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BDMS ตัั้�ง ใจที่่� จ ะพััฒนาธุุรกิจ 
บุคัลากร และการให�บริการดำ�วย
นวัตั้กรรม คัวบค่้ัไปีกับการดำำาเนิน
ธุุรกิจดำ�วยคัวามโปีร่งใส ตั้รวจสอำบ
ไดำ� มจ่ริยธุรรม สนบัสนุนการดำำาเนนิ
งานเพั่�อำลดำคัวามเหลื�อำมลำ�า สร�าง
คัวามเท่ี่าเที่่ยมและไม่เลือำกปีฏิิบัติั้ 
ในทีุ่กร้ปีแบบ พัร�อำมส่งมอำบคุัณคั่า 
ให�แก่ สังคัมและร่วมกันอำนุรักษ์ 
สิ�งแวดำล�อำม ที่ั�งน่� เพั่�อำส่งมอำบบรกิาร
ที่างการแพัที่ย์และการด้ำแลสุขภาพั
อำันเ ป็ีนเ ลิศ เปี็นธุรรม และไดำ�
มาตั้รฐานสากลแก่ผู้้�รับบริการ  

สารกรรมการผู้้�อำำานวยการใหญ่่

เป็็นเวลากว่า 50 ป็ี ที่่�บริิษััที่ กริุงเที่พดุุสิิต
เวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) หริือ BDMS  
มุ่งมั�นดุำาเนินธุุริกิจำให้บริิการิดุ้านสิุขภาพ
แบบคริบวงจำริที่่�มุง่เน้นการิรัิกษัาผู้้ป่้็วยดุ้วย
คุณภาพริะดัุบสิากลควบค้่ เที่คโนโลย่
ที่างการิแพที่ย์ที่่�ที่ันสิมัย ที่ั�งในริ้ป็แบบ 
โริงพยาบาลเอกชนและธุุริกิจำท่ี่�เก่�ยวเนื�อง 
สิ่งผู้ลให้ BDMS เป็็นธุุริกิจำดุ้านการิดุ้แล
สิุขภาพที่่�ใหญ่่ที่่�สิุดุในป็ริะเที่ศไที่ย ซึ่่�งถืือ
เป็็นอ่กหน่�งกลไกสิำาคัญ่ท่ี่�สิ่งเสิริิมให้ริะบบ
สิาธุาริณสิขุและเศริษัฐกจิำของป็ริะเที่ศไที่ย
เติบโต 

ที่่ามกลางแนวโน้มการิเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�
สิำาคัญ่ของโลก ไม่ว่าจำะเป็็นผู้ลกริะที่บที่าง
เศริษัฐกิจำจำากโริคริะบาดุโควิดุ-19 การิ
เตบิโตของกริะแสิริกัสิขุภาพและช่วติดุม่ส่ิขุ 
ความตริะหนักริ้้ในเริื�องสิิที่ธุิมนุษัยชนและ
ความเที่า่เที่ย่ม การิคา้ที่่�เป็น็ธุริริม สิขุภาวะ
ข อ ง ค น ใ น สิั ง ค ม  ห ริื อ แ ม้ แ ต่ ก า ริ
เป็ล่�ยนแป็ลงของสิภาพภ้มิอากาศ ท่ี่�ต่าง
เป็็นความท้ี่าที่ายและตัวช่�วัดุสิำาคัญ่ของ 

‘การิดุำาเนนิธุรุิกจิำอยา่งยั�งยืน’ ที่ำาให ้BDMS 
ตั�งใจำที่่�จำะพัฒนาธุุริกิจำ บุคลากริ และการิ
ให้บริิการิอย้่เสิมอ ควบค้่กับการิดุำาเนิน
ธุุริกิจำดุ้วยความโป็ริ่งใสิ ตริวจำสิอบไดุ้ และ
ม่จำริิยธุริริม ที่ั�งน่�  เพื�อสิ่งมอบบริิการิ
ที่างการิแพที่ย์และการิดุแ้ลสุิขภาพอันเป็น็
เลิศ เป็็นธุริริม และไดุ้มาตริฐานสิากลแก่
ผู้้้ริับบริิการิ สิอดุคล้องตามเป้็าหมายการิ
พัฒ น า ท่ี่� ยั� ง ยื น แ ห่ ง สิหป็ริ ะ ช าช า ติ 
(Sustainable Development Goals: 
SDGs) และป็ริะกาศ 12 เป็้าหมายความ
ยั�งยนืริะยะยาวของ BDMS ป็ ี2565-2593 

BDMS ยังให้ความสิำาคัญ่กับแนวคิดุการิ
ดุำาเนนิธุุริกจิำที่่�มุง่เนน้ความยั�งยนื หริอื ESG 
ท่ี่�ป็ริะกอบดุ้วยการิดุ้แลสิิ� งแวดุล้อม 
(Environment) ความรัิบผู้ดิุชอบตอ่สัิงคม 
(Social) และการิกำากับดุ้แลกิจำการิที่่�ดุ ่
(Governance) โดุยดุำาเนินการิพิจำาริณา
ความเสิ่�ยงท่ี่�คริอบคลุมมิติดุ้านความยั�งยืน
ในธุรุิกจิำใหบ้ริกิาริดุา้นสุิขภาพที่ั�งในป็จัำจุำบนั
และอนาคต กำาหนดุคณะกริริมการิบริหิาริ
งานริะดัุบบริิษััที่เพื�อรัิบผิู้ดุชอบการิขับ
เคลื�อนงานดุ้านความยั�งยืนอย่างชัดุเจำน 
ริวมถืง่สิริา้งการิมส่่ิวนริว่มกบัผู้้ม้ส่่ิวนไดุ้เสิย่
ทีุ่กกลุ่ม สินับสินุนการิดุำาเนินงานเพื�อลดุ
ความเหลื�อมลำ�า สิริ้างความเท่ี่าเที่่ยมและ
ไม่เลือกป็ฏิิบัติในทีุ่กริ้ป็แบบ โดุยดุำาเนิน
โคริงการิต่าง ๆ ที่่�มุ่งส่้ิความยั�งยืนตลอดุป็ี 
2565 อาที่ิ โคริงการิฝึึกอบริมภาคบังคับ
ดุ้านจำริริยาบริริณและแนวป็ฏิิบัติที่่�ดุ่ของ
บุคลากริ แพที่ย์และที่ันตแพที่ย์ โคริงการิ 
BDMS Award 2022 เพื�อพัฒนาคุณภาพ
การิให้บริิการิ โคริงการิเสิริิมสิริ้างความ
เป็็นอย้่ที่่�ดุ่ของบุคลากริและสินับสินุนงาน
คนพกิาริ โคริงการิอบริมการิป็ฐมพยาบาล
เบื�องต้นและการิช่วยช่วิตขั�นพื�นฐาน  
โคริงการิตริวจำสุิขภาพเพื�อเด็ุกดุ้อยโอกาสิ

ในความร่ิวมมือกับม้ล นิธุิ เวชดุุ สิิตฯ 
โคริงการิ BDMS Green Healthcare เพื�อ
ขับเคลื�อนสิ้่เป็้าหมายองค์กริที่่�ไม่ป็ล่อย
กา๊ซึ่เริอืนกริะจำกภายในป็ ี2593 การิจัำดุตั�ง
คณะที่ำางานดุ้านข้อม้ลสิ่วนบุคคลและ
ความมั�นคงป็ลอดุภัยสิาริสินเที่ศ การิจำัดุ
ที่ำาค้่ มือจำริิยธุริริมและแนวที่างป็ฏิิบัติ
สิำาหริับค้่ค้า ฯลฯ  

ความสิำาเริ็จำขององค์กริจำากการิบริิหาริ
จำดัุการิตามหลกั SDGs และ ESG สิง่ผู้ลให้ 
BDMS เป็็นองค์กริธุุริกิจำดุ้านการิแพที่ย์
และการิดุแ้ลสุิขภาพริายแริกของไที่ยและ
เอเชย่ที่่�ไดุร้ิบัคัดุเลือกเป็น็สิมาชกิของดุชัน่
ความยั�งยืนดุาวโจำนส์ิ (Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) โดุย S&P 
Global ถื่ง 2 ป็ีต่อเนื�อง (ป็ี 2564-2565) 
และไดุ้ ริับ คัดุ เ ลือกให้ เป็็นหุ้ นยั� งยืน 
(Thailand Sustainability Investment: 
THS I )  โ ดุ ยตลาดุห ลักที่ รัิพ ย์ แ ห่ ง
ป็ริะเที่ศไที่ย 3 ปี็ตอ่เนื�อง (ปี็ 2563-2565) 
ซึ่่�งแน่นอนว่า การิพลิกโฉมธุุริกิจำบริิการิ
ที่างการิแพที่ย์ของไที่ยให้ม่มาตริฐาน
ความยั�งยืนริะดัุบโลก นับเป็็นความภาค
ภ้มิใจำของที่ั�ง BDMS ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ย ที่ั�งนัก
ลงทีุ่น พนักงาน ค้่ค้า ผู้้้ริับบริิการิ ริวมถืง่
ชุมชนริอบโริงพยาบาล ที่่�ม่โอกาสิไดุ้ริ่วม
ที่ำาสิิ�งดุ่ ๆ เพื�อสัิงคมไที่ยและสัิงคมโลก  

สิดุุที่้ายน่�ตอ้งขอขอบคณุที่กุภาคสิว่นและ
ความริ่วมมือริ่วมใจำของพนักงานและ
บุคลากริที่างการิแพที่ย์ทีุ่กภาคส่ิวนใน
เครืิอ BDMS และผู้้้มส่่ิวนไดุ้เสิย่ตลอดุห่วง
โซึ่่อุป็ที่าน ส่ิงผู้ลให้ BDMS สิามาริถืขับ
เคลื�อนและบริริลุเป็้าหมายองค์กริส่้ิความ
ยั�งยืนไดุ้อย่างม่ป็ริะสิทิี่ธุิภาพ สิริ้างคุณค่า
และนำาพาป็ริะโยชน์สิ้่ชุมชน สิังคม และ
องค์กริอย่างยั�งยืน

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)2



แพัที่ย์หญ่ิง
ปีรมาภรณ์ ปีราสาที่ที่อำงโอำสถ

กริริมการิผู้้้อำานวยการิใหญ่่

3สารจากกรรมการผู้้�อำำานวยการใหญ่่



ในโอำกาสที่่� BDMS เข�าส้่ปีีที่่� 50
ผู้้้บริห้าร	บริษัท	กรุงเทพดุสัิตเวชการ	จัำากัด	(มห้าชน)	ร่วมแสัดงคุวามภาคุภ้มิใจัและเป็นส่ัวนห้นึ�ง

ขององค์ุกร	ด้วยคุวามมุ่งมั�นเป็นผู้้้นำานวัตกรรมด้านบริการสัุขภาพท่�เป็นเลิศั
บนห้ลักการกำากับด้แลองคุ์กรและการพัฒนาอย่างยั�งยืน	

ผู่้านมา	50	ปี	และจัากน่�ต่อไป	
BDMS จะมุ่งมั�นการพััฒนาอำงคั์กร
บนพั่�นฐานการสร�างคัวามยั�งยืน 

แพัที่ย์หญ่ิงปีรมาภรณ์ ปีราสาที่ที่อำงโอำสถ 
กรรมการผู้้้อำานวยการให้ญ่				

คุัณนฤมล น�อำยอำำ�า                            
รองกรรมการผู้้้อำานวยการให้ญ่อาวุโสั	
ประธ์านเจั้าห้น้าท่�บริห้ารด้านการเงิน	

มาช่่วยกันสร�างคัวามยั�งยืน
จากวันน่� และตั้ลอำดำไปี ดำ�วยคัวามมุ่งมั�นขอำง BDMS

ผู้้้เช่�ยวชาญด้านการด้แลสุัขภาพ	
เพ่�อสั่งต่อคุุณภาพช่วิตท่�ด่	ให้้ล้กห้ลานของเรา	

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)4



นายแพัที่ย์ช่ัยรัตั้น์ ปีัณฑุุรอัำมพัร                 
ประธ์านเจั้าห้น้าท่�ปฏิบิัติการ	

คุัณศรีภพั สารสาส 
ประธ์านเจั้าห้น้าท่�บริห้ารงานกลาง							

นายแพัที่ย์ตั้ฤณ จารุมิลินที่ 
ประธ์านฝ่่ายแพทย์	

การนำาพัาอำงคั์กร ส่้คัวามยั�งยืน 
พร้อมสัร้างสัมดุลแก่ธ์รรมชาติ	
เปี็นหน�าที่่�ขอำงเรา BDMS ทีุ่กคัน 

BDMS จะดำำาเนินธุุรกิจอำย่างบ้รณาการ
ดำ�วยคัวามร่วมมือำกับอำงคั์กรภายในและภายนอำก 

เพ่�อส่ังมอบคุุณคุ่าแก่ผู้้้ม่ส่ัวนได้เส่ัย
ทุกกลุ่มอย่างยั�งยืน	

คัวามสำาเร็จในการบริหารจดัำการคัวามยั�งยนืขอำง BDMS 
เกิดจัากคุวามเชื�อมั�นของผู้้้บริห้ารระดับส้ังท่�ว่า
การบ้รณาการการดำำาเนินงานคัวามยั�งยืน
จะส่งเสริมให�ธุุรกิจสามารถเติั้บโตั้ไดำ�อำย่างตั้่อำเนื�อำง
และยั�งยืน 

550 ปีี BDMS 



การเตั้ิบโตั้ที่างเศรษฐกิจ 

การกำากับดำ้แลอำงคั์กร 

จัำานวน
ศั้นย์คุวามเป็นเลิศั

44	โรงพยาบาล

จัำานวนนวัตกรรม

124 โคุรงการ
โรงพยาบาลและบริษัทในเคุรือ
ท่�ได้รับการรับรอง	ISO27001

จัำานวน		6 แห่้ง	

ภาษ่ท่�จั่ายให้้แก่
รัฐบาล	

3,227.15 
ล้านบาท

โรงพยาบาล	

95.22%

อื�นๆ	

4.78% 

คุ่าใช้จั่ายท่�เก่�ยวข้องกับ
บุคุลากร	

21,106.72
ล้านบาn

	รายได้รวม

92,975.75 
ล้านบาท

สััดส่ัวนรายได้จัำาแนกตามประเภท	

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)6

สรุปผู้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่ 2565



สังคัม 

สิ�งแวดำล�อำม

ปริมาณการใช้พลังงาน		

1.79		ล้านกิกะจั้ล	
สััดส่ัวนการใช้พลังงานห้มุนเวียน	

1.46% 

ปริมาณของเส่ัยทั�งห้มด	

13,228.43		ตัน	

ปริมาณการใช้นำ�า	

753,965.62		ล้กบาศัก์เมตร	

การปล่อยก๊าซเรือนกระจัก	(Scope	1+	Scope	2)	

242,540.83 ตันคุาร์บอนไดออกไซด์เทย่บเท่า	

จัำานวนพนักงาน	

33,415	คุน	

สััดส่ัวนพนักงาน	

ชาย	17.25% 

ห้ญิง	82.75%

คุวามปลอดภัย	

พนักงาน	4.89 
ผู้้้รับเห้มา	2.73   
อัตราการบาดเจั็บ
จัากการทำางาน
(รายต่อ	1,000,000	ชั�วโมง
การทำางาน)

พนักงานจั้างให้ม่	9,247	คุน	

การจั้างกลุ่มเปราะบาง	334	คุน	

การพัฒนาบุคุลากร	35	ชั�วโมง	
(คุ่าเฉล่�ยเวลาการฝ่ึกอบรม
พนักงานทั�งห้มด	
(ชั�วโมง/คุน/ปี))	

กิจักรรมเพ่�อส่ังมอบคุวามร้้
เรื�องสัุขภาพเชิงป้องกันแก่ชุมชน	

804	คุรั�ง	

สััดส่ัวนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจัก
จัำาแนกตาม	Scope

Scope1	14% 

Scope2	86%
Scope1

ห้ญิง

Scope2

ชาย

86%

14%

7สรุปุผลการุดำำาเนิินิงานิที่่�สำาคััญ 2565



รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)8

เก่�ยวกับ BDMS 
และรายงานฉบบัน่� 



เก่�ยวกับ BDMS  

วิสััยทัศัน์ของบริษัท	กรุงเทพดุสิัต
เวชการ	จัำากดั	(มห้าชน)	คืุอการเปน็
ผู้้้ให้้บริการการด้แลสัุขภาพระดับ
ตตยิภ้มริะดับแนวห้น้าในประเทศัไทย	
โดยมุ่งมั�นท่�จัะให้้การด้แลสัุขภาพท่�
มุง่เน้นการรกัษาผู้้้ป่วยด้วยคุณุภาพ
ระดับสัากล	คุวบคุ่้ไปกับเทคุโนโลย่
ทางการแพทย์ท่�ทนัสัมยั	เรามุ่งมั�นท่�
จั ะ รวบรวมท่ม ด้แล สุัขภาพท่� ม่
จั ริ ยธ์ ร รมแล ะ ม่ป ร ะ สัิ ท ธ์ิ ภ าพ	
สัามารถึให้้การรักษาท่�ปลอดภัยและ
ประสับคุวามสัำาเร็จัแก่ผู้้้ป่วยทุกเพศั
ทุกวัย

บริิษััที่ กรุิงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) หรืิอ BDMS เป็็นบริิษััที่ที่่�จำดุที่ะเบ่ยนใน
ตลาดุหลักที่ริัพย์แห่งป็ริะเที่ศไที่ย (ชื�อหลักที่ริัพย์ “BDMS”) และเป็็นผู้้้ป็ริะกอบธุุริกิจำให้
บริกิาริดุ้านสุิขภาพ (Healthcare Services) ในริป้็แบบธุรุิกิจำโริงพยาบาลเอกชนและธุรุิกิจำ
ที่่�เก่�ยวเนื�องกับการิริักษัาพยาบาลที่ั�งในป็ริะเที่ศไที่ยและต่างป็ริะเที่ศ ม่สิำานักงานใหญ่่ตั�ง
อย้ท่ี่่� 2 ซึ่อยศน้ยว์จิำยั 7 ถืนนเพชริบุริตั่ดุใหม ่แขวงบางกะปิ็ เขตหว้ยขวาง กรุิงเที่พ 10310 
ป็ริะเที่ศไที่ย

BDMS ม่เคริือข่ายโริงพยาบาลเอกชนคริอบคลุมที่ั�วทีุ่กภ้มิภาคที่ั�งในป็ริะเที่ศไที่ยและ
ป็ริะเที่ศกัมพ้ชา จำำานวน 56 โริงพยาบาล ซึ่่�งให้บริิการิดุ้านสิุขภาพคริบวงจำริตั�งแต่การิ
ป้็องกัน การิรัิกษัา และการิบำาบัดุ เพื�อฟ้ื้�นฟื้้หลังการิรัิกษัาสิำาหรัิบล้กค้าชาวไที่ยและชาว
ต่างชาติ โดุยไดุ้ริับการิริับริองมาตริฐานจำากสิถืาบันริับริองคุณภาพริะดุับสิากล 

BDMS ม่ศน้ย์การิแพที่ย์แห่งความเป็็นเลิศ (Center of Excellence) ในโริงพยาบาลใน
เคริือ เพื�อเพิ�มป็ริะสิิที่ธุิภาพการิให้บริิการิที่างการิแพที่ย์ในทีุ่กดุ้าน โดุยนำาร้ิป็แบบการิ
บริิหาริจำัดุการิการิดุ้แลริักษัาผู้้้ป็่วยจำากสิถืาบันการิแพที่ย์ชั�นนำาจำากที่ั�วโลกมาป็ริะยุกต์ใช้
และม่แนวที่างป็ฏิิบัติที่่�ชัดุเจำนตามมาตริฐานสิากล 

BDMS แบ่งพื�นที่่�การิบริิหาริจำัดุการิแบบโคริงข่ายตามภ้มิภาค โดุยม่โริงพยาบาลริะดุับ 
ตติยภ้มิที่ำาหน้าที่่� เป็็นศ้นย์กลาง (Hub) ดุ้แลและรัิบส่ิงต่อผู้้้ป็่วยที่่�ม่ความรุินแริง  
เกนิศกัยภาพและขดุ่ความสิามาริถืในการิดุแ้ลริกัษัาจำากโริงพยาบาลลก้ขา่ย (Spoke) เพื�อ
ให้การิบริิหาริจำัดุการิที่ริัพยากริและบุคลากริที่างการิแพที่ย์เกิดุป็ริะโยชน์ริ่วมกันสิ้งสิุดุ

นอกจำากน่� BDMS ยังม่ธุุริกิจำสินับสินุนดุ้านการิแพที่ย์ ไดุ้แก่ ธุุริกิจำห้องป็ฏิบิัติการิที่างการิ
แพที่ย์ ธุุริกิจำผู้ลิตยา ธุุริกิจำผู้ลิตนำ�าเกลือ ริ้านขายยาและเวชภัณฑ์์ เป็็นต้น
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เคัรือำข่ายธุุรกิจขอำง BDMS

กลุ่มโรงพัยาบาลกรุงเที่พั

มุ่งสิ้่ความเป็็นเลิศที่างการิแพที่ย์ของ
เอเชย่แป็ซึ่ิฟิื้คดุ้วยสิมาริ์ที่เฮลที่์แคริ์

กลุ่มโรงพัยาบาลพัญ่าไที่

เป็็นผู้้้นำาในการิสิร้ิางสิริริค์สิุขภาพที่่�ดุ่ 
เพื�อศักยภาพแห่งการิใช้ช่วิต

คัลินิกสุขภาพัดำ�านดำ้แลป้ีอำงกันและฟื้้�นฟืู้สุขภาพั

มุ่งเน้นการิดุแ้ลป็้องกัน และเสิริิมสิริ้างสิภาวะสิุขภาพ
ให้ผู้้้มารัิบบริิการิม่ช่วิตยืนยาวอย่างม่คุณภาพ

ธุุรกิจที่่�เก่�ยวเนื�อำงกับการรักษาพัยาบาล

ไดุ้แก่ บริิษััที่ผู้ลิตและจำำาหน่ายยา นำ�าเกลือ และวัสิดุุภัณฑ์์ที่างการิแพที่ย์ ห้องป็ฏิิบัติการิที่างการิแพที่ย์ 
บริิการิขนส่ิงผู้้้ป็่วยที่างอากาศ และบริิการิอื�น ๆ

ศน้ย์บริการสุขภาพัเชิ่งฟื้้�นฟืู้ในระยะเปีล่�ยนผู้่าน

มุ่งเน้นการิดุ้แลสุิขภาพริะยะฟื้้�นฟื้้ สิำาหริับผู้้้ป็่วยหลังผู่้าตัดุ
และผู้้้สิ้งอายุที่่�ต้องฟื้้�นฟื้้ที่ำากายภาพบำาบัดุ

โรงพัยาบาลบ่เอำ็นเอำช่

วางใจำให้เป็็นผู้้้ดุ้แลสุิขภาพ
ทีุ่กช่วงเวลาแห่งช่วิต

กลุ่มโรงพัยาบาลที่�อำงถิ�นและ
กลุ่มโรงพัยาบาลรอำยัล 

กลุ่มโริงพยาบาล
ที่่�ให้บริิการิในพื�นที่่�ที่้องถืิ�น

และในต่างป็ริะเที่ศ

กลุ่มโรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่

มุ่งมั�นที่่�จำะเป็็นผู้้้นำาของโริงพยาบาลริะดุับ
แนวหน้าของป็ริะเที่ศไที่ยที่่�ให้บริิการิ 

ที่างการิแพที่ย์ที่่�คริบวงจำริ ดุ้วยเที่คโนโลย่
ที่่�ทัี่นสิมัย ม่ริะบบการิบริิหาริจำัดุการิที่่�ม่

ป็ริะสิิที่ธุิภาพ

กลุ่มโรงพัยาบาลเปีาโล

โริงพยาบาลชั�นนำาของไที่ยที่่�มุ่งเน้น
ไป็ยังป็ริะสิบการิณ์ที่่�ดุ่ที่่�สิุดุของผู้้้ป็่วย  

ริ่วมกับผู้ลการิริักษัา
และนวัตกริริมที่่�โดุดุเดุ่น

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)10



สถานะการเปี็นสมาช่ิกและสมาคัมในภาคัธุุรกิจ

BDMS เขา้ร่ิวมเป็็นสิมาชิกกับสิมาคมและองค์กริในภาคธุรุิกิจำที่่�เก่�ยวข้องในฐานะผู้้้ให้บริิการิที่างการิแพที่ย์และในฐานะบริิษัทัี่จำดุที่ะเบย่น
ในตลาดุหลกัที่ริพัยแ์หง่ป็ริะเที่ศไที่ย เชน่ ตลาดุหลกัที่ริพัยแ์หง่ป็ริะเที่ศไที่ย สิำานักงานคณะกริริมการิกำากบัหลกัที่ริพัยแ์ละตลาดุหลกัที่ริพัย์ 
สิมาคมสิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัทัี่ไที่ย (IOD) สิมาคมโริงพยาบาลเอกชน และแพที่ยสิมาคมแห่งป็ริะเที่ศไที่ยในพริะบริมริาช้ป็ถืัมภ์ 
เป็็นต้น

กลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจขอำง BDMS

BDMS ไดุ้กำาหนดุกลยุที่ธุ์การิดุำาเนินธุุริกิจำ โดุยมุ่งเน้นการิเพิ�มป็ริะสิบการิณ์ส้ิงสุิดุให้ล้กค้า ควบค่้กับการิส่ิงมอบคุณค่าบริิการิในริาคาท่ี่�
สิามาริถืเข้าถื่งไดุ้ เพิ�มป็ริะสิิที่ธิุภาพการิสิ่งต่อผู้้้ป็่วย และข่ดุความสิามาริถืของศ้นย์การิแพที่ย์แห่งความเป็็นเลิศ ขยายฐานล้กค้าป็ริะกัน
และลก้ค้าสิญั่ญ่า เพื�อเพิ�มอตัริาการิคริองเตย่ง (Occupancy Rate) และการิใช้เคริื�องมอืแพที่ย์ นอกจำากน่� BDMS มค่วามร่ิวมมอืที่างการิแพที่ย์ 
ในริะดุับสิากล การิป็ริับตัวเข้าสิ้่การิเป็็น Smart Virtual Hospital และสิ่งเสิริิมนวัตกริริมดุ้าน Health Application สิำาหริับดุ้านความ
ยั�งยืน BDMS ให้ความสิำาคัญ่กับมาตริฐานดุ้านคุณภาพและความป็ลอดุภัย การิกำากับดุ้แลกิจำการิที่่�ดุ่ และการิม่ความริับผู้ิดุชอบต่อสิังคม
และสิิ�งแวดุล้อม สิ่งผู้ลให้ BDMS ไดุ้ริับริางวัลในสิาขาที่่�เก่�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง
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การส่งมอำบคุัณคั่าแก่ผู้้�ใช่�บริการขอำง BDMS

ขั�นตั้อำนการส่งมอำบคุัณคั่าแก่ผู้้�ใช่�บริการขอำง BDMS (BDMS Value Chain)

การคััดำกรอำง  
(Screening)

คัดุกริองผู้้้ป่็วยก่อนเข้าใช้บริิการิเพื�อริะบุว่าโริงพยาบาลสิามาริถืส่ิงมอบบริิการิไดุ้ดุ้วยที่รัิพยากริที่่�ม่ และจัำดุ
ลำาดุับความสิำาคัญ่เพื�อป็ริะเมินและให้การิริักษัากริณ่ผู้้้ป็่วยฉุกเฉิน

การเข�ารับบริการ  
(Admission)

บริหิาริจำดัุการิผู้้ป่้็วยตลอดุกริะบวนการิใชบ้ริกิาริในโริงพยาบาล คริอบคลุมการิลงที่ะเบย่นผู้้ป้็ว่ยนอก การิริบั
ผู้้้ป็่วยในเข้าริักษัาตามเกณฑ์์ที่่�กำาหนดุ การิจำัดุลำาดุับความต้องการิใช้บริิการิดุ้านสุิขภาพตามสิภาพของผู้้้ป็่วย
ใน การิสิื�อสิาริแนวป็ฏิิบัติในหอผู้้้ป็่วยและแนวที่างการิริักษัา ค่าใช้จ่ำาย แก่ผู้้้ป่็วยและคริอบคริัว

การดำ้แลอำย่างตั้่อำเนื�อำง 
(Continuity of Care)

ดุ้แลและให้บริิการิแก่ผู้้้ป็่วยอย่างต่อเนื�องโดุยแพที่ย์ พยาบาล และผู้้้เช่�ยวชาญ่ที่างการิแพที่ย์อื�น ๆ ที่่�ผู่้าน 
การิริับริองคุณสิมบัติในทุี่กกริะบวนการิให้บริิการิ ไดุ้แก่ บริิการิฉุกเฉิน การิริับผู้้้ป่็วยในเข้าริักษัา การิวินิจำฉัย  
การิริักษัา การิริักษัาผู้้้ป็่วยนอก และบริิการิอื�น ๆ ซึ่่�งจำะสิื�อสิาริริายละเอย่ดุแก่ผู้้้ป็่วยอย่างเหมาะสิม

สิ�นสุดำการรักษา การส่งตั้่อำการรักษา และการตั้ิดำตั้ามอำาการ 
(Discharge, Referral, and Follow-Up)

ริ่วมมือกับบุคลากริที่างการิแพที่ย์และหน่วยงานภายนอกเพื�อสิ่งต่อการิริักษัาหริือสิิ�นสิุดุกริะบวนการิริักษัา
ใหเ้ป็น็ไป็อยา่งเหมาะสิมตามสิขุภาพของผู้้ป่้็วย โดุยมก่าริสิริปุ็ริายละเอย่ดุการิใหบ้ริกิาริใหแ้กผู้่้ป้็ว่ยในเมื�อสิิ�น
สิุดุการิดุ้แลริักษัา การิสิื�อสิาริแนวที่างการิติดุตามอาการิในริ้ป็แบบที่่�ผู้้้ป็่วยเข้าใจำไดุ้ การิสิื�อสิาริบันที่่กการิ
ริักษัาที่่�ม่ความซัึ่บซึ่้อนแก่บุคลากริที่างการิแพที่ย์ที่่�เก่�ยวข้องกริณผู่้้้ป่็วยนอก การิสิื�อสิาริความริ้้หริือแนวที่าง
การิดุ้แลอย่างต่อเนื�องแก่ผู้้้ป่็วยและคริอบครัิวตามความจำำาเป็็น และม่การิบริิหาริจัำดุการิและติดุตามผู้้้ป็่วยที่่�
แจำ้งล่วงหน้าว่าอาจำไม่สิามาริถืดุำาเนินการิตามคำาแนะนำาของแพที่ย์ไดุ้หริือออกจำากโริงพยาบาลโดุยไม่แจำ้งให้
ที่ริาบล่วงหน้า เป็็นต้น

การส่งตั้่อำการรักษาผู้้�ปี่วย 
(Transfer of Patients)

สิง่ตอ่การิรัิกษัาผู้้ป่้็วยอยา่งป็ลอดุภัยตามความตอ้งการิการิริกัษัาและความสิามาริถืขององคก์ริป็ลายที่างที่่�ริบั
ช่วงการิริักษัาต่อ พริ้อมสิื�อสิาริริายละเอ่ยดุสิรุิป็ของผู้้้ป่็วยที่่�บันที่่กอย่างเป็็นริะบบ

การเคัลื�อำนย�ายผู้้�ปี่วย 
(Transportation)

ให้บริิการิเคลื�อนย้ายผู้้้ป่็วยตามกฎหมายและข้อกำาหนดุที่่�เก่�ยวข้องกับคุณภาพและความป็ลอดุภัยในการิ
เคลื�อนย้าย

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�

ริายงานการิพัฒนาอย่างยั�งยืน ป็ริะจำำาป็ี 2565 ของบริิษััที่ กริุงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) (Bangkok Dusit Medical Services 
Public Company Limited : BDMS) จำัดุที่ำาข่�นต่อเนื�องเป็็นป็ีที่่� 10 ตามกริอบการิริายงาน Global Reporting Initiative Standards 
(GRI Standards) โดุยการิเปิ็ดุเผู้ยขอ้มล้เป็น็ไป็ตามหลักเกณฑ์์แบบที่างเลือกหลกั (Core Option) นำาเสินอผู้ลการิดุำาเนนิงานตามป็ปี็ฏิทิิี่น
ตั�งแตวั่นที่่� 1 มกริาคม-31 ธุนัวาคม 2565 ตอ่เนื�องจำากริายงานการิพฒันาอย่างยั�งยนืฉบับที่่� 9 ซึ่่�งเปิ็ดุเผู้ยเมื�อวนัที่่� 11 ม่นาคม 2565 เพื�อ
สิื�อสิาริความก้าวหน้าของผู้ลการิดุำาเนินงานดุ้านความยั�งยืนที่่�คริอบคลุมที่ั�งมิติเศริษัฐกิจำ สิังคม สิิ�งแวดุล้อม และการิกำากับดุ้แลกิจำการิ 
ริวมถื่งความมุ่งมั�นในการิเป็็นสิถืานบริิการิที่างการิแพที่ย์ที่่�เป็็นเลิศตามมาตริฐานสิากล สิริ้างความพ่งพอใจำส้ิงสิุดุให้แก่ผู้้้ริับบริิการิ และ
ตอบสินองต่อความคาดุหวังของผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยทุี่กกลุม่ 

การรับรอำงจากหน่วยงานภายนอำก 
การิป็ริะเมินความน่าเชื�อถืือของชุดุข้อมล้ในริายงานฉบับน่� ดุำาเนินการิโดุยบริิษััที่ เคพ่เอ็มจำ่ ภ้มิไชย สิอบบัญ่ช่ จำำากัดุ ซึ่่�งเป็็นหน่วยงาน
อิสิริะที่่�น่าเชื�อถืือและไดุ้ริับการิยอมริับในริะดุับสิากล โดุยชุดุข้อม้ลที่่�ไดุ้ริับการิตริวจำสิอบป็ริะกอบดุ้วย GRI305-2, GRI303-5, GRI306-5 
และ GRI403-9 (สิามาริถือ่านเพิ�มเติมไดุ้ที่่�หน้า 162) 

บริษัที่ที่่�อำย้่ในขอำบเขตั้ขอำงรายงาน 
ผู้ลการิดุำาเนินงานดุ้านพลังงาน นำ�า ของเสิ่ย ความป็ลอดุภัยและที่รัิพยากริบุคคลคริอบคลุมโริงพยาบาลและบริิษััที่ภายใต้ BDMS  
มากกว่าริ้อยละ 90 (สิามาริถือ่านเพิ�มเติมไดุ้ที่่�หน้า 149)

ช่่อำงที่างการตั้ิดำตั้่อำ 
กริณ่ม่ข้อสิงสิัยเก่�ยวกับการิจำัดุที่ำาริายงานฉบับน่� สิามาริถืติดุต่อ

2	ซอยศัน้ย์วิจััย	7	ถึนนเพชรบุรีตัดให้ม่	
แขวงบางกะปิ	เขตห้้วยขวาง	
กรุงเทพมห้านคุร	10310	ประเทศัไทย

0	2310	3133
bdmscsd@bdms.co.th
www.bdms.co.th

ฝ่่ายปีฏิบิัติั้การคัวามยั�งยืนอำงคั์กรและการจัดำการนวัตั้กรรม  
บริษัที่ กรุงเที่พัดำุสิตั้เวช่การ จำากัดำ (มหาช่น) (BDMS)

13เก่ี่�ยวกัี่บ BDMS และรายงานฉบบัน่�
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บริษัท	กรุงเทพดุสัิตเวชการ	จัำากัด	(มห้าชน)	ไดำ�รับ
คััดำเลือำกเปี็นสมาชิ่กดัำช่น่คัวามยั�งยืนดำาวโจนส์	 (Dow	
Jones	Sustainability	Indices	:	DJSI)	กลุ่มตลาด
เกดิให้ม่	(DJSI	Emerging	Markets)	ประจัำาป	ี2565	
ต่อเนื�องเป็นปีท่�	2	จัาก	S&P	Global	

บริษัท	กรุงเทพดุสัิตเวชการ	จัำากัด	(มห้าชน)	ไดำ�รับ
คััดำเลือำกเปี็นหน่�งในที่ำาเน่ยบหุ�นยั�งยืนThailand	 
Sustainability	Investment	(THSI)	ประจัำาปี	2565	
ในกลุ่มบริการ	ต่อเนื�องเป็นปีท่�	3	จัากตลาดห้ลักทรพัย์ 
แห่้งประเทศัไทย	

บริษัท	กรุงเทพดุสิัตเวชการ	จัำากัด	
(มห้าชน) ไดำ�รบัคััดำเลือำกเปีน็บรษัิที่ที่่�ม่
การกำากับด้ำแลกิจการในระดัำบด่ำเลิศ  
(5 ดำาว) จัากสัมาคุมส่ังเสัริมสัถึาบัน
กรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Insti-
tute	of	Directors)	

บริษัท	กรุงเทพดุสิัตเวชการ	จัำากัด	
(มห้าชน)	 ไดำ�รับ 2 รางวัลในกลุ่ม  
Business Excellence ในงาน SET 
Awards  2022 	 ไ ด้ แ ก่ 	 ร างวัล	 
Outstanding	Investor	Relations	
Awards	และรางวัล	Outstanding	 
Innovative	Company	Awards	

บริษัท	กรุงเทพดุสิัตเวชการ	จัำากัด	
(มห้าชน)	 ไดำ�รับรางวัล Asia’s Best 
Managed Companies 2022	 ใน
ห้มวด	Best	CEO	,Best	Investor	
Relat ions , 	 Best 	 Managed	 
Company	,	Most	Committed	to	
Environmental	 Stewardship, 
Most	 Committed	 to	 High	 
Governance	Best	 Standards	 
และ	Most	Committed	to	Social	
Causes,	 Most	 Effective	 in	 
creating	and	implementing	D&I	
Policies	over	the	past	12	months	 
จัาก	FinanceAsia		
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โรงพยาบาลกรุงเทพ	สัำานักงาน
ให้ญ่ ไดำ�รับ 2 รางวัล ในงาน Global 
Health Asia-Pacific Awards 
2022 ได้แก่	รางวลั	Trauma	Centre	 
of	 the	Year	 in	Asia	Pacific	
รางวัลสัถึานบริการทางการแพทย์
ด้านการรักษาผู้้้ ป่วยอุบัติ เห้ตุ
ฉุกเฉินชั�นนำา	และรางวัล	Mental	
Health	 and	 Rehabilitation	
Service	Provider	of	the	Year	
in	Asia	 Pacific	 รางวัลสัถึาน
บริการทางการแพทย์ด้านสุัขภาพจิัต 
และบำาบัดฟื้้�นฟูื้สัุขภาพใจัชั�นนำา			

โรงพยาบาลกรงุเทพ	สัำานกังานให้ญ่ 
ไดำ�รบัรางวลั Best Maternity Hospitals 
ในห้มวด	Parents’	Choice	Award	
ในงาน	theAsianparent	Awards	
2022	จัากการโห้วตของคุุณแม่สัมาชกิ 
theAsianparent			

โรงพยาบาลกรงุเทพ	สัำานักงานให้ญ่	
ไดำ�รบัรางวัล Best Hospital Utilization 
Management Award 	 ในงาน	 
KT-AXA	Signature	Hospital	
Awards	2022	ด้านคุวามเปน็เลศิัใน
ด้านมาตรฐานการตรวจัรักษาท่�ม่
คุุณภาพ	 ม่การบริห้ารจััดการใช้
ทรัพยากรทางการแพทย์ท่�เห้มาะสัม	
และคุุ้มคุ่าตามเป้าห้มายแนวปฏิิบัติ 
ท่�ด่เย่�ยม

โรงพยาบาลกรุงเทพ	สัำานกังานให้ญ่	
ไดำ�รับรางวัลพัิเศษดำ�านการสนับสนุน
การให�บริการล้กคั�าในช่่วงสถานการณ์
โคัวิดำ	ในงาน	Bangkok	Life	Assurance 
Smart	Hospital	Awards	2022	

บริษัท	กรุงเทพดุสัิตเวชการ	จัำากัด	
(มห้าชน)	และบรษิทั	สัมติเิวช	จัำากดั	
(มห้าชน)	ไดำ�รับรางวัลอำงค์ักรตั้�นแบบ
คัวามยั� ง ยืนในตั้ลาดำทีุ่นไที่ยดำ� าน
สนบัสนนุคันพิัการ ปีระเภที่รางวัลดำเ่ด่ำน 
จัากกระทรวงแรงงาน	

บริษัท	กรุงเทพดุสิัตเวชการ	จัำากัด	
(มห้าชน)	 ไดำ�รับรางวัลในฐานะหน่วย
งานที่่�ให�การสนับสนุนดำ�านที่่�อำย้่อำาศัย
และพัฒันาคัณุภาพัช่วิ่ตั้	จัากกระทรวง
พัฒนาสัั งคุมแล ะคุวาม มั� นคุง 
ของมนุษย์	(พม.)	
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โรงพยาบาลพญาไท	1	โรงพยาบาลพญาไท	2	โรงพยาบาลพญาไท	3	และโรงพยาบาลเปาโล	พห้ลโยธ์นิ	ผู้า่นเกณฑุ์
ปีระเมนิไดำ�รับตั้ราสญั่ลักษณ์ MEA Energy Awards	จัากโคุรงการสัง่เสัรมิการปรบัปรงุประสัทิธิ์ภาพการใชพ้ลงังาน
ในอาคุารปีท่�	6	จััดโดยการไฟื้ฟื้้านคุรห้ลวง	

โรงพยาบาลกรุงเทพ	สัำานักงานให้ญ่	 ไดำ�รับรางวัล
หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพัการเงินพันักงานยอำดำเย่�ยม 
(ระดับ	5	ดาว)	จัากโคุรงการ	Fin.ด่	Happy	Life!!!	
ธ์นาคุารแห่้งประเทศัไทย	

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั�นแนล	 ไดำ�รับ 
ใบรับรอำงมาตั้รฐาน LEED 2009 for Healthcare 
(Leadership	 in	 Energy	 and	 Environment	 
Design)	 จัาก	U.S.	Green	Building	Council	
(USGBC)	
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BDMS Telehealth Anywhere 

