การิฝ่กึอบริมีและสุ่�อสุาริดา้นี้การิต้ลาดและแนี้วป้ฏิบัิต้ิ
ด้านี้การิขายริวมีทั้�งการิติ้ดฉลากยาต้ามีข้อกำาหนี้ด เชิ�นี้ ป้ริะกาศของกริมีสุนัี้บสุนุี้นี้บริิการิสุุขภาพ ป้ริะกาศของคณะกริริมีการิกลางว�า
ด้วยริาคาสุินี้ค้าและบริิการิ กริะท้ริวงพาณิชิย์ ริวมีท้ั�งพริะริาชิบัญญัต้ิยา เป้็นี้ต้้นี้ และกำาหนี้ดชิ�องท้างสุ่�อสุาริสุำาหริับผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยในี้การิ
ริายงานี้หริ่อริ้องเริ้ยนี้กริณ้ท้้�พบการิดำาเนี้ินี้งานี้ท้้�ไมี�สุอดคล้องกับข้อกำาหนี้ดดังกล�าว 

1GRI 417-1 
2ดููรายละเอีียดูแนว็ปฏิิบัติิดู้านกิารขายและกิารติิดูฉลากิเพิิ่�มเติิมทีี่�  www.bdms.co.th/sustainability 
3ดููรายละเอีียดูข้อีกิำาหนดูเพิิ่�มเติิมทีี่�  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/289/T_0044.PDF 

แนวป็ฏิิบัติิดำ�านการขายและการติิดำฉลาก

หลักเกณฑ์์การโฆ่ษัณาหรือำป็ระกาศเก่�ยวกับสถานพยาบาล3

การโฆษณาหรือป็ระกาศเกี�ย่ว่กับสถานพย่าบาลิที�โฆษณาได้โดย่ไม่ต้องย่ื�นขออนุมัติ

ช้ื�อ ที�ตั�ง แล้ะสัญล้ักษัณ์์ข้องสถึานัพื่ยาบาล้

ส่ทธ่ข้องผู่้ป่วัยตามกฎหมาย

คุณ์วัุฒ่ข้องผู่้ประกอบวั่ช้าช้ีพื่
ทางการแพื่ทย์แล้ะสาธารณ์สุข้

การบร่การทางการแพื่ทย์ ที�มีในั
สถึานัพื่ยาบาล้ วัันั เวัล้า ที�ให้
บร่การ ตามที�ได้้รับอนัุญาต

อัตราค่ารักษัาพื่ยาบาล้ ค่ายา
เวัช้ภัณ์ฑ์์ ค่าบร่การทางการแพื่ทย์ 

ค่าบร่การอื�นัๆ

1,000.- /day

xx/xx/xxxx1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

การแจ้งข้่าวัสาร เช้่นั แจ้งทำาล้ายเวัช้ระเบียนั แจ้งย้าย
สถึานัที� แจ้งก่จกรรมในัวัันัสำาคัญต่างๆ

ควัามรู้ทางวั่ช้าการแล้ะผ่ล้งานัวั่จัยทางการแพื่ทย์แล้ะสาธารณ์สุข้
ที�ไม่เป็นัเท็จหรือไม่โอ้อวัด้เก่นัจร่ง หรือทำาให้เก่ด้ควัามเข้้าใจผ่่ด้

เกี�ยวักับการให้บร่การข้องสถึานัพื่ยาบาล้ พื่ร้อมคำาเตือนัถึึงควัามเสี�ยง
ข้องการไม่ได้้ผ่ล้ อันัตราย หรือผ่ล้ข้้างเคียง

1,000.- /day

xx/xx/xxxx

1,000.- /day

xx/xx/xxxx
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การให�บริการสำาหรับผู้้�ม่บุติรยาก4,5

ลักษัณะติ�อำงห�ามขอำงการโฆ่ษัณาหรือำป็ระกาศเก่�ยวกับสถานพยาบาล

หลักเกณฑ์์การจำาหน่ายยา	เวชิภัณฑ์์	ค่าบริการทัางการแพทัย์	และค่าบริการอำื�น	ๆ	ขอำงสถานพยาบาล