จำากความผัู้นผู้วนที่างเศริษัฐกิจำที่่�เกิดุข่�นในป็ัจำจำุบัน อันม่อิที่ธุิพลมาจำากปั็จำจำัยหลากหลายสิาเหตุ อาที่ิเช่น สิถืานการิณ์โริคริะบาดุโควิดุ 
19 ซึ่่�งสิ่งผู้ลต่อการิดุำาเนินช่วิต ก่อให้เกิดุวิถื่ช่วิตใหม่ (New Normal New Landscape) การิเป็ล่�ยนแป็ลงโคริงสิร้ิางป็ริะชากริในสัิงคม 
อันสิ่งผู้ลให้เกิดุการิป็ริับเป็ล่�ยนความคาดุหวังของผู้้้ริับบริิการิอย่างพลิกโฉม ที่ั�งน่� บริิษััที่ กริุงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) ไดุ้ป็ริับ
เป็ล่�ยนกลยทุี่ธ์ุการิดุำาเนนิธุรุิกิจำ โดุยอาศยัแนวที่างการิพัฒนาอยา่งยั�งยนื ดุว้ยการิบร้ิณาการินวตักริริม และเที่คโนโลยท่ี่างการิแพที่ย์ เพื�อ
การิขยายโอกาสิให้เขา้ถ่ืงการิเขา้รัิบการิบริกิาริที่างการิแพที่ย์ในทุี่กกลุม่ผู้้ม้ส่่ิวนไดุ้เสิย่ โดุยเฉพาะอย่างยิ�งกลุม่ผู้้ป่้็วยเป็ริาะบาง ไดุ้แก่ กลุม่
ผู้้้ป็่วยโริคเริื�อรัิง และกลุ่มผู้้้ป่็วยเดุ็ก นอกจำากน่�ยังเล็งเห็นถื่งความสิำาคัญ่ในการิดุ้แลสิุขภาพในกลุ่มวัยที่ำางาน เพื�อดุ้แลคุณภาพช่วิตอย่าง
สิมดุุล ป็้องกันการิเจำ็บป่็วย โดุยริะบบ Telehealth Anywhere แบ่งออกเป็็น 4 ส่ิวนหลัก ไดุ้แก่

1) ระบบบริการการแพัที่ย์ที่างไกล (Telehealth) 
ที่่�มก่าริพฒันาแอพพลเิคชั�น ในริป้็แบบที่่�แตกตา่งตามกลุม่ผู้้ป้็ว่ยที่่�
มค่วามมุง่หวังที่่�หลากหลาย โดุยคริอบคลุมการิใหบ้ริกิาริตั�งแต ่การิ
นัดุหมายแพที่ย์ผู้่านริะบบ E - Appointment เพื�ออำานวยความ
สิะดุวกให้ผู้้ป้็ว่ย สิามาริถืนัดุหมาย และคัดุเลือกแพที่ย์ไดุ้ดุว้ยความ
ริวดุเริ็วและความต้องการิส่ิวนตัว นอกจำากน่� ยังม่บริิการิ 
Teleconsultation ผู้่านแอพพลิเคชั�น โดุยสิามาริถืเลือกถ่ืง 3  
ริ้ป็แบบ ภายใต้การิดุำาเนินงานโดุยโริงพยาบาลในเครืิอ BDMS 
ไดุ้แก่ My B+, Health Up และ Well ผู้่านเคริือข่ายบุคลากริ 
ผู้้เ้ช่�ยวชาญ่ในเคริอื BDMS  ซ่ึ่�งป็จัำจุำบนัสิามาริถืใหบ้ริิการิคำาแนะนำา
ที่างการิแพที่ย์ในหลากหลายถื่ง 13 กลุ่มโริค เท่ี่ยบเค่ยงใน 
โริงพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น โริคเบาหวาน โริคที่ริวงอก โริคที่าง
เดุนิอาหาริ ศน้ยภ์ม้แิพ้ ศ้นยไ์ต จำกัษัวิุที่ยา และสิติ้นาริเ่วช เป็น็ต้น   

3) ระบบการจัดำส่งยาถ่งบ�าน (Telepharmacy) 
ผู้่านการิให้บริิการิจำัดุสิ่งยาถื่งบ้าน ควบค้่กับการิให้คำาป็ริ่กษัาดุ้าน
การิใช้ยา ผู่้านแอพพลิเคชั�น ที่่�เชื�อมต่อกับเคริือข่ายริ้านยา Save 
Drug ของ BDMS ซึ่่�งใหบ้ริกิาริจำำาหนา่ย และจำดัุสิง่ยา และคริภุณัฑ์์
ที่างการิแพที่ย์ที่่�จำำาเป็็นสิำาหรัิบผู้้้ป่็วย โดุยม่ท่ี่�ตั�งอย้่ในหลากหลาย
พื�นท่ี่�ที่ั�วป็ริะเที่ศ เพื�อการิเพิ�มพื�นท่ี่�การิให้บริิการิผู้้้ป็่วยให้
คริอบคลุมที่ั�งในเมือง และในพื�นท่ี่�ห่างไกล โดุยเฉพาะอย่างยิ�ง 
ผู้้ป้็ว่ยโริคเริื�อรัิง ที่่�มค่วามจำำาเป็น็ต้องพบแพที่ย์ และรัิบป็ริะที่านยา
อย่างต่อเนื�อง  

2) ระบบการบริการตั้รวจสุขภาพัถ่งบ�าน (Home Sample 
Collection) 
ภายใต้การิบ้ริณาการิการิบริิการิ เพื�อตริวจำสิอบสุิขภาพของผู้้้ป็่วย 
ที่ั�งการิบริิการิ Onsite เพื�อการิเก็บตัวอย่างเลือดุถื่งบ้าน สิำาหริับ
การิตริวจำสิอบสิภาวะสุิขภาพโดุยการิดุำาเนินงานในหอ้งป็ฏิบิตักิาริ
ที่่�ไดุ้มาตริฐานในเคริือ BDMS พริ้อมการิแสิดุงผู้ลสุิขภาพในริะบบ
ดุิจำิตอล เพื�อให้ผู้้้ป่็วย และแพที่ย์ผู้้้รัิบผู้ิดุชอบ ไดุ้ริับที่ริาบผู้ลริ่วม
กัน เพื�อการิวางแผู้นการิริักษัาอย่างแม่นยำา และที่ันที่่วงที่่  

4) ระบบการด้ำแลสุขภาพัที่างไกล (Teleconsult for 
 Wellness) 
เป็็นการิพัฒนาริะบบ Health Literacy สิำาหริับการิดุ้แลสิุขภาพ 
โดุยเป็็นข้อม้ลท่ี่�น่าเชื�อถืือไดุ้จำากผู้้้เช่�ยวชาญ่ดุ้านการิดุ้แลสิุขภาพ 
ริวมถื่งการิให้บริิการิให้คำาแนะนำาดุ้านการิดุ้แลสุิขภาพ ควบค้่กับ
การิให้คำาแนะนำาดุ้านโภชนาการิ โดุยนักโภชนาการิผู้่านริะบบ 
แอพพลิเคชั�นออนไลน์ สิามาริถืให้บริิการิไดุ้ในทีุ่กที่่� และทีุ่กเวลา 
เพื�อส่ิงเสิริิมให้เกิดุการิป็รัิบพฤติกริริม สิริ้างความแข็งแริงของ
ริ่างกาย เพิ�มสิมริริถืนะริ่างกาย ป็้องกันการิเจำ็บป็่วย  
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ที่ั�งน่� การิป็ริะยุกต์ใช้ริะบบ BDMS Telehealth Anywhere เป็็น
นวัตกริริม ซึ่่�งพัฒนาภายใต้การิดุำาเนินงานของกลุ่มธุุริกิจำภายใน
เคริือบริิษััที่ กริุงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)  เพื�อการิให้
บริิการิดุ้านสิุขภาพและการิบริิการิที่างการิแพที่ย์ โดุยคริอบคลุม
ที่ั�ง Patient Journey จำากต้นนำ�า ถื่งป็ลายนำ�า ดุ้วยการิผู้สิมผู้สิาน
เที่คโนโลย่แบบ Hybrid Healthcare Service มุง่เน้นที่่�การิเพิ�ม
ป็ริะสิิที่ธุิภาพการิริักษัาพยาบาล พริ้อมเพิ�มความพ่งพอใจำให้แก่ 
ผู้้ป่้็วย ควบค้ก่บัการิคงไวซ้ึ่่�งมาตริฐานการิรัิกษัาพยาบาลที่่�เป็น็เลิศ 
คำาน่งถ่ืงความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วยสิ้งสิุดุ มากกว่าการิสิริ้างผู้ล
ป็ริะกอบการิที่างธุุริกิจำ ดุังจำะเห็นไดุ้จำากการิพัฒนาริะบบ 
Telehealth โดุยเนน้การิสิริา้งฟื้งักชั์�น ซ่ึ่�งเอื�อป็ริะโยชนอ์ยา่งยิ�งตอ่
ผู้้้ป็่วยในกลุ่มโริคเริื�อริัง เนื�องจำากผู้้้ป่็วยกลุ่มดุังกล่าวม่ภาวะสิุขภาพที่่�เป็ริาะบางอย่างยิ�ง ม่ความจำำาเป็็นต้องไดุ้ริับการิดุ้แลที่างการิแพที่ย์
อย่างต่อเนื�อง  นอกจำากน่� ริะบบ BDMS Telehealth Anywhere ยังคำาน่งถื่งการิดุ้แลดุ้านสิุขภาพอย่างคริอบคลุมในทีุ่กมิติ ริวมถื่งการิ
ริักษัาพยาบาลในสิถืานการิณ์ฉุกเฉิน โดุยการิพัฒนาฟัื้งก์ชั�นการิเผู้ยแพร่ิข้อม้ลที่างการิแพที่ย์ผู้่านริะบบออนไลน์ ไดุ้แก่ การิเผู้ยแพร่ิ
หลกัสิต้ริอบริมการิป็ฐมพยาบาลเบื�องตน้ ใหผู้้้ท้ี่่�หยดุุหายใจำหริอืหวัใจำหยดุุเตน้กลบัมามช่พ่จำริดุงัเดุมิ (CPR) โดุยมุง่หวงัใหป้็ริะชาชนทัี่�วไป็ 
ม่ที่ักษัะความสิามาริถืในการิช่วยช่วิต ซึ่่�งเป็็นหน่�งในปั็จำจำัยสิำาคัญ่ในการิลดุอัตริาการิเสิ่ยช่วิตดุ้วยภาวะหัวใจำวายฉุกเฉินไดุ้ โดุยผู้้้ผู้่านการิ
อบริมดุังกล่าว สิามาริถืริับใบป็ริะกาศน่ยบัตริ เพื�อเป็็นหน่�งในเอกสิาริป็ริะกอบการิป็ริะกอบอาชพ่ตามสิายงานที่่�จำำาเป็็นไดุ้   

สิำาหรัิบผู้ลการิดุำาเนินงานของ Telehealth Anywhere ในเครืิอธุรุิกิจำ BDMS ริะหว่างเดืุอนมกริาคม - เดืุอนธัุนวาคม 2565 พบว่า มย่อดุ
การิลงที่ะเบย่นใชง้านแอพพลเิคชั�นกวา่ 3.6 แสินริาย มย่อดุการิใชง้านผู้า่นแอพพลเิคชั�นมากกวา่ 38 ลา้นคริั�ง ผู่้านการิบร้ิณาการิริว่มกบั 
26 โริงพยาบาลในเคริือ BDMS

จำากข้างต้นจำะเห็นว่าแนวที่างการิพัฒนานวัตกริริมของ BDMS ไม่
เพ่ยงแต่การิมุ่งเน้นการิพัฒนาริ้ป็แบบธุุริกิจำใหม่ เพื�อตอบสินอง
ความพ่งพอใจำของกลุ่มล้กค้า อันไดุ้แก่ ผู้้้เข้าริับการิริักษัาพยาบาล
ในเคริอื BDMS แตยั่งมุง่เนน้การิพฒันานวตักริริม โดุยมุง่เป็า้ที่่�การิ
เพิ�มป็ริะสิิที่ธุิภาพการิบริิการิที่างการิแพที่ย์ และการิดุ้แลสิุขภาพ 
อันจำะนำาไป็ส่้ิการิยกริะดุับมาตริฐานการิบริิการิดุ้านสิาธุาริณสิุข
ภายในป็ริะเที่ศไที่ย 

ที่ั�งน่� BDMS ม่แผู้นการิพัฒนา Healthcare Ecosystem โดุยการิ
พัฒนา Healthcare Application ซึ่่�งริวบริวมบริิการิเสิมือนการิ
เข้ารัิบการิบริิการิในโริงพยาบาล พร้ิอมขยายโอกาสิในการิเข้าถื่ง
การิดุ้แลสุิขภาพแบบคริบวงจำริ ผู้่าน BeDee Application ผู้่าน
การิบริิการิ 3 ดุา้น ไดุแ้ก ่Teleconsultation การิบริิการิการิแพที่ย์
ที่างไกล Telepharmacy การิบริิการิให้คำาป็ริ่กษัาเภสิัชกริริม 
Health Mall การิบริิการิผู้ลิตภัณฑ์์สุิขภาพ และข้อม้ลการิดุ้แล
สุิขภาพ ซึ่่�งคัดุสิริริโดุยผู้้้เช่�ยวชาญ่ในเครืิอ BDMS โดุยวางแผู้น 
เป็ิดุให้บริิการิภายในป็ี 2566 และตั�งเป็้ายอดุผู้้้ใช้งาน 20 ล้านริาย
ในป็ี 2570
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Total	Register	 	 :	361	K
Total	Transaction		 :	5.3	M
Implement	at	26	BDMS	network	hospitals

19รางวััลและควัามภาคภูมใิจ ปีี 2565
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การกำากับดำ้แลอำงคั์กร

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

BDMS	ยดึมั�นในห้ลักการการดำาเนินธุ์รกิจัด้วยคุวามโปรง่ใสั	เปน็ธ์รรม	ตรวจัสัอบได้	และมจ่ัริยธ์รรม	ภายใต้การบริห้ารงานตาม
ห้ลักธ์รรมาภิบาลอันเป็นกลไกสัำาคัุญท่�ทำาให้้	BDMS	สัามารถึดำาเนินกิจัการได้บรรลุตามเป้าห้มาย	โดยทางบริษัทได้กำาห้นด
โคุรงสัร้างการกำากับดแ้ลกิจัการท่�ม่ประสิัทธ์ิภาพ	เพ่�อให้้องคุ์กรก้าวไปสั้่องคุ์กรแห้่งคุวามยั�งยืน	รวมถึึงสัร้างคุวามเชื�อมั�นและ
ก่อให้้เกิดประโยชน์สั้งสัุดต่อผู้้้ถึือหุ้้นและผู้้้ม่ส่ัวนได้เส่ัยทุกกลุ่ม		

การสนับสนุนเปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

16.3, 16.5 และ 16.7 

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน (Target and Performance) 

เปี้าหมายปีี 2565 ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

ไดุ้ริับการิป็ริะเมินดุ้านการิกำากับดุ้แลกิจำการิที่่�ดุ่ 
(Corporate Governance Rating) 

ในริะดุับดุ่เลิศ (5 ดุาว) 

ไดุ้ริับการิป็ริะเมินดุ้านการิกำากับดุแ้ลกิจำการิที่่�ดุ่ 
(Corporate Governance Rating)

ในริะดุับดุ่เลิศ (5 ดุาว) 
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ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่ (Key Performance Dashboard) 

ดุ้วยความมุง่มั�นและเจำตนาริมณ์ในการิดุำาเนินธุุริกิจำดุ้วยความโป็ร่ิงใสิ เป็็นธุริริม ตริวจำสิอบไดุ้ และม่จำริิยธุริริม สิ่งผู้ลให้ BDMS ไดุ้รัิบการิ
ป็ริะเมินดุ้านการิกำากับดุ้แลกิจำการิที่่�ดุ่ (Corporate Governance Rating) ในริะดัุบดุเ่ลิศ (5 ดุาว) ป็ริะจำำาปี็ 2565 จำากโคริงการิสิำาริวจำ
เพื�อติดุตามและวัดุผู้ลการิพัฒนาการิกำากับดุ้แลกิจำการิของบริิษััที่จำดุที่ะเบย่นไที่ย (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies: CGR) ของสิมาคมส่ิงเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษััที่ไที่ย (Thai Institute of Directors: IOD) ซึ่่�งเป็็นองค์กริไม่แสิวงหากำาไริ
โดุยการิสินบัสินนุของสิำานกังานคณะกริริมการิกำากบัหลกัที่ริพัย์และตลาดุหลกัที่ริพัย ์(ก.ล.ต.)  ตลาดุหลกัที่ริพัยแ์หง่ป็ริะเที่ศไที่ย ธุนาคาริ
แห่งป็ริะเที่ศไที่ย ม้ลนิธุิกองทุี่นพัฒนาริะบบตลาดุทุี่น และธุนาคาริโลก (World Bank) 

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)  

การกำากับดำ้แล BDMS 
BDMS โดุยคณะกริริมการิบริิษััที่ไดุ้กำาหนดุนโยบายการิกำากับดุ้แลกิจำการิที่่�ดุ่ เพื�อให้ผู้้้บริิหาริ กริริมการิ และพนักงานของกลุ่มบริิษััที่ 
ที่กุคนยดุ่ถือืเป็น็แนวที่างป็ฏิบิตังิานซึ่่�งคริอบคลมุและสิอดุคลอ้งกบัหลกัการิกำากบัดุแ้ลกจิำการิที่่�ดุส่ิำาหริบับริิษัทัี่จำดุที่ะเบย่นของสิำานกักำากบั
ดุแ้ลกจิำการิที่่�ดุข่องบริิษััที่จำดุที่ะเบย่นภายใตส้ิำานกังานคณะกริริมการิกำากบัหลกัที่ริพัยแ์ละตลาดุหลกัที่ริพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดุหลกัที่ริพัย์
แห่งป็ริะเที่ศไที่ย เพื�อใช้เป็็นกริอบในการิดุำาเนินธุุริกิจำดุ้วยความโป็ริ่งใสิ เป็็นธุริริม ตริวจำสิอบไดุ้ และม่จำริิยธุริริม  

BDMS กำาหนดุโคริงสิริ้างการิจำัดุการิที่่�ชัดุเจำน ถื่วงดุุล และสิามาริถืตริวจำสิอบไดุ้ ป็ริะกอบดุ้วยคณะกริริมการิบริิษััที่และคณะกริริมการิ 
ชุดุย่อย 5 คณะ ไดุ้แก่ 1. คณะกริริมการิตริวจำสิอบ 2. คณะกริริมการิสิริริหาและพิจำาริณาค่าตอบแที่น 3. คณะกริริมการิบริิหาริ  
4. คณะกริริมการิกำากับดุ้แลกิจำการิ 5. คณะกริริมการิบริิหาริความเส่ิ�ยง เพื�อกำาหนดุนโยบายการิดุำาเนินงาน การิควบคุมภายในและ 
แนวป็ฏิบัิตดิุา้นการิกำากบัดุแ้ลให้สิอดุคล้องตามข้อกำาหนดุและมาตริฐานสิากล ตลอดุจำนกำากบัดุแ้ลการิป็ฏิิบัตติามนโยบายการิดุำาเนินงาน 
การิควบคมุภายใน และแนวที่างการิกำากบัดุแ้ลที่่�กำาหนดุ ริวมที่ั�งที่ำาหนา้ที่่�สืิ�อสิารินโยบายและกำาหนดุแนวที่างการิดุำาเนนิงานผู้า่นผู้้บ้ริหิาริ
ริะดุับสิ้งขององค์กริเพื�อสิื�อสิาริและติดุตามการิดุำาเนินงานต่อไป็ยังผู้้้บริิหาริและบุคลากริทีุ่กคนในองค์กริต่อไป็  

กรอำบนโยบายการกำากับด้ำแลกิจการขอำง BDMS

การสร�างคัุณค่ัาให�แก่กิจการ
อำย่างยั�งยืน

นโยบายและการปีฏิิบัตั้ิตั้่อำ
ผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย

การเปีิดำเผู้ยข�อำม้ล
และคัวามโปีร่งใส

บที่บาที่และคัวามรับผู้ิดำช่อำบ
ขอำงคัณะกรรมการ 

สิที่ธุิขอำงผู้้�ถือำหุ�น
และการปีฏิิบัตั้ิตั้่อำผู้้�ถือำหุ�น

อำย่างเที่่าเที่่ยมและเปี็นธุรรม

รายงานการพฒันาอย่างยั�งยนื	ปี	2565
บริษทั	กรงุเทพดสุัติเวชการ	จัำากัด	(มห้าชน)22



คุณะกรรมการบริษัท

กรรมการ
ผู้้้อำานวยการให้ญ่

คุณะกรรมการ
ตรวจัสัอบ

คุณะกรรมการ
สัรรห้าและพิจัารณา

คุ่าตอบแทน

ฝ่่ายกำากับด้แล
การปฏิิบัติงาน เลขานุการบริษัท

ห้น่วยงาน
ตรวจัสัอบภายใน

รองกรรมการ
ผู้้้อำานวยการให้ญ่

อาวุโสั

ประธ์าน
ฝ่่ายแพทย์

ประธ์านเจั้าห้น้าท่�
บริห้ารงานกลาง

ประธ์าน
เจั้าห้น้าท่�ปฏิิบัติการ

ประธ์านเจั้าห้น้าท่�
บริห้ารด้านการเงิน

สัำานักกรรมการ
ผู้้้อำานวยการให้ญ่

รองกรรมการ
ผู้้้อำานวยการให้ญ่

อาวุโสั

คุณะกรรมการ
บริห้าร

คุณะกรรมการ
บริห้ารคุวามเสั่�ยง

คุณะกรรมการ
กำากับด้แลกิจัการ

	*	ผู้ังโคุรงสัร้างการกำากับดแ้ลกิจัการ	ณ	วันท่�	31	ธ์ันวาคุม	2565

โคัรงสร�างการกำากับดำ้แลกิจการ

23การกำากับด้ำแลอำงค์ักร
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รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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จรรยาบรรณการดำำาเนินธุุรกิจ 

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

BDMS	ตระห้นักว่า	การเติบโตอย่างยั�งยืนย่อมเกิดข้�นบนพ่�นฐานของคุวามด่และคุวามซื�อสััตย์สัุจัริต	จึังม่คุวามมุ่งมั�นในการ
ดำาเนินธ์รุกิจัด้วยคุวามเป็นธ์รรม	โปรง่ใสั	ตรวจัสัอบได	้ม่การกำากับด้แลกจิัการภายใตห้้ลักจัรยิธ์รรมท่�ด่และต่อต้านคุอร์รปัชนั	
เพ่�อให้้บรรลพุนัธ์กจิัของบรษัิทท่�วา่	“เรามุ่งมั�นท่�จัะเป็นผู้้น้ำาในการให้้บรกิารทางการแพทยท์่�ไดร้บัการยอมรบัในระดับมาตรฐาน
สัากลโดยใช้เทคุโนโลย่ท่�เห้มาะสัมและทันสัมัย	การบริห้ารธ์ุรกิจัท่�ม่เคุรือข่ายอย่างม่ประสัิทธ์ิภาพโดยท่มบุคุลากรท่�ม่คุวาม
สัามารถึ	ยึดมั�นเชิดช้มาตรฐานและจัริยธ์รรมแห่้งวิชาช่พ	 มุ่งมั�นพัฒนาคุุณภาพบริการอย่างต่อเนื�องเพ่�อประโยชน์และคุวาม
พงึพอใจัส้ังสุัดของผู้้้รบับริการ	รวมถึึงการเจัริญเตบิโตท่�มั�นคุงขององค์ุกร”	รวมถึึงไม่ทำาให้ช้ื�อเสัย่งขององค์ุกรเสัื�อมเสัย่	สัร้าง
คุวามเชื�อมั�นแก่ผู้้้ถึือหุ้้น	นักลงทุน	ล้กคุ้า	พันธ์มิตรทางธุ์รกิจั	ชุมชน	ตลอดจันผู้้้ม่สั่วนได้เส่ัยทุกกลุ่ม	

การสนับสนุนเปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

12.6, 16.3, 16.5 และ 16.7  

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน (Target and Performance) 

เปี้าหมายปีี 2565 ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565 

100%
เผู้ยแพริ่ สิื�อสิาริ และที่ำาความเข้าใจำ

ในจำริริยาบริริณ BDMS ที่ั�งหมดุ
ผู้่านเว็บไซึ่ต์ของบริิษััที่   

100%
เผู้ยแพริ่ สิื�อสิาริ และที่ำาความเข้าใจำ

ในจำริริยาบริริณ BDMS ที่ั�งหมดุ
ผู้่านเว็บไซึ่ต์ของบริิษัทัี่ 

ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่ (Key Performance Dashboard)

สิื�อสิาริ สิริ้างความตริะหนัก และวัดุผู้ลจำริริยาบริริณ BDMS กับพนักงานคริบทีุ่กกลุ่ม 100%

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)

BDMS มุ่งมั�นดุำาเนินธุรุิกิจำอย่างเป็็นธุริริม โป็ริ่งใสิ ตริวจำสิอบไดุ้ ม่การิกำากับดุ้แลกิจำการิภายใต้หลักจำริิยธุริริมที่่�ดุ่ และต่อต้านคอริ์ริัป็ชัน 
ริวมที่ั�งคำาน่งถื่งผู้ลป็ริะโยชน์ของผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ยจำากการิดุำาเนินธุุริกิจำที่ั�งในป็ริะเที่ศและต่างป็ริะเที่ศ พริ้อมที่ั�งสินับสินุนและกำากับดุ้แลให้ 
ผู้้้บริหิาริและพนกังานยดุ่ถือืป็ฏิบิตัอิยา่งพริอ้มเพริย่งที่ั�วที่ั�งองคก์ริ โดุยกำาหนดุและป็ริะกาศใชจ้ำริริยาบริริณธุรุิกิจำและนโยบายดุา้นจำริิยธุริริม
ธุรุิกิจำฉบับต่าง ๆ ไดุ้แก่ จำริริยาบริริณของบริิษััที่ นโยบายการิป็้องกันและต่อต้านการิทีุ่จำริิตคอริ์รัิป็ชัน นโยบายการิคุ้มคริองและบริริเที่า
ความเสิ่ยหายให้กับผู้้้ริายงาน และนโยบายการิไม่ล่วงละเมิดุที่ริัพย์สิินที่างป็ัญ่ญ่าและลิขสิทิี่ธุิ� ริวมที่ั�งสิื�อสิาริให้ผู้้้บริิหาริ กริริมการิบริิษััที่ 
และพนักงานทุี่กคนไดุ้ริับที่ริาบ เพื�อเป็็นหลักเกณฑ์์และกริอบในการิป็ฏิบิัติงาน โดุยถืือเอาคุณธุริริม จำริิยธุริริม ธุริริมาภิบาล และความ
สิุจำริิตเป็็นหลักสิำาคัญ่ในการิดุำาเนินธุุริกิจำ

25จรรยาบรรณการดำำาเนิินิธุรุกจิ



จรรยาบรรณสำาหรับบุคัลากร  

BDMS กำาหนดุมาตริการิผู้ลท่ี่�ตามมาในกริณ่ท่ี่�พนักงานฝึ่าฝึ้น หล่กเล่�ยง ขัดุขืน ไม่ป็ฏิิบัติ และ/หริือละเลยเพิกเฉยต่อการิป็ฏิิบัติตาม 
จำริริยาบริริณ หริือตามกฎ ข้อบังคับ ริะเบ่ยบ แนวป็ฏิิบัติของบริิษััที่ คำาสิั�งของผู้้้บังคับบัญ่ชา หริือพนักงานริะดุับบังคับบัญ่ชาและวิชาช่พ
ข่�นไป็ การิกริะที่ำาที่่�ขัดุหรืิอละเมิดุต่อจำริริยาบริริณพนักงาน BDMS ซึ่่�งจำะมผู่้ลตามมา หรืิอในกริณท่ี่่�กริะที่ำาผิู้ดุหรืิอละเมิดุต่อจำริริยาบริริณ
พนักงาน BDMS อย่างริ้ายแริงอาจำสิ่งผู้ลต่อมาตริการิลงโที่ษัที่างวินัย อาจำพิจำาริณาลงโที่ษัตามดุุลพินิจำของผู้้้บังคับบัญ่ชา ไดุ้แก่ ตักเตือน
ดุ้วยวาจำาหริือลายลักษัณ์อักษัริ ให้พักงานเพื�อลงโที่ษัโดุยไม่จำ่ายค่าจำ้าง (ไม่เกิน 7 วัน) ตัดุเงินริางวัลป็ริะจำำาปี็ ไม่ข่�นเงินเดุือน ไม่ป็ริับเงิน
เดุือน เลิกจำ้าง หริือไล่ออก ริวมที่ั�งมก่าริกำาหนดุแนวที่างการิริายงานในกริณ่ที่่�พนักงานม่ข้อซึ่ักถืามหริือข้อริ้องเริ่ยน เมื�อม่การิละเมิดุแนว
ป็ฏิิบัติที่่�กำาหนดุดุ้วย 

การฝ่ึกอำบรมดำ�านจรรยาบรรณธุุรกิจ Employee Policies ปีี 2565 
เพื�อให้สิอดุคล้องกับการิดุำาเนินธุุริกิจำตามหลักธุริริมาภิบาล BDMS จำง่ไดุ้กำาหนดุให้ฝ่ึายที่รัิพยากริบุคคลกลางดุำาเนินการิจำัดุฝึึกอบริบดุ้าน
จำริริยาบริริณธุุริกิจำแก่ผู้้้บริิหาริและพนักงานทีุ่กริะดุับของบริิษััที่ ซึ่่�งเน้นในเริื�องการิกำากับดุ้แลกิจำการิที่่�ดุ่ การิต่อต้านคอริ์ริัป็ชัน และการิ
ดุ้แลการิใช้ข้อม้ลภายใน พริ้อมป็ล้กฝึังให้บุคลากริม่พฤติกริริมดุ้านการิบริิการิที่่�ดุ่ต่อผู้้้รัิบบริิการิและเป็็นพลเมืองที่่�ดุ่ต่อชุมชนและสิังคม 
โดุยจำดัุฝึกึอบริมหลกัสิต้ริมาตริฐาน (Mandatory Training) สิำาหริบัผู้้้จำดัุการิฝึา่ยและหัวหน้าแผู้นก ในหวัขอ้ธุริริมาภบิาลการิบริหิาริและ
การิจัำดุการิ ริวมที่ั�งหลักส้ิตรินโยบายพนักงาน (Employee Policies) เพื�อฝึึกอบริมให้กับพนักงานทุี่กคนในทุี่กริะดัุบขององค์กริ โดุยม่
การิตดิุตามการิป็ฏิบิตัแิละวดัุผู้ลอย่างสิมำ�าเสิมอ ดุ้วยการิกำาหนดุให้ผู้้บ้ริหิาริและพนกังานที่ำาแบบที่ดุสิอบความเข้าใจำเก่�ยวกบันโยบายต่าง ๆ 
ที่่�ป็ริะกาศใช้เป็็นป็ริะจำำา อย่างน้อยป็ีละ 1 คริั�ง ซึ่่�งนโยบายที่่�เก่�ยวข้อง ม่ดัุงต่อไป็น่� 

นโยบายการปี้อำงกันและตั้่อำตั้�านการทีุ่จริตั้คัอำร์รัปีช่ัน
(Fraud	Prevention	and	Anti-Corruption	Policy)	

นโยบายเรื�อำงการดำ้แลการใช่�ข�อำม้ลภายใน
(Supervision	of	Inside	Information	Usage	Policy)	

และนโยบายการเปิีดำเผู้ยข�อำม้ลและสารสนเที่ศ
(Corporate	Information	Disclosure	Policy)	

นโยบายและแนวปีฏิิบัตั้ิเก่�ยวกับสิที่ธิุมนุษยช่น
(Policy	and	Guidelines	on	Human	Rights)	

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดำที่รัพัย์สินที่างปีัญ่ญ่าและลิขสิที่ธุิ� 
(Policy	on	Non-Infringement	of	

Intellectual	Property	Rights	and	Copyrights)
เพ่�อให้้ปฏิิบัติตามกฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับ

ทรัพย์สิันทางปัญญาห้รือลิขสิัทธ์ิ�	

BDMS ยังเน้นยำ�าและให้ความสิำาคัญ่กับการิป็้องกันและต่อต้านการิทีุ่จำริิต โดุยฝึึกอบริมพนักงานตั�งแต่หลักส้ิตริป็ฐมนิเที่ศและหลักสิ้ตริ
อบริมที่่�จำดัุข่�นเป็น็ป็ริะจำำา ริวมที่ั�งจำดัุที่ำาสิื�อการิสิอนอเิลก็ที่ริอนกิสิแ์ละกำาหนดุใหโ้ริงพยาบาลและบริษิัทัี่ในเคริอืที่ำาการิสืิ�อสิาริภายในองคก์ริ 
นอกจำากน่� เมื�อเกิดุกริณ่ทีุ่จำริิตข่�นภายในองค์กริจำะม่การิสิื�อสิาริเพื�อให้พนักงานที่ริาบและป็้องกันไม่ให้เกิดุกริณ่ดุังกล่าวข่�นซึ่ำ�าอ่ก พริ้อม
กำาหนดุให้วัดุผู้ลความตริะหนักร้้ิของพนักงานที่ั�งเครืิอเป็น็ริายปี็และนำาผู้ลลัพธ์ุมาจัำดุเป็น็ตัวช่�วัดุการิป็ริะเมินผู้ลงานของผู้้้บริหิาริทุี่กบริษิัทัี่
ภายในเครืิอ BDMS ดุ้วย

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)26



จรรยาบรรณสำาหรับแพัที่ย์  

BDMS กำาหนดุให้องค์กริแพที่ย์ที่ำาหน้าท่ี่�กำากับดุ้แลแพที่ย์และที่ันตแพที่ย์ของโริงพยาบาลในเคริือให้ป็ฏิิบัติหน้าที่่�อย่างถื้กต้องตาม 
ข้อบงัคับของแพที่ยสิภา ว่าดุ้วยการิริกัษัาจำริยิธุริริมแห่งวชิาชพ่เวชกริริม พ.ศ. 2549 และหลักจำริริยาบริริณของ BDMS โดุยกำาหนดุธุริริมนญ้่ 
องค์กริแพที่ย์และที่ันตแพที่ย์ของ BDMS (BDMS Medical & Dental Staff byLaws) ซึ่่�งริะบุริายละเอ่ยดุที่่�เก่�ยวข้องและจำำาเป็็น เช่น 
คุณสิมบัติและป็ริะเภที่ของสิมาชิกขององค์กริแพที่ย์และทัี่นตแพที่ย์ การิแต่งตั�งและการิขอต่ออายุสิมาชิกแพที่ย์ การิบริิการิที่างคลินิก 
การิแตง่ตั�งและหนา้ที่่�ของคณะกริริมการิ การิตริวจำสิอบและป็ริะเมนิผู้ลแพที่ยแ์ละที่นัตแพที่ยใ์นการิดุแ้ลผู้้ป้็ว่ย ความลบัของขอ้มล้ ลกัษัณะ
พฤติกริริมของแพที่ย์ท่ี่�เหมาะสิม ลักษัณะพฤติกริริมของแพที่ย์ที่่�ไม่เหมาะสิม ฯลฯ นอกจำากน่� BDMS ยังกำาหนดุให้ม่การิติดุตาม
ป็ริะสิิที่ธุิภาพดุ้านจำริริยาบริริณแพที่ย์และพฤติกริริมของแพที่ย์จำากข้อริ้องเริ่ยนและคำาติผู่้านริะบบออนไลน์ โดุยในกริณ่ของการิละเมิดุ
จำริริยาบริริณ จำะมก่าริสิอบสิวน (Fact Finding) เพื�อกำาหนดุมาตริการิการิลงโที่ษัที่างวินัย ตั�งแต่การิตักเตือน ภาคที่ัณฑ์์ และให้ออกจำาก
งาน ตามลำาดัุบ ตามริะเบ่ยบที่่�ริะบุไว้ในธุริริมน้ญ่องค์กริแพที่ย์ 

ธุรรมน้ญ่อำงคั์กรแพัที่ย์ 
(BDMS bylaws) 

Legal Issues in Insured Patient 
Administration for Physicians 

 ลักษณะพัฤตั้ิกรรมขอำงแพัที่ย์  
(Code of Behavior) 

การตั้ิดำต่ั้อำสื�อำสารขอำงแพัที่ย์ 
(Doctor Communication) 

BDMS PDPA Awareness Training 
for BDMS Physician 

โคัรงการฝ่ึกอำบรมภาคับังคัับดำ�านจรรยาบรรณและแนวปีฏิบิัตั้ิที่่�ดำ่ขอำงแพัที่ย์และ
ที่ันตั้แพัที่ย์  
สิำานักงานองค์กริแพที่ย์ BDMS ไดุ้จำัดุที่ำาหลักสิ้ตริ Code of Behavior ที่่�ม่เนื�อหาเก่�ยวกับ
จำริริยาบริริณและแนวป็ฏิบิตัทิี่่�ดุข่องแพที่ยแ์ละที่นัตแพที่ย ์เพื�อสิื�อสิาริและสิริา้งความเขา้ใจำ
ต่อแนวป็ฏิิบัติที่่�ถื้กต้องและสิอดุคล้องตามธุริริมน้ญ่องค์กริแพที่ย์ของบริิษััที่ โดุยหลักสิต้ริ
ดัุงกล่าวถืือเป็็นหลักสิ้ตริภาคบังคับสิำาหรัิบแพที่ย์และทัี่นตแพที่ย์ในเครืิอ BDMS ผู้่าน
แอป็พลิเคชัน BDMS MSO Training

ในป็ี 2565 สิำานักงานองค์กริแพที่ย์ BDMS 
ไดุ้กำาหนดุหลักสิ้ตริภาคบังคับ (BDMS 
Mandatory Course) ที่ั�งสิิ�น 5 หลักสิต้ริ 
ซึ่่�งป็ริะกอบดุ้วย 5 หลักสิ้ตริย่อย ไดุ้แก่  
1. หลักสิ้ตริ BDMS bylaws 
2. หลักสิ้ตริ Code of Behavior   
3. หลักสิ้ตริ Doctor Communication  
4. หลักสิ้ตริ Legal Issues in Insured 
Patient Administration for Physicians 
5. หลักสิ้ตริ BDMS PDPA Awareness 
Training for BDMS Physician

ป็ี 2565 BDMS กำาหนดุให้แพที่ย์และทัี่นตแพที่ย์ทีุ่กที่่านต้องเข้าริับการิอบริมในหลักสิต้ริภาคบังคับ (BDMS Mandatory Course) ผู้่าน
ริะบบออนไลน์ให้ไดุ้ริอ้ยละ 100 ซึ่่�งเป็น็การิยกริะดัุบการิติดุตามจำากริะบบลงชื�อรัิบที่ริาบเอกสิาริธุริริมนญ้่องค์กริแพที่ย์ที่่�แนบริายละเอ่ยดุ
ของลักษัณะพฤติกริริมของแพที่ย์ (Code of Behavior) และเป็น็การิป็ริะยุกต์ใชร้ิะบบออนไลน์ที่่�มค่วามทัี่นสิมัยและเขา้ถืง่ง่ายมาที่ดุแที่น
การิอบริมและการิริบัที่ริาบขอ้มล้ในริป้็แบบเดุิมเพื�อให้แพที่ย์และที่ันตแพที่ย์สิามาริถืเข้าริับการิอบริมไดุ้ที่กุที่่� ทีุ่กเวลา และสิะดุวกสิบาย
มากยิ�งข่�น

27จรรยาบรรณการดำำาเนิินิธุรุกจิ



แนวปีฏิิบัตั้ิขอำงบุคัลากรที่างการแพัที่ย์ตั้่อำผู้้�ปี่วย   

BDMS กำาหนดุจำริริยาบริริณ กฎขอ้บงัคบั และกำากับดุแ้ลการิป็ฏิิบตังิานของผู้้ป้็ริะกอบวชิาช่พเวชกริริมใหถ้ืก้ตอ้งตามจำริยิธุริริมแหง่วชิาชพ่
เวชกริริม โดุยมวั่ตถุืป็ริะสิงค์เพื�อให้บคุลากริที่างการิแพที่ย์สิามาริถืป็ฏิิบัตหิน้าที่่�ในการิให้บริิการิผู้้้ป็ว่ยไดุ้อย่างมั�นใจำและมอิ่สิริะตามสิมควริ 
ยกเวน้กริณจ่ำำาเป็น็ตอ้งยกเลกิขอ้บงัคบัเป็็นกริณพ่เิศษั เนื�องจำากขอ้จำำากดัุที่างสิภาพริา่งกายและจำติใจำของผู้้ป้็ว่ยซ่ึ่�งอย้ใ่นดุลุพนิจิำของแพที่ย์
ซึ่่�งไดุ้ป็ริ่กษัากับผู้้้อำานวยการิโริงพยาบาล หริือตัวแที่นของผู้้้อำานวยการิโริงพยาบาล หริือหัวหน้าแผู้นกที่่�เก่�ยวข้องเป็็นอย่างดุ่แล้ว โดุยม่
ตัวอย่างริายละเอ่ยดุในการิริับผู้้้ป็่วยเข้าริักษัา การิย้ายผู้้้ป็่วย การิอนุญ่าตให้ผู้้้ป็่วยกลับ และการิให้การิริักษัา ดุังน่� 

การยอำมรับผู้้�ปี่วยเข�ารักษา

 • แพที่ย์หริือบุคลากริที่่�เก่�ยวข้องต้องให้ข้อม้ลเก่�ยวกับการิเจำ็บป็่วย 
การิตริวจำ การิริักษัา ผู้ลดุ่ ผู้ลเสิ่ย ตลอดุจำนเปิ็ดุโอกาสิให้ผู้้้ป็่วยไดุ้
สิอบถืาม ก่อนลงนามให้ความยินยอมหรืิอไม่ยินยอมในการิริับ
บริิการิ เว้นแต่กริณ่ฉุกเฉินอันจำำาเป็็นเริ่งดุ่วนและอาจำเป็็นอันตริาย
ต่อช่วิต  

 • พิจำาริณาความจำำาเป็็นหรืิอเร่ิงดุ่วนในการิรัิบผู้้้ป็่วยให้สิอดุคล้องกับ
ภาวะสิุขภาพของผู้้้ป่็วย 

 • เตย่งพร้ิอมท่ี่�พักของผู้้้ป็่วยจำะถืก้กำาหนดุตามความจำำาเป็็นและความ
สิะดุวกในการิริักษัา  

 • กริณ่ท่ี่�โริงพยาบาลไม่สิามาริถืให้การิรัิกษัา ดุ้แลผู้้้ป็่วยให้เหมาะกับ
โริค อาการิและอาการิแสิดุงของผู้้้ป็่วยไดุ้ หรืิอ ไม่สิามาริถืริับผู้้้ป็่วย
เขา้ริบัการิริกัษัาในโริงพยาบาลไดุต้ามที่่�กำาหนดุ สิามาริถืสิง่ตอ่ผู้้ป้็ว่ย
ไป็ยังสิถืานพยาบาลเครืิอข่าย โริงพยาบาลอื�น หรืิอโริงพยาบาลที่่� 
ผู้้้ป็่วยแจำ้งความจำำานง โดุยพิจำาริณาศักยภาพในการิดุ้แลผู้้้ป็่วยของ
สิถืานพยาบาลนั�น ๆ ให้สิอดุคล้องกับสิภาวะอาการิของผู้้้ป็่วย 

การย�ายผู้้�ปี่วย

 • การิยา้ยผู้้ป้็ว่ยภายในโริงพยาบาลให้พจิำาริณาตามสิภาวะอาการิหรืิอ
ความเริ่งดุ่วนของผู้้้ ป่็วย เช่น การิย้ายผู้้้ ป่็วยไป็ยังห้องผู้่าตัดุ  
ห้องคลอดุ หอผู้้้ป็่วยวิกฤต หอผู้้้ป็่วยป็กติ  ริวมที่ั�งการิเคลื�อนย้าย
เพื�อการิตริวจำวินิจำฉัย 

 • การิยา้ยผู้้ป้็ว่ยออกนอกโริงพยาบาลจำะดุำาเนนิการิเมื�อไดุ้ริบัพิจำาริณา
เหน็ชอบจำากแพที่ยผ์ู้้ดุ้แ้ลใหเ้คลื�อนยา้ย หริอืกริณท่ี่่�มก่าริเคลื�อนยา้ย
ที่างอากาศ ที่างแพที่ยผ์ู้้ดุ้แ้ลตอ้งที่ำาการิป็ริะเมนิ Fit-to-Fly ริว่มกบั
แพที่ย์ Aviation 

การอำนุญ่าตั้ให�ผู้้�ปี่วยกลับ

 • ผู้้ป้็ว่ยสิามาริถืจำำาหนา่ยออกเมื�อไดุร้ิบัการิยนิยอมจำากแพที่ย์ผู้้ใ้หก้าริ
ริักษัาเที่่านั�น และผู้ลวินิจำฉัยของผู้้้ป็่วยจำะต้องถื้กบันที่่กในแฟื้้ม
ป็ริะวัติของผู้้้ป็่วยและส่ิงมอบให้ผู้้้ป็่วยก่อนเดิุนที่างกลับ 

 • หากผู้้้ป่็วยม่ความป็ริะสิงค์จำะออกจำากโริงพยาบาลโดุยไม่ไดุ้ริับการิ
ยินยอมอย่างเป็็นที่างการิจำากแพที่ย์ผู้้้ริับผู้ิดุชอบ หริือป็ฏิิเสิธุการิ
ริักษัาจำากที่่มแพที่ย์ ที่างบุคลากริที่่�เก่�ยวข้อง ต้องให้ข้อม้ลความ
จำำาเป็็น ความเสิ่�ยง และที่างเลือกแก่ผู้้้ป็่วย  

 • หากผู้้้ป็่วยแสิดุงเจำตนาริมณ์ป็ฏิิเสิธุการิริักษัาจำะต้องลงนามใน
เอกสิาริ “หนังสิอืแสิดุงความไม่ยอมรัิบรัิกษัาในโริงพยาบาล” พร้ิอม
แพที่ย์และพยาบาลที่่�ให้การิรัิกษัาเป็็นพยาน หากผู้้้ป่็วยป็ฏิิเสิธุลง
นามในเอกสิาริดัุงกล่าว ให้แพที่ย์และพยาบาลท่ี่�เก่�ยวข้องเป็็นผู้้้ริับ
ริองว่า “ผู้้ป่้็วยป็ฏิเิสิธุการิริกัษัาจำริงิ” พร้ิอมพยาน 1 ที่า่นและบนัที่ก่
ข้อม้ลในเวชที่ะเบ่ยน 

 • กริณ่ผู้้ป่้็วยเส่ิยช่วติในโริงพยาบาล แพที่ยผ์ู้้ร้ิบัผู้ดิุชอบจำะแถืลงสิาเหตุ
การิตายในเวลาอนัเหมาะสิม และมาตริการิขนยา้ยศพผู้้ป้็ว่ยจำะตอ้ง
สิอดุคล้องกับกฎหมายที่้องถืิ�นที่่�โริงพยาบาลตั�งอย้่ 

การรักษาผู้้�ปี่วย

 • บุคลากริวิชาช่พต้องริับผู้ิดุชอบริักษัาพยาบาลผู้้้ป็่วยในโริงพยาบาล 
ริวมที่ั�งบันที่่กป็ริะวัติผู้้้ป็่วย การิสิ่งริายงานอาการิผู้้้ป็่วยไป็ยังแพที่ย์
ผู้้้ริักษัาและญ่าติของผู้้้ป็่วย 

 • กริณ่ม่การิถื่ายโอนความริับผู้ิดุชอบที่่�ม่ต่อผู้้้ป็่วยไป็ยังบุคลากริที่่าน
อื�น ต้องที่ำาการิบันที่่กข้อมล้ในแฟื้้มป็ริะวัติผู้้้ป่็วย 

 • แพที่ย์จำะต้องเย่�ยมผู้้้ป็่วยเพื�อติดุตามและป็ริะเมินความก้าวหน้าใน
การิริักษัา หากมเ่หตุที่่�ไม่สิามาริถืป็ฏิิบัติหน้าที่่�ไดุ้ ต้องติดุต่อแพที่ย์
ที่่านอื�นเพื�อริับหน้าที่่�แที่นเป็็นการิล่วงหน้า 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)28



การรักษาผู้้�ปี่วยที่่�ม่คัวามเส่�ยงตั้่อำอำัตั้วินิบาตั้กรรม

 • แพที่ย์ผู้้้ริักษัาต้องให้ข้อม้ลที่่�จำำาเป็็นเพื�อป้็องกันการิที่ำาร้ิายร่ิางกาย
ตนเองของผู้้้ป็่วยที่่�เสิ่�ยงต่อการิที่ำาอัตวินิบาตกริริม หริือป็้องกัน
อันตริายที่่�อาจำเกิดุข่�นกับผู้้้ป็่วยที่่านอื�น 

 • บุคลากริวิชาช่พและพนักงานของโริงพยาบาลต้องใช้มาตริการิต่อ 
ผู้้้ป่็วยที่่�ม่ความเสิ่�ยงต่อการิอัตวินิบาตกริริมเพื�อเป็็นหลักป็ริะกัน
ความป็ลอดุภัยให้กับผู้้้ป็่วยที่่านอื�น เช่น ให้การิริักษัาพยาบาลใน
บริิเวณที่่�ไดุ้ริับการิดุ้แลอย่างใกล้ชิดุ ให้การิรัิกษัาจำากจำิตแพที่ย์และ
ลงบันที่่กลงในป็ริะวัติผู้้้ป็่วย หริือให้การิดุ้แลผู้้้ป็่วยเป็็นพิเศษัและ
แพที่ย์ผู้้้ริับผิู้ดุชอบต้องไดุ้ริับริายงานอาการิผู้ิดุป็กติที่ันที่่ที่่�ป็ริะเมิน
ความเสิ่�ยงไดุ้ 

ยารักษาโรคั

 • ยาที่่�ใช้กับผู้้้ป็่วยต้องผู้่านการิรัิบริองจำากสิำานักงานคณะกริริมการิ
อาหาริและยาของป็ริะเที่ศไที่ย และการิใชย้าต้องเป็็นไป็ตามเงื�อนไข
ที่่�กำาหนดุ 

 • แพที่ย์ตอ้งตริวจำสิอบการิใช้ยาของผู้้ป้็ว่ยแต่ละวันเพื�อรัิบริองว่า ไม่ม่
การิให้ยาต่อผู้้้ป็่วยเกินความจำำาเป็็น 

 • โริงพยาบาลจำะริะงับการิใช้ยาทีุ่กป็ริะเภที่ที่ันที่่ หลังการิให้ยาแก่ 
ผู้้ป้็ว่ยคริบ 30 วนั ซึ่่�งแพที่ย์ผู้้ร้ิบัผู้ดิุชอบจำะต้องสิั�งยาหริอืเขย่นใบสิั�ง
ยาใหม่ 

 • การิใช้ยาโดุยผู้้้ป็่วยจำะต้องเป็็นไป็ตามคำาสิั�งแพที่ย์เที่่านั�น 
 • ห้ามแพที่ย์หรืิอผู้้้ป็่วยนำาเอาวัตถุืม่นเมา ยากล่อมป็ริะสิาที่ หรืิอยา

นอนหลับเข้ามาในโริงพยาบาล และห้ามนำามาป็ริุงยาเพื�อการิริักษัา
ในทีุ่กกริณ่ 

 • ยาทีุ่กป็ริะเภที่จำะต้องถื้กจำัดุหามาโดุยฝึ่ายเภสิัชกริริมของ 
โริงพยาบาลผู้่านกริะบวนการิคัดุสิริริและจำัดุหาโดุยฝึ่ายเภสิัชกริริม
และคณะกริริมการิที่่� ไ ดุ้ริับมอบหมายจำากฝ่ึายบริิหาริของ 
โริงพยาบาลเที่่านั�น 

การสั�งการรักษา

 • คำาสิั�งแพที่ย์ตอ้งชดัุเจำน ริดัุกุมสิมบร้ิณ ์เป็น็ลายลกัษัณ์อกัษัริ และจำะ
ต้องม่การิบันที่่กวันและเวลาป็ริะกอบดุ้วย  

 • หากไม่สิามาริถือ่านลายมือของแพที่ย์ไดุ้ พยาบาลหรืิอเภสัิชกริจำะ
ต้องริบัผู้ดิุชอบตดิุตอ่กลบัแพที่ยผ์ู้้อ้อกคำาสิั�งการิริกัษัา  และไมดุ่ำาเนนิ
การิใดุ ๆ จำนกว่าคำาสิั�งการิรัิกษัาจำะไดุ้ริับการิดุำาเนินการิข่�นมาใหม่ 

 • คำาสิั�งแพที่ย์จำะถืก้ยกเลิกที่นัที่เ่มื�อผู้้ป้็ว่ยตอ้งริบัการิผู่้าตดัุหริอืเขา้ริบั
การิรัิกษัาในหออภิบาลผู้้้ป็่วยวิกฤต หรืิอเมื�อย้ายออกมาจำาก 
หออภิบาลผู้้้ป็่วยวิกฤต โดุยแพที่ย์ต้องที่บที่วนและออกคำาสิั�งการิ
ริักษัาใหม่ให้สิอดุคล้องกับอาการิผู้้้ป็่วย ซึ่่�งใบสิั�งแพที่ย์จำะถื้กเข่ยน
หริือพิมพ์ข่�นใหม่อก่คริั�ง 

คัวามยินยอำม

 • ผู้้้ป็่วยต้องลงนามในแบบบันที่่กการิยินยอมเข้ารัิบการิริักษัาทีุ่กคริั�ง 
ริวมถ่ืงเอกสิาริขอความยินยอมแบบจำำาเพาะ (Specific Consent) 
สิำาหริับการิตริวจำวินิจำฉัย ริักษัา ผู้่าตัดุหริือที่ำาหัตถืกริริมท่ี่�ม่ความ
เสิ่�ยง ที่ั�งน่� เพื�อเป็็นการิแจำ้งให้ผู้้้ป็่วยริับที่ริาบถื่งแนวที่างการิรัิกษัา 
ที่างเลือก ขอ้ดุ ่ขอ้เสิย่ และขั�นตอนของการิรัิกษัา หลังจำากนั�นแพที่ย์
จำะเป็น็ผู้้ล้งนามในเอกสิาริยนิยอม กอ่นที่่�จำะดุำาเนนิการิตริวจำวินจิำฉยั
และริักษัาผู้้้ป็่วยต่อไป็ 

 • จำะไม่มก่าริริกัษัาหริอืการิผู่้าตดัุใดุ ๆ  หากไม่ไดุ้ริบัการิยนิยอมจำากผู้้ป่้็วย 
 • กริณผู่้้ป้็ว่ยป็ฏิเิสิธุการิลงนามในเอกสิาริ ใหแ้พที่ยเ์จำา้ของไขเ้ป็น็ผู้้ล้ง

นามริับริองว่า ผู้้้ป็่วยป็ฏิิเสิธุการิริักษัาจำริิง  
 • ผู้้ท้ี่่�บริริลุนติภิาวะสิามาริถืลงนามให้ความยินยอมเขา้รัิบการิผู่้าตัดุไดุ้

อย่างถื้กต้องตามกฎหมาย แต่ในกริณ่ผู้้้ป็่วยไม่อาจำแสิดุงเจำตนาไดุ้ 
เชน่ ม่ความผู้ดิุป็กตขิองริา่งกายและ/หริอืที่างจำติใจำ หริอืผู้้ป่้็วยยงัไม่
บริริลุนิติภาวะ หริือผู้้้ป็่วยสิ้งอายุ สิามาริถืให้ผู้้้แที่นโดุยชอบธุริริม
หริือที่ายาที่โดุยธุริริมเป็็นผู้้้ให้ความยินยอมแที่นผู้้้ป่็วยไดุ้  

 • เมื�อจำำาเป็็นต้องถ่ืายภาพนิ�งหรืิอภาพเคลื�อนไหวเป็็นหลักฐาน ที่าง 
ผู้้้ป็่วยหรืิอตัวแที่นที่างกฎหมายของผู้้้ป็่วยต้องไดุ้รัิบการิบอกกล่าว
ถื่งความจำำาเป็็น  วิธุ่การิ และริะยะเวลาจำัดุเก็บ การิใช้ข้อม้ล ก่อนที่่�
จำะลงนามให้ความยินยอม  

การปีรึกษา

 • แพที่ยผ์ู้้ร้ิบัผิู้ดุชอบริกัษัาผู้้ป้็ว่ย มส่ิทิี่ธุติดัุสินิในเรืิ�องที่่�เก่�ยวขอ้งกบัความริา้ยแริงของโริคและสิามาริถืตั�งคำาถืามหริอืขอ้สิงสิยัในคำาวนิจิำฉัยหริอืการิ
รัิกษัาผู้้้ป็่วย ที่ั�งน่� บุคลากริวิชาช่พในองค์กริมห่น้าที่่�เฝึ้าริะวังแพที่ย์ที่่�ม่สิิที่ธิุพิเศษัในการิรัิกษัาให้ม่การิป็ริ่กษัาแพที่ย์เมื�อจำำาเป็็น 

 • ควริดุำาเนินการิป็ริ่กษัา (ยกเว้นในกริณ่ฉุกเฉิน) กริณ่ผู้้้ป็่วยตกอย้่ในสิถืานการิณ์ที่่�ไม่น่าไว้วางใจำ เช่น โอกาสิเสิ่�ยงสิง้ คำาวินิจำฉัยคลุมเคริือ มค่วาม
ซึ่ับซึ่้อนในการิริักษัา ฯลฯ 

 • การิใหค้ำาป็ริก่ษัาที่่�ดุต่อ้งสิอบถืามอาการิผู้้ป้็ว่ยและบนัที่ก่ผู้ลลงในแฟื้ม้ป็ริะวตัผ้ิู้ป้็ว่ยที่กุคริั�ง พริอ้มลงนามริบัริองความคดิุเหน็ในแฟื้ม้ป็ริะวตัขิอง
ผู้้้ป็่วยทีุ่กคริั�งก่อนดุำาเนินการิผู่้าตัดุ 

 • เมื�อผู้้้ป็่วยจำำาเป็็นต้องป็ริ่กษัา ที่างแพที่ย์ผู้้้ริับผิู้ดุชอบจำะต้องสิ่งเอกสิาริคำาริ้องขอเข้ารัิบคำาป็ริ่กษัาและให้ข้อม้ลทีุ่กอย่างที่่�เก่�ยวข้องพริ้อมเหตุผู้ล
ในการิเข้าริับคำาป็ริ่กษัา ซึ่่�งแพที่ย์ผู้้้ริับผู้ิดุชอบม่หน้าที่่�จำัดุหาผู้้้ให้คำาป็ริ่กษัาแก่ผู้้้ป็่วย 
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จำ่าหน้าซึ่องถื่ง
สิายการิบริิหาริที่ริัพยากริบุคคลกลาง
บริิษััที่ กริุงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) 
เลขที่่� 2 ซึ่อยศน้ย์วิจำัย 7 แขวงบางกะป็ิ
เขตห้วยขวาง กริุงเที่พ 10310

ไปีรษณ่ย์ ช่่อำงที่างภายในอำงคั์กร

เช่น แอป็พลิเคชัน AMPOS  
ริะบบ PeopleSoft หริือ 
ริะบบริายงานอุบัติการิณ์ออนไลน์

สื�อำสังคัม (Social Media)
ที่่�โริงพยาบาลตริวจำพบ

อำ่เมล

ตามป็ริะเภที่การิริายงาน

การปี้อำงกันการทีุ่จริตั้คัอำร์รัปีช่ันและบริหารจัดำการข�อำร�อำงเรียน 

BDMS ม่เจำตนาริมณ์ในการิต่อต้านการิทุี่จำริิตคอร์ิริัป็ชัน โดุยคณะกริริมการิบริิษััที่ไดุ้
ป็ริะกาศ สิ่งเสิริิม และสิื�อสิาริการิป็ฏิิบัติตามนโยบายการิป็้องกันและต่อต้านการิทีุ่จำริิต
คอริ์ริัป็ชัน ซึ่่�งม่ผู้ลบังคับใช้กับพนักงานทุี่กริะดุับ ไดุ้แก่ ผู้้้บริิหาริ กริริมการิบริิษััที่ และ
พนักงาน ริวมถื่งสินับสินุนและจัำดุให้ม่กริะบวนการิตริวจำสิอบภายในเพื�อป็้องกันและร่ิวม
กันต่อต้านป็ัญ่หาการิทีุ่จำริิตคอริ์ริัป็ชันที่่�อาจำเกิดุข่�นภายในองค์กริ 

การแจ�งเบาะแส (Whistleblowing) 
แนวที่างการรายงานและผู้ลดำำาเนินงานดำ�านจรรยาบรรณขอำง BDMS  

BDMS กำาหนดุกลไกในการิริับข้อริ้องเริ่ยน ช่องที่างการิริายงาน และดุำาเนินการิในกริณ่ที่่�ม่การิช่�เบาะแสิการิกริะที่ำาผิู้ดุหลักกฎหมาย  
หลักจำริิยธุริริม ริะเบ่ยบข้อบังคับ นโยบายบริิษััที่ หริือม่พฤติกริริมที่่�สิ่อไป็ที่างการิทุี่จำริิตคอริ์รัิป็ชันเพื�อแสิวงหาป็ริะโยชน์อันไม่สิมควริใน
ริป้็แบบตา่ง ๆ  ริวมถืง่จำดัุใหม้ม่าตริการิกลไกคุม้คริองและบริริเที่าความเส่ิยหายใหก้บัผู้้ร้ิายงานหริอืผู้้แ้จำง้เบาะแสิตามนโยบายการิป็อ้งกนั
และตอ่ตา้นการิทุี่จำริติคอร์ิริปั็ชนั โดุยให้สิายการิบริหิาริที่รัิพยากริบุคคลกลางและฝ่ึายที่รัิพยากริบุคคลของโริงพยาบาลในเครืิอ ที่ำาหนา้ท่ี่�
กำาหนดุช่องที่างติดุต่อสิำาหริับผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ย กริณ่ม่ข้อสิงสิัยหริือต้องการิริายงานข้อกังวลในกริณ่ต่าง ๆ ซึ่่�งช่องที่างดุังกล่าวเป็ิดุเผู้ยใน
จำริริยาบริริณของบริิษััที่ นโยบายการิคุ้มคริองและบริริเที่าความเส่ิยหายให้กับผู้้้ริายงาน และนโยบายการิป้็องกันและต่อต้านการิทุี่จำริิต
คอร์ิริปั็ชนั โดุยสิามาริถืส่ิงไป็ริษัณย์่หริอือเ่มลถืง่ผู้้ร้ิบัผู้ดิุชอบที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อเข้าสิ้ก่ริะบวนการิจำดัุการิข้อร้ิองเริย่นเริื�องกริะที่ำาผิู้ดุจำริริยาบริริณ 
และติดุตามผู้ลอย่างต่อเนื�อง พริ้อมที่ั�งริายงานผู้ลการิจัำดุการิข้อร้ิองเริ่ยนให้กับผู้้้ร้ิองเริ่ยนไดุ้ริับที่ริาบภายใต้กริอบริะยะเวลาที่่�ไดุ้ 
กำาหนดุไว้ 

ปีระเภที่ขอำงรายงาน ผู้้�รับผู้ิดำช่อำบ   อำ่เมล 

การกระทำาผู้ิดจัรรยาบรรณของพนักงาน	 ผู้้้ดำารงตำาแห้น่งสั้งสัุดของสัายงานการบริห้าร
ทรัพยากรบุคุคุลกลาง	

ConductEmployee@bdms.co.th							

การกระทำาผู้ิดจัรรยาบรรณของกรรมการบริษัท    ประธ์านกรรมการบริษัท	ห้รือ		
 ประธ์านกรรมการตรวจัสัอบ	ห้รือ		
	เลขานุการบริษัท		          

ConductDirector@bdms.co.th		

การกระทำาผู้ิดจัรรยาบรรณทางการแพทย์	  ประธ์านเจั้าห้น้าท่�ปฏิบิัติการทางการแพทย์	ห้รือ	
 ประธ์านฝ่่ายแพทย์	ห้รือ	
 ผู้้้อำานวยการให้ญ่ฝ่่ายแพทย์                        

ConductDoctor@bdms.co.th		

คุวามผู้ิดปกติของการรายงานทางการเงิน		 ประธ์านกรรมการตรวจัสัอบ	 ConductAudit@bdms.co.th																					

เรื�องท่�ม่ผู้ลกระทบต่อชื�อเสั่ยงและภาพลักษณ์
ของบริษัท		 

กรรมการผู้้้อำานวยการให้ญ่	 Conduct@bdms.co.th					

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)30



แผู้นผู้ังกระบวนการจัดำการข�อำร�อำงเรียนเรื�อำงกระที่ำาผู้ิดำจรรยาบรรณ
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ข�อำร�อำงเรียน

SVP Corporate HR
SVP	Corporate	HR	ดำาเนินการเอง

กรณ่ที่ั�วไปี

เรียนแจั้ง	CAO 
รับทราบในเบื�องต้น

CAO

SVP Corporate HR ดำำาเนินการ 
หาข�อำเท็ี่จจริง (Fact Finding)

ข้อร้องเรียนม่มล้คุวามผู้ิด

เข�ากระบวนการสอำบสวน 
ข�อำเที่็จจริง

ไม่พบมล้คุวามผู้ิดท่�รุนแรง พบม้ลคุวามผู้ิดท่�รุนแรง

Corporate HR แจ�งกลับ
ผู้้�ร�อำงเรียนถ่งข�อำเที่็จจริง

ข้อร้องเรียนไม่ม่ม้ลคุวามผู้ิด

ที่ำาบันที่่กรายงานสรุปี 
แจ�ง CAO แจ�งผู้้�บริหาร 

ตั้�นสังกัดำ

แจ�งตั้�นสังกัดำดำำาเนินการตั้าม 
ระเบ่ยบ รพั./ บริษัที่ตั้�นสังกัดำ

ผู้ิดำไม่ร�ายแรง

ผู้ิดำร�ายแรง 
และถ้กพัิจารณา 

โที่ษที่างวินัย

ที่ำาบันที่่กสรุปีข�อำมล้การร�อำงเรียน/ แจ�งผู้้� 
ร�อำงเรียน/ แจ�งผู้้�บริหารตั้�นสังกัดำ

ที่ำาบันที่่กสรุปีข�อำม้ลการร�อำงเรียน/ แจ�งผู้้� 
ร�อำงเรียน/ แจ�งผู้้�บริหารตั้�นสังกัดำ

ที่ำารายงานสรุปีและแจ�ง CAO เพั่�อำรับที่ราบ ที่ำารายงานสรุปีและแจ�ง CAO เพ่ั�อำรับที่ราบ

สื�อำสารไปียังฝ่่ายที่รัพัยากรบุคัคัล
ขอำงแต่ั้ละ รพั./.บริษัที่ เพั่�อำบรรจุเปี็นกรณ่ศ่กษา

ไว�อำบรมพันักงาน หรือำ จัดำที่ำาสื�อำ 
ในร้ปีแบบตั้่าง ๆ เพั่�อำสร�างคัวามตั้ระหนักร้�

สื�อำสารไปียังฝ่่ายที่รัพัยากรบุคัคัล
ขอำงแตั้่ละ รพั./.บริษัที่ เพ่ั�อำบรรจุเปี็นกรณ่ศก่ษา

ไว�อำบรมพันักงาน หรือำ จัดำที่ำาสื�อำ 
ในร้ปีแบบตั้่าง ๆ เพั่�อำสร�างคัวามตั้ระหนักร้�

ห้มายเห้ตุ: 
CAO	คุือ	ประธ์านเจั้าห้น้าท่�บริห้ารงานกลาง 
SVP	Corporate	HR	คุือ	ผู้้้บริห้ารสั้งสัุด
สัายงานทรัพยากรบุคุคุล

ต้นสัังกัดเรียกคุุยเพ่�อปรับพฤติกรรม/ทัศันคุติ 

ต้นสัังกัดปรับเปล่�ยนกระบวนการทำางานของ	รพ./บริษัท 

ต้นสัังกัดปรับเปล่�ยนกระบวนการทำางานภายใน

ตักเตือนด้วยวาจัา/	ลายลักษณ์อักษร 

พักงานโดยไม่จั่ายคุ่าจ้ัาง	(ไม่เกิน	7	วัน) 

ตัดเงินรางวัลประจัำาป ี

ไม่ปรับคุ่าจั้างประจัำาปี 

เลิกจั้าง	(แบบจ่ัายคุ่าชดเชย) 

เลิกจั้าง	(แบบไม่จ่ัายคุ่าชดเชย)

ตั้ั�งคัณะกรรมการสอำบสวน

กรณ่ทุจัริต 

กรณ่ประพฤติตนผู้ิดจัริยธ์รรม 

กรณ่ไม่ได้รับคุวามเป็นธ์รรมจัาก 

ผู้้้บริห้าร/บริษัท 

ละเมิดสัิทธ์ิสั่วนบุคุคุล/สัิทธ์ิมนุษยชน

มอบห้มายให้้ผู้้้อื�นดำาเนินการแทน

กรณ่ที่่�เปี็นคัวามลับ

ConductEmployee@bdms.co.th หรือำ 
สายการบริหารที่รัพัยากรบุคัคัลกลาง

ผู้้้ร้องเรียนสั่งเรื�องร้องเรียนผู้่านทางช่องทาง	E-mail	ทางจัดห้มาย 
ทางโทรศััพท์	ห้รือช่องทางการสัื�อสัารอื�น	ๆ	โดยต้องระบุชื�อผู้้้ท่�จัะ 
ร้องเรียน	พร้อมรพ./บริษัทท่�ผู้้้ถึ้กร้องเรียนสัังกัด

31จรรยาบรรณการดำำาเนิินิธุรุกจิ



แผู้นผู้ังกระบวนการจัดำการกรณ่ที่่�
เก่�ยวข�อำงกับจรรยาบรรณ  

BDMS กำาหนดุช่องที่างการิริายงานการิ 
กริะที่ำาผู้ิดุที่่�เก่�ยวข้องกับจำริริยาบริริณผู้่าน
อ่เมลกลางสิำาหริับที่ั�งองค์กริ กริณ่พบเห็น
หริือริับที่ริาบการิกริะที่ำาผู้ิดุจำริริยาบริริณ 
ซึ่่�งริบัผู้ดิุชอบโดุยสิายการิบริิหาริที่ริพัยากริ
บคุคลกลางและคณะกริริมการิจำริริยาบริริณ 
พนกังานริะดุบับริษัิัที่ โดุยมห่น้าที่่�ริบัผู้ดิุชอบ 
ดุังน่�  

กริณม่พ่นกังานกริะที่ำาผู้ดิุจำริริยาบริริณพนกังาน จำะมก่าริริอ้งเริย่นผู้า่นมาที่างชอ่งที่างอเ่มลกลางแจำง้เริื�องการิกริะที่ำาผู้ดิุจำริริยาบริริณ ผู้้ร้ิบั
เริื�องซึ่่�งเป็น็ผู้้บ้ริหิาริสิายการิบริหิาริที่ริพัยากริบคุคลกลางจำะแจำง้กลบัไป็ยงัผู้้้ริอ้งเริย่นและดุำาเนนิการิสิอบสิวนขอ้เที่จ็ำจำริงิเบื�องตน้ หากขอ้
ริ้องเร่ิยนนั�น ม่ม้ลเหตุความจำริิง จ่ำงจำัดุตั�งคณะกริริมการิเพื�อสิืบค้นหาม้ลความผู้ิดุต่อไป็ พริ้อมที่ั�งพิจำาริณาบที่ลงโที่ษัที่่�เหมาะสิม โดุย
พิจำาริณาจำากป็ัจำจำัยต่าง ๆ ริ่วมดุ้วย ที่ั�งลักษัณะแห่งการิกริะที่ำาว่า เป็็นการิกริะที่ำาโดุยจำงใจำหริือป็ริะมาที่เลินเล่อ ผู้ลที่่�เกิดุจำากการิกริะที่ำา 
ความริุนแริง ลักษัณะให้เกิดุการิกริะที่ำาผู้ิดุซึ่ำ�า โอกาสิในการิแก้ไขพฤติกริริม เป็็นต้น

ป็ี 2565 ม่การิดุำาเนินการิตามมาตริการิที่างวินัย จำำานวน 7 กริณ่ ซ่ึ่�งไดุ้ริับการิสิอบสิวนและแก้ไขเริ่ยบริ้อยแล้ว โดุยม่การิริายงาน 
ริายละเอย่ดุและแจำง้กลับไป็ยังผู้้ร้ิอ้งเริย่นในช่องที่างอเ่มลกลาง เพื�อแจำง้เริื�องผู้้้กริะที่ำาผู้ดิุจำริริยาบริริณพนักงาน พร้ิอมที่ั�งแจำง้คณะกริริมการิ
สิอบสิวนเริื�องจำริริยาบริริณที่ริาบ

กำากับดุ้แลและติดุตามการิป็ฏิิบัติงานดุ้าน
จำริิยธุริริมองค์กริของพนักงาน ตริวจำสิอบ
หาข้อเที่็จำจำริิง ตั�งคณะกริริมการิบริิหาริ
จำัดุการิเริื�องการิกริะที่ำาผู้ิดุจำริริยาบริริณ 
พริ้อมหาบที่ลงโที่ษัที่่�เหมาะสิม

สิริริหากริริมการิที่่�เหมาะสิมเขา้ริว่มป็ริะชมุ
ที่กุ 2 เดุอืน หริอืเมื�อมว่าริะเร่ิงดุ่วน ที่บที่วน 
และส่ิงเสิริิมการิเร่ิยนร้้ิดุ้านจำริริยาบริริณ
พนกังานและการิแสิดุงออกดุ้านพฤติกริริม
ที่่�ดุข่องพนกังานผู่้านการิอบริมและโคริงการิ
ต่าง ๆ 

สิ่งเสิริิมการิเร่ิยนริ้้ดุ้านจำริิยธุริริมและการิ
แสิดุงออกดุ้านพฤติกริริมที่่�ดุ่ จำัดุให้ม่การิ
ที่ดุสิอบวัดุความตริะหนักริ้เ้ริื�อง จำริริยาบริริณ 
พนักงานและนโยบายพนักงานของทีุ่กโริง
พยาบาลและบริิษัทัี่ในเคริือ 

พิจำาริณาและที่บที่วนปั็ญ่หาจำริิยธุริริมการิ
รัิกษัาพยาบาล สิริ้างความริ้้ความเข้าใจำ
เริื�องจำริริยาบริริณพนักงาน และนโยบาย
พนักงานผู่้านสิื�อการิเริ่ยนริ้้ต่าง ๆ 

ริายงานผู้ลต่อคณะกริริมการิบริิหาริ
คุณภาพและสืิ�อสิาริใหฝ้ึา่ยที่ริพัยากริบคุคล
ที่กุโริงพยาบาลและบริษิัทัี่ในเครืิอไดุ้ริบัที่ริาบ
ถื่งกริณ่ที่่�ม่การิกริะที่ำาที่่�ผู้ิดุ จำริริยาบริริณ
พนักงาน เพื�อเป็็นการิสิร้ิางความตริะหนกัริ้้ 
ริะมัดุริะวัง และป็้องกันไม่ให้เกิดุกริณ่ 
ดุังกล่าวข่�นซึ่ำ�าอ่ก 

ผู้ลการตั้ิดำตั้ามและบริหารจัดำการจรรยาบรรณขอำง BDMS   

7 กรณ ่
จำำานวนข้อกังวลเก่�ยวกับแนวป็ฏิิบัติ

จำริริยาบริริณของ BDMS และกริณ่ทีุ่จำริิต
ที่่�ไดุ้ริับการิริายงาน 

ร�อำยละ 100 
กริณ่ข้อกังวลเก่�ยวกับแนวป็ฏิบิัติจำริริยาบริริณ

ของ BDMS และกริณ่ทีุ่จำริิตที่่�ไดุ้รัิบการิสิอบสิวน
และดุำาเนินการิแก้ไข 

0 กรณ่  
กริณ่ละเมิดุข้อกำาหนดุและกฎหมาย  

ป็ี 2563 - 2565 
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การบริหารคัวามเส่�ยง
และสถานการณ์ฉุกเฉิน

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

BDMS	ตระห้นักถึึงคุวามสัำาคัุญของการบริห้ารคุวามเสั่�ยง	โดยคุำานึงถึึงคุวามยั�งยืนทั�ง	3	ด้าน	ได้แก่	สัิ�งแวดล้อม	สัังคุม	และ
ธ์รรมาภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	ซึ�งถืึอเปน็องค์ุประกอบสัำาคัุญของระบบการกำากบัด้แลกจิัการ
ท่�ด่	อ่กทั�งยังเป็นกลไกสัำาคัุญท่�ใช้ในการประกอบการตัดสัินใจัและดำาเนินงานตามแผู้นเพ่�อลดคุวามเสั่�ยงทางธุ์รกิจั	 เป็น 
เคุรื�องมือในการบริห้ารงานท่�จัะทำาให้้บรรลุวัตถุึประสังคุ์และเป้าห้มายขององค์ุกรท่�ตั�งไว้	ตลอดจันช่วยลดอุปสัรรคุห้รือสัิ�งท่� 
ไม่คุาดฝั่นท่�อาจัเกดิข้�น	ทั�งในแง่ผู้ลกำาไรและการปฏิิบติังาน	รวมถึึงช่วยสัร้างคุวามเชื�อมั�นให้้แก่ผู้้้ลงทนุและม่ส่ัวนได้เส่ัยทกุกลุ่มด้วย	

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน (Target and Performance) 

เปี้าหมายปีี 2565 ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

100% 
ของหน่วยธุุริกิจำ ม่ริะบบบริิหาริความเสิ่�ยงที่่�

คริอบคลุมในริะบบงานที่่�สิำาคัญ่

100% 
ของหน่วยธุุริกิจำ ม่ริะบบบริิหาริความเสิ่�ยงที่่�

คริอบคลุมในริะบบงานที่่�สิำาคัญ่ 

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)

แนวที่างการบริหารคัวามเส่�ยง 
BDMS ดุำาเนนิการิตามนโยบายการิบริหิาริความเสิ่�ยง โดุยคณะกริริมการิบริษิัทัี่เป็น็ผู้้แ้ตง่ตั�งคณะกริริมการิบริหิาริความเสิ่�ยงริะดุบัองคก์ริ
ซึ่่�งเป็็นอิสิริะจำากสิายงานดุำาเนินธุุริกิจำและเป็็นตัวแที่นจำากแต่ละสิายงานที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อพิจำาริณากลั�นกริองนโยบายและแนวที่างการิ
บริิหาริจำัดุการิความเสิ่�ยงในการิดุำาเนินธุุริกิจำ ตั�งแต่การิริวบริวมและป็ริะเมินป็ริะเดุ็นความเสิ่�ยง กำาหนดุแนวที่างการิดุำาเนินงานและ 
บร้ิณาการิการิจำดัุการิความเสิ่�ยงที่กุกิจำกริริมขององคก์ริ และริายงานผู้ลแกค่ณะกริริมการิบริหิาริความเสิ่�ยงเป็น็ริายไตริมาสิ ริวมที่ั�งกำาหนดุ
ให้ป็ริะเมินความเสิ่�ยงที่่�เกิดุข่�นใหม่ในกลุ่มธุุริกิจำให้บริิการิดุ้านสิุขภาพซึ่่�งเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ตามแนวโน้มการิเป็ล่�ยนแป็ลงริะดุับโลก  
(Global Trends) โคริงสิริ้างป็ริะชากริ และวิที่ยาการิที่่�ใช้ในการิดุำาเนินธุรุิกิจำ  

นอกจำากน่� BDMS ยังมุ่งเน้นถ่ืงความป็ลอดุภัยของผู้้้ป่็วยดุ้านส้ิติศาสิตร์ิ  (Obstetric) เป็็นสิำาคัญ่ โดุยแต่งตั�งคณะที่ำางาน BDMS Safe 
Pregnancy and Delivery Working Team เพื�อกำาหนดุแนวที่างการิป็ฏิบิตัใินการิดุแ้ลริกัษัาผู้้ป้็ว่ยหญ่งิตั�งคริริภแ์ละการิคลอดุบตุริ ริวม
ถืง่ดุำาเนนิงานพฒันาคุณภาพ ความริ้ ้ความสิามาริถื ที่กัษัะในการิดุแ้ลผู้้ป้็ว่ย และป็ริบัป็ริงุผู้ลลัพธุก์าริดุำาเนนิงานดุา้นการิดุแ้ลริกัษัาผู้้ป้็ว่ย
หญ่ิงตั�งคริริภ์ให้เกิดุความป็ลอดุภัยที่ั�งมาริดุาและบุตริตามหลักมาตริฐานสิากล 
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ปีัจจัยเส่�ยงขอำง BDMS

จำากการิวิเคริาะห์ความเสิ่�ยงในป็ี 2565 
BDMS จำำาแนกปั็จำจัำยเส่ิ�ยงจำากกริะบวนการิ
ดุำาเนินธุุริกิจำไดุ้ ดัุงน่� 

คัวามเส่�ยงที่างคัลินิกและคัวามปีลอำดำภัย 
(Clinical Risk & Quality)

การิจัำดุการิความเสิ่�ยงกลุ่มผู้้้ป็่วยสิ้ติกริริม
ท่ี่�ม่ความเสิ่�ยงส้ิงริะหว่างตั�งคริริภ์และ 
ผู้้้ป่็วยศัลยกริริมซึ่่�งม่ความเสิ่�ยงสิ้ง 

คัวามเส่�ยงดำ�านบุคัลากร 
(Human Capital Risk)

เก่�ยวกับสิัญ่ญ่าจำ้างที่่�ไม่เป็็นปั็จำจุำบัน การิ
จำา่ยคา่ลว่งเวลาที่่�ชดัุเจำน ถ้ืกตอ้ง ตริวจำสิอบ
ไดุ้ และการิบริิหาริจำัดุการิสิวัสิดิุการิ 

คัวามเส่�ยงที่างระบบปีฏิิบัตั้ิการ 
(Operational Risk)

มุ่งเน้นมาตริฐานการิจำัดุการิข้อม้ลผู้้้ป็่วย 
และ การิสิื�อสิาริริะหว่างผู้้้ป็่วย คริอบครัิว
ผู้้้ป็่วย และคณะผู้้้ให้การิริักษัาพยาบาล

คัวามเส่�ยงที่างการเงิน 
(Financial Risk)

เก่�ยวกับความเสิ่�ยงที่างการิเงนิ ความเส่ิ�ยง
ดุ้านสิภาพคล่อง และความเสิ่�ยงดุ้านการิ
ลงทีุ่นและงบป็ริะมาณ 

คัวามเส่�ยงที่างดำ�านเที่คัโนโลย่สารสนเที่ศ 
(Technological Risk)

เก่�ยวกับริะเบ่ยบความมั�นคงป็ลอดุภัยที่าง
สิาริสินเที่ศ ความป็ลอดุภัยของเว็บไซึ่ต์ 
และความเส่ิ�ยงที่างกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกับ
ความมั�นคงป็ลอดุภัยที่างสิาริสินเที่ศ 

คัวามเส่�ยงที่่�เก่�ยวข�อำงกับคัวามปีลอำดำภัย 
(Hazard Risk)

การิออกแบบริะบบของโริงพยาบาล 
โคริงสิริ้างอาคาริที่่� ม่ผู้ลต่อใบอนุญ่าต 
ริะบบอัคค่ภัยตามมาตริฐาน ริะบบบำาบัดุ
นำ�าเสิย่ ขยะติดุเชื�อ และการิบริหิาริจำดัุการิ
สิัญ่ญ่า

คัวามเส่�ยงที่างดำ�านกฎหมายและกฎระเบย่บ 
(Regulatory & Legal Risk)

เก่�ยวกับการิจำำาหน่ายสิินค้าหริือบริิการิ
ออนไลน์โดุยไม่ไดุ้จำดุที่ะเบ่ยนพาณิชย์
อิเล็กที่ริอนิกสิ์และการิตลาดุแบบตริงตาม
ข้อกำาหนดุ การิที่วงถืามหน่� และความ
สิอดุคล้องตามข้อกำาหนดุดุ้านข้อม้ลสิ่วน
บุคคลและภาษั่ที่่�ดิุนและสิิ�งป็ล้กสิริ้าง 

คัวามเส่�ยงที่างดำ�านภาพัลักษณ ์
ขอำงอำงค์ักร (Reputation Risk)

เก่� ย วกับตริาสิินค้ าขององค์ กริและ 
ภาพลักษัณ์ต่อสิาธุาริณะ 
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การรายงานเหตัุ้การณ์ใน BDMS Occurrence Reporting1

BDMS กำาหนดุริะบบการิริายงานเหตุการิณ์ อุบัติการิณ์ หริือความเสิ่�ยงที่่�เกิดุข่�นในพื�นที่่�ดุำาเนินการิ (Occurrence Reporting) สิำาหริับ
บคุลากริและผู้้ท้ี่่�เก่�ยวขอ้ง ที่ั�งภายในและภายนอกองคก์ริ โดุยเมื�อเกดิุเหตกุาริณใ์ดุ ๆ  ข่�นริะหวา่งการิดุำาเนนิธุรุิกจิำหริอืป็ฏิบัิติการิ บคุลากริ
ทีุ่กคนม่หน้าที่่�จำัดุการิเหตุการิณ์ดุังกล่าวโดุยที่ันที่่และต้องริายงานเหตุการิณ์ตามช่องที่างที่่�กำาหนดุในริ้ป็แบบออนไลน์หริือริ้ป็แบบป็กติ
ภายใน 8 ชั�วโมงหลังเกิดุเหตุการิณ์เพื�อดุำาเนินการิสิืบสิวนและวิเคริาะห์ข้อม้ลเหตุการิณ์ที่่�เกิดุข่�นตามริะดุับผู้ลกริะที่บของเหตุการิณ์  
ซึ่่�งจำำาแนกเป็็นดุ้านคลินิกและดุ้านอื�น ๆ ดุังน่�

การิริายงานเหตุการิณ์ที่่�ริะดุับผู้ลกริะที่บแตกต่างกันจำะผู่้านกริะบวนการิสิืบสิวนภายในที่่�แตกต่างกันและที่ำาการิริายงานให้แก่ผู้้้บริิหาริ
เป็็นริายเดุือนและริายไตริมาสิ 

เหตัุ้การณ์ที่่�สามารถที่ำาให�
เกิดำคัวามผู้ิดำพัลาดำ
แตั้่ยังไม่เกิดำข้�นกับผู้้�ป่ีวย 
(Near	Miss)	

ระดัำบ

“ผู้ลกระที่บดำ�านคัลินิก
และดำ�านอำื�นๆ”

เหตุั้การณ์ผู้ิดำพัลาดำที่่�เกิดำ
ข้� น กั บ ผู้้� ปี่ ว ย แ ล ะ ตั้� อำ ง
ตั้ิดำตั้าม เพั่�อำยืนยันคัวาม
ปีลอำดำภัย	(Mild	Adverse	
Event)

เหตัุ้การณ์ผู้ิดำพัลาดำที่่�เกิดำ
ข้�น แตั้่ไม่เปี็นอำันตั้รายกับ
ผู้้�ปี่วย	(No	Harm)

เหตัุ้อำันตั้รายช่ั�วคัราวตั้่อำผู้้�
ปี่ วยและตั้�อำงไดำ� รับการ
ตั้รวจวินจิฉยัและรกัษาเพัิ�ม
เตั้มิ	(Moderate	Adverse	
Event)		

เหตัุ้อำันตั้รายถาวรหรือำ
เหตั้กุารณ์ที่่�ตั้�อำงม่การช่ว่ย
ช่่ วิ ตั้และตั้�อำง เ ฝ้่ า ด้ำทีุ่ก
เหตุั้การณ์ 	 (Adverse	
Event	and	Reputation	
Harm)	

เหตัุ้อัำนตั้รายช่ั�วคัราวตั้่อำ 
ผู้้�ปี่วยและส่งผู้ลให�ผู้้�ปี่วย
ตั้�อำงเข�ารักษา หรือำตั้�อำง
รักษานานข้�น (Serious	
Adverse	Event)	

เหตัุ้การณ์พึังสังวร 
หรือำเหตัุ้การณ์ดำ�านคัวาม
ปีลอำดำภัยขอำงผู้้�ปี่วยที่่�ไม่
เก่�ยวข�อำงกับธุรรมช่าตั้กิาร
เจ็บปี่วยขอำงผู้้�ปี่วยหรือำ
สภาวะขอำงโรคัปีระจำาตัั้ว 
ซ่ึ่�งอำาจถ่งตัั้วผู้้�ป่ีวยและม่
ผู้ล ลัพัธุ์ที่ำา ให� เ ส่ยช่่ วิตั้ 
อำันตั้รายถาวร และ/หรือำ 
อำันตั้รายร�ายแรงช่ั�วคัราว 
(Sentinel	Event)	

0 1 2 3 4 5 SE

1 อ่่านรายละเอี่ยดการบริหารจััดการข้้อ่ร้อ่งเรียนและการเยียวยาเพิิ่�มเติิมได้ทีี่�  www.bdms.co.th 
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โคัรงการฝ่ึกอำบรมเพั่�อำพััฒนาวัฒนธุรรมคัวามปีลอำดำภัยอำงคั์กร หลักส้ตั้ร Communication Simulation: 
Enhancing BDMS RM Communication (Negotiation) Skill Project 

BDMS กำาหนดุให้มก่าริอบริมอย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�มที่กัษัะการิบริหิาริจัำดุการิความเส่ิ�ยงให้กับผู้้ป้็ริะสิานงานความป็ลอดุภัยผู้้ป้็ว่ยและสิร้ิาง
วัฒนธุริริมความป็ลอดุภัยให้เกิดุข่�นในองค์กริ ซึ่่�งหลักสิ้ตริ Communication Simulation: Enhancing BDMS RM Communication 
(Negotiation) Skill Project เป็็นการิฝึึกอบริมในริ้ป็แบบสิถืานการิณ์จำำาลองเสิมือนจำริิง (Simulation) ผู้่านริะบบออนไลน์ โดุยกำาหนดุ
เป็็นหลักสิ้ตริสิำาหริับผู้้้ป็ริะสิานงานดุ้านความป็ลอดุภัยผู้้้ป่็วยและผู้้้ที่่�ม่หน้าที่่�บริิหาริจำัดุการิข้อริ้องเริ่ยนต่าง ๆ ในองค์กริ ซึ่่�งในป็ี 2565  
ม่จำำานวนผู้้้เข้าอบริมที่ั�งหมดุ 90 คน 

สิำาหริบัหลกัสิต้ริดัุงกลา่วแบง่เป็็นการิศก่ษัาภาคที่ฤษัฎจ่ำากวดิุ่ที่ศัน์ จำำานวน 2 หวัขอ้ ไดุ้แก ่How to deal with RM Case และ Empathy 
Management แล้วจำ่งต่อดุ้วยการิฝึึกภาคป็ฏิิบัติเพื�อเป็็นการิฝึึกทัี่กษัะการิบริิหาริจัำดุการิข้อริ้องเริ่ยนต่าง ๆ ซ่ึ่�งผู้้้เร่ิยนจำะไดุ้ฝึึกฝึนใน
สิถืานการิณ์สิมมติ จำำานวน 2 สิถืานการิณ์ที่่�แตกต่างกนั โดุยการิฝึึกจำะให้ความสิำาคญั่การิสิะท้ี่อนความคิดุและป็ริะสิบการิณ์เพื�อนำามาถือดุ
บที่เริ่ยนที่่�พริ้อมสิำาหริับการิใช้งานจำริิง 

โคัรงการฝ่ึกอำบรมหลักส้ตั้ร New Doctors Orientation 

BDMS กำาหนดุให้ม่การิฝึึกอบริมเพื�อเป็็นการิสิร้ิางวัฒนธุริริมความป็ลอดุภัยให้เกิดุข่�นในกลุ่มแพที่ย์ใหม่ที่่�เข้าร่ิวมงานกับโริงพยาบาลใน
เคริือบริิษััที่ กริุงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) โดุยไดุ้จำัดุฝึึกอบริมหลักสิ้ตริ New Doctors Orientation ในริ้ป็แบบออนไลน์ ไตริมาสิ
ละ 1 คริั�ง เพื�อให้แพที่ย์ใหม่ไดุ้ริับที่ริาบถืง่นโยบายและข้อป็ฏิบิัติต่าง ๆ อย่างถื้กต้อง ซึ่่�งม่หัวข้อในการิฝึึกอบริม ดุังน่�    

• Welcome to BDMS การิกลา่วตอ้นริบัและแนะนำา BDMS โดุย
ป็ริะธุานฝึา่ยแพที่ย ์บริษิัทัี่ กริงุเที่พดุสุิติเวชการิ จำำากดัุ (มหาชน) 

• How to be a Happy Doctor ความสิุขในการิที่ำางานเกิดุข่�น
ไดุอ้ย่างไริ ดุว้ย BDMS เชื�อว่าหากแพที่ย์มาที่ำางานดุ้วยความสุิข
กจ็ำะสิามาริถืส่ิงมอบบริกิาริที่่�ดุแ่ละมคุ่ณภาพให้กบัผู้้ป้็ว่ยไดุ้อยา่ง
ที่ั�วถื่ง 

• Healthcare and Standard of Care มาตริฐานคุณภาพการิ
รัิกษัาพยาบาลเป็น็สิิ�งที่่�แพที่ยทุ์ี่กท่ี่านตอ้งริบัที่ริาบและพง่ป็ฏิบิติั 

• BDMS Risk Management การิบริิหาริความเสิ่�ยงที่่�เน้นการิ
ป็้องกันเชิงริุกก่อนเกิดุเหตุการิณ์ไม่พ่งป็ริะสิงค์ แต่หากเกิดุ
เหตุการิณ์ไม่พ่งป็ริะสิงค์ข่�นแล้ว แพที่ย์ต้องที่ำาการิริายงานเพิ�ม
เติมเพื�อใหส้ิามาริถืบริหิาริจัำดุการิไดุ้อย่างถืก้ต้อง เหมาะสิม และ
ให้เกิดุความป็ลอดุภัยสิ้งสิุดุต่อผู้้้ป็่วย 

• Do and Don’t for BDMS Doctor ข้อพ่งป็ฏิิบัติและข้อควริ
ริะวงัที่่�แพที่ยใ์นเคริอืบริษิัทัี่ กริงุเที่พดุสุิติเวชการิ จำำากดัุ (มหาชน) 
ต้องรัิบที่ริาบและป็ฏิิบัติตาม   

• Health Plaza and Teleconsultation การิให้บริิการิให้คำา
ป็ริ่กษัาที่างการิแพที่ย์ผู้่านริะบบสิื�อสิาริที่างไกล 

ในปี็ 2565 ม่แพที่ย์ใหม่ จำำานวน 1,260 คน และเข้าริ่วมอบริม 
จำำานวน 993 คน

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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โคัรงการฝ่ึกอำบรมหลักส้ตั้ร BDMS Risk Management:  
Proactive Clinical Risk Management

BDMS มุ่งเน้นบริิหาริความเส่ิ�ยงดุ้วยการิป็้องกันเชิงริุก จำ่งไดุ้จำัดุฝึึกอบริมหลักสิ้ตริ BDMS 
Risk Management: Proactive Clinical Risk Management เพื�อเป็็นการิสิื�อสิาริ
นโยบายและแผู้นการิดุำาเนนิการิความป็ลอดุภยัผู้้ป้็ว่ยเชงิริกุที่่�มุง่เนน้คน้หาความเสิ่�ยงกอ่น
เกิดุเหตุเพื�อป้็องกันหริือลดุความเส่ิ�ยงที่่�อาจำเกิดุข่�นกับผู้้้ป่็วยผู้่านการิที่ำางานของ Patient 
Safety Lead Team ที่่�ป็ริะกอบดุ้วย BDMS Safe Surgery และที่่ม BDMS Safe 
Pregnancy and Delivery 

การิอบริมคริั�งน่�ม่ผู้้้เข้าร่ิวมป็ริะชุม ตั�งแต่ริะดัุบผู้้้บริิหาริสิ้งสุิดุ ผู้้้อำานวยการิโริงพยาบาล  
ผู้้้อำานวยการิใหญ่่ฝึ่ายแพที่ย์ ศ้นย์คุณภาพ แพที่ย์ พยาบาล และพนักงานในเคริือบริิษััที่ 
โดุยมว่ตัถืปุ็ริะสิงคเ์พื�อใหท้ี่กุที่า่นไดุร้ิ้จ้ำกักบั Patient Safety Lead Team ไดุร้ิบัฟื้งันโยบาย
และที่ศิที่างการิบริหิาริจำดัุการิความเสิ่�ยงที่่�มุ่งเน้นเชงิป็อ้งกนั และการิถือดุบที่เริย่นการิดุแ้ล
ผู้้ป้็ว่ยศัลยกริริมที่ั�วไป็ ศัลยกริริมกริะดุก้สัินหลัง และการิดุแ้ลผู้้้ป็ว่ยส้ิติกริริมที่่�มค่วามเส่ิ�ยง
สิง้ ซ่ึ่�งคาดุหวงัใหผู้้้เ้ขา้ริว่มอบริมที่กุที่า่นสิามาริถืนำานโยบายไป็ป็ริบัใชใ้นการิที่ำางานเพื�อให้
เกิดุความป็ลอดุภัยส้ิงสุิดุต่อผู้้้ป่็วยและม่การิที่ำางานริ่วมกันริะหว่างโริงพยาบาลเครืิอข่าย
เพื�อให้เกิดุองค์กริที่่�ม่ความป็ลอดุภัยและยั�งยืนในที่่�สุิดุ

ถอำดำบที่เรียน
การดำ้แล

ผู้้�ปี่วยศัลยกรรม
ที่ั�วไปี

ถอำดำบที่เรียน
การดำ้แล

ผู้้�ปี่วยศัลยกรรม
กระด้ำกสันหลัง

ถอำดำบที่เรียน
การดำแ้ล

ผู้้�ปี่วยส้ตั้ิกรรม

การจัดำการปีระชุ่มเช่ิงวิช่าการหัวข�อำ BDMS Golden Jubilee Scientific Conference

BDMS ไดุ้จำดัุการิป็ริะชุมวชิาการิหัวขอ้ BDMS Golden Jubilee Scientific Conference ป็ริะจำำาป็ ี2565 โดุยที่ม่ BDMS Safe Pregnancy 
and Delivery ในริ้ป็แบบเสิมือนจำริิง (Virtual Conference) ซึ่่�งม่แพที่ย์ในเคริือบริิษััที่ กริุงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) และแพที่ย์
จำากที่ั�วป็ริะเที่ศเข้าริ่วมการิสิัมมนา โดุยในการิบริริยายคริั�งน่�เป็็นการิถือดุบที่เริ่ยนจำากการิดุ้แลผู้้้ป่็วยหญ่ิงตั�งคริริภ์ที่่�ม่ความเสิ่�ยงสิ้งและ
แนวที่างการิดุ้แลผู้้้ป็่วยโดุยอาศัยแนวที่างการิป็ฏิิบัติที่่�ม่หลักฐานเชิงป็ริะจัำกษั์และเป็็นปั็จำจำุบัน ซึ่่�งม่เป้็าหมายให้เกิดุความป็ลอดุภัยดุ้าน
สิ้ติศาสิตร์ิ ที่ั�งแก่มาริดุาและบุตริ  

39การบริหารความเส่ี่�ยงและสี่ถานการณ์์ฉุุกเฉิุน



กระบวนการบริหารคัวามเส่�ยง BDMS  

BDMS กำาหนดุกริะบวนการิป็ริะเมินและวิเคริาะห์ความเส่ิ�ยงที่างคลินิกและริะบบงานสิำาคัญ่ตามริะดุับโอกาสิและความริุนแริง เพื�อใช้ใน
การิตัดุสิินริะดุับความเสิ่�ยงที่่�ยอมริับไดุ้และจำัดุลำาดุับความสิำาคัญ่ในการิตัดุสิินใจำป็ริับป็ริุงกริะบวนการิที่ำางานตลอดุที่ั�งองค์กริ โดุยม่ริาย
ละเอ่ยดุกริะบวนการิบริิหาริความเสิ่�ยง ดุังน่� 

1. ระบุคัวามเส่�ยงและปีัจจัยเส่�ยงที่่�อำาจเกิดำข้�นในแตั้่ละกระบวนการ (Risk Identification) 
หัวหน้าหน่วยงานและคณะกริริมการิริะบบงานสิำาคัญ่ที่ำาหน้าที่่�ที่บที่วนกริะบวนการิที่ำางานหลัก ความเสิ่�ยง และป็ัจำจำัยเสิ่�ยงจำากข้อม้ล
เหตุการิณ์หรืิออุบัติการิณ์ในริอบป็ีที่่�ผู่้านมา ริวมถืง่ที่บที่วนริายงานสิถิืติตัวช่�วัดุและป็ริะสิบการิณ์จำากภายนอกเพื�อพิจำาริณาผู้ลกริะที่บที่่�
อาจำเกิดุข่�น โดุยม่ริายละเอ่ยดุของคณะกริริมการิที่่�สิำาคัญ่ ดุังน่�

คัณะกรรมการเภสัช่กรรมบำาบัดำ 
และการให�เลือำดำ

คัณะกรรมการมาตั้รฐาน 
การดำแ้ลผู้้�ปี่วยวิกฤตั้ิ

คัณะกรรมการมาตั้รฐาน
การดำ้แลผู้้�ปี่วย 

ที่่�ไดำ�รับการระงับคัวามร้�ส่ก
และศัลยกรรม

ผู้ลกระที่บดำ�านการเงิน  
(Financial) 

ผู้ลกระที่บดำ�านช่่วิตั้ผู้้�ปี่วยและผู้้�ปีฏิิบัตั้ิงาน  
(Patient and Staff Safety) 

ผู้ลกระที่บดำ�านช่ื�อำเส่ยง
ขอำงอำงค์ักร

(Reputation)

ผู้ลกระที่บดำ�านการดำำาเนินธุุรกิจ คัวามสามารถในการ
แข่งขัน หรือำการบรรลุพัันธุกิจและวิสัยที่ัศน์ขอำง

อำงค์ักร (Strategic and Operational) 

ผู้ลกระที่บดำ�าน
การปีฏิบิัตั้ิตั้ามกฎหมาย 

(Compliance to Laws and 
Regulations)

คัณะกรรมการปี้อำงกันและคัวบคัุม 
โรคัตั้ิดำเช่ื�อำในโรงพัยาบาล

คัณะที่ำางานดำ้แลผู้้�ปี่วย 
เฉพัาะโรคั

คัณะกรรมการมาตั้รฐานระบบงาน 
เวช่ระเบ่ยนและบันที่่กที่างการแพัที่ย์

คัณะกรรมการสิ�งแวดำล�อำม
อำาช่่วอำนามัยและคัวามปีลอำดำภัย

คัณะกรรมการพััฒนาปีรับปีรุง
ระบบงานคุัณภาพั 

และคัวามปีลอำดำภัยที่างคัลินิก

คัณะกรรมการดำ�านเที่คัโนโลย่สารสนเที่ศ
ที่างการแพัที่ย์

2. วิเคัราะห์คัวามเส่�ยง (Risk Analysis) 
โดุยป็ริะเมินผู้ลกริะที่บ ดุังน่�

ปีระเมินผู้ลกระที่บตั้่อำอำงค์ักร 
ไดุ้แก่ ความเป็็นไป็ไดุ้ (Likelihood) ความถื่� (Frequency) หริือโอกาสิที่่�จำะเกิดุความเสิ่�ยง (Probability) 

ปีระเมินผู้ลกระที่บตั้่อำดำ�านที่่�เก่�ยวข�อำง ไดุ้แก่  

ปีระเมินผู้ลกระที่บ
ตั้่อำอำงคั์กร

ปีระเมินผู้ลกระที่บ
ต่ั้อำดำ�านที่่�เก่�ยวข�อำง

ปีระเมินผู้ล
ระดัำบคัวามเส่�ยง

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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คัวามน่าจะเปี็น 
ขอำงการเกิดำเหตัุ้การณ์  

(Probability or Likelihood) 

ผู้ลกระที่บต่ั้อำ
การดำำาเนินธุุรกิจ

(Business Impact) 

คัวามพัร�อำมขอำงกระบวนการ
บริหารจัดำการ

(Preparedness) 

สถานะที่รัพัยากรภายในและ
ภายนอำกอำงคั์กร

(Internal and External 
Resources Status) 

ระดัำบคัวามเส่�ยงสัมพัันธ์ุ 
(Risk Relative 
Threat Score) 

ผู้ลกระที่บที่่�เกิดำข้�นกับบุคัคัล
(Human Impact) 

ผู้ลกระที่บที่่�เกิดำข้�นกับที่รัพัย์สิน 
(Property Impact)

3. ปีระเมินคัวามเส่�ยงเพั่�อำตั้อำบสนอำงภาวะฉุกเฉิน  
ที่ั�งจำากภยัธุริริมชาต ิ(Natural Hazard) ภยัอนัตริายที่่�เก่�ยวขอ้งกบัเที่คโนโลย ่(Technological Hazard) ภัยอนัตริายที่่�เก่�ยวขอ้งกบักริะที่ำา
ของมนุษัย์ (Human Hazard) และภัยอันตริายจำากสิาริเคม่ สิาริรัิงสิ่ วัตถุืม่พิษั และวัตถุือันตริาย (Hazardous Material) โดุยคณะ
กริริมการิสิิ�งแวดุล้อมที่ำาหนา้ที่่�ที่บที่วนภาวะฉุกเฉินที่่�มโ่อกาสิเกิดุในโริงพยาบาลเพื�อริะบุและป็ริะเมินความเส่ิ�ยงตามริายละเอย่ดุท่ี่�เก่�ยวข้อง 
เช่น

4. กำาหนดำวิธุีการคัวบคุัมเพั่�อำป้ีอำงกันหรือำลดำคัวามเส่�ยง (Risk Management) 
โดุยจัำดุที่ำาแผู้นงานหรืิอโคริงการิ เพื�อป้็องกันและลดุริะดัุบความเส่ิ�ยงตามลำาดุบัความสิำาคัญ่ พริอ้มริะบุผู้้้ริบัผิู้ดุชอบโคริงการิ ริายงานและ
นำาเสินอแผู้นงานแก่คณะผู้้้บริิหาริเพื�อขอคำาแนะนำาและที่ริัพยากริสินับสินุน 

5. ดำำาเนินการตั้ามแผู้นงานลดำคัวามเส่�ยง 
ริวมถื่งจัำดุที่ำานโยบายป็ฏิิบัติท่ี่�เก่�ยวข้อง สิื�อสิาริให้ความร้้ิแก่บุคลากริที่่�เก่�ยวข้อง ริายงานความคืบหน้าและตัวช่�วัดุโคริงการิแก่ผู้้้บังคับ
บัญ่ชาหรืิอคณะกริริมการิที่่�เก่�ยวข้องทีุ่กไตริมาสิ 

6. ที่บที่วนผู้ลการปีฏิิบัตั้ิงานขอำงแผู้นงานและโคัรงการในภาพัรวม 
สิริปุ็ผู้ลและป็ริะเมนิป็ริะสิทิี่ธิุผู้ลการิดุำาเนินงานเพื�อนำาเสินอแกผู่้้บ้งัคบับญั่ชาหริอืคณะกริริมการิที่่�เก่�ยวขอ้งในการิตดิุตามและตริวจำป็ริะเมนิ
ผู้ลการิจัำดุการิความเสิ่�ยงองค์กริ 

ปีระเมินระดัำบคัวามเส่�ยง (Risk Scoring or Risk Prioritization)

โดุยพิจำาริณาจำากผู้ลการิป็ริะเมินความเป็็นไป็ไดุ้และผู้ลกริะที่บเพื�อจำัดุที่ำาแผู้นผัู้งป็ริะเมินความเส่ิ�ยง (Risk Assessment 
Matrix) ซ่ึ่�งความเสิ่�ยงท่ี่�ป็ริะเมินแล้วต้องไดุ้ริับการิจำัดุการิให้อย้่ในริะดุับที่่�ยอมริับไดุ้ เช่น ในริะดุับความเสิ่�ยงริะดุับตำ�า 
(Low Risk) หริือริะดุับป็านกลาง (Moderate Risk)

Consequence

Likelihood

1 2 3 4 5

Rare Unlikely Possible Likely Almost Certain

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

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

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

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

1 Negligible 1 Low 2 Low 3 Low 4 Moderate 5 Moderate

41การบริหารความเส่ี่�ยงและสี่ถานการณ์์ฉุุกเฉิุน



สิำาหรัิบการิควบคมุสิถืานการิณแ์ละการิสิั�งการิริะหวา่งริอที่ม่สินบัสินนุนั�น ที่างพยาบาลหวัหน้าที่ม่ (Incharge) มอ่ำานาจำหนา้ที่่�ในการิตริวจำ
สิอบผู้้้ป็่วย พิจำาริณาปิ็ดุวาล์วออกซิึ่เจำนภายในหน่วยงาน แบ่งงานให้กับเจำ้าหน้าที่่�ภายในหน่วยงานเพื�อเตริ่ยมการิเคลื�อนย้ายผู้้้ป็่วย จำัดุ
เตริ่ยมเวชริะเบ่ยน อุป็กริณ์การิแพที่ย์ และไฟื้ฉายสิำาหริับเคลื�อนย้ายผู้้้ป็่วย แจำ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้้้ป็่วยอื�นที่ริาบ และควบคุมสิถืานการิณ์
ไม่ให้เกิดุความแตกตื�นโกลาหล  

ที่ั�งน่� ผู้ลการิฝึึกซึ่้อมแผู้นอพยพหน่ไฟื้ดัุงกล่าวสิามาริถืดุำาเนินการิไดุ้สิมบ้ริณ์ 94% ของขั�นตอนที่่�กำาหนดุ อก่ที่ั�งม่การิสิื�อสิาริข้อเสินอแนะ
แกห่น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องเพื�อพัฒนาการิดุำาเนินงานต่อไป็ เชน่ การิป็รัิบป็รุิงเสิย่งตามสิายเพื�อให้ไดุ้ยนิสัิญ่ญ่านเตือนหรืิอป็ริะกาศไดุ้ชดัุเจำน
ข่�นในทีุ่กพื�นที่่� การิพิจำาริณาตริวจำสิอบอุป็กริณ์ริะบบแจำ้งเหตุเพลิงไหม้ และความชัดุเจำนในการิมอบหมายหน้าที่่�ต่าง ๆ ฯลฯ 

ผู้้ป่้็วยไดุรั้ิบการิป็ริะเมินเพื�อคดัุ
แยกวิธุ่ เคลื�อนย้ายไว้อย่าง 
ถื้กต้อง

ม่การิริะงับเหตุเพลิงไหม้เบื�อง
ต้นดุ้วยถืังดุับเพลิงอย่างถื้กวิธุ ่
(ดุ่ง-ป็ลดุ-กดุ-สิ่าย)

มก่าริแจำ้ง Code 5 ไป็ยัง Call 
Center และกดุสัิญ่ญ่าณแจำ้ง
เหตุเพลิงไหม้

มก่าริควบคุมสิถืานการิณ์ และ
การิสิั� งการิริะห ว่างริอที่่ม
สินับสินุน

ม่การิเคลื�อนย้ายผู้้้ป็ริะสิบเหตุ 
(กริณ่ที่่�พบ) ออกจำากพื�นที่่�
อันตริาย

ที่่มสินับสินุนริายงานตัวต่อ
พ ย า บ า ล หั ว ห น้ า ที่่ ม 
(Incharge) เมื�อมาถื่ง

ม่การิปิ็ดุป็ริะต้และหน้าต่าง
ห้องเกิดุเหตุ (กริณ่ที่่�ที่ำาไดุ้)

แบ่งงานให้กับที่่มสินับสินุนใน
การิเคลื�อนย้ายผู้้้ป็่วย

ตัั้วอำย่างการฝ่ึกซึ่�อำมแผู้นอำพัยพัหน่ไฟื้ (Code 5) ปีี 2565 

ในป็ี 2565 โริงพยาบาลกริุงเที่พ โริงพยาบาลกริุงเที่พอินเตอริ์เนชั�นแนล และโริงพยาบาล
หัวใจำกรุิงเที่พภายใต้โริงพยาบาลกริุงเที่พสิำานักงานใหญ่่ ไดุ้ดุำาเนินการิฝึึกซึ่้อมแผู้นอพยพ
หน่ไฟื้ (Code 5) ตามข้อกำาหนดุและแนวป็ฏิิบัติที่่�กำาหนดุ ซึ่่�งคริอบคลุมริายละเอ่ยดุดุังน่� 

การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

BDMS ดุำาเนินการิตามนโยบายการิบริิหาริความเส่ิ�ยง โดุยคณะกริริมการิบริิษััที่เป็็นผู้้้แต่งตั�งคณะกริริมการิบริิหาริความเส่ิ�ยงซึ่่�งที่ำาหน้าที่่�
กำาหนดุแนวที่างและผู้้ร้ิบัผู้ดิุชอบในการิบริหิาริสิถืานการิณ์ฉกุเฉิน เชน่ เหตุฉกุเฉนิ โริคริะบาดุ หรืิอภัยธุริริมชาติ เพื�อใหเ้กดิุความสิอดุคล้อง
ตามนโยบายคณุภาพและความป็ลอดุภยัขององคก์ริ โดุยแนวที่างดุงักลา่วมจ่ำดุุป็ริะสิงคห์ลกัเพื�อตอบสินองตอ่สิถืานการิณฉ์กุเฉนิอยา่งเป็น็
ริะบบและมป่็ริะสิทิี่ธุภิาพดุว้ยความริว่มมอืกบัผู้้ม้ส่ิว่นไดุเ้สิย่ในการิวางแนวป็ฏิบิตัภิายใตส้ิถืานการิณฉ์กุเฉนิที่่�เกดิุจำากภายในและภายนอก
องค์กริ ริวมถืง่กำาหนดุมาตริการิเพื�อสิริ้างความพริ้อมริับมือและฟื้้�นฟื้้สิถืานการิณ์ในทีุ่กกริณ่ 
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ตั้ัวอำย่างการซึ่�อำมแผู้นรอำงรับกรณ่คัอำมพัิวเตั้อำร์ขัดำข�อำง(Code 7) ปีี 2565  
(Contingency Plan to Cope with Computer Failure)

ป็ี 2565 โริงพยาบาลกรุิงเที่พ และโริงพยาบาลกรุิงเที่พอินเตอร์ิเนชั�นแนลภายใต้ 
โริงพยาบาลกรุิงเที่พสิำานักงานใหญ่ ่ดุำาเนินการิฝึกึซ้ึ่อมแผู้นริองรัิบกริณค่อมพิวเตอร์ิขดัุข้อง 
(Code 7) โดุยมุ่งเน้นที่่�ความพริ้อมใช้งานของริะบบสิำาริองและแนวป็ฏิิบัติเพื�อคงความ
พร้ิอมของกิจำกริริมหลักในแต่ละแผู้นกภายใต้สิถืานการิณ์ฉุกเฉิน ม่ริายละเอย่ดุดุังน่�

ผู้ลการิฝึึกซึ่้อมแผู้นริองริับกริณ่
คอมพวิเตอริข์ดัุขอ้ง พบวา่สิามาริถื
ดุำาเนินการิไดุ้สิมบ้ริณ์ 94% ของ
ขั�นตอนท่ี่�กำาหนดุ พร้ิอมสิื�อสิาริ 
ข้อเสินอแนะแก่หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง 
เพื�อพัฒนาการิดุำาเนินงานต่อไป็ 

แผู้นก Calll Center

การิป็ริะกาศสิถืานการิณ์ผู้า่นเสิย่งตามสิาย
และการิแจ้ำงข้อความแก่ผู้้เ้ก่�ยวข้องริบัที่ริาบ

แผู้นกการเงินผู้้�ป่ีวยนอำก
(OPD Cashier)

ความพร้ิอมของริะบบสิำาริอง การิคิดุ 
คา่ใชจ้ำา่ย และการิลงบนัที่ก่ข้อม้ลยอ้นหลงั

แผู้นกปีระวัติั้การรักษา
(Medical Record)

ความพร้ิอมของริะบบสิำาริอง การิจำัดุอัตริา
กำาลังเสิริิม กริะบวนการิจำัดุการิการิจำัดุส่ิง
เวชริะเบย่น และการิบันที่ก่ข้อมล้ยอ้นหลัง

แผู้นกเวช่ระเบ่ยน
(Registration)

การิยืนยันตัวผู้้้ริับบริิการิ การิใช้ริะบบ
สิำาริอง การิจัำดุเก็บเอกสิาริ และการิ 
ลงที่ะเบ่ยนย้อนหลัง

แผู้นกผู้้�ปี่วยใน (IPD)

ความพร้ิอมของเอกสิาริและริะบบการิ
จำัดุการิเอกสิาริ ริะบบสิำาริอง การิดุ้ผู้ลจำาก
ห้องป็ฏิิบัติการิและกริะบวนการิจัำดุการิยา 
และการิลงบันที่่กข้อม้ลย้อนหลัง

แผู้นกเที่คัโนโลย่สารสนเที่ศ
Greenline
(IT by Greenline Synergy)

การิกำาหนดุบที่บาที่หน้าที่่�ของแผู้นก
เที่คโนโลย่สิาริสินเที่ศ กริะบวนการิ
ป็ริะสิานงานหริือสิื�อสิาริกับผู้้้ที่่�เก่�ยวข้อง 
การิริายงานความคืบหน้า การิที่ดุสิอบ
ริะบบสิำาริอง และความพริ้อมของริะบบ
หลังจำากการิก้้กลับมาใช้งาน 

แผู้นกผู้้�ป่ีวยนอำก (OPD)

ความพริ้อมของเอกสิาริ ริะบบการิจำัดุการิ
เอกสิาริ และริะบบสิำาริอง การิตริวจำสิอบ
และบันที่่กยา ริวมถื่งกริะบวนการิจำัดุการิ
ยา  

แผู้นกการเงินผู้้�ปี่วยใน
(IPD Cashier)

ความพร้ิอมของริะบบสิำาริอง การิคิดุ 
ค่าใชจ้ำา่ย และการิลงบนัที่ก่ขอ้มล้ยอ้นหลงั

ร�อำยละ 100 
สิัดุส่ิวนการิที่ดุสิอบแผู้นฉุกเฉิน 

เที่ย่บกับเป้็าหมายที่่�ไม่น้อยกว่าริ้อยละ 90 

ร�อำยละ 100 
สิัดุสิ่วนการิติดุตามการิดุำาเนินมาตริการิ  

(After Action Review (AAR) to Follow Up)
เที่่ยบกับเป็้าหมายที่่�ร้ิอยละ 100 

ผู้ลการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินปีี 2565 
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การพัฒันาอำย่างยั�งยนื
ขอำง BDMS 
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การพััฒนาอำย่างยั�งยืนขอำง BDMS 

กรอำบการพััฒนาและบริหารจัดำการปีระเดำ็นดำ�านคัวามยั�งยืนขอำง BDMS 

ผู้้�นำาบริการดำ�านสุขภาพัเพั่�อำคัวามเป็นอำย้่ที่่�ดำ่
บนวิถ่แห่งคัวามยั�งยืน

วิสัยที่ัศน์คัวามยั�งยืน BDMS

ส้ั่การเป็นผู้้้นำานวัตกรรมด้านบริการสุัขภาพท่�เป็นเลิศัตามมาตรฐานสัากล	
พร้อมบุคุลากรเปี�ยมศัักยภาพ	สั่งมอบคุุณคุ่าและประสับการณ์ส้ังสัุด
แก่ผู้้้รับบริการบนห้ลักการกำากับด้แลองคุ์กรและการพัฒนาอย่างยั�งยืน

คุรอบคุลุมคุวามรับผู้ิดชอบต่อสัังคุม	ชุมชนและสิั�งแวดล้อม

45การพัฒันาอย่่างย่ั�งย่นืของ BDMS



B D M S

กรอำบดำำาเนินงานดำ�านการพััฒนาอำย่างยั�งยืนขอำง BDMS

อำงค์ัปีระกอำบคัวามยั�งยืน

มากกว่าคัวามเปี็นเลิศ
วางริะบบความมั�นคงป็ลอดุภัย
ไซึ่เบอร์ิและข้อม้ลผู้้้ใช้บริิการิ
ให้สิมบ้ริณ์ สิ่งมอบบริิการิ

แบบดุิจำิที่ัลและพัฒนา 
การิดุำาเนินงาน 

ดุ้านความยั�งยืนองค์กริ
ให้สิอดุคล้องตามป็ริะเดุ็น

สิาริะสิำาคัญ่

สร�างส่วนร่วมอำย่างยั�งยืน
ป็ริับแนวป็ฏิบิัติและตริวจำ
ป็ริะเมินการิเก็บข้อม้ล

ดุ้านสิิ�งแวดุล้อมตามมาตริฐาน
สิากลเพื�อป็ริะกอบแผู้น
การิลดุผู้ลกริะที่บภาวะ
โลกริ้อน พริ้อมกำาหนดุ

แนวป็ฏิบิัติ
ตามหลักสิิที่ธุิมนุษัยชน

ก่อำเกิดำนวัตั้กรรมอำงคั์รวม
สินับสินุนวัฒนธุริริม
นวัตกริริมองค์กริ

พริ้อมสิริริหาพันธุมิตริ
นวัตกริริมสิุขภาพ

ส่งคัืนคัุณค่ัาส้่สังคัม
สินับสินุนชุมชน ส่ิงเสิริิมการิ
เข้าถื่งบริิการิดุ้านสุิขภาพ 
พริ้อมอบริมให้ความริ้้เริื�อง

สิุขภาพแบบองค์ริวมและการิ
ก้้ช่พขั�นพื�นฐาน ตลอดุจำนริ่วม
มือกับพันธุมิตริเพื�อสิังคมเพื�อ

การิม่สุิขภาพ
และความเป็็นอย้่ที่่�ดุ่อย่าง

ยั�งยืน

แนวปีฏิิบัตั้ิเพั่�อำพััฒนา BDMS ส้่คัวามยั�งยืน  

ระบุและปีระเมิน
ปีระเดำ็นสาระสำาคััญ่

ตั้อำบสนอำงและจัดำการปีระเด็ำน
สาระสำาคััญ่

สื�อำสารผู้ลดำำาเนินงานดำ�าน
คัวามยั�งยืนตั้่อำสาธุารณะ

สร�างส่วนร่วมกับผู้้�ม่ส่วนไดำ�
เส่ยตั้ลอำดำห่วงโซึ่่คัุณคั่า

สิ�งแวดำล�อำม สังคัม เศรษฐกิจ

การิจำัดุการิพลังงานและ
การิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ

เศริษัฐกิจำหมุนเวย่น

การิดุ้แลริักษัาที่ริัพยากรินำ�า

สิุขภาพและความป็ลอดุภัย

การิพัฒนาศักยภาพ
และริักษัาที่ริัพยากริบุคคล

แนวป็ฏิิบัติดุ้านการิขายและการิติดุฉลาก

สิ่วนการิร่ิวมกับชุมชนและ
การิเข้าถืง่บริิการิดุ้านการิแพที่ย์

คุณภาพการิให้บริิการิ
และความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วย

ความป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอร์ิ
และการิป็กป็้องข้อม้ล

นวัตกริริมและความริ่วมมือ

การิจำัดุห่วงโซึ่่อุป็ที่านอย่างรัิบผู้ิดุชอบ

ล้กค้าสิัมพันธ์ุ

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)46



ที่ิศที่างการขับเคัรื�อำงส้่คัวามยั�งยืนขอำง BDMS  

Expanding Access to 
Healthcare

Conduct Telehealthcare for 
Anywhere and Anytime Services 

ขยายการเข�าถ่งการรักษาพัยาบาล
ดำาเนินการด้แลสัุขภาพทางไกล	บริการ

ทุกท่�ทุกเวลา

Environmental Friendly 
Healthcare 
Commit to Develop Green 
Healthcare with Global Standard 
การดำ้แลสุขภาพัที่่�เปี็นมิตั้รตั้่อำสิ�งแวดำล�อำม 
มุ่งมั�นพัฒนาการดแ้ลสัุขภาพท่�เป็นมิตร
ต่อสัิ�งแวดล้อมด้วยมาตรฐานสัากล

Improving Value-Based 
Healthcare

Enhance	Service	Excellence	for	
Patient	Experience	

การปีรับปีรุงคัุณภาพัการดำ้แลสุขภาพั
ยกระดับการบริการท่�เป็นเลิศัเพ่�อ

ประสับการณ์ของผู้้้ป่วย

Audit
Committee

Normination
Remuneration

Committee

ERM
Enterprise Risk Management 

Steering Committee

PSC
Patient Safety

Committee

SCC
Standardization and

Compliance Committee

RMC
Risk Management

Committee

SDC
Sustainability Development 

Committee

QMC
Quality Management 

Committee

ISMC
Information Security
Management System

ICES
Infection Control & 

Environmental Safety
Committee

Executive
Committee

Risk Management
Committee

Corporate
Governance
Committee

Working toward Healthcare 
Equity
Engage with Stakeholder for 
Preventive Healthcare Service
มุ่งส้่การดำแ้ลสุขภาพัอำย่างเที่่าเที่่ยม
ม่ส่ัวนร่วมกับผู้้้ม่สั่วนได้ส่ัวนเสัย่เพ่�อ
รับบริการด้านสัุขภาพ

BDMS Committee Structure

BDMS BOARD OF DIRECTOR

CORPORATE BDMS COMMITTEE

HOSPITAL COMMITTEE
Minimum Required

2022

2023 2024

2025

BDMS 
Towards Sustainable 

Healthcare

ตามกริอบการิพัฒนาและบริิหาริจัำดุการิป็ริะเด็ุนดุา้นความยั�งยนื BDMS ผู้นวกการิดุำาเนนิงานดุ้านความยั�งยนืเขา้ไป็ในโคริงสิร้ิางการิบริหิาริ
ของ BDMS ดัุงน่�
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การจััดการพลังงานและการเปล่�ยนแปลง
สัภาพภ้มิอากาศั	

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจักทางตรงและทางอ้อม
(Scope1	และ	Scope2) 100% 

เศัรษฐกิจัห้มุนเวียน	 เพิ�มร้อยละปริมาณขยะไม่อันตรายทั�งห้มดท่�ถึ้กนำาไปใช้ประโยชน์	 50% 
การด้แลรักษาทรัพยากรนำ�า	 ลดปริมาณการนำานำ�ามาใช้ต่อห้น่วยรายได้	เท่ยบกับปีฐาน	2565	 10% 

เปี้าหมายดำ�านคัวามยั�งยืนส้่ปีี 2593    

คุุณภาพการให้้บริการและ	
คุวามปลอดภัยของผู้้้ป่วย	

โรงพยาบาลผู้่านการตรวจัประเมินมาตรฐานคุุณภาพ
การให้้บริการทางการแพทย์ในระดับประเทศัห้รือสัากล 100% 

คุวามปลอดภัยทางไซเบอร์และ	
การปกป้องข้อม้ล	

ธ์ุรกิจัทั�งเคุรือข่ายได้ดำาเนินการตามมาตรฐานสัากล	
ด้านคุวามมั�นคุงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุุม้คุรองข้อมล้	 100% 

นวัตกรรมและคุวามร่วมมือ	 จัำานวนโคุรงการพัฒนานวัตกรรม	 5,600  
การจััดการห้่วงโซ่อุปทานอย่างรับผู้ิดชอบ	 จััดลำาดับคุวามสัำาคุัญของคุ้่คุ้าลำาดับท่�	1	เพ่�อการดำาเนินงานตาม

กรอบคุวามยั�งยืนของห้่วงโซ่อุปทาน 100% 
ล้กคุ้าสััมพันธ์์	 คุะแนนคุวามพึงพอใจัของผู้้้ใช้บริการท่�ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90 90% 
สัุขภาพและคุวามปลอดภัยของบุคุลากร อัตราการเกิดอุบัติเห้ตุจัากการทำางานเป็นศัน้ย์ 0
การพัฒนาศัักยภาพและ

รักษาทรัพยากรบุคุคุล
คุวามผู้้กพันต่อองคุ์กรของพนักงานเทย่บกับพนักงานทั�งห้มด	 85%

แนวปฏิบิัติการด้านการขายและ

การติดฉลาก
ปฏิบิัติตามกฎห้มายและไม่ม่ข้อร้องเรียนด้านการสัื�อสัารการตลาด
และการติดฉลากยา 0