BDMS ในี้ฐานี้ะผ่้นี้ำาบริิการิด้านี้สุุขภาพดำาเนี้ินี้การิเพ่�อยกริะดับสุุขภาพและความีเป้็นี้อย่�ท้้�ด้ของผ่้ใชิ้บริิการิอย�าง
ยั�งย่นี้ ซึึ่�งริวมีถึึงบริิการิท้้�เก้�ยวข้องการิสุ�งเสุริิมีความีเป้็นี้คริอบครัิวด้วย โดยคลินี้ิกริักษัาผ้่มี้บุต้ริยากของ BDMS 
Wellness Clinic คริอบคลุมีถึึงบริิการิท้้�ได้มีาต้ริฐานี้สุากลและผ�านี้ข้อกำาหนี้ดกฎิหมีายท้้�เก้�ยวข้อง เชิ�นี้ พริะริาชิ
บญัญัต้คิุม้ีคริองเด็กท้้�เกดิโดยอาศยัเท้คโนี้โลยช้ิ�วยการิเจุริญิพนัี้ธุุท์้างการิแพท้ย์ พ.ศ.2558 โดยม้ีต้วัอย�างบริกิาริ ดงันี้้�

แจ�งราคา
ยา เวัช้ภัณ์ฑ์์ ค่าบร่การรักษัาพื่ยาบาล้ ค่าบร่การ

ทางการแพื่ทย์ แล้ะค่าบร่การอื�นัข้องสถึานั
พื่ยาบาล้ ให้ผู่้ป่วัยทราบก่อนัจำหนั่าย ก่อนัให้

บร่การ หรือเมื�อได้้รับการร้องข้อ 

ใบแจ�งราคายา 
ระบุช้ื�อยาตามใบสั�งยาแล้ะราคาต่อหนั่วัย

แสดำง	QR	Code	
เปรียบเทียบราคายายา เวัช้ภัณ์ฑ์์ ค่าบร่การรักษัา

พื่ยาบาล้ ค่าบร่การทางการแพื่ทย์ ค่าบร่การอื�นัข้อง
สถึานัพื่ยาบาล้ ที�กรมการค้าภายในัจัด้ทำบร่เวัณ์โรง
พื่ยาบาล้ในัที�เปิด้เผ่ยช้ัด้เจนั แล้ะอย่างเพื่ียงพื่อต่อผู่้

ใช้้บร่การ

ใบสั�งยาและใบแจ�งราคายา
ตามมาตรฐานัการประกอบวั่ช้าช้ีพื่เวัช้กรรม โด้ย
ออกให้ผู่้ป่วัยล้่วังหนั้าทุกครั�ง ใบสั�งยาแล้ะใบแจ้ง
ราคายาต้องช้ัด้เจนั อ่านัเข้้าใจได้้ง่ายระบุช้ื�อสามัญ
ทางยาหรือช้ื�อการค้า รูปแบบยา ข้นัาด้หรือปร่มาณ์ 

จำนัวันัวั่ธีใช้้ แล้ะระยะเวัล้าในัการใช้้

ป็ระเมินค่ารักษัาพยาบาล
ตามการวั่นั่จฉีัยเบื�องต้นัให้ผู่้ป่วัยทราบทุกครั�ง

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

ทำาให้เข้้าใจวั่ามีบุคล้ากรหรืออุปกรณ์์ทางการ
แพื่ทย์ ซึ�งไม่มีในัสถึานัพื่ยาบาล้หรือไม่เป็นัไป
ตามโฆษัณ์าหรือประกาศ แล้ะไม่ถึูกต้องตาม

หล้ักวั่ช้าการ

ไม่เหมาะสม สร้างควัามหวัาด้กล้ัวั หรือมี
ล้ักษัณ์ะเป็นัการส่อไปในัทางล้ามกอนัาจาร 
หรือมีล้ักษัณ์ะเป็นัการกระตุ้นัหรือยั�วัยุทาง

กามารมณ์์

มีล้ักษัณ์ะอันัเป็นัการข้ัด้ต่อควัามสงบเรียบร้อย 
หรือศีล้ธรรม อันัด้ีข้องประช้าช้นั

ช้ื�อสถึานัพื่ยาบาล้ทำาให้เข้้าใจหรือหล้งเช้ื�อวั่า
ประกอบก่จการที�ไม่ตรงกับที�ได้้รับอนัุญาตให้