สั่วนร่วมกับชุมชนและ

การเข้าถึึงบริการด้านการแพทย์
สั่งเสัริมจัำานวนกิจักรรมการเข้าถึึงบริการด้านสุัขภาพ
ในชุมชนให้้คุรอบคุลุมทั�วประเทศัไทย 15,000

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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การสนับสนุนเปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งยืน     

คัุณภาพัการให�บริการ
และคัวามปีลอำดำภัยขอำงผู้้�ปี่วย

การพััฒนาศักยภาพัและรักษา
ที่รัพัยากรบุคัคัล 

แนวปีฏิบิัตั้ิการดำ�านการขายและการ
ตั้ิดำฉลาก 

ส่วนร่วมกับชุ่มช่นและการเข�าถง่
บริการดำ�านการแพัที่ย์ 

นวัตั้กรรมและคัวามร่วมมือำ 

ล้กคั�าสัมพัันธุ์ 

คัวามปีลอำดำภัยที่างไซึ่เบอำร์และการ
ปีกปี้อำงข�อำม้ล 

การจัดำการห่วงโซึ่่อำุปีที่านอำย่าง
รับผิู้ดำช่อำบ 

สุขภาพัและคัวามปีลอำดำภัยขอำง
บุคัลากร 

ร้อยละ	100	ของโรงพยาบาลผู้่านการตรวจั
ประเมินมาตรฐานคุุณภาพการให้้บริการทาง
การแพทย์ในระดับประเทศัห้รือสัากล

ร้อยละ	85	ของพนักงานม่คุวามผู้้กพันต่อ
องคุ์กร		

ปฏิบิัติตามกฎห้มายและไม่ม่ข้อร้องเรียนด้าน
การสัื�อสัารการตลาดและการติดฉลากยา	

สั่งเสัริมจัำานวนกิิจักรรมการเข้าถึึงบริการด้าน
สัุขภาพชุมชนได้	15,000	กิจักรรมคุรอบคุลุม
ทั�วประเทศัไทย

จัำานวน	5,600	โคุรงการพัฒนานวัตกรรม	

คุะแนนคุวามพึงพอใจัของผู้้้ใช้บริการท่�ไม่น้อย
กว่าร้อยละ	90	

รอ้ยละ	100	ของธ์รุกจิัทั�งเคุรอืข่ายไดด้ำาเนนิการ
ตามมาตรฐานสัากล	ด้านคุวามมั�นคุงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และการคุุม้คุรองข้อม้ล	

รอ้ยละ	100	จัดัลำาดบัคุวามสัำาคุญัของคุ้คุ้่าลำาดบั
ท่�	1	เพ่�อการดำาเนินงานตามกรอบคุวามยั�งยืน
ของห้่วงโซ่อุปทาน	

อัตราการเกิดอุบัติเห้ตุจัากการทำางานเป็นศั้นย์

การจัดำการพัลังงานและ
การเปีล่�ยนแปีลงสภาพัภ้มิอำากาศ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การดำ้แลรักษาที่รัพัยากรนำ�า 

คุ่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจัก	ทั�งทางตรงและ
ทางอ้อม	(Scope1	และ	Scope2)	สุัทธิ์เป็นศ้ันย์	

ร้อยละ	50	ของปริมาณขยะไม่อันตรายทั�งห้มด
ถึ้กนำาไปใช้ประโยชน์	

ร้อยละ	10	ของปริมาณการนำานำ�ามาใช้ต่อ
ห้น่วยรายได้ลดลงเมื�อเทย่บกับปีฐาน	2565	
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การประเมินประเดำน็สำาคััญ่
ดำ�านคัวามยั�งยนื

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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การประเมินประเดำ็นสำาคััญ่ดำ�านคัวามยั�งยืน 

การประเมินประเด็นสัำาคุัญด้านคุวามยั�งยืนของ	BDMS	ประจัำาปี	2565	ยึดแนวทางการมองแบบองคุ์รวมทั�งปัจัจััยภายในและ
ปัจัจััยภายนอกท่�ส่ังผู้ลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อเศัรษฐกิจั	สัังคุม	และสิั�งแวดล้อม	รวมถึึงสิัทธ์ิมนุษยชนท่�เก่�ยวกับธ์ุรกิจั
และผู้้้ม่สั่วนได้เส่ัยท่ามกลางสัถึานการณ์โรคุระบาดและการเปล่�ยนแปลงสัภาพภ้มิอากาศัท่�เป็นประเด็นคุวามยั�งยืนท่�สัำาคุัญใน
บริบทของโลกยคุุให้ม่	โดยประเด็นสัำาคัุญเบื�องตน้ไดร้บัการตรวจัสัอบจัากผู้้บ้ริห้ารระดับส้ังฝ่่ายปฏิิบตักิารคุวามยั�งยนืองคุก์ร
และการจััดการนวัตกรรม	 ก่อนอนุมัติโดยคุณะกรรมการเพ่�อดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั�งยืนซึ�งม่กระบวนการและ 
ขั�นตอนการประเมินประเด็นคุวามยั�งยืนท่�สัำาคุัญ	ดังน่�	

การระบุปีระเด็ำนสำาคััญ่ 
 • นำาป็ริะเดุ็นดุ้านความยั�งยืนที่่�สิำาคัญ่ของป็ี 2564 มาพิจำาริณาที่บที่วน 
 • ศ่กษัาและพิจำาริณาเท่ี่ยบเค่ยงกับป็ริะเดุ็นดุ้านความยั�งยืนริะดุับป็ริะเที่ศและริะดุับโลกอย่าง Global Reporting 
Initiative (GRI) เป็้าหมายการิพัฒนาที่่�ยั�งยืนของสิหป็ริะชาชาติ (SDGs) ดุัชน่ความยั�งยืนของดุาวโจำนสิ์ (Dow Jones 
Sustainability Index) และตลาดุหลักที่ริัพย์แห่งป็ริะเที่ศไที่ย (SET) 

 • ศ่กษัาและพิจำาริณาป็ริะเดุ็นความยั�งยืนที่่�โริงพยาบาลชั�นนำาริะดุับป็ริะเที่ศและริะดุับโลกให้ความสิำาคัญ่ 
 • ศ่กษัาและพิจำาริณาเที่่ยบเค่ยงกับผู้ลกริะที่บต่อเป็้าหมายการิพัฒนาที่่�ยั�งยืนของกลุม่ธุุริกิจำผู้้้ให้บริิการิดุ้านสุิขภาพ 
 • นำาป็ริะเดุน็สิาริะสิำาคญั่ดุ้านความยั�งยนืที่่�ผู่้านการิกลั�นกริองไป็สิอบถืามความคดิุเหน็ของผู้้ม้ส่่ิวนไดุ้เสิย่ในขั�นตอนถืดัุไป็ 

การจัดำลำาดัำบคัวามสำาคััญ่ 
 • จำดัุป็ริะชมุคณะกริริมการิเพื�อดุำาเนนิงานดุา้นการิพฒันาอยา่งยั�งยนื โดุยมว่าริะพจิำาริณาขอ้มล้ป็ริะเดุน็สิำาคัญ่ดุา้นความ
ยั�งยืนแบ่งแยกตามกลุ่มผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ย ซึ่่�งเป็็นข้อม้ลจำากผู้ลการิสิำาริวจำและป็ริะเดุ็นที่่�ม่นัยสิำาคัญ่ของ BDMS 

 • สิำาริวจำความคิดุเห็นของตัวแที่นพนักงาน คณะผู้้้บริิหาริของกลุม่ธุุริกิจำ และตัวแที่นผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยในริ้ป็แบบออนไลน์ 
 • นำาป็ริะเดุ็นที่่�ม่นัยสิำาคัญ่ของการิป็ริะชุมและการิสิำาริวจำมาคิดุเห็นมาจำัดุลำาดัุบตามกลุม่ผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ย 
 • จำัดุเริ่ยงลำาดุับป็ริะเดุ็นสิำาคัญ่

การที่วนสอำบคัวามถ้กตั้�อำงและคัวามน่าเช่ื�อำถือำ 
 • ดุำาเนนิการิตริวจำสิอบความถืก้ตอ้งของการิจำดัุลำาดุบัป็ริะเดุน็ดุา้นความยั�งยนืที่่�ส่ิำาคัญ่พริอ้มที่ั�งริายงานป็ริะเดุน็ดุา้นความ
ยั�งยนืท่ี่�สิำาคญั่ตอ่คณะกริริมการิฯ เพื�อพจิำาริณาและขอความเหน็ชอบตอ่ผู้ลการิป็ริะเมนิป็ริะเดุน็สิำาคัญ่ดุา้นความยั�งยนื
ของ BDMS 

การพััฒนาอำย่างตั้่อำเนื�อำง 
 • BDMS พร้ิอมรัิบฟัื้งความคิดุเห็นและข้อเสินอแนะจำากผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เส่ิยผู่้านหลากหลายช่องที่างเพื�อให้สิามาริถืนำาไป็
ป็ริับป็ริุงพัฒนาการิดุำาเนินงานดุ้านความยั�งยืนขององค์กริต่อไป็ในอนาคต 

1
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ปีระเดำ็นสำาคััญ่ดำ�านคัวามยั�งยืนปีี 2565 

สิำาหรัิบปี็ 2565 คณะกริริมการิและผู้้บ้ริหิาริที่่�เก่�ยวข้องของ BDMS ไดุ้ดุำาเนินการิที่บที่วนและลำาดุบัความสิำาคญั่ปั็จำจัำยภายในและภายนอก
ท่ี่�สิง่ผู้ลกริะที่บเชงิบวกและเชิงลบตอ่เศริษัฐกจิำ สิงัคม สิิ�งแวดุลอ้ม และสิิที่ธุมินษุัยชน ริวมถืง่ความเสิ่�ย่งและโอกาสิที่างธุรุิกจิำ ซ่ึ่�งพบป็ริะเดุน็
ดุ้านความยั�งยืนริวมที่ั�งสิิ�น 12 ป็ริะเดุ็น โดุยลำาดุับความสิำาคัญ่ที่่�ไดุ้ริะบุไว้ในป็ีน่�ยังคงม่ความสิอดุคล้องต่อแนวโน้มและสิถืานการิณ์ของ
โลก มค่วามสิำาคญั่ตอ่การิดุำาเนนิธุุริกจิำ ริวมถืง่เป็น็เริื�องที่่�อย้ใ่นความสินใจำและมนั่ยสิำาคัญ่ตอ่ผู้้ม้ส่ิว่นไดุเ้สิย่ของ BDMS ซึ่่�งมท่ี่ั�งหมดุ 5 กลุม่ 
ไดุ้แก่ 1. ล้กค้าและผู้้้ป็่วย 2. พนักงาน แพที่ย์ และทัี่นตแพที่ย์ 3. นักลงทุี่นและผู้้้ถืือหุ้น 4. ค้่ค้า 5. ชุมชนและสิังคม 

1. คุณภาพการิให้บริิการิและความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วย 
2. ความป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอริ์และการิป็กป็้องข้อมล้ 
3. สิุขภาพและความป็ลอดุภัย 
4. การิพัฒนาศักยภาพและริักษัาที่รัิพยากริบุคคล 
5. การิจำัดุการิพลังงานและการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ 

6. นวัตกริริมและความริ่วมมือ 
7. การิจำัดุการิห่วงโซึ่่อุป็ที่านอย่างริับผู้ิดุชอบ 
8. ล้กค้าสิัมพันธุ์ 
9. แนวป็ฏิิบัติการิดุ้านการิขายและการิติดุฉลาก 
10. ส่ิวนริ่วมกับชุมชนและการิเข้าถื่งบริิการิดุ้านการิแพที่ย์ 
11. เศริษัฐกิจำหมุนเว่ยน 
12. การิดุ้แลริักษัาที่ริัพยากรินำ�า 

ปีระเด็ำนสำาคัญั่ส้ง 
(Highly Critical Material Issues) 

ปีระเดำ็นสำาคััญ่ 
(Critical Material Issues) 

ปีระเดำ็นสำาคััญ่ ผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ยที่่�ไดำ�รับผู้ลกระที่บ  GRI Standards 
Disclosures 

กล่าวถ่งใน
รายงานน่� 

คุณภาพการิให้บริิการิและ
ความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วย 

กลุ่มล้กค้าและผู้้้ป็่วย                               
กลุ่มพนักงาน แพที่ย์ และทัี่นตแพที่ย์           

 • Customer Health and   
Safety           

55

ความป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอริ์และ
การิป็กป็้องข้อม้ล 

กลุ่มล้กค้าและผู้้้ป็่วย                               
กลุ่มพนักงาน แพที่ย์ และทัี่นตแพที่ย์           
กลุ่มนักลงทีุ่นและผู้้้ถืือหุ้น                        

 • Customer Privacy        63

สิุขภาพและความป็ลอดุภัย ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิย่ทีุ่กกลุ่ม  • Occupational Health    
and Safety 

 • Non-Discrimination     
 • Human Rights             
Assessment   

89

การิพัฒนาศักยภาพและ
ริักษัาที่ริัพยากริบุคคล  

กลุ่มพนักงาน แพที่ย์ และทัี่นตแพที่ย์  • Employment             
 • Training and Education 
 • Diversity and Equal 
Opportunity

98

การิจำัดุการิพลังงานและ
การิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ 

ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิย่ทีุ่กกลุ่ม  • Energy                      
 • Emissions                  

127

นวัตกริริมและความริ่วมมือ  ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิย่ทีุ่กกลุ่ม  • GRI Not Applicable     71

การิจำัดุการิห่วงโซ่ึ่อุป็ที่านอย่างริับผู้ิดุชอบ  กลุ่มค้่ค้า  
กลุ่มนักลงทีุ่นและผู้้้ถืือหุ้น

 • Supplier Environmental 
Assessment 

 • Supplier Social            
Assessment

77

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)52



ปีระเดำ็นสำาคััญ่ ผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ยที่่�ไดำ�รับผู้ลกระที่บ  GRI Standards 
Disclosures 

กล่าวถ่งใน
รายงานน่� 

ล้กค้าสิัมพันธุ์  กลุ่มล้กค้าและผู้้้ป็่วย 
กลุ่มพนักงาน แพที่ย์ และทัี่นตแพที่ย์

 • GRI Not Applicable     83

แนวป็ฏิิบัติการิดุ้านการิขายและ
การิติดุฉลาก  

กลุ่มล้กค้าและผู้้้ป็่วย                               
กลุ่มพนักงาน แพที่ย์ และทัี่นตแพที่ย์           

 • Marketing and Labeling            111

สิ่วนริ่วมกับชุมชนและการิเข้าถื่งบริิการิ
ดุ้านการิแพที่ย์ 

ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยทีุ่กกลุ่ม                        • Economic Performance        115

เศริษัฐกิจำหมุนเว่ยน  ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยทีุ่กกลุ่ม  • Waste                       138

การิดุ้แลริักษัาที่ริัพยากรินำ�า   ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยทีุ่กกลุ่ม  • Water and Effluents    143
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รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)54

เศรษฐกิจ

นวตัั้กรรมและคัวามร่วมมือำ 

การจดัำการห่วงโซ่ึ่อำปุีที่าน
อำย่างรบัผิู้ดำช่อำบ 

ล้กคั�าสมัพันัธ์ุ

คัวามปีลอำดำภัยที่างไซึ่เบอำร์
และการปีกป้ีอำงข�อำม้ล 

คัณุภาพัการให�บริการ
และคัวามปีลอำดำภัยขอำงผู้้�ป่ีวย



คัุณภาพัการให�บริการ
และคัวามปลอำดำภัยขอำงผู้้�ป่วย 

55เศรษฐกิิจ

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

ในปัจัจุับันองค์ุกรภาพทั�วโลกต่างให้้คุวามสัำาคุัญกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่�ผู้้้ป่วยต้องสัามารถึเข้าถึึงบริการได้อย่าง 
ทั�วถึึงและเท่าเท่ยม	ได้รับบริการท่�มคุุ่ณภาพและปลอดภัย	ทาง	BDMS	จึังพยายามพัฒนาและปรับตัวอย้่เสัมอเพ่�อตอบสันอง
ต่อคุวามต้องการของผู้้้ใช้บริการและกระแสัการเปล่�ยนแปลงทางสัังคุม	โดยเชื�อว่าคุวามมุง่มั�นในการพัฒนาและการสั่งต่อการ
บรกิารท่�ม่คุุณภาพจัะสัามารถึสัร้างคุวามมั�นใจัให้้กบัผู้้ใ้ชบ้รกิารวา่	ไดร้บัการบริการท่�ด่	ม่คุวามปลอดภยั	และสันองคุวามตอ้งการ
ทั�งทางด้านร่างกาย	จิัตใจั	อารมณ์	และสัังคุม	ซึ�งแสัดงถึึงคุวามรับผู้ิดชอบของผู้้้ประกอบวิชาช่พท่�ม่ต่อผู้้้ใช้บริการและสัังคุม	
รวมถึึงเพ่�อป้องกันคุวามเส่ั�ยงท่�อาจัเกิดข้�นต่อชื�อเส่ัยงองค์ุกร	ห้ากม่กรณ่ร้องเรียนด้านคุวามปลอดภัยของผู้้้ป่วยท่�มาจัาก
การดำาเนินงานท่�ไม่มคุุ่ณภาพ		

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.d และ 8.2 

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เปี้าหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

100% 
ผู้่านการิตริวจำป็ริะเมินมาตริฐานคุณภาพ

การิให้บริิการิที่างการิแพที่ย์
ในริะดุับป็ริะเที่ศหรืิอสิากล

100% 
ผู้่านการิตริวจำป็ริะเมินมาตริฐานคุณภาพ

การิให้บริิการิที่างการิแพที่ย์
ในริะดุับป็ริะเที่ศหรืิอสิากล



แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)  

การบริหารจัดำการคัุณภาพัการให�บริการ 
BDMS กำาหนดุนโยบายควบคมุคณุภาพการิใหบ้ริกิาริและแนวที่าง
การิดุำาเนินงานภายในองค์กริที่่�สิอดุคล้องกับมาตริฐานริะดุับ
ป็ริะเที่ศและริะดุับสิากล โดุยให้โริงพยาบาลในเคริือกำาหนดุ
นโยบายคุณภาพและแผู้นงานเพื�อพัฒนาคุณภาพการิให้บริิการิ
ที่างการิแพที่ย์ให้เป็็นมาตริฐานเดุ่ยวกัน โดุยคำาน่งถื่งหลักการิ  
ขอ้กำาหนดุ และมาตริฐานที่่�เก่�ยวขอ้ง พริอ้มจำดัุที่ำาค้ม่อืและกำาหนดุ
โคริงการิดุ้านการิพัฒนาคุณภาพเพื�อสินับสินุนการิดุำาเนินงานให้
เกิดุความป็ลอดุภัยสิ้งสิุดุแก่ผู้้้ป็่วย นอกจำากน่� ยังกำาหนดุให้ 
โริงพยาบาลเครืิอขา่ยที่ำาการิริบัริองมาตริฐานการิใหบ้ริกิาริที่างการิ
แพที่ย์ที่ั�งในริะดุับป็ริะเที่ศและริะดุับสิากล เพื�อเป็็นกริอบสิำาหริับ
การิดุำาเนินงานที่่�คริอบคลุมทีุ่กมิติ ตั�งแต่การิเอาใจำใสิ่ผู้้้ป่็วยจำนถื่ง
การิบริิหาริจำัดุการิภายในองค์กริ 

กำาหนดุนโยบาย กลยุที่ธ์ุ แผู้นดุำาเนิน
งานดุ้านมาตริฐานความป็ลอดุภัยของ 
ผู้้้ป็่วย และการิใช้ที่รัิพยากริที่างการิ
แพที่ย์ของ BDMS 

พิ จำ าริณากลั� นกริองและที่บที่วน
นโยบาย แนวป็ฏิิบัติ และเอกสิาริท่ี่�
บังคับใช้กับโริงพยาบาลหริือศ้นย์แห่ง
ความเป็น็เลศิในเครืิอ และใหค้วามเหน็
แก่กริริมการิที่่�ม่อำานาจำอนุมัติ 

ดุำา เนินการิวางมาตริฐานคุณภาพ 
โริงพยาบาลและแผู้นการิตริวจำตาม
มาตริฐานการิรัิบริองคุณภาพสิถืาน
พยาบาล (Hospital Accreditation: 
HA) มาตริฐานการิดุ้แลริักษัาพยาบาล
ในริะดัุบสิากล (Joint Commission 
International: JCI) หริอืมาตริฐานอื�น ๆ  

ติดุตามตัวช่�วัดุคุณภาพริะดุับองค์กริ  
ผู้ลการิตริวจำริับริองมาตริฐานคุณภาพ
โริงพยาบาล และริายงานผู้ลตริวจำสิอบ
อื�น ๆ

สิริ้างเสิริิมวัฒนธุริริมองค์กริดุ้านการิ
พัฒนามาตริฐานความป็ลอดุภัยของ 
ผู้้้ป็่วย 

จำดัุป็ริะชมุเพื�อตดิุตามผู้ลการิดุำาเนนิงาน
และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื�อง 

คัณะกรรมการกำากับดำแ้ลมาตั้รฐานอำงคั์กร

BDMS กำาหนดุให้ม่การิจัำดุตั�งคณะกริริมการิกำากับดุ้แลมาตริฐานองค์กริ (Standardization and Compliance Committee: SCC)  
เพื�อกำากับดุ้แลและขับเคลื�อนทีุ่กโริงพยาบาลในเคริือให้ดุำาเนินงานตามนโยบายและแผู้นงานริะบบมาตริฐานความป็ลอดุภัยผู้้้ป็่วยให้
สิอดุคล้องตามกลยุที่ธุ์องค์กริ พริ้อมติดุตามริะบบคุณภาพและตัวช่�วัดุอย่างเป็็นริะบบ โดุยมห่น้าที่่�ความริับผิู้ดุชอบ ดุังน่�
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คั้่มือำการพััฒนาคัุณภาพัและแผู้นดำ�านคัวามปีลอำดำภัยขอำงผู้้�ปี่วย  
(Quality Improvement and Patient Safety Plan Procedure: QPS Plan Procedure)   

BDMS ไดุ้กำาหนดุให้ม่ค้่มือการิพัฒนาคุณภาพและแผู้นดุ้านความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วย เพื�อเพิ�มความพ่งพอใจำในการิริับบริิการิของผู้้้ริับ
บริิการิและสิริ้างความสิะดุวกสิบายให้กับล้กค้า บุคลากริ และแพที่ย์ ที่ั�งน่� ค่้มือดุังกล่าวคริอบคลุมการิป็ริะเมินและการิป็ริับโคริงสิริ้าง
การิกำากับดุ้แลและการิบริิหาริจำัดุการิการิดุำาเนินงานตามมาตริฐาน JCI มาตริฐาน HA ริวมถื่งข้อกำาหนดุที่่�เก่�ยวข้อง โดุยผู้ลดุำาเนินงานจำะ
ริายงานต่อคณะกริริมการิที่่�เก่�ยวข้องอย่างน้อยริายไตริมาสิ ซึ่่�งในส่ิวนของค้มื่อการิพัฒนาคุณภาพและแผู้นดุ้านความป็ลอดุภัยของผู้้ป่้็วย 
ม่ริายละเอ่ยดุการิดุำาเนินงานหลัก ๆ ดุังน่� 

นโยบายคัุณภาพั  

มุ่งมั�นที่่�จำะบริริลุความเป็็นเลิศในการิให้
บริิการิที่างการิแพที่ย์และมาตริฐานการิ
ดุ้แลผู้้้ป็่วย

ป็ฏิิบั ติ ง าน ดุ้วยความสิอดุค ล้อง กับ
กฎหมาย ข้อกำาหนดุ และมาตริฐานการิ
ริับริองคุณภาพสิถืานพยาบาลที่ั�งริะดัุบ
ป็ริะเที่ศและริะดุับสิากล ควบ ค่้ กับ
ป็ริะสิบการิณ์อันยาวนานและธุริริมเน่ยม
ป็ฏิิบัติที่่�หล่อหลอมให้ เกิดุ ‘แนวคิดุ
คุณภาพ’ ในการิดุ้แลผู้้้ป็่วย 

มุ่งมั�นให้บริิการิที่่�ม่คุณค่าดุ้วยนวัตกริริม
อยา่งสิมำ�าเสิมอ และพัฒนาคุณภาพบริกิาริ
ที่างการิแพที่ย์อย่างต่อเนื�อง เพื�อผู้ลลัพธุ์
ที่างการิรัิกษัา ความป็ลอดุภัย และความ
พ่งพอใจำของผู้้้ริับบริิการิ 

จัดำลำาดัำบคัวามสำาคััญ่ (Priorities) 
คณะกริริมการิบริิษััที่ที่ำาการิป็ริะเมิน จำัดุลำาดุับความสิำาคัญ่ และกำาหนดุมาตริการิจัำดุการิป็ริะเด็ุนดุ้านคุณภาพการิให้
บริิการิและความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วย โดุยพิจำาริณาจำากความเสิ่�ยง ป็ริะเภที่ป็ัญ่หา ข้อกำาหนดุการิริับริองมาตริฐาน 
ป็ริะเดุ็นจำากผู้้้ป็่วย เป็็นต้น

แนวที่างการดำำาเนินงาน (Methodology) 
ใช้หลักการิวางแผู้น-ลงมือที่ำา-เร่ิยนริ้้-ป็ริับป็ริุง (Plan-Do-Study-Act: PDSA) ในกริะบวนการิพัฒนากริะบวนการิ  
การิออกแบบโคริงการิ หริอืการิวเิคริาะหส์ิาเหตขุองกริณดุ่า้นความป็ลอดุภยัของผู้้ป้็ว่ย เพื�อพฒันาการิจำดัุการิป็ริะเดุน็
ในองค์กริอย่างเป็็นริะบบ

ระบบการรายงานและการรักษาคัวามลับ (Reporting Systems and Confidentiality) 
สิื�อสิาริป็ริะเด็ุนดุ้านคุณภาพและมาตริการิที่่�เก่�ยวข้องตามแนวที่างที่่�คณะกริริมการิบริิหาริจัำดุการิคุณภาพกำาหนดุ  
เพื�อวิเคริาะห์และริายงานผู้ลให้แก่คณะกริริมการิบริิษััที่และคณะกริริมการิที่่�เก่�ยวข้องพิจำาริณา เพื�อใช้เป็็นแนวที่าง
พัฒนาคุณภาพการิให้บริิการิผู้้้ป็่วย โดุยผู้ลป็ริะเมินจำะถื้กเก็บเป็็นความลับและเข้าถื่งไดุ้เฉพาะบุคคลเที่่านั�น 

การที่บที่วนคัวามปีลอำดำภัยขอำงผู้้�ปี่วย และการพััฒนาคุัณภาพัปีระจำาปีี  

(Annual Review of Patient Safety and Quality Improvement Plan) 
ผู้ลการิป็ริะเมินป็ริะจำำาป็ีจำะใช้ช่�วัดุความสิำาเริ็จำของการิดุำาเนินงานดุ้านคุณภาพและงบป็ริะมาณ โดุยจำะริายงานผู้ลแก่
คณะกริริมการิที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อพิจำาริณาการิจำัดุที่ำาแผู้นการิพัฒนาคุณภาพการิให้บริิการิในปี็ถืัดุไป็ 

การสร�างวัฒนธุรรมคัวามปีลอำดำภัยและปีระเมินวัฒนธุรรมคัวามปีลอำดำภัย 

(Patient Safety Culture Survey) 
ป็ริะเมนิวัฒนธุริริมความป็ลอดุภยัของผู้้ป่้็วยของโริงพยาบาล จำากการิมส่ิว่นร่ิวมตอบแบบสิำาริวจำของบคุลากริที่กุริะดุบั 
และนำามาป็ริะมวลผู้ลและวิเคริาะห์ข้อม้ล ซึ่่�งผู้้้บริิหาริสิามาริถืนำาผู้ลลัพธ์ุไป็ส่้ิการิวางแผู้นพัฒนาองค์กริและส่ิงเสิริิม
วัฒนธุริริมความป็ลอดุภัยในองค์กริไดุ้อย่างตริงป็ริะเดุ็น
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การิริับริองคุณภาพสิถืานพยาบาล  
(Hospital Accreditation Thailand: HA) และการิ

ริับริองขั�นก้าวหน้า (Advanced HA) 

มาตริฐานการิดุ้แลริักษัาพยาบาล 
(Joint Commission International: JCI) 

มาตริฐานการิดุ้แลริักษัาพยาบาลริายโริค
 (Clinical Care Program Certificate: JCI CCPC) 

มาตริฐานเที่คโนโลย่สิาริสินเที่ศโริงพยาบาล 
(Electronic Medical Record Adoption Model: 

EMRAM) โดุย HIMSS Analytics 
(Healthcare Information and Management 

Systems Society: HIMSS) 

คุณภาพความป็ลอดุภัยของกริะบวนการิเคลื�อนย้าย
ผู้้้ป็่วยวิกฤติที่ั�งที่างบก ที่างอากาศ และที่างนำ�า  

(Commission on Accreditation of Medical 
Transport Systems Global:
 CAMTS Global (US&EU)) 

การิริับริองคุณภาพห้องป็ฏิิบัติการิ
ของวิที่ยาลัยพยาธุิวิที่ยาแห่งสิหริัฐอเมริิกา 
(Laboratory Accreditation Program,

College of American Pathologists: CAP)   

ISO/IEC 27001 
มาตริฐานการิบริิหาริจำัดุการิความป็ลอดุภัยของข้อม้ล 

(Information Security) 

ISO 27799 
มาตริฐานการิรัิกษัาความมั�นคงป็ลอดุภัยของข้อม้ล

ดุ้านสิุขภาพ (Health Informatics)  

ISO 15189 
มาตริฐานริะบบคุณภาพห้องป็ฏิิบัติการิที่างการิ

แพที่ย์เพื�อความถื้กต้องแม่นยำาของผู้ลการิที่ดุลอง 
สิำาหริับใช้สินับสินุนการิวินิจำฉัย ริักษัา ควบคุม 

และป้็องกันโริค 

ISO 15190
มาตริฐานความป็ลอดุภัยในห้องป็ฏิบิัติการิที่างการิ

แพที่ย์ มุง่เน้นริะบบบริิหาริจำัดุการิ สิภาพแวดุล้อมใน
การิที่ำางาน มาตริการิป็้องกันอันตริาย ความมั�นคง
ที่างช่วภาพ (Biosecurity) และการิจำัดุการิของเสิ่ย 

ISO 9001  
มาตริฐานริะบบบริิหาริงานคุณภาพตามมาตริฐาน

สิากล (Quality Management System) 

ISO 9002  
มาตริฐานริะบบคุณภาพดุ้านการิกำากับดุ้แลการิผู้ลิต 

การิติดุตั�ง และการิบริิการิ
(Quality Assurance in Production, Installation 

and Servicing) 

ISO 17025 
มาตริฐานข้อกำาหนดุว่าดุ้วยความสิามาริถืของห้อง
ป็ฏิิบัติการิที่ดุสิอบและห้องป็ฏิิบัติการิสิอบเที่่ยบ 

(Testing and Calibration Laboratories) 

มาตริฐานการิริักษัาโดุยการิฟื้อกเลือดุ
ดุ้วยเคริื�องไตเที่่ยม โดุยริาชวิที่ยาลัย

อายุริแพที่ย์แห่งป็ริะเที่ศไที่ย
 (Royal College Physicians of Thailand: RCPT) 

การิตริวจำป็ริะเมินริับริองคุณภาพคณะกริริมการิ
จำริิยธุริริมการิวิจำัยในคน โดุย The Strategic 

Initiative for Developing Capacity of Ethical 
Review (SIDCER)1 

มาตริฐาน Society for Simulation
in Healthcare (SSH) สิำาหรัิบศ้นย์ฝึึกอบริมทัี่กษัะ

ที่างคลินิก (BDMS Simulation Center) 

มาตริฐานแริงงานไที่ย (มริที่.)
ริะดุับพื�นฐาน โดุยกริมสิวัสิดุิการิและคุ้มคริองแริงงาน 

กริะที่ริวงแริงงาน 

มาตริฐานการิให้บริิการิดุ้านเที่คโนโลย่
ช่วยการิเจำริิญ่พันธุุ์ที่างการิแพที่ย์ ตามพริบ.คุ้มคริอง

เดุ็กที่่�เกิดุโดุยอาศัยเที่คโนโลย่ช่วยการิเจำริิญ่พันธุุ์
ที่างการิแพที่ย์ พ.ศ. 2558 

Geriatric Emergency Department 
Accreditation 

มาตริฐานดุแ้ลผู้้้สิ้งอายุฉุกเฉิน โดุย American 
College of Emergency Physicians (ACEP)

Trauma Center
มาตริฐานศ้นย์บริิบาลผู้้้บาดุเจ็ำบสิำาหริับป็ริะเที่ศไที่ย 
โดุยริาชวิที่ยาลัยศัลยแพที่ย์แห่งป็ริะเที่ศไที่ย (Royal 

College of Surgeons of Thailand: RCST)

มาตั้รฐานอำงคั์กรขอำง BDMS ที่ั�งในระดำับปีระเที่ศและระดำับสากล    

1SIDCER ร่วมกับ Forum for Ethical Review Committees in Asia and Western Pacific (FERCAP) ซ่ึ่�งอ่ย่่ภายใต้ิอ่งค์์การอ่นามัยโลก TDR/WHO และมาติรฐานข้อ่งสำำานักงานการวิจััยแห่งชาติิ (National  
Ethics Committee Accreditation System of Thailand) หรือ่ NECAST
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มาตั้รฐานการแพัที่ย์สำาหรับการเคัลื�อำนย�ายผู้้�ปี่วย   
(Commission on Accreditation of Medical Transport Systems: CAMTS)2 

ศ้นย์บริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉินของ BDMS (BDMS Emergency Services: BES) ดุำาเนินการิเคลื�อนย้ายผู้้้ป่็วยตามมาตริฐานการิแพที่ย์
สิำาหรัิบการิเคลื�อนย้ายผู้้้ป็่วย (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems: CAMTS) ซึ่่�งเป็็นมาตริฐานสิำาหริับ
วัดุริะดัุบคุณภาพความป็ลอดุภัยของกริะบวนการิเคลื�อนย้ายผู้้้ป่็วยวิกฤติ ที่ั�งที่างบก ที่างอากาศ และที่างนำ�า โดุยเกณฑ์์ช่�วัดุจำะพิจำาริณา
ตั�งแต่วิสิัยทัี่ศน์และพันธุกิจำองค์กริ ที่ิศที่างและแนวที่างการิดุำาเนินงาน แนวที่างการิดุ้แลเฉพาะโริคต่าง ๆ มาตริฐานความป็ลอดุภัยของ
เคริื�องบินและยานพาหนะที่่�ใช้ในการิลำาเล่ยง มาตริฐานการิดุ้แลบำาริุงรัิกษัายานพาหนะ มาตริฐานดุ้านการิสืิ�อสิาริและการิป็ริะสิานงาน 
ตลอดุจำนการิริับมอบและสิ่งต่อที่่�มค่วามป็ลอดุภัยในการิเคลื�อนย้าย 

การรับรอำงคัุณภาพัสถานพัยาบาล (Healthcare Accreditation: HA)3 

โริงพยาบาลในเคริือ BDMS ไดุ้ริับการิริับริองมาตริฐานคุณภาพสิถืานพยาบาล (Healthcare Accreditation: HA) และการิริับริองขั�น
กา้วหนา้ (Advanced HA) โดุยสิถืาบนัริบัริองคณุภาพสิถืานพยาบาล (องคก์าริมหาชน) (Healthcare Accreditation Institute (Public 
Organization)) ซึ่่�งมาตริฐานดุังกล่าวมุ่งเน้นคุณภาพและความป็ลอดุภัยในการิดุ้แลผู้้้ป็่วยสิอดุคล้องตามกริอบมาตริฐานสิากล 

กระบวนการรับรอำงคุัณภาพั

การพััฒนาคัุณภาพั 
สิถืานพยาบาลพัฒนาริะบบงานให้เหมาะ
สิมและสิอดุคลอ้งตามแนวที่างที่่�มาตริฐาน
กำาหนดุ

ภาพัรวมขอำงการบริหารอำงคั์กร 

อาที่ ิวสิิยัที่ศัน ์กลยทุี่ธุ ์การินำาองคก์ริ การิวิเคริาะหข์อ้มล้ การิ
ป็ริะเมินผู้ล การิจำัดุการิความริ้้ กำาลังคน การิป็ฏิิบัติการิ ฯลฯ 

กระบวนการด้ำแลผู้้�ปี่วย 

อาที่ิ การิเข้าถื่ง การิเข้าริับบริิการิ การิป็ริะเมินผู้้้ป็่วย การิ
วางแผู้น การิดุแ้ลผู้้ป้็ว่ย การิให้ขอ้มล้ การิสินับสินนุผู้้ป้็ว่ยและ
คริอบคริัว การิดุ้แลต่อเนื�อง ฯลฯ 

ระบบงานสำาคััญ่ขอำงโรงพัยาบาล 

อาที่ิ การิบริิหาริความเสิ่�ยง ความป็ลอดุภัยและคุณภาพ การิ
กำากับดุ้แลดุ้านวิชาช่พ สิภาพแวดุล้อมในการิดุ้แลผู้้้ป็่วย การิ
ป้็องกันและควบคุมการิติดุเชื�อ ริะบบงานในสิถืานพยาบาล 
ฯลฯ 

ผู้ลลัพัธ์ุ 

อาทิี่ ผู้ลลัพธ์ุการิดุ้แลสุิขภาพ ผู้ลลัพธ์ุการิดุ้แลผู้้้ป็่วย ผู้ลการิ
จัำดุการิบคุลากริ ผู้ลการินำาองคก์ริ ป็ริะสิทิี่ธุผิู้ลของกริะบวนการิ
ที่ำางานสิำาคัญ่ ผู้ลดุำาเนินการิดุ้านการิเงิน ฯลฯ 

การปีระเมินคัุณภาพั 

สิถืาบันรัิบริองคุณภาพสิถืานพยาบาล จำัดุ
คณะที่่�ป็ริ่กษัาและผู้้้ เย่�ยมสิำาริวจำ (HA 
Surveyor) เขา้ป็ริะเมนิการิพฒันาคณุภาพ
ของสิถืานพยาบาล

การรับรอำงคัุณภาพั 
หากสิถืานพยาบาลม่คุณภาพตามเกณฑ์์ 
ที่างสิถืาบันริับริองคุณภาพสิถืานพยาบาล
จำง่ใหก้าริริบัริอง โดุยมอ่ายกุาริริบัริอง 3 ปี็ 

รายละเอำย่ดำที่่�ใช่�พัิจารณาคัุณภาพัการดำำาเนินงาน

2ด่รายละเอี่ยด CAMTS เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://camts.org และด่รายละเอี่ยดศู่นย์บริการการแพิ่ที่ย์ฉุุกเฉิุนข้อ่ง BDMS เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://www.bangkokhospital.com/center-clinic/trauma/ 
  bdms-emergency-services-bes?info=overview 
3ด่รายละเอี่ยด HA เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://www.ha.or.th/
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ผู้ลการรับรอำงมาตั้รฐานขอำง BDMS ปีี 2565 

BDMS ดุำาเนนิการิตามนโยบายและมาตริฐานการิให้บริิการิดุ้านสุิขภาพคริอบคลุมการิป็ริะเมินผู้ลกริะที่บดุ้านสุิขภาพและความป็ลอดุภัย
เพื�อการิพัฒนาอย่างต่อเนื�อง โดุยม่ผู้ลการิริับริองดุังน่� 

โคัรงการ BDMS Award 2022 เพั่�อำพััฒนาคัุณภาพัการให�บริการ - Patient Experience   

BDMS มุ่งมั�นพัฒนาคุณภาพการิให้บริิการิดุ้านสิุขภาพริะดุับสิากลอย่างต่อเนื�องโดุยบ้ริณาการินวัตกริริมที่่�เกิดุป็ริะโยชน์ สิามาริถื 
ตอบสินองความพ่งพอใจำสิง้สุิดุแก่ผู้้ร้ิบับริกิาริ และก่อให้เกดิุองค์ความร้้ิใหม่ที่่�ม่ความเป็็นไป็ไดุ้ในการิขยายผู้ลที่ั�งเชงิพาณชิย์และ/หริอืเชงิสัิงคม 
ซึ่่�งในป็ี 2565 BDMS ไดุ้ดุำาเนินโคริงการิ BDMS Award 2022 ในริ้ป็แบบออนไลน์ เพื�อแลกเป็ล่�ยนและถื่ายที่อดุป็ริะสิบการิณ์การิดุแ้ล
ผู้้้ป็่วยแบบองค์ริวม ที่ั�งส่ิวนงานความป็ลอดุภัยและงานวิจำัย ภายใต้แนวคิดุ BDMS Healthcare Ecosystems โดุยคริอบคลุมหมวดุ 
Patient Experience ที่่�มุน่เน้นการิสิริ้างคุณค่าต่อผู้้้ริับบริิการิและการิพัฒนาคุณภาพการิให้บริิการิ ซึ่่�งโคริงการิที่่�สิามาริถืสิ่งมอบคุณค่า
ให้แก่ผู้้้ริับบริิการิที่ั�งเชิงคุณภาพการิให้บริิการิและความป็ลอดุภัยสิ้งสิุดุ ม่ตัวอย่างโคริงการิ ดุังน่� 

Microneedle แผู้่นแปีะเข็มนาโนสำาหรับผู้้�ปี่วยโรคัข�อำเข่าเสื�อำม โดำยโรงพัยาบาลพัญ่าไที่ 2 

11 โรงพัยาบาล
ในเคัรือำ BDMS 

 เข้าริ่วมการิป็ริะเมินคุณภาพ JCI และไดุ้ริับการิ
รัิบริองคุณภาพที่ั�งหมดุ  

13 โรงพัยาบาล
ในเคัรือำ BDMS  

ที่่�ม่ศน้ย์บริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉิน  
ไดุ้ริับการิรัิบริอง 

CAMTS Global (US&EU) 

ร�อำยละ 100 ขอำงโรงพัยาบาล
ผู้่านการประเมินมาตรฐาน JCI 
และ/หรืิอ HA/Advanced HA และพัฒนา