ประกอบก่จการ

ไม่สุภาพื่หรือแสด้งอาการทุกข้์ทรมานัข้องผู่้
ป่วัย

รวัมอยู่กับการถึวัายพื่ระพื่ร หรือการกระทำา
อย่างอื�นัที�อ้างอ่งสถึาบันัพื่ระมหากษััตร่ย์ พื่ระ

ราช้่นัี รัช้ทายาท หรือผู่้สำาเร็จราช้การแทนั
พื่ระองค์

เป็นัเท็จ ไม่มีมูล้ควัามจร่ง เก่นัจร่ง โอ้อวัด้เก่นั
จร่ง หล้อกล้วัง ปกปิด้ควัามจร่ง หรือทำาให้

เข้้าใจผ่่ด้วั่าเป็นัจร่ง ไม่วั่าทั�งหมด้หรือบางส่วันั 
หรือเปรียบเทียบเพื่ื�อให้เข้้าใจวั่าการบร่การด้ี

กวั่าที�อื�นั 

สื�อสารด้้วัยวั่ธีการที�อาจเป็นัอันัตรายต่อ
สุข้ภาพื่ ร่างกาย จ่ตใจ หรือก่อให้เก่ด้ควัาม
รำาคาญแก่ผู่้ใช้้บร่การหรือประช้าช้นัทั�วัไป

มีล้ักษัณ์ะเป็นัการดู้หม่�นั ให้ร้าย เสียด้สี หรือ
ทับถึมสถึานัพื่ยาบาล้ หรือผู่้ประกอบวั่ช้าช้ีพื่

อื�นั

4ดููรายละเอีียดูคลินิกิรักิษัาผู้มีบุติรยากิเพิิ่�มเติิมทีี่�  https://www.bwcfertilityclinic.com 
5ดููรายละเอีียดู BDMS Wellness Clinic เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://www.bdmswellness.com/
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บริการเพ่�อำการยุติิการติั�งครรภ์	(Termination	of	Pregnancy)

ชิ่อำงทัางติิดำติ่อำและผู้ลการร�อำงเรียนป็ระเดำ็นดำ�านการสื�อำสารการติลาดำ	แนวป็ฏิิบัติิดำ�านการขาย		
และการติิดำฉลากยา6,7

BDMS ในี้ฐานี้ะผ่้นี้ำาบริิการิด้านี้สุุขภาพดำาเนี้ินี้การิเพ่�อยกริะดับสุุขภาพและความีเป้็นี้อย่�ท้้�ด้ของผ้่ใชิ้บริิการิอย�างยั�งย่นี้ ซึ่ึ�งริวมีถึึงบริิการิ
ท้้�เก้�ยวข้องการิสุ�งเสุริิมีความีเป็้นี้คริอบคริัวด้วย อย�างไริก็ต้ามีหากม้ีกริณ้ท้้�ต้้องให้บริิการิท้้�เก้�ยวข้องกับการิยุต้ิการิต้ั�งคริริภ์ BDMS ได้
กำาหนี้ดแนี้วป้ฏิิบัต้ิแก�โริงพยาบาลและคลินี้ิกในี้เคริ่อข�ายให้ป้ฎิิบัต้ิต้ามีอย�างเคริ�งคริัดและสุอดคล้องกับข้อกำาหนี้ด โดยเฉพาะ 
แนี้วป้ฏิิบัต้ิให้ใชิ้ป้ริะมีวลกฎิหมีายอาญา มีาต้ริา 305 ซึ่ึ�งมี้ริายละเอ้ยดดังนี้้�

BDMS ได้เป้ิดโอกาสุให้ผ่้มี้สุ�วนี้ได้เสุ้ยทุ้กภาคสุ�วนี้ ท้ั�งจุากบุคคลภายในี้และภายนี้อกองค์กริ สุามีาริถึต้ิดต้�อ เสุนี้อ ความีเห็นี้ ริ้องเริ้ยนี้ 
และริายงานี้การิกริะท้ำาท้้�ไมี�ถึ่กต้้องผ�านี้ชิ�องท้างต้ามีท้้�ได้ป้ริะกาศไว้ในี้ “จุริริยาบริริณของบริิษััท้” และเผยแพริ�ไว้บนี้เว็บไซึ่ต้์ของบริิษััท้ 
ต้ัวอย�างผลดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ป้ี 2564 ไมี�มี้ข้อริ้องเริ้ยนี้ด้านี้การิสุ่�อสุาริการิต้ลาดและการิต้ิดฉลากยาท้้�ได้ริับการิย่นี้ยันี้ในี้เคริ่อ BDMS