การิให้บริิการิเพื�อความป็ลอดุภัยสิ้งสิุดุ
ของผู้้้ป็่วย

โริงพยาบาลพญ่าไที่ 2 ไดุส้ิง่โคริงการิ Effect 
of Transdermal Microneedle Patch 
with NSAID in Osteoarthritic Knee กับ
ผู้ลงานการิออกแบบนวัตกริริมสิำาหรัิบผู้้้ป็ว่ย
โริคขอ้เขา่เสิื�อมอนัเป็น็โริคเริื�อริงัที่่�เกดิุข่�นใน
ผู้้้สิ้งอายุ ซึ่่�งม่กริะบวนการิดุ้แลริักษัาริะยะ
ยาว ที่ั�งในริ้ป็แบบการิรัิบป็ริะที่านยาและ
การิฉ่ดุยาเข้าที่่�บริิเวณข้อเข่า อย่างไริก็ตาม
กริะบวนการิที่่�จำะสิามาริถืดุแ้ลผู้้ป้็ว่ยไดุอ้ย่าง
มป่็ริะสิทิี่ธิุภาพและลดุผู้ลข้างเคย่งของยาไดุ้
ดุ่คือ การิฉ่ดุยาเข้าที่่�บริิเวณข้อเข่า แต่ผู้ล 
กริะที่บก็คือ ผู้้้ป็่วยมักเกิดุอาการิเจำ็บป็วดุ
อย่างมากสิ่งผู้ลให้ม่ผู้้้ป็่วยจำำานวนมากท่ี่�ไม่
สิามาริถืที่นรัิบอาการิเจำ็บป็วดุดัุงกล่าวไดุ้ 
ที่ำาให้กริะบวนการิริักษัาเป็็นไป็อย่างไม่เต็ม
ป็ริะสิิที่ธุิภาพ 

คณะแพที่ย์ของสิถืาบันกริะดุ้กและข้อ โริงพยาบาลพญ่าไที่ 2 จำ่งไดุ้ริ่วมวิจำัยกับโริงพยาบาลพริะมงกุฎเกล้า และคณะวิศวกริริมศาสิตริ์ 
จำุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย ออกแบบ Microneedle สิำาหริับการินำาส่ิงยาในริ้ป็แบบของแผู้่นแป็ะเข็มขนาดุนาโน ซึ่่�งสิามาริถืนำาส่ิงยาเข้าสิ้่
ข้อเข่าผู้้้ป็่วย ที่ดุแที่นการิใช้ป็ลายเข็มฉ่ดุลงข้อเข่า  

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)60



จำากผู้ลงานวจิำยัพบวา่ Microneedle สิามาริถืนำาสิง่ยาไดุอ้ยา่งมป่็ริะสิทิี่ธุภิาพเที่ย่บเที่า่กบัการิใชเ้ขม็ฉดุ่ และเมื�อนำานวตักริริมดุงักลา่วไป็
ใช้ในกริะบวนการิดุ้แลริักษัาผู้้้ป็่วย พบว่า ผู้้้ป็่วยให้เสิย่งตอบริับเป็็นอย่างดุ่ เนื�องจำากไม่เกิดุอาการิเจำ็บป็วดุริะหว่างการิที่ำาหัตถืการิ ที่ำาให้
เกิดุกริะบวนการิดุ้แลริักษัาที่่�ต่อเนื�องและม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพยิ�งข่�น ที่ั�งน่� ไดุ้มก่าริดุำาเนินการิศ่กษัาต่อยอดุเพื�อพัฒนา Microneedle สิำาหริับ
การิที่ำาหตัถืการินำายาฉดุ่เขา้ริา่งกายผู้้ป้็ว่ยสิว่นอื�น ๆ  เพื�อใหเ้กดิุป็ริะสิทิี่ธุภิาพการิดุ้แลผู้้ป้็ว่ยแบบองคร์ิวม ริวมถืง่ไดุม้ก่าริวางแผู้นการิขยาย
ผู้ลไป็ยังโริงพยาบาลในเคริือ BDMS และการิวางแผู้นในเชิงพาณิชย์ต่อไป็ 

Mobile PV Kit อำุปีกรณ์ตั้รวจภายในเคัลื�อำนที่่�สำาหรับผู้้�หญิ่งที่่�ม่ข�อำจำากัดำ โดำยโรงพัยาบาลพัญ่าไที่ 2 
โริงพยาบาลพญ่าไที่ 2 ไดุ้สิ่งโคริงการิสิริ้างและพัฒนาอุป็กริณ์สิำาหริับตริวจำภายในเคลื�อนที่่�ที่่�เริ่ยกว่า Mobile PV Kit เพื�อใช้สิำาหริับผู้้้ริับ
บริิการิผู้้้หญ่ิงที่่�ต้องไดุ้ริับการิตริวจำภายใน แต่ม่ข้อจำำากัดุบางป็ริะการิ ยกตัวอย่างเช่น ผู้้้ป็่วยที่่�ม่ข้อจำำากัดุในการิเคลื�อนย้าย หริือไม่สิะดุวก
ในการิเคลื�อนย้ายมาตริวจำภายในท่ี่�แผู้นกผู้้้ป่็วยนอก ศ้นย์สุิขภาพหญิ่ง อาทิี่ กลุ่มผู้้้ป็่วยท่ี่�ม่อาการิฉุกเฉินต้องไดุ้ริับการิตริวจำภายในที่่� 
เร่ิงดุ่วนที่่�แผู้นกฉุกเฉิน ผู้้้ป็่วยในที่่�ม่ข้อจำำากัดุที่างการิเคลื�อนไหวอย่างผู้้้ป็่วยกริะดุ้กหัก ผู้้้ป่็วยท่ี่�ม่อาการิเป็ล่�ยนแป็ลงริะหว่างที่ำาหัตถืการิ
ในห้องอัลตริาซึ่าวดุ์และม่ความจำำาเป็็นต้องไดุ้ริับการิตริวจำภายใน ผู้้้ป็่วยที่่�ต้องไดุ้ริับการิตริวจำภายในที่่�วอริ์ดุผู้้้ป็่วยและแผู้นก ICU ริวมถืง่ 
ผู้้ป้็ว่ยโควดิุ-19 ที่่�ตอ้งเวน้ริะยะหา่งที่างสิงัคม ที่ั�งน่�เพื�อใหเ้กดิุความสิะดุวกริวดุเริว็ ลดุขั�นตอน ลดุริะยะเวลาการิริอคอย ไมต่อ้งเคลื�อนยา้ย
ผู้้้ป็่วย และลดุความเสิ่�ยงของการิไดุ้ริับบาดุเจ็ำบขณะเคลื�อนย้ายผู้้้ป็่วย 

B Prep กินง่าย ถ่ายคัล่อำง โดำยโรงพัยาบาลกรุงเที่พั สำานักงานใหญ่่ 
โริงพยาบาลกรุิงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ไดุ้สิ่งโคริงการิ B Prep กินง่าย ถื่ายคล่อง โดุยพัฒนาสิ้ตริยาริะบายที่่�ม่ริสิชาติดุ่ ดืุ�มง่าย ม่ความ
ป็ลอดุภัยสิ้ง เพื�อให้ผู้้้ป่็วยท่ี่�เตริ่ยมการิส่ิองกล้องลำาไส้ิใหญ่่ การิส่ิองกล้องที่างเดิุนอาหาริส่ิวนป็ลาย และการิตริวจำวินิจำฉัยลำาไส้ิเล็ก ซึ่่�ง
จำำาเป็็นต้องดุื�มยาริะบายเพื�อเตริ่ยมลำาไสิ้ไดุ้เกิดุความป็ริะที่ับใจำในการิดุื�มยาริะบายที่่�ม่ความสิะอาดุและป็ลอดุภัยส้ิง นอกจำากน่� B Prep 
ยังเป็็นยาริะบายที่่�สิามาริถืใช้ไดุ้กับผู้้้ป็่วยในทุี่กกลุม่โริคอ่กดุ้วย 

สง้วัยล�มไดำ� ก็ลุกไดำ� (Get Up and Go) โดำย Bangkok International Hospital 
Bangkok International Hospital ไดุ้สิ่งโคริงการิสิ้งวัยล้มไดุ้ ก็ลุกไดุ้ (Get Up and Go) เพื�อการิดุแ้ลผู้้้ป็่วยสิ้งอายุที่่�มก่ริะดุ้กหักจำาก
ภาวะกริะดุ้กพริุนอย่างเป็็นริะบบ โดุยไดุ้ดุำาเนินการิจำัดุที่ำาแนวป็ฏิิบัติสิำาหริับผู้้้ส้ิงอายุที่่�ม่กริะดุ้กสิะโพกหักเป็็นโริงพยาบาลแริกของ
ป็ริะเที่ศไที่ย เพื�อใหผู้้้ร้ิบับริกิาริไดุร้ิบัการิรัิกษัาที่่�มแ่ผู้นดุำาเนินการิตั�งแตก่ริะบวนการิรัิบเขา้ริกัษัา กริะบวนการิผู่้าตดัุที่่�ริวดุเริว็และแมน่ยำา
ดุ้วยที่่มศัลยแพที่ย์ผู้้้เช่�ยวชาญ่เฉพาะที่าง ตลอดุถื่งการิฟื้้�นฟื้้ การิจำำาหน่ายกลับสิ้่สัิงคม การิติดุตามคุณภาพช่วิต และการิสิ่งเสิริิมให้ผู้้้ป็่วย
ตริะหนกัริ้เ้รืิ�องการิป็อ้งกันการิหกลม้และหกัซึ่ำ�า โดุยมก่าริตดิุตามผู้ลและป็ริะเมนิการิริกัษัาโริคกริะดุก้พรินุเพื�อป็อ้งกนักริะดุก้หักซึ่ำ�าอยา่ง
ต่อเนื�อง 

Mobile Baby Shower รถอำาบนำ�าเด็ำกเคัลื�อำนที่่� โดำยโรงพัยาบาลเปีาโล พัหลโยธุิน 
โริงพยาบาลเป็าโล พหลโยธุิน ไดุ้สิ่งโคริงการิ Mobile Baby Shower ริถือาบนำ�าเดุ็กเคลื�อนที่่� ซึ่่�งเป็็น One Stop Service สิำาหริับสิอน
อาบนำ�าที่าริกในห้องพักของมาริดุา เพื�อให้บุคคลอื�นในคริอบคริัวไดุ้ม่สิ่วนริ่วมในการิฝึึกอาบนำ�าให้กับที่าริกริ่วมกัน อ่กที่ั�งยังตอบโจำที่ย์ใน
การิลดุความเสิ่�ยงการิติดุเชื�อโควดิุ-19 และลดุต้นที่นุในการิส่ิงซัึ่กริดุ่เสืิ�อคลุมและการิซัึ่กลา้งริองเที่า้ ริว่มดุว้ยโคริงการิ Mobile Pediatric 
Treatment การิที่ำาหตัถืการิในห้องพกัผู้้ป่้็วยเดุก็ ที่่�สิามาริถืนำาไป็ใช้งานไดุ้ที่กุที่่� ที่ำาใหส้ิะดุวกกับต่อการิที่ำาหตัถืการิของเจำา้หนา้ที่่� สิามาริถื
ลดุความเสิ่�ยงในการิติดุเชื�อต่าง ๆ ริะหว่างผู้้้ป็่วยเดุ็กดุ้วยกัน (Cross Infection) ซึ่่�งตอบโจำที่ย์อย่างมากในช่วงสิถืานการิณ์โริคริะบาดุ 
โควิดุ-19
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โคัรงการสำารวจวัฒนธุรรมคัวามปีลอำดำภัยผู้้�ปี่วย (BDMS Network Patients Safety Culture Survey)     

BDMS กำาหนดุโคริงการิสิำาริวจำวัฒนธุริริมความป็ลอดุภัยผู้้้ป็่วย (BDMS Network Patients Safety Culture Survey) ในกลุม่บุคลากริ
ที่างการิแพที่ย์ อาที่ิ แพที่ย์ พยาบาล ผู้้้ช่วยเหลือผู้้้ป็่วย นักกายภาพบำาบัดุ ริวมถื่งเจำ้าหน้าที่่�ส่ิวนหน้าที่ั�งหมดุ เช่น เจำ้าหน้าที่่�เวริเป็ล  
เจำ้าหน้าที่่�แผู้นกลงที่ะเบ่ยน ฯลฯ โดุยแบบสิอบถืามท่ี่�ใช้อ้างอิงมาจำาก Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
ป็ริะเที่ศสิหรัิฐอเมริิกา ที่่�ที่ำาการิศ่กษัาที่ั�งหมดุ 10 หมวดุ ไดุ้แก่  

ผู้ลการิสิำาริวจำช่วยให้องค์กริสิามาริถืป็ริะเมิน
สิถืานะปั็จำจำุบันของวัฒนธุริริมความป็ลอดุภัย
ของผู้้ป้็ว่ย ริะบจุำดุุแขง็และพื�นที่่�ในการิป็รัิบป็รุิง
วัฒนธุริริมความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วย ริวมถ่ืงร้ิป็
แบบของการิสืิ�อสิาริที่่�เกิดุจำากความไว้วางใจำซึ่่�ง
กันและกันจำากการิรัิบร้้ิริ่วมกันถื่งความสิำาคัญ่
ของความป็ลอดุภัย โดุยผู้ลการิสิำาริวจำวัฒนธุริริม
ความป็ลอดุภัยผู้้้ป็่วยของ BDMS ปี็ 2565 พบ
วา่ 72% ของบุคลากริที่างการิแพที่ย์มค่วามเห็น
เชิงบวกต่อการิเสิริิมสิริ้างสิิ�งแวดุล้อมในการิ
สิร้ิางวฒันธุริริมความป็ลอดุภยัขององคก์ริ ซึ่่�งม่
ค่าสิ้งกว่าเมื�อเป็ริ่ยบเท่ี่ยบกับค่าเฉล่�ยของ 
AHRQ ที่่� 71% 

การที่ำางานเปี็นที่่ม 
(Teamwork)	

การสื�อำสารที่่�เปิีดำกว�าง 
(Open	Communication)	

การสื�อำสารและการรับร้�ข�อำม้ล
เก่�ยวกับคัวามผู้ิดำพัลาดำ 

(Feedback	and
Communication	on	Error)	

การรายงานเหตัุ้การณ์
ดำ�านคัวามปีลอำดำภัยผู้้�ปี่วย 

(Patient	Safety
Incident	Report)	

การตั้อำบสนอำง
ตั้่อำข�อำผู้ิดำพัลาดำ 

(Response	to	Error)	

การจัดำคันที่ำางาน
และสิ�งแวดำล�อำมในการที่ำางาน 
(Workforce	Management

and	Workplace	Environment)	

การเปี็นอำงคั์กรแห่งการเรียนร้�
และพััฒนาอำย่างตั้่อำเนื�อำง 

(Continuous	Learning	and	
Improvement	in	Organization)	

การส่งต่ั้อำและแลกเปีล่�ยน 
ข�อำม้ลการด้ำแลผู้้�ปี่วย 
(Patient	Information

Communication	and	Exchange)	

ผู้้�บริหารสนับสนุน 
การจัดำการโรงพัยาบาล 

เพ่ั�อำคัวามปีลอำดำภัยผู้้�ปี่วย 
(Hospital	Management	Support	

for	Patient	Safety)	
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คัวามปลอำดำภัยที่างไซเบอำร์
และการปกป้อำงข�อำม้ล  

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

ในปัจัจุับัน	ระบบดิจิัทัล	ระบบเชื�อมต่ออุปกรณ์ผู้่านอินเทอร์เน็ต	(Internet	of	Things:	IoT)	และระบบเทคุโนโลย่สัารสันเทศั	
(Information	Technology:	 IT)	 ได้เข้ามาม่บทบาทสัำาคุัญอย่างมากในการดำาเนินธุ์รกิจั	 ซึ�ง	BDMS	ท่�ดำาเนินธุ์รกิจับริการ
สัุขภาพจัำาเป็นต้องอาศััยระบบเทคุโนโลย่สัารสันเทศัเพ่�อให้้สัามารถึดำาเนินงานอย่างม่ประสิัทธ์ิภาพได้อย่างต่อเนื�อง	ขณะ
เดย่วกนักยั็งต้องบริห้ารจััดการคุวามเส่ั�ยงด้านคุวามมั�นคุงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุวามเส่ั�ยงด้านการละเมิดขอ้ม้ลส่ัวนบคุุคุล		
ซึ�งอาจันำาไปส่้ัคุวามเส่ัยห้ายตอ่ชื�อเส่ัยงและการเงินของธ์รุกจิัได้	BDMS	จังึไดก้ำาห้นดนโยบาย	ระเบย่บปฎิบัต	ิและโคุรงสัร้างการ
กำากับด้แลคุวามมั�นคุงปลอดภัยสัารสัารเทศัและการคุุ้มคุรองข้อมล้ส่ัวนบุคุคุล	ตามมาตรฐาน	ISO	27001	เพ่�อให้้เกิดคุวาม
มั�นคุงปลอดภัยของข้อมล้ส่ัวนบุคุคุล	ทั�งของผู้้้ใช้บริการและบุคุลากรภายในองคุ์กร		

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

4.4, 9.1, 16.10, และ 17.14  
เป้ีาหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

100% 
ของธุรุิกิจำที่ั�งเครืิอข่ายไดุ้ดุำาเนินการิตาม

มาตริฐานสิากล ดุ้านความมั�นคงป็ลอดุภัยที่าง
ไซึ่เบอริ์และการิคุ้มคริองข้อม้ล 

75% 
ของธุุริกิจำที่ั�งเคริือข่ายไดุ้ดุำาเนินการิตาม

มาตริฐานสิากล ดุ้านความมั�นคงป็ลอดุภัยที่าง
ไซึ่เบอริ์และการิคุ้มคริองข้อม้ล 

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   
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ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่ (Key Performance Dashboard)

0 กรณ่ 
จัำานวนข้อร้องเรียนเรื�องคุวามปลอดภัยของข้อม้ล

0 กรณ่ 
ท่�ได้รับการยืนยันด้านข้อม้ลผู้้้ใช้บริการรั�วไห้ล

ถึ้กโจัรกรรม	ห้รือสั้ญห้าย	

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)

BDMS กำาหนดุโคริงสิร้ิางการิกำากบัดุแ้ลความมั�นคงป็ลอดุภยัดุ้านสิาริสินเที่ศ ริวมที่ั�งกำาหนดุนโยบาย แนวป็ฏิบัิต ิและมาตริฐานการิที่ำางาน
สิำาหริับบริิษััที่ในเคริือ เพื�อการิใช้งานสิาริสินเที่ศและริะบบสิาริสินเที่ศอย่างเหมาะสิมและช่วยป็้องกันความเสิ่�ยงที่่�อาจำเกิดุข่�น  

ความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วยและมาตริฐานการิให้บริิการิคือ สิิ�งที่่� BDMS ย่ดุถืือและดุำาเนินการิมาโดุยตลอดุ ซึ่่�งการิจำะบริริลุวัตถืุป็ริะสิงค์ 
ดุังกล่าว ม่ป็ัจำจำัยและองค์ป็ริะกอบท่ี่�เก่�ยวข้องมากมาย โดุยหน่�งในองค์ป็ริะกอบสิำาคัญ่คือ ริะบบความมั�นคงป็ลอดุภัยของสิาริสินเที่ศที่่� 
BDMS และบริิษััที่ในเคริือหลายแห่งไดุ้ริับการิริับริองมาตริฐาน ISO 27001 ริะบบบริิหาริจำัดุการิความมั�นคงป็ลอดุภัยสิาริสินเที่ศ และ 
ISO 27799 ริะบบบริิหาริจำัดุการิความมั�นคงป็ลอดุภัยของข้อม้ลสิุขภาพ ตั�งแต่ป็ี 2563 โดุยมห่ลักการิสิำาคัญ่ 3 ป็ริะการิ ไดุ้แก่ 

1) การิรัิกษัาความลับของข้อม้ล (Confidentiality) ป็ริาศจำากการิละเมิดุจำากผู้้้ที่่�ไม่เก่�ยวข้อง 
2) ความแที่้จำริิงของข้อมล้ (Integrity) ความเชื�อถืือไดุ้ของข้อมล้ 
3) ความพร้ิอมใช้งาน (Availability) ความพริ้อมในการิให้บริิการิข้อม้ล 

แนวที่างการบริหารจัดำการคัวามมั�นคังปีลอำดำภัยที่างไซึ่เบอำร์และการคัุ�มคัรอำงข�อำม้ลขอำง BDMS ม่ดัำงน่�

การจัดำการคัวามปีลอำดำภัยขอำงข�อำม้ล      

ในป็ี 2565 BDMS ไดุ้ยกริะดุับมาตริฐานความมั�นคงป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอริ์ โดุยป็ริะกาศข้อกำาหนดุพื�นฐานดุ้านความมั�นคงป็ลอดุภัยของ
ขอ้มล้เพื�อให้บริษิัทัี่ในเครืิอ BDMS ที่กุแห่งบริหิาริจัำดุการิความมั�นคงป็ลอดุภัยของข้อมล้ โดุยข้อกำาหนดุดัุงกล่าวมพ่ื�นฐานมาจำาก National 
Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework (NIST CSF) ซึ่่�งเป็็นกริอบความมั�นคงป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอร์ิ
ที่่�ใช้กันอย่างแพริ่หลาย ริวมถื่งกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง ไดุ้แก่ พริะริาชบัญ่ญ่ัติการิริักษัาความมั�นคงป็ลอดุภัยไซึ่เบอริ์ พ.ศ. 2562 และ 
พริะริาชบัญ่ญ่ัติคุ้มคริองข้อมล้สิ่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

การินำาหลักการิและมาตริฐานสิากล 
เช่น ISO 27001 ริะบบบริิหาริ
จัำดุการิความมั� นค งป็ลอดุ ภัย
สิาริสินเที่ศ และ ISO 27799 ริะบบ
บริหิาริจำดัุการิความมั�นคงป็ลอดุภยั
ข้อม้ลสิุขภาพ มาใช้เป็็นกริอบใน
การิดุำาเนินการิดุ้านการิบริิหาริ
จำัดุการิความมั�นคงป็ลอดุภัยที่าง
ไซึ่เบอริ์ และการิคุม้คริองข้อม้ล 

กำากับดุแ้ลการิดุำาเนนิงานดุา้นความ
มั�นคงป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอร์ิผู่้านที่าง
คณะกริริมการินโยบายการิบริิหาริ
จำัดุการิความป็ลอดุภัยสิาริสินเที่ศ 

การิจำั ดุอบริมและสิริ้ า งความ
ตริะหนักริ้้ดุ้านความป็ลอดุภัยที่าง
ไซึ่เบอร์ิและการิป็กป้็องข้อมล้ให้กบั
บุคลากริอย่างต่อเนื�อง 
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ดุ้วยกริอบความป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอริ์ NIST CSF ส่ิงผู้ลให้ BDMS ไดุ้ดุำาเนินการิจำัดุการิ
ความป็ลอดุภัยของข้อม้ลตามหน้าที่่�หลัก 5 ป็ริะการิ ดุังน่� 

Framework

IDENTIFY PROTECT DETECT RESPOND RECOVERY

1. Identify 
พัฒันาคัวามเข�าใจในอำงคัก์รเพั่�อำจดัำการคัวามเส่�ยงดำ�านคัวาม
ปีลอำดำภัยที่างไซึ่เบอำร์ต่ั้อำระบบ สินที่รัพัย์ ข�อำม้ล และคัวาม
สามารถ 
 • สิภาพแวดุลอ้มที่างธุรุิกจิำ: กำาหนดุพนัธุกิจำ วัตถืปุ็ริะสิงค ์กจิำกริริม 
และผู้้้ม่สิ่วนไดุ้สิ่วนเสิ่ยขององค์กริ 

 • กำากับดุ้แลกิจำการิ: ป็ริะกาศนโยบาย ขั�นตอน กริะบวนการิใน
การิจำัดุการิและตริวจำสิอบความเสิ่�ยง กฎหมาย การิป็ฏิิบัติงาน 
และข้อบังคับของบริิษััที่ 

 • การิจัำดุการิสิินที่รัิพย์: ริะบุและจำัดุการิข้อมล้ บุคลากริ อุป็กริณ์ 
ริะบบต่าง ๆ ให้สิอดุคล้องกับวัตถุืป็ริะสิงค์ขององค์กริ 

 • การิป็ริะเมินความเสิ่�ยง: ที่ำาความเข้าใจำความเสิ่�ยงดุ้านความ
มั�นคงป็ลอดุภัยในโลกไซึ่เบอริ์ที่่�เก่�ยวข้องกับการิป็ฏิิบัติงานและ
พนักงาน 

 • กลยุที่ธ์ุการิบริิหาริความเส่ิ�ยง: กำาหนดุลำาดุับความสิำาคัญ่ของ
ความเส่ิ�ยงที่่�ยอมรัิบไดุ้ขององค์กริและใชข้อ้มล้เพื�อสินับสินุนการิ
ดุำาเนินงานที่่�สิำาคัญ่ หริือในการิตัดุสิินใจำ 

2. Protect 
พัฒันาและดำำาเนนิการปีอ้ำงกนัที่่�เหมาะสมเพ่ั�อำให�แน่ใจว่า ม่การ
ส่งมอำบบริการสารสนเที่ศที่่�มั�นคังปีลอำดำภัย และเพั่�อำจำากัดำ
ผู้ลกระที่บขอำงเหตัุ้การณ์คัวามปีลอำดำภัยที่างไซึ่เบอำร์ที่่�อำาจ
เกิดำข้�น
 • การิควบคุมการิเข้ าถื่ ง :  กำาหนดุการิเข้ าถื่ งตามหน้าที่่� 
ที่่�รัิบผู้ิดุชอบ 

 • ความตริะหนกัและการิฝึกึอบริม: จำดัุใหม้ก่าริฝึกึอบริมที่่�เพย่งพอ
และการิรัิบริ้้ดุ้านความป็ลอดุภัยในโลกไซึ่เบอริ์เพื�อให้บุคลากริ
ป็ฏิิบัติหน้าที่่�ตามความริับผู้ิดุชอบของตนให้สิอดุคล้องกับ
นโยบายและขั�นตอนการิรัิกษัาความป็ลอดุภัยของข้อม้ลของ
บริิษัทัี่ 

 • ความมั�นคงป็ลอดุภัยของข้อม้ล: จำัดุการิข้อม้ลและบันที่่กตาม
กลยุที่ธ์ุความเส่ิ�ยงขององค์กริเพื�อรัิกษัาความลับ ความแท้ี่จำริิง 
และความพริ้อมใช้งานของข้อม้ล 

 • การิบำารุิงริักษัา: ม่ขั�นตอนการิบำาริุงริักษัาและซ่ึ่อมแซึ่มริะบบ 
 • เที่คโนโลย่ป็้องกัน: จำัดุเตริ่ยมริะบบป็้องกันและริักษัาความ
ป็ลอดุภัยเพื�อยกริะดุับการิจำัดุการิความป็ลอดุภัย 

3. Detect  
สามารถคั�นพับเหตัุ้การณ์คัวามมั�นคังปีลอำดำภัยที่างไซึ่เบอำร์
ที่่�ผิู้ดำปีกตั้ิและกำาหนดำขั�นตั้อำนและกระบวนการต่ั้าง ๆ เพั่�อำ
ตั้รวจจับสถานการณ์ผู้ิดำปีกตั้ิ
 • การิตริวจำจำับความผู้ิดุป็กติใดุ ๆ : ตริวจำสิอบให้แน่ใจำว่า ตริวจำพบ
เหตุการิณ์หริือความผิู้ดุป็กติที่ั�งหมดุอย่างริวดุเริ็ว 

 • การิตริวจำสิอบอย่างต่อเนื�อง: ติดุตามข้อม้ลและสิินที่รัิพย์เพื�อ
ตริวจำจำับเหตุการิณ์ความป็ลอดุภัยในโลกไซึ่เบอริ์อย่างริวดุเริ็ว 

 • กริะบวนการิตริวจำจำับ: ริักษัาและที่ดุสิอบกริะบวนการิและ 
ขั�นตอนในการิตริวจำจำับเพื�อให้แน่ใจำว่า สิามาริถืตริวจำจำับความ
ผู้ิดุป็กติไดุ้ 

4. Respond  
การกำาหนดำขั�นตั้อำนและกระบวนการต่ั้าง ๆ เพั่�อำรับมือำกับ
สถานการณ์ผู้ิดำปีกตั้ิที่่�เกิดำข้�น
 • การิวางแผู้นการิริบัมือ: กริะบวนการิและขั�นตอนการิตอบสินอง
เพื�อใช้ในการิตอบสินองเพื�อตริวจำจำับเหตุการิณ์ดุ้านความมั�นคง
ป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอริ์ 

 • วิเคริาะห์: ดุำาเนินการิเพื�อให้แน่ใจำว่าม่การิตอบสินองท่ี่�ม่
ป็ริะสิิที่ธุิภาพและสินับสินุนกิจำกริริมการิก้้คืน 

 • การิลดุผู้ลกริะที่บ: จำำากัดุขอบเขตและลดุผู้ลกริะที่บจำาก
เหตุการิณ์ดุ้านความมั�นคงป็ลอดุภัยที่างไซึ่เบอริ์ 

 • การิป็ริับป็ริุง: ที่บที่วนบที่เริ่ยนที่่�ไดุ้ริับและที่ำาการิป็ริับป็ริุง 

5. Recovery  
การกำาหนดำขั�นตั้อำนและกระบวนการตั้่าง ๆ เพั่�อำให�ธุุรกิจ
สามารถดำำาเนินไดำ�อำยา่งตั้อ่ำเนื�อำงและฟื้้�นฟูื้ระบบให�กลับคันืมา
เหมือำนเดิำม
 • การิวางแผู้นการิก้ค้นื: การิจำดัุริะเบย่บขั�นตอนการิก้คื้นตามลำาดุบั
ความสิำาคัญ่ 

 • การิป็ริบัป็ริงุ: ตริวจำสิอบเหตกุาริณแ์ละการิตอบสินองเพื�ออปั็เดุต
กลยุที่ธุ์การิก้้คืน 

 • การิสิื�อสิาริ: การิป็ริะสิานงานการิสิื�อสิาริกับผู้้้ม่สิ่วนไดุ้สิ่วนเสิ่ย
ที่ั�งหมดุเพื�อให้แน่ใจำว่าการิก้้คืนจำะป็ริะสิบความสิำาเริ็จำ 
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การสำารอำงข�อำม้ลภายนอำกอำงคั์กร (Off-Site Data Backup)       

ชว่งไมก่่�ป็ทีี่่�ผู้า่นมา ในโลกดุจิำทิี่ลัพบเหน็การิโจำมตดุ่ว้ยการิเขา้ริหสัิไฟื้ล ์หริอืที่่�เริย่กวา่ Ransomware และการิละเมดิุความมั�นคงป็ลอดุภยั
สิาริสินเที่ศมากกว่าที่่�เป็็นมา นอกจำากน่� ความล้มเหลวของริะบบสิาริสินเที่ศที่่�สิำาคัญ่และการิที่ำางานผิู้ดุพลาดุยังอาจำสิร้ิางความเส่ิยหาย
และขัดุขวางการิดุำาเนินธุุริกิจำไดุ้ดุ้วยเช่นเดุ่ยวกัน 

กฎการิสิำาริองข้อมล้ 3-2-1 เป็็นแนวที่างที่่�ม่ป็ริะสิิที่ธุิภาพมากที่่�สิุดุในการิป็้องกันข้อม้ลสิ้ญ่หายมานานหลายที่ศวริริษั โดุยการิเก็บสิำาเนา
ข้อม้ล 3 ชุดุ บนอุป็กริณ์บันที่่กข้อม้ลที่่�แตกต่างกัน 2 อุป็กริณ์ และเก็บอ่ก 1 ชุดุเก็บไว้นอกสิถืานที่่� ซึ่่�ง BDMS ไดุ้นำากฎการิสิำาริองข้อม้ล
แบบ 3-2-1 มาใช้เป็็นมาตริฐานเพื�อป็้องกันการิสิ้ญ่หายของข้อม้ล 

จำากเหตุผู้ลข้างต้น การิสิำาริองข้อม้ลนอกสิถืานที่่�จำ่งกลายเป็็นมาตริฐานการิดุำาเนินงานดุ้านเที่คโนโลย่สิาริสินเที่ศของ BDMS ที่่�ถืือป็ฏิิบัติ
เสิมอมา  

การตั้รวจสอำบปีระสิที่ธุิภาพัขอำงแอำปีพัลิเคัช่ัน (Application Performance Monitoring: APM)

เนื�องจำากแอป็พลิเคชันในปั็จำจุำบันไดุ้ม่การิพัฒนาและขยายตัวอย่างริวดุเริ็ว ที่ั�งแอป็พลิเคชันบนมือถืือ (Mobile Application) และ
แอป็พลิเคชันบนเว็บไซึ่ต์ (Web Application) ซึ่่�งจำากภายนอกอาจำดุ้เริ่ยบง่าย แต่แท้ี่จำริิงแล้ว แอป็พลิเคชันเหล่าน่�ป็ริะกอบดุ้วยโค้ดุนับ
แสินบริริที่ดัุที่่�เชื�อมโยงกบัแอป็พลเิคชนันบัสิิบ เนื�องจำากแอป็พลเิคชนัที่่�มป่็ริะสิทิี่ธุภิาพดุเ่ป็น็หวัใจำสิำาคญั่ต่อความคาดุหวงัของผู้้ใ้ชง้าน ดุว้ย
เหตุน่� BDMS จำง่ไดุ้นำา Application Performance Monitoring (APM) ซึ่อฟื้ต์แวริ์ที่่�สิามาริถืวิเคริาะห์และตริวจำสิอบป็ริะสิทิี่ธุิภาพการิ
ที่ำางานของแอป็พลิเคชันมาใช้งานเพื�อให้มั�นใจำว่าแอป็พลิเคชันที่่�สิำาคัญ่ของเริาจำะสิามาริถืดุำาเนินการิตามกริะบวนการิที่ั�งหมดุตามท่ี่�ตั�ง 
เป็้าหมายไว้และเพื�อให้มั�นใจำว่า ผู้้้ใช้งานจำะไดุ้ริับป็ริะสิบการิณ์ที่่�ดุ่ที่่�สุิดุจำากการิใช้บริิการิ

การวัดำผู้ลที่างกายภาพั (Physical Measures)

การิจำดัุการิความป็ลอดุภยัของขอ้มล้และความเป็น็ส่ิวนตวัของขอ้มล้ ตอ้งริวมถืง่มาตริการิขององค์กริ มาตริการิที่างเที่คนิค และมาตริการิ
ที่างกายภาพ ป็ัจำจำุบัน มาตริการิที่างกายภาพเป็็นหน่�งในขั�นตอนของ BDMS ที่่�บริิษััที่ในเคริือทีุ่กแห่งต้องคำาน่งถื่งริะดุับความเสิ่�ยงและ
เหตุการิณ์ไม่พง่ป็ริะสิงค์

การจัดำการบริหารคัวามเปี็นส่วนตั้ัว

BDMS บงัคับใชน้โยบายและแนวป็ฏิบัิตเิก่�ยวกับการิจัำดุการิความเป็็นส่ิวน
ตัวซึ่่�งคริอบคลุมริายละเอ่ยดุทัี่�งหมดุที่่�ริะบุไว้ในพริะริาชบัญ่ญ่ัติคุ้มคริอง
ข้อม้ลสิ่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) 
ที่่�บังคับใช้ตั�งแต่เดุือนมิถืุนายน 2565 โดุยบริิษััที่ดุำาเนินการิตาม 
กฎริะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องกับโป็ริแกริม BDMS PDPA พริ้อมจำัดุเตริ่ยม
มาตริการิตอบสินองต่อการิละเมิดุข้อม้ลสิ่วนบุคคลในทัี่นท่ี่เพื�อให้มั�นใจำ
ถื่งการิดุำาเนินการิและความไว้วางใจำจำากผู้้้ม่สิ่วนไดุ้สิ่วนเสิ่ย

3-2-1

Maintain	at	least	3 
copies	of	your	data

Keep	2	copies	stored 
at	separate	locations

Store	at	least	1	copy 
at	an	off-site	location

Backup Rule

X 

X 

X 

3

2

1

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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ข�อำม้ลอำ่อำนไหวมาก
ขอ้มล้ความลับท่ี่�ต้องใชแ้ละการิส่ิงต่ออย่างจำำากดัุที่่�สุิดุ และต้องป็กป้็องตลอดุเวลาตามกฎริะเบย่บ อาจำละเมิดุกฎหมาย
และข้อบังคับ ก่อให้เกิดุอันตริาย หรืิอความเสิ่ยหายอย่างม่นัยสิำาคัญ่ต่อบุคคลหรืิอ นิติบุคคลอื�น หากเปิ็ดุเผู้ยข้อม้ล
อย่างไม่เหมาะสิม
ตััวอย่่างข้้อมููล เช่น หมายเลขป็ริะจำำาตัวป็ริะชาชนที่่�เชื�อมโยงกับข้อม้ลดุ้านสุิขภาพที่่�ไดุ้ริับการิคุม้คริอง เวชริะเบ่ยนที่่�
ริะบุตัวบุคคลไดุ้ ข้อม้ลชว่มาตริ ข้อม้ลที่างพันธุุกริริม ตลอดุจำนเชื�อชาติ ความเชื�อที่างศาสินา ฯลฯ

ข�อำม้ลอำ่อำนไหว 
ข้อมล้ป็กปิ็ดุที่่�ต้องไดุ้ริับการิป็กป้็องและไม่ควริคัดุลอก เป็ิดุเผู้ย หริือลบออกจำากฐานข้อมล้โดุยไม่ไดุ้ริับอนุญ่าต ต้องม่
การิอนุญ่าตการิเข้าถื่งหริือตามข้อกำาหนดุ ซึ่่�งอาจำก่อให้เกิดุอันตริายหริือความเสิย่หายต่อบุคคลหริือนิติบุคคลอื�นหาก
สิ้ญ่หาย เสิ่ยหาย ถื้กเปิ็ดุเผู้ยหริือเข้าถื่งโดุยบุคคลที่่�ไม่ไดุ้ริับอนุญ่าต หริือวิธุก่าริที่่�ไม่ไดุ้ริับอนุญ่าต 
ตัวัอย่า่งข้อ้มูลู เชน่ ชื�อบุคคลร่ิวมกับหมายเลขบัตริป็ริะจำำาตวัป็ริะชาชน ที่่�อย้ ่หมายเลขโที่ริศัพท์ี่ หมายเลขบัตริเคริดิุต 
หมายเลขบัญ่ช่ธุนาคาริ บันที่ก่ที่างการิเงิน ฯลฯ ขอ้มล้ไดุ้ริบัการิคุม้คริองโดุยภาริะผู้้กพันตามสัิญ่ญ่าและสิิที่ธิุในที่รัิพย์สินิ
ที่างปั็ญ่ญ่า

ข�อำม้ลส่วนตั้ัว
ขอ้มล้ภายในองคก์ริที่่�ไมเ่ป็น็ขอ้มล้ออ่นไหวและออ่นไหวมาก ตอ้งไดุร้ิบัการิอนมุตักิอ่นเผู้ยแพริส่ิ้ภ่ายนอก และมค่วาม
สิำาคัญ่ต่อการิดุำาเนินธุุริกิจำ
ตััวอย่่างข้้อมููล เช่น การิสิื�อสิาริภายใน ริายงานการิป็ริะชุม การิกำาหนดุค่าริะบบ/ไฟื้ล์บันที่่ก แผู้นโคริงสิริ้างพื�นฐาน 
และริายงานโคริงการิภายใน

ข�อำม้ลสาธุารณะ 
ข้อมล้ที่ั�วไป็ที่่�อาจำเผู้ยแพริ่โดุยไดุ้ริับอนุญ่าตอย่างเหมาะสิมแก่สิาธุาริณะ ไม่เป็็นความลับหริือม่ความเป็็นสิ่วนตัว และ
ไมม่ภ่าริะผู้ก้พนัที่างกฎหมายในการิป็กป็อ้งขอ้มล้น่� ไมว่า่ในกริณใ่ดุการิเป็ดิุเผู้ยขอ้มล้น่�จำะตอ้งไมล่ะเมดิุกฎหมายลขิสิทิี่ธุิ�

นโยบายคัุ�มคัรอำงข�อำม้ลส่วนบุคัคัลขอำง BDMS 

BDMS ป็ริะกาศใชน้โยบายในการิดุำาเนนิงานใหส้ิอดุคลอ้งกบัพริะริาชบญั่ญ่ตัคิุม้คริองขอ้มล้สิว่นบคุคล พ.ศ.2562 (Policy on Personal 
Data Protection Act B.E. 2562 Compliance) เพื�อเป็็นหลกัการิและวธิุป่็ฏิบิตัใินการิจำดัุการิขอ้มล้ใหเ้ป็็นไป็ตามพริะริาชบญั่ญ่ตัคิุม้คริอง
ข้อม้ลสิ่วนบุคคลของป็ริะเที่ศไที่ย พ.ศ.2562 คริอบคลุมคณะกริริมการิบริิษััที่ ผู้้้บริิหาริสิ้งสิุดุ พนักงาน ผู้้้ริับจำ้าง และผู้้้ที่่�ดุำาเนินธุรุิกิจำกับ 
BDMS ซึ่่�งเป็็นการิแสิดุงความรัิบผิู้ดุชอบในการิดุ้แลข้อม้ลและริะบบสิาริสินเที่ศและป็กป้็ององค์กริจำากความเส่ิ�ยงของการิละเมิดุข้อม้ล
สิ่วนบุคคล โดุยกำาหนดุให้หน่วยงานธุุริกิจำที่ั�งหมดุริับผู้ิดุชอบในการิจำัดุการิข้อม้ลและดุำาเนินการิตามนโยบายที่่�ไดุ้ริับการิที่บที่วนหากม่
กฎหมายใหมห่ริอืม่การิเป็ล่�ยนแป็ลงข้อกำาหนดุ โดุยคณะกริริมการิ ISMC ม่ความริบัผู้ดิุชอบโดุยตริงในการิกำากบัดุ้แลตามนโยบายน่� และ
มอบหมายความริับผู้ิดุชอบแก่ทุี่กหน่วยงานธุรุิกิจำในเคริือ BDMS เพื�อการิป็ฏิบิัติตาม 

ปีระเภที่คัวามเป็ีนส่วนตั้ัวขอำงข�อำม้ล
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เพั่�อำการตั้รวจรักษาโรคัและให�บริการดำ�านสุขภาพั
ภายในเคริือข่ายหริือริะหว่างสิถืานพยาบาล

เพั่�อำการศ่กษาวิเคัราะห์พััฒนาคัุณภาพั
ของการิรัิกษัาพยาบาลโดุยไม่บ่งช่�ตัวตน

เพั่�อำการใช่�สิที่ธิุเรียกคั่าสินไหมที่ดำแที่น
จำากบริิษััที่ป็ริะกันภัยหริือใช้สิิที่ธุิเบิกค่าริักษัาพยาบาล

เพั่�อำเปิีดำเผู้ยข�อำม้ลให�ผู้้�ที่่�ส่งที่่านมาตั้รวจ
หรือำเปี็นผู้้�ช่ำาระเงิน
(เมื�อยินยอมให้เป็ิดุเผู้ยข้อมล้สิ่วนบุคคล)

วัตั้ถุปีระสงค์ัการปีระมวลผู้ลข�อำมล้ส่วนบุคัคัลขอำงผู้้�ใช่�บริการที่่�ตั้�อำงไดำ�รับคัวามยินยอำม

เพั่�อำการเช่ื�อำมโยงฐานข�อำม้ลเวช่ระเบ่ยนอำิเล็กที่รอำนิกส์
ริะหว่างสิถืานพยาบาลผู้่านแอป็พลิเคชันโที่ริศัพที่์

เพั่�อำวัตั้ถุปีระสงคั์ที่างการตั้ลาดำ
ตามสิภาวะสุิขภาพหรืิอสืิ�อสิาริข้อม้ลข่าวสิาริดุ้านการิแพที่ย์ 
และข้อเสินอสิินค้าและบริิการิ (ตามที่่�ไดุ้ให้ความยินยอม)

เพั่�อำปีฏิิบัตั้ิตั้ามสัญ่ญ่า
ในฐานะที่่�เป็น็ผู้้รั้ิบบริกิาริกบับริษิัทัี่ฯ หริอืดุำาเนินตามคำาขอใน
การิเข้าที่ำาสัิญ่ญ่ากับบริิษััที่ฯ

คัณะที่ำางานดำ�านข�อำม้ลส่วนบุคัคัลและคัวามมั�นคังปีลอำดำภัยสารสนเที่ศ 

BDMS ไดุ้ตั�งคณะที่ำางานดุ้านข้อมล้สิ่วนบุคคลและความมั�นคงป็ลอดุภัยสิาริสินเที่ศซึ่่�งมห่น้าที่่� ดุังน่� 

การปีระมวลผู้ลข�อำม้ลส่วนบุคัคัลขอำงผู้้�ใช่�บริการ BDMS (Patient Privacy Notice)  

BDMS จำะป็ริะมวลผู้ลข้อมล้สิ่วนบุคคลของผู้้้ใช้บริิการิตามพริะริาชบัญ่ญ่ัติคุม้คริองข้อม้ลส่ิวนบุคคล พ.ศ. 2562 และเท่ี่าที่่�จำำาเป็็นที่่�ชอบ
ดุ้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) และเมื�อไดุ้ริับความยินยอมจำากผู้้้ใช้บริิการิทีุ่กคน ในการิเป็ิดุเผู้ยข้อม้ลสิ่วนบุคคล 
ดุ้านสิุขภาพแก่คณะแพที่ย์ พยาบาล และ/หริือ บุคลากริอื�น ๆ ในสิถืานพยาบาลโดุยม่ริะยะเวลาในการิเก็บริักษัาข้อมล้ส่ิวนบุคคลตาม
ข้อกำาหนดุที่่�เก่�ยวข้องไม่เกิน 10 ป็ีนับจำากวันท่ี่�ริับการิริักษัาพยาบาลครัิ�งสิุดุที่้าย ก่อนที่ำาลายข้อม้ลที่ั�งหมดุทัี่�งในริ้ป็แบบกริะดุาษัและ 
ริ้ป็แบบอิเล็กที่ริอนิกสิ์ที่ิ�ง ยกเว้นกริณ่ข้อพิพาที่ที่่�จำำาเป็็นต้องเก็บข้อม้ลไว้ตามคำาสิั�งของหน่วยงานภาคริัฐ 

1. กำาหนดุแนวป็ฏิบิตัเิก่�ยวกบัการิคุม้คริองขอ้มล้สิว่นบคุคลและ
ความป็ลอดุภยัดุา้นสิาริสินเที่ศเพื�อเสินอคณะกริริมการิ ISMC 
(Information Security Management Committee) 
อนุมัติ 

2. ให้ความเห็นเพื�อพัฒนาและป็ริับป็ริุงการิคุ้มคริองข้อม้ลสิ่วน
บุคคลและความป็ลอดุภัยดุ้านสิาริสินเที่ศของ BDMS และ
เครืิอข่าย BDMS ให้ไดุ้มาตริฐานสิากล 

3. ตดิุตามการิดุำาเนนิงานดุา้นการิคุม้คริองขอ้มล้สิว่นบคุคลและ
ความป็ลอดุภัยดุา้นสิาริสินเที่ศของแต่ละบริษิัทัี่ให้เป็น็ไป็ตาม
นโยบายของ BDMS และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง 

4. เป็็นตัวแที่นในการิสิื�อสิาริเก่�ยวกับการิคุ้มคริองข้อม้ลสิ่วน
บุคคลและความป็ลอดุภัยดุ้านสิาริสินเที่ศของ BDMS ให้ 
ผู้้้บริิหาริริะดุับสิ้งของแต่ละบริิษััที่ริับที่ริาบ 

5. ให้คำาแนะนำาเก่�ยวกับการิละเมิดุข้อม้ลส่ิวนบุคคลและ
เหตุการิณ์ดุ้านความป็ลอดุภัยที่างสิาริสินเที่ศ 

6. ป็ริะเมินผู้ลกริะที่บและริายงานเหตุการิณ์ข้อม้ลสิ่วนบุคคล
และการิละเมิดุความป็ลอดุภัยดุ้านสิาริสินเที่ศของแต่ละ
บริิษััที่ให้คณะกริริมการิ ISMC ริับที่ริาบที่ันที่ ่

7. ดุำาเนินการิตามมติของคณะที่ำางานตามความเหมาะสิมเพื�อ
ริะงับเหตุหริือสินับสินุนให้การิดุำาเนินงานเป็็นไป็โดุยริาบริื�น
และเกิดุป็ริะโยชน์ส้ิงสุิดุต่อบริิษััที่ พร้ิอมที่ั�งริายงานเริื�องให้
คณะกริริมการิ ISMC ริับที่ริาบ 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)68



สิที่ธิุเจ�าขอำงข�อำม้ลส่วนบคุัคัลตั้าม PDPA (BDMS Data Subject Rights According to PDPA)

โคัรงการฝ่ึกอำบรมเจ�าหน�าที่่�คัุ�มคัรอำงข�อำม้ลส่วนบุคัคัล (Data Protection Officer - DPO)   

BDMS กำาหนดุโคริงการิฝึึกอบริมเจำ้าหน้าที่่�คุ้มคริองข้อม้ลส่ิวนบุคคล (Data Protection Officer - DPO) ให้แก่ผู้้้บริิหาริฝึ่ายหริือ 
เจ้ำาหน้าที่่�อาวุโสิจำากฝึ่ายที่่�เก่�ยวข้องจำำานวนที่ั�งสิิ�น 107 ที่่าน ในปี็ 2564 – 2565 โดุยม่ริะยะเวลามากกว่า 40 ชั�วโมง โดุยวิที่ยากริจำาก
มหาวิที่ยาลัยหอการิค้าไที่ย บริิษััที่ ติลลิก่แอนดุ์กิบบินสิ์ อินเตอริ์เนชั�นแนล จำำากัดุ บริิษััที่ สิำานักกฎหมายสิากล ธุ่ริคุป็ต์ จำำากัดุและ
มหาวิที่ยาลัยศริ่นคริินที่ริวิโริฒ ซ่ึ่�งผู้ลดุำาเนินโคริงการิฝึึกอบริมพบว่าผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิดุังกล่าวผู้่านการิฝึึกอบริมและผู้่านการิที่ดุสิอบ 
ความร้้ิที่ั�งหมดุ ที่ั�งน่�หัวข้อการิฝึึกอบริมโคริงการิดุังกล่าวคริอบคลุมป็ริะเดุ็นสิำาคัญ่และกริณ่ศ่กษัาที่่�เก่�ยวข้องดุังน่� 

โคัรงการพััฒนาคัวามเปี็นส่วนตัั้วเว็บไซึ่ต์ั้ (BDMS - Cookie Consent and Privacy Notices)    

ฝึา่ย Information Security Services ของบริษิัทัี่ กริน่ไลน ์ซึ่นิเนอริจ์ำ่� จำำากดัุ (GLS) ริว่มกบั BDMS ดุำาเนนิโคริงการิพฒันาความเป็น็สิว่น
ตวัของเวบ็ไซึ่ต ์BDMS ในริป้็แบบการิตดิุตั�ง Cookie Consent และ Privacy Notice ใหก้บัเวบ็ไซึ่ต์โริงพยาบาลและบริษิัทัี่ในเคริอื BDMS 
ดุว้ยงบป็ริะมาณกวา่ 1.5 ลา้นบาที่ และการิสินบัสินนุบคุลากริจำาก GLS เพื�อตอบสินองกลยทุี่ธุอ์งคก์ริที่่�บริษิัทัี่ใหค้วามสิำาคัญ่กบัการิริกัษัา
ความมั�นคงป็ลอดุภัยสิาริสินเที่ศและความป็ลอดุภัยของข้อม้ลส่ิวนบุคคล ตามข้อกำาหนดุของพริะริาชบัญ่ญั่ติคุ้มคริองข้อม้ลส่ิวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ริวมที่ั�งเป็็นการิป้็องกันการิถื้กร้ิองเริ่ยนหรืิอเริ่ยกร้ิองค่าเสิ่ยหายจำากผู้้้เข้ามาใช้บริิการิเว็บไซึ่ต์ กริณ่องค์กริไม่ป็ฏิิบัติตาม 
ข้อกำาหนดุอ่กดุ้วย 

เจำ้าของข้อม้ลสิ่วนบุคคลสิามาริถืยื�นคำาริ้องขอดุำาเนินการิข้อม้ลสิ่วนบุคคลตามสิิที่ธุิของเจำ้าของข้อม้ล 
สิว่นบคุคลท่ี่�กำาหนดุในพริะริาชบญั่ญ่ตัคุ้ิมคริองขอ้มล้สิว่นบคุคล พ.ศ.2562 ผู้า่นชอ่งที่างที่่�เป็น็ลายลกัษัณ์
อักษัริ โที่ริศัพท์ี่ หริืออ่เมล ซึ่่�งต้องดุำาเนินการิแล้วเสิริ็จำภายใน 30 วัน ตามริายละเอ่ยดุดุังน่� 

สิที่ธุิในการเพิักถอำนคัวามยินยอำม
(Right to Withdraw Consent)

สิที่ธุิในการลบข�อำม้ลส่วนบุคัคัล
(Right to Erasure)

สิที่ธุิในการคััดำคั�านการปีระมวลผู้ล
ข�อำม้ลส่วนบุคัคัล (Right to Object)

สิที่ธุิในการให�โอำนย�ายข�อำม้ลส่วนบุคัคัล
(Right to Data Portability)

สิที่ธุิในการระงับการใช่�ข�อำม้ลส่วนบุคัคัล
(Right to Restriction of Processing)

สิที่ธุิในการแก�ไขข�อำม้ลส่วนบุคัคัล
ให�ถ้กตั้�อำง (Right to Rectification)

สิที่ธุิในการเข�าถ่งข�อำม้ลส่วนบุคัคัล
(Right of Access)
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หลักการและแนวคัวามคัิดำเรื�อำง
การคัุ�มคัรอำงข�อำม้ลส่วนบุคัคัล

(PDPA	Introductory	Concept)

การรักษาคัวามมั�นคังปีลอำดำภัยไซึ่เบอำร์
และการคัุ�มคัรอำงข�อำม้ลส่วนบุคัคัล
(Data	Protection,	Information	
Security	&	Cybersecurity	

Foundation)

แนวปีฏิิบัตั้ิดำ�านการ
คัุ�มคัรอำงข�อำม้ลส่วนบุคัคัล-การใช่�สิที่ธุิ

ขอำงเจ�าขอำงข�อำม้ลส่วนบุคัคัลและ
การจัดำการอำุบัตั้ิการณ์

(PDPA	Protocols	-	Data	Subject	
Rights	&	Incidents	Management)

หลักการสำาคััญ่ขอำงพัระราช่บัญ่ญั่ตั้ิ
คัุ�มคัรอำงข�อำม้ลส่วนบุคัคัล พั.ศ.2562

(PDPA	Legal	Foundation)

การจัดำการดำ�านการคัุ�มคัรอำงข�อำมล้
ส่วนบุคัคัลสำาหรับการบริหารจัดำการ

ที่รัพัยากรมนุษย์
(PDPA	for	Human	Resources	

Management)

การบริการจัดำการ
ดำ�านธุรรมาภิบาลข�อำม้ลและการบริหาร

จัดำการคัวามเส่�ยง
(Data	Governance	Foundation	&	
Risks	Management	Foundation)

หน�าที่่�ตั้ามกฎหมายขอำงอำงคั์กร
และผู้้�ที่่�เก่�ยวข�อำง

(Roles	&	Responsibilities)

กรณ่ศก่ษาขอำงการคัุ�มคัรอำงข�อำม้ล
ส่วนบุคัคัลในภาคัธุุรกิจการให�บริการ

ดำ�านสุขภาพัและปีระกัน
(PDPA	Case	Study	in	Healthcare	

&	Insurance	Sectors)

การจัดำการรายการตั้รวจปีระเมิน
คัวามเส่�ยงดำ�านคัวามปีลอำดำภัย

ขอำงข�อำม้ลสารสนเที่ศ และกรอำบเวลา
ในการดำำาเนินการ

(PDPA	Compliance	Checklist	and	
Timeline	Management)

การฝ่ึกอำบรมการรับร้�ขอำงพันักงาน  

สิำาหริบัแพที่ย ์พยาบาล บคุลากริอื�น ๆ  ในสิถืานพยาบาล พนกังาน และเจำา้หนา้ที่่�ภายนอก หริอืค่้สิญั่ญ่าของ BDMS ไดุเ้ตริย่มความพริอ้ม
ในการิป็ฏิิบัติงานให้กับหน่วยงานในสัิงกัดุที่ั�งหมดุ โดุยจำัดุอบริมให้ความริ้้เริื�อง PDPA แก่เจำ้าหน้าที่่�ป็ฏิบิัติงานตามแนวที่างของสิำานักงาน
คณะกริริมการิคุ้มคริองข้อม้ลสิ่วนบุคคล เมื�อเดุือนพฤษัภาคม 2565

การปีระเมินการปีฏิิบัตั้ิตั้ามคัวามปีลอำดำภัยขอำงข�อำม้ล

BDMS จำดัุการิป็ริะเมนิการิป็ฏิบิตัติามข้อกำาหนดุความป็ลอดุภัยของขอ้มล้ใน 5 โดุเมน ไดุ้แก ่ความเสิ่�ยงดุ้านการิตั�งคา่เพื�อความป็ลอดุภัย
ของขอ้มล้, ความเสิ่�ยงดุา้นการิเขา้ถ่ืงขอ้มล้, ความเสิ่�ยงดุา้นกำาหนดุเวลาการิจำดัุเกบ็ และการิที่ำาลายขอ้มล้สิว่นบคุคล, ความเสิ่�ยงดุา้นการิ
เก็บข้อม้ลสิ่วนบุคคลและการิสิ่งต่อข้อม้ลสิ่วนบุคคล, ความเสิ่�ยงดุ้านความป็ลอดุภัยของข้อม้ล โดุยดุำาเนินการิป็ริะเมินในช่วงไตริมาสิท่ี่� 
2/2565 ม่ริายละเอ่ยดุการิป็ริะเมิน ดุังต่อไป็น่�

การปีระเมินคัวามเส่�ยงดำ�านคัวามปีลอำดำภัยขอำงข�อำมล้สารสนเที่ศปีี 2565 
จำานวนคัวามเส่�ยงที่่�ที่ำาการปีระเมิน แยกตั้ามปีระเภที่คัวามเส่�ยง

การปีระเมินคัวามเส่�ยงดำ�านคัวามปีลอำดำภัยขอำงข�อำม้ลสารสนเที่ศปีี 2565 
ผู้ลการปีระเมิน

15
คุวามเส่ั�ยงด้านการตั�งคุ่า
เพ่�อคุวามปลอดภัยของข้อม้ล

10
คุวามเส่ั�ยงด้าน
คุวามปลอดภัยของข้อมล้8

คุวามเส่ั�ยงด้านกำาห้นดเวลา
การจััดเก็บและการทำาลาย

ข้อม้ลส่ัวนบุคุคุล

5
คุวามเส่ั�ยงด้านการเก็บข้อม้ล

ส่ัวนบุคุคุลและการสั่งต่อ
ข้อม้ลส่ัวนบุคุคุล

คุวามเส่ั�ยงด้านการตั�งคุ่าเพ่�อคุวามปลอดภัยของข้อมล้
คุวามเส่ั�ยงด้านคุวามปลอดภัยของข้อม้ล
คุวามเส่ั�ยงด้านการเข้าถึึงข้อม้ล
คุวามเส่ั�ยงด้านกำาห้นดเวลาการจััดเก็บและการทำาลายข้อมล้สั่วนบุคุคุล
คุวามเส่ั�ยงด้านการเก็บข้อม้ลส่ัวนบุคุคุลและการส่ังต่อข้อม้ลส่ัวนบุคุคุล
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75%

50%

25%

0%

100% 100% 100% 100% 100%

9
คุวามเส่ั�ยงด้านการเข้าถึึงข้อม้ล

ผู้ลการิป็ริะเมนิเป็น็ไป็ตามมาตริการิป็ริะเมนิความป็ลอดุภยัของ
ขอ้มล้ ซึ่่�งสิอดุคลอ้งกบัมาตริการิริกัษัาความป็ลอดุภยัขอ้มล้ของ 
BDMS ที่ั�งหมดุ 100%

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)70



นวัตกรรมและคัวามร่วมมือำ   

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

ปจััจับัุนทกุภาคุธุ์รกิจัจัำาเป็นตอ้งปรบัตัวในห้ลายมติิ	อันม่สัาเห้ตุสัำาคัุญมาจัากการเปล่�ยนแปลงทางสัังคุมและเทคุโนโลย	่สัง่ผู้ล
ให้้นวัตกรรมเข้ามาม่บทบาทสัำาคุัญในการขับเคุลื�อนองคุ์กรให้้สัามารถึตอบสันองต่อพฤติกรรมผู้้้บริโภคุและโลกธ์ุรกิจัท่�
เปล่�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วได้อย่างม่ประสิัทธิ์ภาพ	สัำาห้รบั	BDMS	นวตักรรมถึอืวา่เข้ามาม่บทบาทสัำาคุญัต่อกระบวนการทำางาน	
ทั�งในส่ัวนการบริการและกระบวนการรักษาผู้้้ป่วย	โดย	BDMS	ม่แนวทางการผู้ลักดันการสัร้างนวัตกรรมภายในองคุ์กร	ทั�งใน
ส่ัวนของนวัตกรรมผู้ลิตภัณฑ์	์(Product	Innovation)	นวัตกรรมกระบวนการ	(Process	Innovation)	และนวัตกรรมแนวคุิด
ธ์รุกจิัให้ม	่(New	Business	Model	Innovation)	ผู่้านแนวทางการบริห้ารจััดการนวตักรรมอนัประกอบด้วยการกำาห้นดนโยบาย	
กลยุทธ์์	 ร้ปแบบกระบวนการทำางาน	และคุวามร่วมมือกับองค์ุกรภายนอกท่�ส่ังเสัริมการเกิดนวัตกรรม	 เพ่�อมุ่งส่้ัการเป็น 
โรงพยาบาลอัจัฉริยะและการเป็นผู้้้นำาการให้้บริการด้านสัุขภาพคุรบวงจัร	เพ่�อสั่งมอบประสับการณ์ด้านการบริการสัุขภาพท่�ม่
คุุณภาพส้ังสัุดแก่ผู้้้รับบริการ	รวมทั�งเป็นการพัฒนาประสัิทธิ์ภาพของการดำาเนินธุ์รกิจัอย่างต่อเนื�องอ่กด้วย  

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

8.2, 9.5, 9.b, 17.14 และ 17.17  

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เป้ีาหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

BDMS ม่จำำานวนโคริงการินวัตกริริมเข้าร่ิวม 
BDMS Award มากกว่า
100 โคัรงการ  

BDMS ม่จำำานวนโคริงการินวัตกริริมเข้าริ่วม 
BDMS Award จำำานวน 
124 โคัรงการ 

71เศรษฐกิิจ



กลยุที่ธุ์การพััฒนานวัตั้กรรม   

BDMS บริิหาริจำดัุการินวตักริริมโดุยกำาหนดุแนวที่างความริว่มมอืเพื�อพฒันานวตักริริมที่่�ตอบสินองตอ่กลยทุี่ธุอ์งคก์ริและกลยทุี่ธุก์าริพฒันา
นวัตกริริม โดุยอาศัยความร่ิวมมือกับองค์กริทัี่�งในริะดัุบป็ริะเที่ศและริะดัุบสิากลเพื�อดุำาเนินแผู้นการิป็รัิบตัวเข้าส่้ิการิเป็็นโริงพยาบาล
อจัำฉริยิะและมุง่สิ้ก่าริเป็น็ผู้้น้ำาการิใหบ้ริกิาริดุา้นสิขุภาพนวตักริริมคริบวงจำริในป็ ี2566 ที่ั�งน่� เพื�อส่ิงมอบป็ริะสิบการิณด์ุา้นบริกิาริสิขุภาพ
ที่่�ม่คุณภาพสิ้งสิุดุและพัฒนาป็ริะสิิที่ธุิภาพของการิดุำาเนินธุุริกิจำอย่างต่อเนื�อง 

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)    

แนวที่างการิจัำดุการินวัตกริริมภายใน BDMS ม่เป้็าหมายเพื�อสิร้ิางสิภาพแวดุล้อมภายในองค์กริที่่�ส่ิงเสิริิมต่อการิเกิดุนวัตกริริมในทุี่กมิต ิ
ผู้า่นการิสิร้ิางคน โคริงสิร้ิางองค์กริ และสินับสินุนที่รัิพยากริดุ้านนวัตกริริม โดุยแนวที่างการิสิร้ิางนวัตกริริมเริิ�มจำากการิวิเคริาะห์ป็ริะเด็ุน
ป็ญั่หากริะบวนการิที่ำางาน (Empathize & Define) เพื�อใหเ้ขา้ใจำความต้องการิและสิิ�งที่่�ตอ้งการิป็รัิบป็ริงุจำากแนวที่างการิที่ำางานเดิุม จำาก
นั�นจำ่งเป็็นกริะบวนการิออกแบบนวัตกริริมแก้ไขป็ัญ่หาจำากกริะบวนการิที่ำางานที่่�พบ (Ideate) เพื�อให้นวัตกริริมที่่�ถื้กพัฒนาข่�นสิามาริถื
ตอบสินองความต้องการิและสิามาริถืแก้ไขปั็ญ่หาไดุ้จำริิงผู่้านการิม่ส่ิวนร่ิวมของผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เส่ิยของกริะบวนการิที่ำางานดัุงกล่าว ก่อนเข้าสิ้่
ขั�นตอนการิดุำาเนนิการิพฒันานวตักริริมอยา่งเป็น็ริะบบ (Prototype) ผู้า่นการิริว่มมอืกนัริะหวา่งบคุลากริผู้้ใ้ช้งานและผู้้เ้ช่�ยวชาญ่จำากที่ั�ง
ภายในและภายนอกองค์กริ ริวมถืง่ที่ดุสิอบการิใชง้านผู่้านพื�นที่่�ที่ดุลอง (Test) เพื�อให้มั�นใจำป็ริะสิทิี่ธิุภาพนวัตกริริมที่่�ถืก้พัฒนาข่�นจำากการิ
ติดุตามผู้ลการิดุำาเนินงานอย่างต่อเนื�อง ที่้ายท่ี่�สิุดุจำ่งเป็็นการินำาโคริงการินวัตกริริมที่่�ถ้ืกพัฒนาข่�นไป็ใช้จำริิงในกริะบวนการิที่ำางานและ
ป็ริะเมินผู้ลลัพธ์ุป็ริะสิิที่ธุิภาพการิที่ำางานภายใน BDMS ที่ั�งน่� การิสินับสินุนการิจำัดุกิจำกริริมต่าง ๆ ที่่�ช่วยให้เกิดุนวัตกริริมภายในองค์กริ 
ป็ริะกอบดุ้วย  

 การิลงทีุ่นเพื�อสิริ้างการิเริ่ยนริ้้ที่่�ช่วยสิริ้างหริือเพิ�มที่ักษัะในการิสิร้ิางนวัตกริริม  
 การิสิร้ิางพื�นที่่�พบป็ะและค้นคว้าเพื�อเป็็นศ้นย์การิเริ่ยนริ้้นวัตกริริมของพนักงาน  
 การิจัำดุสิริริอัตริากำาลังและริะดุับภาริะงานที่่�สิ่งเสิริิมให้เกิดุการิสิร้ิางนวัตกริริมของบุคลากริ 
 การิป็ริะกาศเก่ยริติคุณแก่พนักงานผู้้้มค่วามสิามาริถืดุ้านนวัตกริริมและส่ิงเสิริิมสินับสินุนต่อยอดุความสิามาริถืดุ้านนวัตกริริม

กลยุที่ธุ์การพััฒนานวัตั้กรรม 
BDMS Infinite Innovative Healthcare 

ส้่ขีดำสุดำกระบวนการให�
บริการที่่�ไร�รอำยต่ั้อำ 

(Seamless Process) 

ส่งมอำบผู้ลิตั้ภัณฑุ์ 
และบริการนวัตั้กรรม 

(Product and Service 
Innovation)

บริการคัรบวงจรตั้อำบ 
สนอำงทีุ่กคัวามตั้�อำงการ 

(A Holistic
Approach) 

ปีลก้ฝ่ังและปีลุกปีั�น 
วัฒนธุรรมนวัตั้กรรม 

(Innovative 
Mindset) 

บรรยากาศแห่งการ 
รักษาและเป็ีนมิตั้รกับ

สิ�งแวดำล�อำม 
(Friendly 

Atmosphere) 

มุง่เนน้นวตักริริมเพื�ออำานวย
ความสิะดุวกในการิเข้าถื่ง
และตดิุตามการิใหบ้ริกิาริที่กุ
ที่่� ที่กุเวลา ผู้า่นแอป็พลิเคชัน
และบริิการิที่างการิแพที่ย์ 
ริวมถื่งบริิการิดุ้านสิุขภาพที่่�
สิ่งมอบให้แก่ผู้้้ริับบริิการิไดุ้
อย่างที่ันที่่วงที่่ในทีุ่กคริั�ง
อย่างไริ้ข่ดุจำำากัดุ 

มุ่ ง เ น้ น ผู้ ลิ ต ภั ณ ฑ์์ แ ล ะ 
บริิการินวัตกริริมจำากความ
ริ่วมมือกับพันธุมิตริเพื�อ
ริักษัาโริคซัึ่บซึ่้อน โริคอุบัติ
ใหม่ และโริคริ้ายแริงไป็
พ ริ้ อ ม กั บ ก า ริ พั ฒ น า
กริะบวนการิริักษัาท่ี่�คริบ
ถืว้น เพื�อสิริา้งป็ริะสิบการิณ์
ที่่� เป็็นเลิศแก่ผู้้้ริับบริิการิ
และผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยทุี่กกลุ่ม 

มุง่เนน้นวตักริริมดุา้นบริกิาริ
สิุขภาพแบบสิหสิาขาที่่�ตอบ
โจำที่ย์วิถื่ช่วิตสิมัยใหม่ที่่�ริัก
สิุขภาพเชิงป็้องกัน 

มุ่งเน้นการิกริะตุ้นจำิตสิำาน่ก
แก่บุุคลากริในองค์กริ โดุย
เพิ�มที่ักษัะและแนวคิดุที่่�
สิำา คัญ่สิำาหริั บการิสิริ้ า ง 
น วั ต ก ริ เพื� อ ก า ริพัฒนา
นวัตกริริม สิำาหริับการิให้
บ ริิ ก า ริ แ ล ะสินอ งต อบ 
ความต้ อ งการิของผู้้้ ริั บ
บริิการิอย่างสิร้ิางสิริริค์ 

มุ่ ง เ น้ นนวั ตก ริ ริมสิ ร้ิ า ง
บริริยากาศที่่� เป็็นมิตริต่อ 
สิิ�งแวดุลอ้มและอำานวยความ
สิะดุวก เพื�อสินบัสินนุการิให้
บริิการิในสิถืานที่่�จำริิงและใน
ริ้้ป็แบบโริงพยาบาลเสิมือน 
(Virtual Hospital) 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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วัฒนธุรรมนวัตั้กรรม (Innovation Culture)   

วฒันธุริริมนวตักริริมเป็น็วถิืป่็ฏิบิตัแิละแนวที่างการิที่ำางานเพื�อใหเ้กดิุนวตักริริมและการิเป็ล่�ยนแป็ลงองค์กริเพื�อตอบสินองตอ่ความตอ้งการิ
ของผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ยที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ โดุยการิบริิหาริจำัดุการิวัฒนธุริริมนวัตกริริมจำะช่วยให้เกิดุสิภาพแวดุล้อมที่่�สิ่งเสิริิมและสินับสินุนให้
เกิดุนวัตกริริม เกิดุความเข้าใจำและการิยอมริับจำากบุคลากริภายในองคก์ริ จำนสิามาริถืนำานวัตกริริมดุังกล่าวไป็ป็ริะยกุต์ใช้ในกริะบวนการิ
ที่ำางานจำริิงไดุ้อย่างยั�งยืน ซึ่่�ง BDMS ให้ความสิำาคัญ่กับการิสิร้ิางวัฒนธุริริมนวัตกริริมภายในเคริือข่ายผู้่าน 3 กิจำกริริมหลัก ไดุ้แก่  
1. BDMS Innovation Acceleration 
2. BDMS Award 2022 
3. BDMS Innovator 

สิำาหริับริายละเอ่ยดุของแต่ละกิจำกริริม ม่ดุังต่อไป็น่� 
1. BDMS Innovation Acceleration 
BDMS Innovation Acceleration เป็็นกิจำกริริมการิบ่มเพาะกริะบวนการิคิดุเชิงนวัตกริริมให้กับบุคลากริภายในเครืิอข่าย BDMS ทัี่�ง 
โริงพยาบาลและองค์กริสินับสินุนการิพยาบาล เพื�อให้บุคลากริเข้าใจำถื่งความสิำาคัญ่ของการิสิร้ิางนวัตกริริมและแนวคิดุในการิพัฒนา
นวัตกริริมให้เกิดุข่�นในองค์กริ โดุยกิจำกริริมดุังกล่าวยังช่วยให้บุคลากริไดุ้เล็งเห็นถื่งความต้องการิของล้กค้าและเข้าใจำปั็ญ่หาของล้กค้าซึ่่�ง
จำะนำาไป็สิ้่การิพัฒนานวัตกริริม สิำาหริับการิบ่มเพาะและผู้ลักดุันการิคิดุเชิงนวัตกริริมดุำาเนินการิผู้่านหลายกิจำกริริม ดุังน่�

1.1 การจัดำอำบรมนวัตั้กรรมสำาหรับแตั้่ละกลุ่มอำงคั์กร 
ริป้็แบบการิที่ำางานและวฒันธุริริมของแตล่ะองค์กริตา่งมล่กัษัณะเฉพาะที่่�แตกตา่งกนัออก
ไป็ ตามบริิบที่สัิงคม สิภาพแวดุล้อม และกลุ่มล้กค้า ที่ำาให้แต่ละองค์กริม่ความต้องการิ
นวัตกริริมและริ้ป็แบบนวัตกริริมที่่�เหมาะสิมต่อการิใช้งานจำริิงที่่�แตกต่างกัน ดุังนั�นการิ 
จำดัุอบริมนวตักริริมใหก้บัแตล่ะองคก์ริอยา่งจำำาเพาะจำะชว่ยใหบ้คุลากริสิามาริถืวเิคริาะห์ถืง่
ป็ญั่หาในกริะบวนการิที่ำางานไดุอ้ยา่งเฉพาะเจำาะจำงและเขา้ใจำถืง่จำดุุแขง็ จำดุุออ่นขององคก์ริ 
นำามาซึ่่�งการิพัฒนานวัตกริริมอย่างถื้กต้องและตริงตามเป็้าหมาย นอกจำากน่� การิเข้าไป็ม่
สิ่วนริ่วมในการิพัฒนานวัตกริริมภายในองค์กริ ที่ำาให้ BDMS เล็งเห็นถื่งการินำาโอกาสิมา
ต่อยอดุจุำดุแข็งและกำาจำัดุจุำดุอ่อนของแต่ละองค์กริไดุ้อย่างถื้กต้องแม่นยำายิ�งข่�น ขณะ
เดุ่ยวกันบุคลากริก็มค่วามริ้้ ความเข้าใจำ และความสิามาริถืในการิพัฒนานวัตกริริมที่่�ตอบ
โจำที่ย์การิที่ำางานและสิามาริถืแก้ไขป็ัญ่หาที่่�เกิดุข่�นไดุ้อย่างม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพ นำาไป็สิ้่การิใช้
งานนวัตกริริมดุังกล่าวไดุ้อย่างยั�งยืน

1.2 การจัดำตั้ั�งเคัรือำข่ายนวัตั้กรรม BDMS 
การิจัำดุตั�งเครืิอข่ายนวัตกริริมเป็็นการิริวมกลุ่มของบุคลากริผู้้้เก่�ยวข้องกับการิพัฒนา
นวตักริริมภายในองคก์ริเพื�อแลกเป็ล่�ยนป็ริะสิบการิณแ์ละความคดิุเหน็เก่�ยวกบัการิพฒันา
นวตักริริมภายในองค์กริ เนื�องจำากบุคลากริและตัวแที่นองค์กริจำากแต่ละหน่วยงานภายใน 
BDMS มท่ี่กัษัะ องคค์วามริ้ ้ริวมถืง่จำดุุแขง็และจำดุุออ่นของกริะบวนการิที่ำางานแตกตา่งกนั
ออกไป็ ดุังนั�นการิแลกเป็ล่�ยนข้อม้ลและความร้้ิซึ่่�งกันและกันจำ่งเป็็นป็ริะโยชน์ต่อสิมาชิก
ทีุ่กคนภายในเคริือข่าย นอกจำากน่� เคริือข่ายนวัตกริริมดุังกล่าวยังถืือเป็็นกริะบอกเสิ่ยงใน
การิป็ริะชาสัิมพันธุ์ข่าวสิาริ กิจำกริริม และโอกาสิการิพัฒนานวัตกริริมของ BDMS จำากที่ั�ง
ริะดุบัองคก์ริสิ้ส่ิว่นกลาง BDMS และสิ้ร่ิะดุบัองค์กริที่กุพื�นที่่� ที่ำาใหเ้กดิุการิสิื�อสิาริดุา้นการิ
พัฒนานวัตกริริมที่่�ม่ป็ริะสิิที่ธุิภาพและยั�งยืนมากยิ�งข่�น
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2. BDMS Award 2022 
BDMS Award เป็น็การิเป็ดิุพื�นที่่�เพื�อใหบุ้คลากริภายในเคริอืขา่ย BDMS ไดุแ้สิดุง
ศกัยภาพและผู้ลงานนวตักริริมที่่�มค่ณุคา่ต่อผู้้ม้ส่ิว่นไดุเ้สิย่ที่ั�งภายในและภายนอก
องค์กริ โดุยม่วัตถืุป็ริะสิงค์เพื�อให้บุคลากริเข้าใจำป็ริะเด็ุนป็ัญ่หาในกริะบวนการิ
ที่ำางานอยา่งชดัุเจำนอนันำามาซึ่่�งการิพฒันาโคริงการินวตักริริมและการิสิร้ิางสิริริค์
นวัตกริริมใหม่ภายใต้การิเลือกเคริื�องมือและเที่คโนโลย่อย่างเหมาะสิม ที่ั�งน่� 
โคริงการินวตักริริมที่่�เขา้ริว่ม BDMS Award ตอ้งมท่ี่่�มาและความสิำาคญั่ที่่�ชดัุเจำน 
ริวมที่ั�งม่หลักการิและเหตุผู้ลอ้างอิงอย่างเป็็นริะบบซึ่่�งสิามาริถืช่�ให้เห็นถื่ง 
ผู้ลกริะที่บจำากการิพัฒนาและป็ริับป็ริุงแก้ไขอันนำาไป็สิ้่ผู้ลลัพธุ์ของโคริงการิที่่�ม่
ป็ริะสิิที่ธุิภาพและความยั�งยืนขององค์กริอย่างเป็็นริ้ป็ธุริริม 

BDMS Award 2022 จำัดุข่�นภายใต้แนวคิดุ Healthcare Ecosystem โริงพยาบาลดุิจำิที่ัลที่่�ม่การิบ้ริณาการิเที่คโนโลย่ริะบบสิาริสินเที่ศ
เข้ากับบริิการิที่างการิแพที่ย์และกริะบวนการิที่ำางานภายในโริงพยาบาลเพื�อเพิ�มป็ริะสิิที่ธิุภาพในการิดุ้แลรัิกษัาผู้้้ป็่วยโดุยม่ผู้้้ป็่วยเป็็น
ศ้นย์กลาง พริ้อมที่ั�งอำานวยความสิะดุวก ความป็ลอดุภัย และสิริ้างป็ริะสิบการิณ์ที่่�ดุ่ให้กับผู้้้ริับบริิการิอันคำาน่งถื่งความยั�งยืนใน 3 มิติ  
ไดุ้แก่ มิติเศริษัฐกิจำ สิังคม และสิิ�งแวดุล้อม โดุยในป็ีน่�แบ่งการิป็ริะกวดุออกเป็็น 3 หมวดุ ไดุ้แก่  

Smart Healthcare 
นวัตกริริมที่่�ม่บที่บาที่ต่อกริะบวนการิริักษัาพยาบาลริ้ป็แบบใหม่อย่างม่คุณค่า
และสิามาริถืตอบสินองความต้องการิไดุ้ในทีุ่กมิติ

โคริงการิ NPI: ริะบบป้็องกันแผู้ลกดุที่ับ ซึ่่�งเป็็นการิพัฒนานวัตกริริมผู้ลิตภัณฑ์์เต่ยง
อจัำฉริยิะ ซึ่่�งมร่ิะบบเซึ่น็เซึ่อริต์ริวจำวดัุแริงกดุและริะบบที่่�ชว่ยพลกิตวัผู้้ป้็ว่ย เพื�อป็อ้งกนั
การิเกิดุแผู้ลกดุที่ับไดุ้ผู้่านการิใช้เที่คโนโลย่ Sensorization of things (SoT) และ
ป็ริะมวลผู้ลดุ้วยริะบบ AI จำากการิดุำาเนินการิใชน้วัตกริริมที่่�ถ้ืกพัฒนาข่�น ที่ำาให้สิามาริถื
ดุแ้ลผู้้ป้็ว่ยไดุ้อย่างมป่็ริะสิทิี่ธิุภาพ ลดุอัตริาการิเกิดุแผู้ลกดุทัี่บในผู้้ป้็ว่ยไดุ้อย่างมนั่ยยะ
สิำาคัญ่และลดุอัตริากำาลังในการิดุ้แลผู้้้ป็่วย ภายใต้กริอบความป็ลอดุภัยและ
ป็ริะสิิที่ธิุภาพในการิให้บริิการิที่างการิแพที่ย์สิ้งสิุดุ

Patient Experience 
นวตักริริมการิส่ิงมอบการิบริกิาริผู้้ป่้็วยดุ้วยไมตริจิ่ำตอนันำามาซึ่่�งป็ริะสิบการิณ์ที่่�ดุ่
ต่อโริงพยาบาล 

โคริงการิ Effect of Transdermal Microneedle Patch with NSAID in 
Osteoarthritic Knee ซึ่่�งเป็็นนวัตกริริมการิออกแบบ Microneedle สิำาหริับการิ 
นำาสิ่งยาในริ้ป็แบบของแผู้่นแป็ะเข็มขนาดุนาโน ซึ่่�งสิามาริถืนำาสิ่งยาเข้าสิ้่ข้อเข่าผู้้้ป็่วย 
ที่ดุแที่นการิใช้ป็ลายเข็มฉ่ดุลงข้อเข่า ซึ่่�งจำากงานวิจำัยพบว่า Microneedle สิามาริถื 
นำาส่ิงยาไดุอ้ยา่งม่ป็ริะสิิที่ธุภิาพเที่ย่บเที่า่กบัการิใชเ้ขม็ฉดุ่ และเมื�อนำานวตักริริมดุงักลา่ว
ไป็ใช้ในกริะบวนการิดุ้แลริักษัาผู้้้ป็่วยพบว่าผู้้้ป็่วยให้เสิ่ยงตอบริับเป็็นอย่างดุ่ เนื�องจำาก
ไม่เกิดุอาการิเจ็ำบป็วดุริะหว่างการิที่ำาหัตถืการิ ที่ำาให้เกิดุกริะบวนการิดุ้แลริักษัาที่่� 
ต่อเนื�องและม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพอย่างยั�งยืน

Earth Healthcare 
นวัตกริริมอันคำาน่งถื่งสิภาพแวดุล้อมและสิะที่้อนการิอนุริักษั์อย่างยั�งยืน  
ที่ั�งภายในองค์กริและสิังคมสิ่วนริวม 

โคริงการิ Food Waste Machine เป็็นการิพัฒนานวัตกริริมผู้ลิตภัณฑ์์เคริื�องย่อยขยะ
เศษัอาหาริไดุ้จำากห้องพกัผู้้ป้็ว่ย หอ้งอาหาริญ่าติของโริงพยาบาลให้เป็น็ป็ุ�ยอนิที่ริย์่เพื�อ
ใชใ้นการิดุแ้ลตน้ไมภ้ายในโริงพยาบาล และมอบใหกั้บเกษัตริกริในชมุชนตา่งๆ บริเิวณ
ใกล้เคย่งโริงพยาบาล โดุยเคริื�อง Food Waste Machine 1 เคริื�องสิามาริถืผู้ลิตป็ุ�ยไดุ้
ป็ริะมาณ 1,077 กิโลกริัมต่อป็ีและลดุขยะเศษัอาหาริไดุ้ 6,055 กิโลกริัมต่อป็ี ป็ัจำจำุบัน
นวัตกริริมเคริื�องย่อยขยะเศษัอาหาริดัุงกล่าวถื้กพัฒนาจำนม่ลักษัณะที่่�ม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพ
ในการิใช้งานโดุยใช้พลังงานธุริริมชาติจำากแสิงอาที่ิตย์ ริวมถื่งอย้่ในกริะบวนการิ 
ดุำาเนินการิขยายผู้ลเพื�อให้เกิดุการิใช้งานภายในหน่วยงานเคริือข่าย BDMS และ 
ขยายผู้ลในเชิงพาณิชย์ต่อไป็ในอนาคต  
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การิป็ริะกวดุป็ริะจำำาป็ี 2565 ม่โคริงการินวัตกริริมที่่�ลงที่ะเบ่ยน 
เข้าร่ิวม 124 โคริงการิ และผู่้านกริะบวนการิฝึึกอบริมดุ้านนวตักริริม 
และคัดุกริองจำนเหลือ 30 โคริงการิที่่�สิามาริถืตอบสินองกลยุที่ธุก์าริ
พัฒนานวัตกริริมไดุ้อย่างม่ป็ริะสิิที่ธุิภาพ ซึ่่�งสิามาริถืขยายผู้ลเพื�อ
ป็ริะยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ไดุ้ ที่ั�งน่� โคริงการิที่่�ไดุ้ริับริางวัลชนะเลิศ
ของแต่ละหมวดุจำะไดุร้ิบัสิิที่ธุคัิดุเลือกเพื�อนำาเสินอตอ่คณะผู้้บ้ริหิาริ 
BDMS เพื�อชิงริางวัล President Award พริ้อมเงินริางวัลจำาก
กริริมการิผู้้้อำานวยการิใหญ่่ของ BDMS ต่อไป็ 