กริณ้ท้้�ต้้องให้บริิการิดังกล�าว สุ่ต้ินี้ริ้แพท้ย์และจุิต้แพท้ย์ต้้องวินี้ิจุฉัยและให้ความีเห็นี้ว�าสุามีาริถึดำาเนี้ินี้การิได้ ก�อนี้ริายงานี้ต้�อผ่้บริิหาริ
สุ่งสุุดและหาริ่อแนี้วท้างหัต้ถึการิกับคณะกริริมีการิจุริิยธุริริมี (Ethics Committee) ซึ่ึ�งต้ลอดกริะบวนี้การิต้้องท้ำาการิบันี้ท้ึกและแจุ้งแก�
ผ่้ป้่วยอย�างต้�อเนี้่�อง เมี่�อสุิ�นี้สุุดกริะบวนี้การิบริิษััท้ต้้องสุ�งริายงานี้การิยุต้ิการิต้ั�งคริริภ์แก�แพท้ยสุภาต้�อไป้ นี้อกจุากนี้้� BDMS ไมี�มี้การิผลิต้
หริ่อกริะจุายสุินี้ค้าป้ริะเภท้ยาคุมีกำาเนี้ิด (Contraceptives) หริ่อยาเพ่�อยุต้ิการิต้ั�งคริริภ์ (Abortifacients) นี้อกเหนี้่อไป้จุากแนี้วป้ฏิิบัต้ิ
ดังกล�าว

จุำาเป้็นี้ต้้องกริะท้ำาเนี้่�องจุากหากหญิง
ต้ั�งคริริภ์ต้�อไป้จุะเสุ้�ยงต้�อการิได้ริับ
อันี้ต้ริายต้�อสุุขภาพท้างกายหริ่อจิุต้ใจุ
ของหญิงนี้ั�นี้

หญิงซึ่ึ�งมี้อายุคริริภ์ไมี�เกินี้สุิบ
สุองสัุป้ดาห์ย่นี้ยันี้ท้้�จุะยุต้ิการิ
ต้ั�งคริริภ์

หญงิซึ่ึ�งมีอ้ายคุริริภเ์กนิี้สุบิสุองสุปั้ดาหแ์ต้�ไมี�เกนิี้ย้�สุบิสุปั้ดาหย์น่ี้ยนัี้ท้้�จุะยตุ้กิาริต้ั�งคริริภ์
ภายหลังการิต้ริวจุและริับคำาป้ริึกษัาท้างเล่อกจุากผ้่ป้ริะกอบวิชิาชิ้พเวชิกริริมีและผ้่
ป้ริะกอบวิชิาช้ิพอ่�นี้ต้ามีหลักเกณฑ์์และวิธุ้การิท้้�ริัฐมีนี้ต้ริ้ว�าการิกริะท้ริวงสุาธุาริณสุุข
ป้ริะกาศกำาหนี้ด โดยคำาแนี้ะนี้ำาของแพท้ยสุภาและหนี้�วยงานี้ท้้�เก้�ยวข้องต้ามีกฎิหมีาย
ว�าด้วยการิป้้องกันี้และแก้ไข ป้ัญหาการิต้ั�งคริริภ์ในี้วัยริุ�นี้

1.

4. 5.

2. 3.จุำาเป้็นี้ต้้องกริะท้ำาเนี้่�องจุากม้ีความี
เสุ้�ยงอย�างมีากหริ่อม้ีเหตุ้ผลท้างการิ
แพท้ย์อนัี้ควริเชิ่�อไดว้�าหากท้าริกคลอด
ออกมีาจุะมี้ความีผิดป้กต้ิถึึงขนี้าด
ทุ้พพลภาพอย�างริ้ายแริง

หญิ งย่นี้ยันี้ต้�อ ผ้่ป้ริะกอบวิชิาชิ้พ
เวชิกริริมีว�าต้นี้มี้คริริภ์เนี้่�องจุากมี้การิ 
กริะท้ำา ความีผิดเก้�ยวกับเพศ

6GRI 417-2 
7ดููรายละเอีียดูช่้อีงที่างติิดูต่ิอีเพิิ่�มเติิมทีี่�บที่ จรรยาบรรณธุุรกิิจ  
  หรือีทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com/storage/downloads/corporate-governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-th.pdf

การแชิ่แข็งติัวอำ่อำน	(Embryo	Freezing)
เพ่�อลดอัต้ริาการิเกิดท้าริกแฝ่ดและลดป้ริิมีาณต้ัวอ�อนี้ในี้
กริะบวนี้การิท้ำาเด็กหลอดแก้วในี้แต้�ละริอบและเพิ�มีอัต้ริาการิต้ั�ง
คริริภ์ให้สุ่งขึ�นี้ โดยไมี�ต้้องท้ำาการิกริะตุ้้นี้ไข�ใหมี�

การทัำาเดำก็หลอำดำแก�ว	(In	Vitro	Fertilization	treatment	-	IVF)	
การิป้ฏิิสุนี้ธิุภายนี้อกริ�างกาย โดยท้ำาการิต้ริวจุและเต้ริ้ยมีความี
พร้ิอมีเพ่�อเก็บไข� ก�อนี้ดำาเนิี้นี้การิป้ฏิสิุนี้ธิุในี้ห้องป้ฏิบัิต้กิาริริ�วมีกับ
การิให้ฮอร์ิโมีนี้เพ่�อเต้ริย้มีมีดลก่ให้พร้ิอมีสุำาหรัิบการิต้ั�งคริริภ์ ก�อนี้
ฉ้ดต้ัวอ�อนี้ท้้�พริ้อมีกลับเข้าไป้ฝ่ังต้ัวในี้โพริงมีดล่ก ผ�านี้ท้างชิ�อง
คลอดเพ่�อให้เกิดการิต้ั�งคริริภ์ต้�อไป้

แชิ่แข็งเซลล์ไข่หรือำฝึากไข่	(Egg	Freezing) 
วิธุ้ริักษัาเซึ่ลล์ไข�จุากริังไข� (Ovaries) ด้วยการิแชิ�แข็งสุำาหริับใชิ้ในี้
การิต้ั�งคริริภ์เมี่�อต้้องการิมี้บุต้ริในี้อนี้าคต้ โดยต้ริวจุริะดับฮอริ์โมีนี้
เพศหญงิ และฉด้ฮอริโ์มีนี้กริะตุ้น้ี้ริงัไข�เพ่�อใหไ้ดไ้ข�ท้้�มีค้ณุภาพก�อนี้
เก็บและแชิ�แข็งท้้�มี้อุณหภ่มิี -195 องศาเซึ่ลเซึ่้ยสุ เพ่�อคง
ป้ริะสุิท้ธุิภาพของเซึ่ลล์ไข�เพ่�อนี้ำามีากลับใชิ้ได้ในี้อนี้าคต้

การฉ่ดำเชิื�อำผู้สมเทั่ยมแบบฉ่ดำนำ�าเชิื�อำอำสุจิ
เข�าส้่โพรงมดำล้ก	(Intrauterine	Insemination	-	IUI) 
สุำาหริับค่�สุมีริสุท้้�มี้บุต้ริยาก โดยใชิ้ยากริะตุ้้นี้ริังไข�ให้ถึุงไข�เต้ิบโต้
เพิ�มีขนี้าดขึ�นี้ ก�อนี้การิต้ริวจุอัลต้ริาซึ่าวด์และใชิ้ยาเพ่�อ
กำาหนี้ดการิต้กไข� พริ้อมีกับคัดนี้ำ�าเชิ่�อเล่อกต้ัวอสุุจุิเพ่�อเข้าผสุมีกับ
ไข�ให้เกิดการิต้ั�งคริริภ์

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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GRI	Content	Index

GRI	
Standard

Disclosure Location Omission/Remark

General	Disclosures

GRI 2: General 
Disclosures 2021

2-1 Organizational details 3-4

2-2 Entities included in the 
organization’s sustainability reporting 

8-9

2-3 Reporting period, frequency and 
contact point

8, 35

2-4 Restatements of information 8-9, 76, 79, 85, 91, 137

2-5 External assurance See Remark Sustainability Report of BDMS will be external 
assured in the future. See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

2-6 Activities, value chain and other 
business relationships 

7, 25 BDMS Sustainability Report will be proceed an 
external assurance in the future. See further details 
on www.bdms.co.th/sustainability

2-7 Employees 2, 35, 93, 96, 102-104

2-8 Workers who are not employees See Omission This information is currently not available and will 
be collected in the future.

2-9 Governance structure and 
composition

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

2-10 Nomination and selection of the 
highest governance body

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

2-11 Chair of the highest governance 
body

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

2-12 Role of the highest governance 
body in overseeing the management 
of impacts

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

2-13 Delegation of responsibility for 
managing impacts

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

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

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

2-15 Conflicts of interest See Remark See further details in BDMS Annual Report at 
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

Statement	of	use Bangkok Dusit medical Services PLC has reported in accordance with the GRI Standards
   for the period of 1st January 2021 to 31st December 2021
GRI	1	used  GRI 1 : Foundation 2021
Applicable	GRI		 	 -
Sector	Standard(s)

ภาคผนวก
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GRI	
Standard

Disclosure Location Omission/Remark

2-16 Communication of critical 
concerns

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

2-17 Collective knowledge of the 
highest governance body

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

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

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

2-19 Remuneration policies See Remark See further details in BDMS Annual Report at 
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

2-20 Process to determine 
remuneration

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

2-21 Annual total compensation ratio See Omission This information is not disclosed due to 
confidentially constraints.

2-22 Statement on sustainable 
development strategy

2

2-23 Policy commitments 11-17, 25-26, 40, 44, 49, 70, 
80, 92, 94-95, 127

See further details of each policy at https://
investor.bangkokhospital.com/en/corporate-
governance; and www.bdms.co.th/sustainability

2-24 Embedding policy commitments See Remark See details in each policy as prescribed in GRI 2-23

2-25 Processes to remediate negative 
impacts

15-16 See further details in www.bdms.co.th/
sustainability; and https://investor.bangkokhospital.
com/storage/downloads/corporate-
governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-
en.pdf

2-26 Mechanisms for seeking advice 
and raising concerns

15 See further details in www.bdms.co.th/
sustainability; and https://investor.bangkokhospital.
com/storage/downloads/corporate-
governance/20140617-bgh-code-of-conduct2014-
en.pdf

2-27 Compliance with laws and 
regulations

16, 40, 45

2-28 Membership associations 5 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

2-29 Approach to stakeholder 
engagement

32-33

2-30 Collective bargaining agreements 93-94 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

Material	Topics

GRI 3 : Material 
Topics 2021

3-1 Process to determine material 
topics

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

3-2 List of material topics 34 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

3-3 Management of material topics See details in each chapter

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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Supply	Chain	Management

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were 
screened using environmental criteria

30

GRI 414: Supplier 
Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

30

Customer	Privacy	&	Data	Security

GRI 418: 
Customer Privacy 
2016

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

47

Service	Quality	&	Patient	Safety

GRI 416: 
Customer Health 
& Safety 2016

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

53

GRI Not 
Applicable

BDMS accreditation result 53

Customer	Relationship	Management

GRI Not 
Applicable

% Top Box Score 55 See further details in BDMS Annual Report at 
https://investor.bangkokhospital.com/en/
downloads/annual-report

Innovation	&	Partnership

GRI Not 
Applicable

Innovation Investment 69

Energy	Management

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the 
organization

83-84

302-3 Energy intensity 83-84

Waste	&	Hazardous	Materials	Management

GRI 306: Waste 
2020

306-1 Waste generation and significant 
waste-related impacts

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

306-2 Management of significant waste-
related impacts

72-74 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

306-3 Waste generated 74-75

306-4 Waste diverted from disposal 74-75

306-5 Waste directed to disposal 74, 76

Water	&	Wastewater	Management

GRI 303: Water 
and Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a 
shared resource

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

303-2 Management of water discharge-
related impacts

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

303-3 Water withdrawal 77-78

303-4 Water discharge 77, 79

GRI	
Standard

Disclosure Location Omission/Remark
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Climate	Change	Management

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 89-90

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

91

305-4 GHG emissions intensity 88

Community	Engagement	&	Health	Care	Accessibility

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

146

Selling	Practices	&	Product	Labeling

GRI 417: 
Marketing and 
Labeling 2016

417-1 Requirements for product and 
service information and labeling

147-149 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

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

149

417-3 Incidents of non-compliance 
concerning marketing communications

149

Talent	Retention	&	Inclusion

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

120-126

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

115, 135

GRI 404: Training 
and Education 
2016

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

114

GRI 405: Diversity 
and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies 
and employees

93, 96-104

Human	Capital	Development

GRI 404: Training 
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per 
year per employee

111-112

Labor	Practices	&	Human	rights

GRI 406: 
Non-
discrimination 
2016

406-1 Incidents of discrimination and 
corrective actions taken

95

GRI 412: Human 
Rights 
Assessment 2016

412-2 Employee training on human 
rights policies or procedures

95

GRI	
Standard

Disclosure Location Omission/Remark

บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
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Employee	Health	&	Safety

GRI 403: 
Occupational

403-1 Occupational health and safety 
management system

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

Health and 
Safety 2018

403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident investigation

127-129 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

403-3 Occupational health services 128 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

403-4 Worker participation, 
consultation, and communication on 
occupational health and safety

127, 129 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

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

403-6 Promotion of worker health 131-135 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

403-7 Prevention and mitigation of 
occupational health and safety 
impacts directly linked by business 
relationships

26, 127-128 See further details in 
www.bdms.co.th/sustainability

403-9 Work-related injuries 136

403-10 Work-related ill health 137

GRI	
Standard

Disclosure Location Omission/Remark
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 แบบสำรวจความคิดูเห็นผู้อ่าน

รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน ประจำปี 2564

บริษัท กรุงเทพดูุสิต่เวช้การ จำกัดู (มหาช้น)

ข้อมี่ลจุากแบบสุำาริวจุความีคิดเห็นี้นี้้�จุะนี้ำาไป้ใชิ้ในี้การิป้รัิบป้รุิงเน่ี้�อหา และริ่ป้แบบ 
การิเปิ้ดเผยข้อมีล่ในี้ริายงานี้การิพฒันี้าอย�างยั�งยน่ี้ ป้ริะจุำาปี้ 2565 ของ BDMS ต้�อไป้
ข้อข้อบพริะคุณส่ำาหริับความูริ่วมูมู้อข้องที่่านเป็นอย่่างสู่ง

กรุณาทำเครื�องหมาย � ลงในช้่อง และแสดูงข้อคิดูเห็นของท่านลงในช้่องว่าง

เพศ

• ชิาย • หญิง • ไมี�ต้้องการิริะบุ

ระดูับการศึกษา

• ต้ำ�ากว�าป้ริิญญาต้ริ้ • ป้ริิญญาต้ริ ้ • ป้ริิญญาโท้ • สุ่งกว�าป้ริิญญาโท้

ท่านเป็นผู้อ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนในกลุ่มใดู

• ค่�ค้า • พนี้ักงานี้ / บุคลากริท้างการิแพท้ย์ • นี้ักเริ้ยนี้ / นี้ักศึกษัา / สุถึาบันี้การิศึกษัา • ล่กค้า

• ผ่้ถึ่อหุ้นี้ / นี้ักลงทุ้นี้ • หนี้�วยงานี้ริาชิการิ / หนี้�วยงานี้ภาคริัฐ • พันี้ธุมีิต้ริท้างธุุริกิจุ • อ่�นี้ ๆ กริุณาริะบุ ...................

ท่านรับทราบรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนปี 2563 ของ BDMS จากช้่องทางใดู

• การิป้ริะชิุมีสุามีัญผ่้ถึ่อหุ้นี้ป้ริะจุำาป้ี • พนี้ักงานี้ของ BDMS • สุัมีมีนี้า / นี้ิท้ริริศการิ / บริริยาย

• เว็บไซึ่ต้์ของ BDMS • อ่�นี้ ๆ กริุณาริะบุ ......................................................................................................................................

ท่านอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนปี 2563 ของ BDMS เพื�ออะไร 

• ริ่้จุัก BDMS • การิศึกษัา / การิวิจุัย • ป้ริะกอบการิต้ัดสุินี้ใจุลงทุ้นี้

• เต้ริ้ยมีจุัดท้ำาริายงานี้ของต้นี้เอง • อ่�นี้ ๆ กริุณาริะบุ ....................................................................................................................................

ความสมบูรณ์และความน่าเช้ื�อถือของรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนปี 2563 ของ BDMS

 มากท่�สุดู มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก
ท้�านี้เข้าใจุป้ริะเด็นี้สุาริะด้านี้ความียั�งย่นี้ของ BDMS เพ้ยงใดหลังจุากอ�านี้ริายงานี้แล้ว • • • • •
ผลการิดำาเนี้ินี้งานี้ความียั�งย่นี้สุอดคล้องต้ามีกลยุท้ธุ์ของ BDMS เพ้ยงใด • • • • •
เนี้่�อหามี้ความีเหมีาะสุมีและนี้�าเชิ่�อถึ่อเพ้ยงใด • • • • •
เนี้่�อหาต้ริงกับสุิ�งท้้�ท้�านี้ต้้องการิท้ริาบเพ้ยงใด • • • • •
กรุณาเลือกประเดู็นสาระสำคัญดู้านความยั�งยืน 3 ประเดู็น ท่�เก่�ยวข้องกับท่าน
โดยจุัดลำาดับความีสุำาคัญของป้ริะเด็นี้ต้ั�งแต้� 1 สุำาคัญท้้�สุุด 2 สุำาคัญป้านี้กลาง 3 สุำาคัญนี้้อยท้้�สุุด

• การิจุัดการิห�วงโซึ่�อุป้ท้านี้ • ความีเป้็นี้สุ�วนี้ต้ัวและความีมีั�นี้คงของข้อมี่ล • คุณภาพการิให้บริิการิและความีป้ลอดภัยของผ่้ป้่วย

• ล่กค้าสุัมีพันี้ธุ์ • นี้วัต้กริริมีและความีริ�วมีมี่อ • การิจุัดการิขยะและขยะอันี้ต้ริาย

• การิจุัดการิพลังงานี้ • การิจุัดการินี้ำ�าและนี้ำ�าเสุ้ย • การิจุัดการิการิเป้ล้�ยนี้แป้ลงสุภาพภ่มีิอากาศ

• สุ�วนี้ริ�วมีกับชิุมีชินี้และการิเข้าถึึงบริิการิท้างการิแพท้ย์ • แนี้วป้ฏิิบัต้ิการิด้านี้การิขายและการิต้ิดฉลาก • การิจุ่งใจุและริักษัาบุคลากริ

• การิพัฒนี้าบุคลากริ • แนี้วป้ฏิิบัต้ิด้านี้แริงงานี้และสุิท้ธุิมีนีุ้ษัยชินี้ • สุุขภาพและความีป้ลอดภัยของบุคลากริ

• อ่�นี้ ๆ กริุณาริะบุ ...........................................................................................................................................................................................................................................

ท่านคิดูว่าเนื�อหารายงานครอบคลุมประเดู็นสาระสำคัญดู้านความยั�งยืนของ BDMS หรือไม่

• คริอบคลุมี • ไมี�คริอบคลุมี
หากท้�านี้คิดว�าไมี�คริอบคลุมี โป้ริดริะบุป้ริะเด็นี้ท้้�ควริเพิ�มีเต้ิมี
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

กรุณาระบุข้อเสนอแนะเพื�อนำไปปรับปรุงรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืนฉบับต่่อไป

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

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

ข้อคิดูเห็นอื�น ๆ ในการบริหารจัดูการความยั�งยืนของ BDMS 

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

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

BDMS ขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับความร่วมมือของท่าน



บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
ฝ่่ายกิิจกิารสัังคมเพ่ื่�อกิารพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น 
ชั้ั�น 7 อาคาร E เลขที่่� 2 ซอยศููนย์วิิจัย 7 ถนนเพื่ชั้รบุุร่ตััดใหม่
แขวิงบุางกิะปิิ เขตัห้วิยขวิาง กิรุงเที่พื่มหานคร 10310

Email : BDMS.CSD@bdms.co.th

Overseas

“กิรุณาพัื่บุตัามรอยปิรุ และสั่งกิลับุโดยไม่ตั้องตัิดตัราไปิรษณ่ยากิร”

ใบอนัุญาตเล้ข้ที� ปนั.(นั)/3789 ปณ์ศ.ล้าด้พื่ร้าวั

ถึ้าฝึากส่งในัประเทศไม่ต้องผ่นัึกตราไปรษัณ์ียากร
บุริกิารธุุรกิิจตัอบุรับุ
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