3. BDMS Innovator  
BDMS ใหค้วามสิำาคญั่กบัการิสิริา้งคนใหม้ศั่กยภาพ ริวมที่ั�งสิง่เสิริมิ
ความสิามาริถืของบุคลากริในดุ้านนวัตกริริม จำ่งเป็็นท่ี่�มาของ
ตำาแหน่ง BDMS Innovator หรืิอนวัตกริองค์กริ ซึ่่�งมอบให้กับ
บุคลากริที่่�ม่ความสิามาริถืดุ้านนวัตกริริมและม่สิ่วนริ่วมในการิ
พัฒนาโคริงการินวัตกริริมอย่างต่อเนื�อง โดุยริางวัลดัุงกล่าว
นอกจำากจำะเป็น็การิป็ริะกาศเกย่ริตคุิณเชดิุชค้วามสิามาริถืและเพื�อ
เป็็นขวัญ่และกำาลังใจำให้กับบุคลากริผู้้้พัฒนานวัตกริริมอย่าง 
ต่อเนื�องแล้ว ยังเป็็นการิสิริ้างเคริือข่ายนวัตกริริมให้เกิดุข่�นภายใน
เคริือ BDMS ที่ั�วป็ริะเที่ศ ผู้่านการิจำัดุกิจำกริริมพบป็ะของเหล่า
บุคลากริดุ้านนวัตกริริมภายในเคริือ BDMS โดุยในป็ี 2565 ม่
บุคลากริที่่�ผู่้านการิคัดุเลือก จำำานวน 20 คน ซึ่่�งไดุ้มก่าริจัำดุกิจำกริริม
พบป็ะแลกเป็ล่�ยนป็ริะสิบการิณ์และจัำดุอบริมการิพัฒนานวัตกริริม
ขั�นส้ิง เพื�อให้บุคลากริกลุ่มดุังกล่าวไดุ้เป็็นผู้้้นำาดุ้านการิขับเคลื�อน
นวัตกริริมและเป็็นพ่�เล่�ยงให้กับบุคลากริที่่านอื�น ๆ ต่อไป็  
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การจัดำการคัวามร้�นวัตั้กรรม  
(Innovation Knowledge Management)

การิจำดัุการิความริ้น้วตักริริมภายในเคริอืขา่ย BDMS ม่วตัถืปุ็ริะสิงค์
เพื�อบม่เพาะแนวคดิุและสิง่ตอ่ความร้้ิดุา้นกริะบวนการิจำดัุการิและ
เคริื�องมือที่่�จำำาเป็็นต่อการิพัฒนานวัตกริริมแก่บุคลากริ ซึ่่�งจำะช่วย
ให้บุคลากริสิามาริถืเล็งเห็นถื่งป็ัญ่หาท่ี่�ต้องการิแก้ไขจำนสิามาริถื
ออกแบบนวัตกริริมเพื�อแก้ป็ัญ่หาและตอบสินองความต้องการิไดุ้
อยา่งตริงเป้็าหมาย เมื�อสิามาริถืวิเคริาะห์กริะบวนการิจำนที่ริาบว่า
ต้องม่การิแก้ไขหริือนำานวัตกริริมชนิดุใดุเข้ามาช่วยที่ำางานแล้ว จำ่ง
เป็็นการิอบริมให้บุคลากริสิามาริถืออกแบบนวัตกริริมไดุ้อย่างม่
ป็ริะสิทิี่ธุภิาพและชว่ยสินับสินุนการิพัฒนานวตักริริม ที่ั�งในริป้็แบบ
นวตักริริมผู้ลติภณัฑ์ ์นวตักริริมกริะบวนการิ และนวตักริริมโมเดุล
ธุุริกิจำ ซึ่่�งการิจำัดุอบริมความริ้้นวัตกริริมม่ทัี่�งแบบออนไซึ่ต์และ
ออนไลน์ เพื�อให้เกิดุการิเข้าถื่งองค์ความร้้ิไดุ้อย่างทัี่�วถ่ืงและม่
ป็ริะสิิที่ธิุภาพ โดุยในปี็ 2565 ม่จำำานวนเนื�อหาดุ้านนวัตกริริม
มากกว่า 15 บที่เริย่น และม่บุคลากริภายในเคริือข่าย BDMS เข้า
ร่ิวมอบริมกว่า 1,000 คน

Startup Pitching 

เพื�อเป็็นการิเพิ�มศักยภาพและขยายข่ดุความสิามาริถืขององค์กริ
ดุ้านนวัตกริริม ที่าง BDMS จำ่งเป็ิดุโอกาสิให้บริิษััที่สิตาริ์ที่อัพซึ่่�ง
เป็็นองค์กริภายนอกที่่�ม่ความเช่�ยวชาญ่ดุ้านเที่คโนโลย่และ
นวัตกริริมเข้ามาริ่วมกิจำกริริม Startup Pitching for Smart 
Hospital 2022 ซึ่่�งเป็็นการิเปิ็ดุพื�นท่ี่�ให้บริิษััที่สิตาร์ิที่อัพใน
ป็ริะเที่ศไที่ยไดุ้ม่โอกาสิแสิดุงศักยภาพดุ้านนวัตกริริมอย่างเต็มที่่� 
ริวมถื่งเป็็นกิจำกริริมที่่�เปิ็ดุมุมมองนวัตกริริมยุคใหม่ให้กับบุคลากริ
ภายในของ BDMS ให้สิามาริถืนำาแนวคิดุนวัตกริริมจำากภายนอก
มาป็ริะยุกต์ใช้เพื�อเพิ�มป็ริะสิิที่ธิุภาพการิที่ำางานในกริะบวนการิ
ที่ำางานภายใน โดุยมบ่ริษิัทัี่สิตาร์ิตอปั็ ภายในป็ริะเที่ศให้ความสินใจำ
และเขา้ริว่มคดัุเลอืกมากกวา่ 40 บริษิัทัี่ ซึ่่�งจำากกจิำกริริมดุงักลา่วม่ 
5 บริิษััที่สิตาร์ิที่อัพที่่�ไดุ้ริับริางวัลในแต่ละหมวดุ ไดุ้แก่ บริิษััที่ 
MEDcury ไดุร้ิบัริางวลั Data Analysis for Healthcare Service 
บริิษัทัี่ Nabsolute ไดุ้รัิบริางวัล Innovative Medical Product 
บริษิัทัี่ Wellexp ไดุร้ิบัริางวลั Innovation for Health Operation 
บริิษััที่ CleanTech & Beyond ไดุ้ริับริางวัล Real Time 
Monitoring for Proactive Health และบริิษััที่ Osseolabs  
ไดุ้ริับริางวัล Popular Vote ซึ่่�งแต่ละบริิษััที่ที่่�ไดุ้ริับริางวัลนั�น  
ไดุ้ริับเงินริางวัลม้ลค่า 50,000 บาที่ พร้ิอมโอกาสิในการิเข้า
ร่ิวมพัฒนานวัตกริริมกับองค์กริภายในเคริือ BDMS ต่อไป็
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โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

การบริห้ารจััดการห้่วงโซ่อุปทานถึือเป็นกระบวนการสัำาคุัญในการดำาเนินธ์ุรกิจัขององค์ุกร	 เนื�องจัากม่ผู้ลต่อการสัร้างคุวาม 
พึงพอใจัและตอบสันองคุวามต้องการของผู้้้ม่ส่ัวนได้เส่ัย	 ซึ�งการบริห้ารห่้วงโซ่อุปทานอย่างม่คุวามรับผิู้ดชอบและคุำานึงถึึง
ประเด็นด้านคุวามยั�งยืนทางสิั�งแวดล้อม	สัังคุม	และบรรษัทภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	จัะช่วย
เพิ�มโอกาสัและลดคุวามเสั่�ยงทางธุ์รกิจั	ตลอดจันเป็นการสัร้างคุวามสััมพันธ์์กับผู้้้ม่สั่วนได้เส่ัยตลอดห่้วงโซ่อุปทาน	อย่างม่
ประสิัทธ์ภิาพ	พร้อมทั�งเปน็การยกระดับขีดคุวามสัามารถึในการแข่งขัน	ส่ังเสัริมการเติบโตและคุวามยั�งยืนขององคุก์รกับคุ่้คุา้
ไปพร้อมกัน	  

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

4.4, 5.1, 8.3, 8.7, 9.4 และ 12.7   

การจัดำการห่วงโซ่อำุปที่านอำย่างรับผู้ิดำชอำบ    

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เป้ีาหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

100%
ของจำัดุลำาดุับความสิำาคัญ่ของค้่ค้าลำาดุับที่่� 1
 เพื�อการิดุำาเนินงานตามกริอบความยั�งยืน

ของห่วงโซ่ึ่อุป็ที่าน  

100% 
ของจำัดุลำาดุับความสิำาคัญ่ของค้่ค้าลำาดุับที่่� 1
 เพื�อการิดุำาเนินงานตามกริอบความยั�งยืน

ของห่วงโซึ่่อุป็ที่าน 
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ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่ (Key Performance Dashboard) 

100%
ของคุ้่คุ้าธ์ุรกิจัลงนามรับทราบจัรรยาบรรณคุ้่คุ้า

(BDMS	Supplier	Code	of	Conduct)

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach) 

คัวามยั�งยืนขอำงห่วงโซ่ึ่อำุปีที่าน 
BDMS ในฐานะผู้้น้ำาเคริอืขา่ยที่างการิแพที่ย ์มุง่สินบัสินนุนโยบายภาคริฐัที่่�ผู้ลกัดุนัใหป้็ริะเที่ศไที่ยเป็น็ศน้ยก์ลางการิบริกิาริที่างการิแพที่ย ์
(Medical Hub) ดุ้วยการิบริิหาริจำัดุการิห่วงโซึ่่อุป็ที่านเพื�อส่ิงมอบสิินค้าและบริิการิที่่�ม่ความป็ลอดุภัยแก่ผู้้้ใช้บริิการิ ภายใต้นโยบาย 
จำัดุซึ่ื�อจำัดุจำ้างและการิบริิหาริความเสิ่�ยงดุ้านความยั�งยืนตลอดุห่วงโซึ่่อุป็ที่าน ริวมถื่งจำัดุที่ำาค่้มือจำริิยธุริริมและแนวที่างป็ฏิิบัติสิำาหริับค้่ค้า 
เพื�อใหก้ริะบวนการิจำดัุซึ่ื�อเป็็นไป็อยา่งโป็ริง่ใสิ สิอดุคลอ้งตามมาตริฐานสิากลและขอ้กำาหนดุดุา้นคุณภาพสินิคา้และการิใหบ้ริกิาริ ริวมทัี่�ง
ป็้องกันความเสิ่�ยงดุ้านสิิ�งแวดุล้อมและสิังคม ไป็พริ้อมกับการิพัฒนาความสิัมพันธุ์กับลก้ค้าและผู้้้ใช้บริิการิอย่างยั�งยืน 

การจัดำซึ่ื�อำจัดำหาสินคั�าและบริการ 
BDMS กำาหนดุให้ BDMS Central Procurement Department ที่ำาหน้าที่่�จัำดุซึ่ื�อจัำดุหาสิินค้าและบริิการิที่่�เก่�ยวข้องกับการิแพที่ย์ 
(Medical) และไม่เก่�ยวข้องกับการิแพที่ย์ (Nonmedical) ให้กบักลุม่โริงพยาบาลของ BDMS ภายในป็ริะเที่ศ ริวมถืง่ธุรุิกิจำ Share Service 
ดุ้านเที่คโนโลย่สิาริสินเที่ศ ขณะที่่�บริิษัทัี่ เนชั�นแนล เฮลที่์แคริ์ ซึ่ิสิเที่็มสิ์ จำำากัดุ (National Healthcare Systems Company Limited: 
N Health) ซึ่่�งเป็็นบริิษััที่ในเครืิอ BDMS ที่ำาหน้าที่่�จัำดุหาสิินค้าและบริิการิที่่�เก่�ยวข้องกับการิแพที่ย์ (Medical) และไม่เก่�ยวข้องกับ 
การิแพที่ย์ (Nonmedical) ให้กับกลุ่มโริงพยาบาลในเคริือที่่�ต่างป็ริะเที่ศและกลุม่สินับสินุนธุุริกิจำโริงพยาบาลของ BDMS

ปีระเภที่สินคั�าและบริการที่่� BDMS Central Procurement จัดำซึ่ื�อำจัดำหาให�แก่เคัรือำ BDMS1 

กลุ่มยา  
(Medicine) 

กลุ่มสินคั�าเที่คัโนโลย่ 
(IT) 

กลุ่มเวช่ภัณฑุ์  
(Medical Supply)  

กลุ่มงานบริการ 
(Service) 

กลุ่มอำุปีกรณ์ที่างการแพัที่ย์ 
(Medical Equipment) 

กลุม่งานก่อำสร�าง 
(Construction) 

กลุ่มสินคั�าที่ั�วไปี 
(General Supply) 

กลุม่ผู้ลิตั้ภัณฑุ์ที่่�เก่�ยวข�อำงกับ
โรคัโคัวิดำ-19 

(COVID-19 Related) 

1ไม่มีการเปลี�ยนแปลงข้อ่งประเภที่สิำนค้์าและบริการทีี่� จััดซืึ่�อ่จััดหาจัากค่่์ค้์าให้แก่เค์รือ่ BDMS รวมถ่ึงโค์รงสำร้างและการบริหารจััดการห่วงโซ่ึ่อุ่ปที่านในปี 2565
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นโยบายการจัดำซึ่ื�อำจัดำจ�างและจรรยาบรรณคั้่คั�า 

BDMS Central Procurement Department ดุำาเนินการิจำัดุซึ่ื�อจำัดุจ้ำางตามนโยบายการิจำัดุซึ่ื�อจำัดุจำ้างและที่ำาการิสิื�อสิาริจำริริยาบริริณ 
ค้ค่า้แก่ค้ค้่าทุี่กริาย เพื�อสินับสินุนและพัฒนาความร่ิวมมือกับค่้ค้าในการิป็ฏิิบัตติามแนวที่างที่่�สิอดุคล้องกับนโยบายการิพัฒนาอย่างยั�งยืน
ตลอดุห่วงโซึ่่อุป็ที่าน 

นโยบายการจัดำซึ่ื�อำจัดำจ�าง BDMS
นโยบายการิจำัดุซึ่ื�อจำัดุจำ้างของ BDMS กำาหนดุข่�น เพื�อให้กริะบวนการิจำัดุซึ่ื�อจำัดุจำ้างเป็็นไป็อย่างถื้กต้องสิมบ้ริณ์ ริักษัาความลับที่างการิค้า 
สิอดุคล้องตามข้อกำาหนดุ และม่ป็ริะสิิที่ธุิภาพ ริวมถื่งมุ่งสิ่งเสิริิมการิจัำดุหาสิินค้าที่่�เป็็นมิตริกับสิิ�งแวดุล้อม โดุย BDMS Central 
Procurement Department ม่หน้าที่่�ริับผิู้ดุชอบดุังน่�

จรรยาบรรณคั้่คั�า BDMS
จำริริยาบริริณค้่ค้า (Supplier Code of Conduct) กำาหนดุข่�นเพื�อเสิริิมสิริ้างความสิัมพันธ์ุกับค้่ค้าและสิริ้างคุณค่าที่่�ยั�งยืนแก่ผู้้้ม่สิ่วนไดุ้
เสิ่ยทีุ่กริายที่ั�งภายในและภายนอกองค์กริ โดุยคริอบคลุมที่ั�งมิติเศริษัฐกิจำ สัิงคม สิิ�งแวดุล้อม และการิกำากับดุ้แล เพื�อให้เกิดุการิพัฒนา
อย่างต่อเนื�องตลอดุห่วงโซ่ึ่อุป็ที่าน ซ่ึ่�งหากม่กริณ่ฝึ่าฝ้ึนข้อป็ฏิิบัติของจำริริยาบริริณค่้ค้าและสิ่งผู้ลกริะที่บต่อการิดุำาเนินธุุริกิจำของเคริือ 
BDMS ที่างค้่ค้าอาจำถื้กพิจำาริณาถือดุถือนริายชื�อในที่ะเบ่ยนบัญ่ช่ริายชื�อค้่ค้าที่่�ไดุ้รัิบการิอนุมัติริับริอง (Approved Vendor List: AVL) 
ในริะบบจัำดุซึ่ื�อจำัดุจำ้าง

จริยธุรรมที่างธุุรกิจ  
(Business Ethics)

แรงงานและสิที่ธุิมนุษยช่น  
(Labor Practice and Human Rights) 

อำาช่ว่อำนามัยและคัวามปีลอำดำภัย  
(Occupational Health and Safety)

สิ�งแวดำล�อำม  
(Environment)

การม่ส่วนร่วมพััฒนาสังคัม  
(Social Development Participation) 

ตั้ิดำตั้ามการปีฏิิบัตั้ิตั้ามจรรยาบรรณคั้่คั�า  
(Supplier Code of Conduct)  

คััดำเลือำกคั้่คั�า 
คัดุเลือกค้่ค้าโดุยคณะที่ำางานจำัดุซึ่ื�อจำัดุจำ้างแบบบ้ริณาการิ 
(Integrated Buying Team) โดุยม่ม้ลค่าซึ่ื�อขายสิินค้าหริือบริิการิ
ตั�งแต่ 1ล้านบาที่ข่�นไป็ ซึ่่�งป็ริะกอบดุ้วยผู้้ใ้ช ้ผู้้ร้ิบัผู้ดิุชอบจัำดุซึ่ื�อจำดัุหา 
และผู้้้เช่�ยวชาญ่ในสิินค้าหริือบริิการินั�น เพื�อจำัดุการิป็ริะม้ลแข่งขัน
ริาคา (Competitive Bidding) โดุยใช้วิธุ่การิวิเคริาะห์คุณค่า 

(Value Analysis)  

จัดำซึ่ื�อำจัดำหาอำย่างเปี็นมิตั้รตั้่อำสิ�งแวดำล�อำม  
จัำดุซึ่ื�อจัำดุหาอย่างเป็็นมิตริต่อสิิ�งแวดุล้อม (Green Procurement) 
ให้ความสิำาคัญ่กับสิินค้าฉลากเข่ยว (Green Label) และคำาน่งถื่ง
การิจัำดุหาผู้ลิตภณัฑ์ภ์ายในป็ริะเที่ศ ตลอดุจำนสิื�อสิาริและสิง่เสิริมิให้
ค้ค่า้อนรุิกัษัแ์ละใชท้ี่ริพัยากริอยา่งคุม้คา่ในกริะบวนการิผู้ลติหริอืให้
บริิการิ 

ข้�นที่ะเบ่ยนคั้่คั�าใหม่ 
ข่�นที่ะเบย่นค้ค่า้ใหมใ่นริะบบที่ะเบย่นค้ค่า้ที่่�ไดุผู่้้านการิอนมุตัริิบัริอง 
(Approved Vendor List: AVL) ซึ่่�งมก่าริที่บที่วนและป็ริับป็ริุงให้
เป็็นป็ัจำจำุบันอย่างสิมำ�าเสิมอ 

ปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัตั้ิงาน 
ป็ริะเมินผู้ลการิป็ฏิบัิตงิานของค้ค้่าอย่างเป็น็ริะบบ (Supplier Audit 
and Supplier Evaluation) และสินับสินุนการิวัดุผู้ลและติดุตาม
การิดุำาเนินงานตามมาตริการิที่่�กำาหนดุอย่างต่อเนื�อง เพื�อความ

คริอบคลุมและลดุความเสิ่�ยงในการิดุำาเนินธุุริกิจำ 
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ช่่อำงที่างร�อำงเรียน แจ�งเบาะแส และรับฟื้ังคัวามคัิดำเห็นจรรยาบรรณคั้่คั�า BDMS 
จำริริยาบริริณค้่ค้าไดุ้ริะบุสิิที่ธุิของค่้ค้าของบริิษััที่ทีุ่กริายให้สิามาริถืสิอบถืามข้อม้ล แจำ้งเบาะแสิ หริือริ้องเร่ิยนการิกริะที่ำาที่่�ละเมิดุ หริือ
สิงสิัยว่าไม่เป็็นไป็ตามข้อกำาหนดุ จำริริยาบริริณ หริือนโยบายกำากับดุ้แลกิจำการิของบริิษััที่ โดุยสิามาริถืสิ่งริายละเอ่ยดุหลักฐานผู้่าน 
ช่องที่าง ดุังน่� 

การบริหารจัดำการคัวามยั�งยืนในห่วงโซึ่่อำุปีที่าน 

BDMS กำาหนดุกลยุที่ธ์ุและแนวที่างบริิหาริจัำดุการิห่วงโซ่ึ่อุป็ที่านอย่างยั�งยืนริ่วมกับค้่ค้า ซึ่่�งคริอบคลุมกริะบวนการิข่�นที่ะเบ่ยนบัญ่ช่ 
ริายชื�อค้ค่า้ท่ี่�ไดุร้ิบัการิอนุมตั ิการิป็ริะเมินความเส่ิ�ยงดุว้ยเกณฑ์์ดุ้านความยั�งยนื โดุยเฉพาะกลุม่ค้ค้่าหลักที่่�ไดุ้ริบัการิริะบุ และการิกำาหนดุ
แนวที่างการิพัฒนาผู้ลดุำาเนินงานให้เกิดุความยั�งยืนริ่วมกันตลอดุห่วงโซึ่่อุป็ที่าน 

กลยุที่ธุ์การบริหารจัดำการห่วงโซ่ึ่อำุปีที่าน 

การระบุคั้่คั�าหลัก (Critical Supplier)  

BDMS ริะบุค้่ค้าหลักโดุยพิจำาริณาตามกลุ่มผู้ลิตภัณฑ์์หริือบริิการิที่่�ม่ความสิำาคัญ่ และยอดุการิใช้จำ่าย (Spending Volume) ริวมไป็ถื่ง 
ค้ค่า้ท่ี่�พฒันานวตักริริมริว่มกนั ก่อนดุำาเนนิการิป็ริะเมนิความเสิ่�ยง กำาหนดุมาตริการิจำดัุการิ และดุำาเนนิโคริงการิเพื�อพฒันาศกัยภาพริว่ม
กันต่อไป็ 

ไปีรษณ่ย์ 
Process	Excellence	
(Central	Procurement	Department) 
บริษัท	กรุงเทพดุสัิตเวชการ	จัำากัด	(มห้าชน)	
2	ซอย	เพชรบุรี	47	แยก	10	แขวงบางกะปิ	เขตห้้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	10310

Strategy Level 
กลุ่มผู้ลิตภัณฑ์์หริือบริิการิที่่�สิำาคัญ่และ/
หริอืจำำาเป็น็ตอ่การิดุำาเนนิธุรุิกจิำในริะยะยาว 
เช่น กลุ่มยาควบคุม (Control Medicine 
Items) กลุม่เคริื�องมอืแพที่ยท์ี่่�มค่วามเสิ่�ยง
ต่อผู้้้ป็่วย 

Critical Level 
กลุม่ผู้ลติภณัฑ์ห์ริอืบริกิาริที่่�จำำาเป็น็ เฉพาะ
เจำาะจำงและม่ส่ิวนสิำาคัญ่ในการิดุำาเนินงาน
หลักในการิดุ้แลริักษัาผู้้้ป็่วย เช่น กลุ่มยา
และกลุม่เวชภัณฑ์์ 

Important Level 
กลุ่มผู้ลิตภัณฑ์์หรืิอบริิการิที่่�สินับสินุนการิ
ป็ฏิบิตังิานของบคุลากริที่างการิแพที่ย ์เช่น 
กลุ่มเที่คโนโลย่สิาริสินเที่ศ กลุ่มงาน
ก่อสิริ้าง 

จัดำการคัวามเส่�ยงและพััฒนา
คัวามยั�งยืนขอำงคั้่คั�า 
มุ่งเน้นการบริห้ารจััดการคุวาม
เส่ั�ยงด้านคุวามยั�งยืนของคุ่้คุ้า
ตามจัรรยาบรรณคุ่้คุา้และตดิตาม
ผู้ลดำา เนินงานผู้่านการตรวจั
ประเมินและโคุรงการร่วมมือกับ 
คุ้่คุ้า 

กลยุที่ธ์ุ

ตั้ัวอำย่างตั้ัวช่่�วัดำ
คัวามสำาเร็จ 

คุ่้คุ้าห้ลัก	 (Critical	Supplier)	
ทุกรายลงนามรับทราบและต้อง
ปฏิิบัติตามจัรรยาบรรณคุ่้คุ้าของ	
BDMS

การปีรับเข�าส้่ห่วงโซึ่่อำุปีที่าน
แบบดำิจิที่ัล 
มุ่งเน้นการจััดซื�อจััดห้าด้วยระบบ
ดิจิัทัลเพ่�อยกระดับประสิัทธิ์ภาพ
การดำาเนินงานและการวิเคุราะห้์
ข้อม้ลเพ่�อคุงคุวามได้เปรียบใน
การแข่งขัน	

การใช้ระบบดิจัิทัลเพ่�อจััดซื�อ
จััดห้าแบบไร้กระดาษ	(Paperless	
Purchase	Order:	Paperless	
PO)	

การมุ่งส้่คัวามเปี็นเลิศ 
ในการคัวบคุัมตั้�นทีุ่น 
มุ่งเน้นการคุวบคุุมต้นทุนอย่างม่
ประสัิทธ์ิภาพตลอดกระบวนการ
จััดซื�อจััดห้าสิันคุ้าและบริการใน
แต่ละประเภท	

ผู้ลดำาเนินงานด้านการสัร้างส่ัวน
ประห้ยัดจัากสิันคุา้และบริการท่�จััด
ซื�อจััดจั้าง

อำ่เมล 
BCPM_G1_BKK@bdms.co.th

โที่รศัพัท์ี่ 
0	2762	4000	ต่อ	7400 
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เกณฑุ์ดำ�านคัวามยั�งยืนสำาหรับการคััดำเลือำกและปีระเมินคั้่คั�า 

BDMS จำดัุซึ่ื�อจำดัุหาสินิคา้และบริิการิจำากค้ค่า้ใหมแ่ละค้ค่า้ป็จัำจำบุนัที่่�ข่�นที่ะเบย่นในบญั่ชร่ิายชื�อค้ค่า้ที่่�ไดุร้ิบัการิอนมุตั ิ(Approved Vendor 
List: AVL) ซึ่่�งต้องผู่้านกริะบวนการิป็ริะม้ลริาคาและการิป็ริะเมินตามเกณฑ์์ดุ้านความยั�งยืนท่ี่�กำาหนดุและสิอดุคล้องตามจำริริยาบริริณ 
ค้่ค้า โดุย BDMS จำะที่ำาการิติดุตามผู้ลดุำาเนินงานดุ้านความยั�งยืนของค้่ค้าอย่างต่อเนื�อง 

เกณฑุ์คัดัำเลือำกและปีระเมินคั้่คั�าดำ�านคัวามยั�งยืน

โคัรงการสร�างมาตั้รฐานและกำากับดำ้แลการใช่�ยาและเวช่ภัณฑุ์ (BDMS Standardize SKU) 

BDMS Central Procurement Department ดุำาเนนิการิพฒันาริะบบการิสิริา้งมาตริฐานการิจำดัุหมวดุหม่้ยา BDMS Standardize SKU 
โดุยเภสิัชกริเป็็นผู้้้ดุำาเนินการิตริวจำสิอบลักษัณะเฉพาะของยาจำากข้อมล้อ้างอิง เช่น Clinical Practice Guidelines (CPG), Lexicomp, 
Medscape ฯลฯ กอ่นเสินอริายการิยาที่่�เหมาะสิมในแตล่ะริะดุบัการิริกัษัาต่อแพที่ยท์ี่่�ป็ริ่กษัาและสิื�อสิาริไป็ยงัหนว่ยงาน CMO หลงัจำาก
นั�น แพที่ย์และเภสิัชกริดุำาเนินการิพิจำาริณาริายการิยาให้ไดุ้ริับการิอนุมัติเป็็นเภสัิชตำารัิบของ BDMS เพื�อให้เกิดุการิบริิหาริจำัดุการิค้่ค้าที่่�
มป่็ริะสิทิี่ธุภิาพและยกริะดุบัการิสิริา้งมาตริฐานการิกำากบัดุแ้ลการิใช้ยาและเวชภณัฑ์ ์เชน่ ยาสิำาหริบักลุม่ผู้้ป้็ว่ยเดุก็ที่่�นำ�าหนกันอ้ย ยาริกัษัา
โริคเริื�อริังที่่�ต้องริับป็ริะที่านต่อเนื�องเป็็นเวลานาน ยาที่างเลือกสิำาหรัิบผู้้้ป็่วยแพ้ยา ฯลฯ 

โคัรงการการส่งเสริมจัดำหาผู้ลิตั้ภัณฑุ์ภายในปีระเที่ศ 

BDMS Central Procurement Department ดุำาเนินการิการิสิ่งเสิริิมจำัดุหาผู้ลิตภัณฑ์์ภายในป็ริะเที่ศ เช่น Original to Generic และ 
Local Product โดุยใช้หลักเกณฑ์์ยาที่่�ม่คุณสิมบัติเหมือนกันหริือคุณภาพเที่่ยบเที่่า เพื�อลดุกริะบวนการิและต้นทีุ่นการิขนสิ่ง ตลอดุจำน
ใหค้วามสิำาคญั่กบัการิลดุการิป็ล่อยกา๊ซึ่เริอืนกริะจำก (Carbon Footprint) เพื�อที่ำาใหป้็ริมิาณกา๊ซึ่เริอืนกริะจำกสุิที่ธิุลดุลง (Carbon Offset) 
หรืิอที่ำาใหก้า๊ซึ่เริอืนกริะจำกสิทุี่ธิุเป็น็ศน้ย ์(Carbon Neutral) ริวมถืง่สินบัสินุนตำาแหน่งงานใหก้บัแริงงานในป็ริะเที่ศเพื�อเพิ�มป็ริะสิทิี่ธิุภาพ
การิดุำาเนินงานให้กับองค์กริ 

ดำ�านคุัณภาพั 
เช่น การิรัิบริองมาตริฐานดุ้าน
การิผู้ลิ ตห รืิอมาตริฐานที่่�
เก่�ยวข้อง เช่น GMP, PIC/S, 
ISO9001, ISO13485, มอก. 
หริือ CE Mark  

ดำ�านการกำากับดำ้แล 
เช่น ป็ฏิิบัติตามข้อกำาหนดุ ไม่
เป็ิดุเผู้ยข้อม้ลโดุยไม่ไดุ้ริับการิ
ยินยอม หริือม่จำริริยาบริริณ 
ค้่ค้าเพื�อสินับสินุนการิจัำดุซึ่ื�อ
จำัดุจำ้างอย่างยั�งยืน 

ดำ�านสังคัม 
เชน่ ดุำาเนนิงานตามข้อกำาหนดุ
ดุ้านแริงงานและหลักสิิที่ธิุ
มนุษัยชน ไดุ้ริับการิริับริอง
มาตริฐานดุ้านการิดุำาเนินงาน
อยา่งป็ลอดุภัย เชน่ ISO18001 
หริือ ISO45001 

ดำ�านสิ�งแวดำล�อำม 
เช่ น  ดุำา เ นิ น ก า ริ ต า ม ข้ อ 
กำาหนดุที่่�มุ่งลดุผู้ลกริะที่บต่อ 
สิิ�งแวดุล้อม หริือการิไดุ้ริับการิ
ริับริองมาตริฐานดุ้านการิ
จำั ดุ ก า ริ สิิ� ง แวดุล้ อ ม  เช่ น 
ISO14001 ห รืิอ Green 
Procurement ริวมไป็ถื่ง
ผู้ลิตภัณฑ์ท์ี่่�ไดุร้ิบัการิริบัริองวา่
เป็็นมิตริกับสิิ�งแวดุล้อม เช่น 
กริะดุาษั หริือเคริื� องแบบ
พนกังานที่่�ผู้ลติจำากวสัิดุรุิไ่ซึ่เคลิ 
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การสร�างคัวามผู้้กผู้ันและรักษาคัวามสัมพัันธุ์ร่วมกับคั้่คั�า 

โคัรงการเสริมสร�างคัวามสัมพัันธุ์ร่วมระหว่างคั้่คั�า
Supplier Meeting Top Management Workshop 
BDMS Central Procurement Department ดุำาเนินการิจัำดุ
กิจำกริริมเสิริิมสิริ้างความสิัมพันธุ์กับค้่ค้าในหัวข้อ “Supplier 
Meeting Top Management Workshop” ผู้า่นการิกำาหนดุแนวที่าง
การิที่ำางาน วางแผู้นพัฒนาการิบริิการิ แลกเป็ล่�ยนองค์ความริ้้ ความ
คิดุเห็น และข้อเสินอแนะ ตลอดุจำนเสิริิมสิร้ิางความสัิมพันธ์ุริ่วมกัน
เพื�อสิริา้งคณุคา่ที่่�ยั�งยนืที่ั�งในมิตเิศริษัฐกจิำ สิงัคม สิิ�งแวดุล้อม และการิ
กำากับดุ้แลตลอดุห่วงโซึ่่อุป็ที่าน 

ผู้ลการบริหารจัดำการห่วงโซึ่่อำุปีที่านขอำง BDMS ปีี 25652

คั้่คั�าตั้รงที่ั�งหมดำ 4,998 ราย  
(Total	Tier	1	Supplier)		

ท่�จััดซื�อจััดห้าสัินคุ้าและบริการอย่างต่อเนื�อง

4,998 ราย หรือำ 100%  
สััดส่ัวนจัำานวนคุ้่คุ้าท่�คุรอบคุลุม

และได้รับการสืั�อสัารจัรรยาบรรณคุ้่คุ้า

คั้่คั�าใหม่ 562 ราย
ได้รับการอนุมัติข้�นทะเบ่ยนบัญช่
รายชื�อคุ้่คุ้าตามเกณฑ์์ท่�กำาห้นด	

ร�อำยละ 100 
คุ้่คุ้าให้ม่ท่�ผู้่านเกณฑ์์การคุัดเลือก
ด้านคุวามยั�งยืนทั�งด้านคุุณภาพ	
สัิ�งแวดล้อม	และคุวามปลอดภัย	

คั้่คั�าสำาคัญั่ 
ที่ั�งหมดำ 182 ราย 

(Critical	Tier	1	Supplier)	
และม่สััดส่ัวนการจััดซื�อจััดห้า	

80% เท่ยบกับม้ลคุ่าการจััดซื�อ
จััดห้าสิันคุ้าและบริการทั�งห้มด

คั้่คั�าสำาคัญั่ที่่�ไม่ใช่่คั้่คั�าตั้รง
ที่ั�งหมดำ 67 ราย3 

(Critical	Non-tier	1	Supplier)	

16,000 ล�านบาที่  
ม้ลคุ่าการจััดซื�อจััดห้าสัินคุ้าและบริการทั�งห้มด	

4,998 ราย หรือำ 100%  
สััดส่ัวนคุ้่คุ้าท่�ลงนามรับรอง	

จัรรยาบรรณคุ้่คุ้า	(เท่ยบกับคุ้่คุ้าตรงทั�งห้มด)	

2 ค์รอ่บค์ลุมเฉุพิ่าะค่่์ค้์าในประเที่ศูไที่ย รวมถ่ึงธุุรกิจั Share Service ด้านเที่ค์โนโลยีสำารสำนเที่ศู 
3 ค์รอ่บค์ลุมเฉุพิ่าะกลุ่มค่่์ค้์าอี่กที่อ่ดหน่�งทีี่� ส่ำงมอ่บผลิติภัณฑ์์และบริการให้แก่กลุ่มค่่์ค้์าสำำ าคั์ญทีี่� ได้รับการระบุเท่ี่านั�น 
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โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

การบริห้ารจััดการคุวามสััมพันธ์์กับผู้้้ใช้บริการโรงพยาบาลอย่างม่ประสิัทธิ์ภาพจัะเอื�อให้้เกิดคุวามภักด่ต่อการใช้บริการของ
โรงพยาบาลและเพิ�มคุณุคุา่ให้้แกอ่งค์ุกรจัากการรกัษาและขยายฐานล้กคุา้ในระยะยาว	นอกจัากน่�	องคุก์รยงัสัามารถึขยายโอกาสั
ทางธ์ุรกิจัผู่้านการส่ังมอบบริการท่�ผู่้านการวิเคุราะห์้ข้อมล้ตามคุวามคุิดเห็้นของล้กคุ้าเพ่�อให้้ตรงต่อตามคุวามต้องการส้ังสัุด		

BDMS	เล็งเห็้นถึึงคุวามสัำาคุัญของการบริห้ารคุวามสััมพันธ์ก์ับผู้้้ใช้บริการทางการแพทย์	จัึงกำาห้นดโคุรงสัร้างการกำากับด้แล
และแนวทางการวิเคุราะห้์คุวามพึงพอใจัและคุวามต้องการของล้กคุ้าเพ่�อพัฒนาคุวามพึงพอใจัของผู้้้ใช้บริการโรงพยาบาล 
อย่างต่อเนื�อง	  

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

16.7    

ล้กคั�าสัมพัันธ์ุ    

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เป้ีาหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

คะแนนความพ่งพอใจำของล้กค้า ไม่น้อยกว่า 

85% 
คะแนนความพ่งพอใจำของล้กค้า เที่่ากับ 

92% 
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การตั้อำบสนอำง
(Responsiveness)

ให้บริิการิอย่างสิุภาพ เคาริพความเป็็น 
สิ่วนตัว เข้าใจำความต้องการิของผู้้้ป่็วย 
แสิดุงความต้องการิช่วยเหลืออย่างจำริิงใจำ 
และอธิุบายริายละเอ่ยดุให้เข้าใจำไดุ้ง่าย

การช่่�แจง
(Clarify)

ช่�แจำงและสิื�อสิาริข้อม้ลการิให้บริิการิ 
อย่างถื้กต้อง สิมบ้ริณ์ และสิามาริถืเข้าใจำ
ไดุ้ง่าย

คัำามั�นสัญ่ญ่า
(Promise)

การิให้สิัญ่ญ่าว่าจำะริักษัาและให้บริิการิ
อยา่งดุท่ี่่�สุิดุ ดุว้ยบคุลากริที่่�มค่วามสิามาริถื
และมค่วามป็ลอดุภัย 

กายภาพั
(Physical)

จำัดุกายภาพของพื�นที่่� ให้บริิการิโดุย
พิจำาริณาถื่ งสิิ� งอำานวยความสิะดุวก  
สิภาพแวดุล้อม ผู้ลิตภัณฑ์์ วิที่ยาการิ  
และกริะแสิข้อม้ลของผู้้้ใช้บริิการิ

คัวามยั�งยืน
(Sustainability)

ผู้ลลัพธุ์การิให้บริิการิที่่�ม่เสิถื่ยริภาพและ 
ม่มาตริฐานสิง้

คัวามสุขสบาย
(Delight)

การิให้บริกิาริอย่างตั�งใจำ ไริร้ิอยต่อ มค่วาม
ยืดุหยุ่น และม่ความสิมำ�าเสิมอ

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)  

การบริหารจัดำการล้กคั�าสัมพัันธ์ุ 
BDMS กำาหนดุให้บริิษััที่ในเคริือต้องบริิหาริจำัดุการิความสิัมพันธุ์กับล้กค้าอย่างเป็็นริะบบ โดุยแต่งตั�งคณะที่ำางานป็ริับป็ริุงบริิการิและ
ป็ริะสิบการิณ์ของผู้้้ป็่วย (Patient Experience Management Working Team) เพื�อริับผู้ิดุชอบในการิจำัดุการิความสัิมพันธุ์กับล้กค้า
ตามกลยุที่ธุ์การิพัฒนาความสิัมพันธุ์กับล้กค้าที่่�คริบทุี่กมิติของคุณภาพการิให้บริิการิ พริ้อมริายงานผู้ลการิดุำาเนินงานให้แก่ฝึ่ายคุณภาพ
การิริักษัาพยาบาลและนวัตกริริมเพื�อพัฒนาคุณภาพการิให้บริิการิอย่างต่อเนื�อง ริ่วมดุ้วยการิติดุตามความพ่งพอใจำของผู้้้ใช้บริิการิทัี่�ง 
ผู้้้ป็่วยนอกและผู้้้ป็่วยใน โดุยป็ริะเมินริะดุับการิริับริ้้ของผู้้้ป่็วยถื่งพฤติกริริมการิให้บริิการิที่่�ป็ฏิิบัติเป็็นป็ริะจำำาสิมำ�าเสิมอของบุคลากริใน 
โริงพยาบาล (Top Box Score) เป็็นริายเดุือน ริายไตริมาสิ และริายป็ี เพื�อวิเคริาะห์โอกาสิในการิพัฒนาและกำาหนดุโคริงการิที่่�เก่�ยวข้อง  

กลยุที่ธุ์การดำำาเนินงานเพ่ั�อำคัวามพึังพัอำใจขอำงผู้้�ใช่�บริการ
BDMS กำาหนดุกลยุที่ธุ์การิดุำาเนินงานเพื�อความพ่งพอใจำของผู้้้ใช้บริิการิสิอดุคล้องตาม 
ริ้ป็แบบคุณภาพการิให้บริิการิ (Service Quality Model) ที่่�มุง่เน้นใน 6 ดุ้าน ดุังน่�
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กระบวนการให�บริการตั้ามจุดำสัมผัู้สการให�บริการ

BDMS กำาหนดุกริะบวนการิให้บริิการิที่่�สิอดุคล้องตามจุำดุบริกิาริ (Customer Touch Points) ตั�งแต่กอ่นเขา้ถืง่โริงพยาบาล การิลงที่ะเบย่น 
จำนเสิร็ิจำสิิ�นกริะบวนการิให้บริิการิที่่�คริอบคลุมทุี่กริายละเอ่ยดุของการิให้บริิการิ ดุังน่� 

1. สนามบินและการเข�าถ่งโรงพัยาบาล 
(Airport and Entrance)

บริิการิริถืรัิบส่ิงจำากท่ี่าอากาศยาน บริิการิริถืลิม้ซึ่่น บริิการิ 
รัิบจำอดุริถื หริือบริิการิล่ามเพื�อความป็ริะทัี่บใจำตั�งแต่คริั�งแริก
ของผู้้้ใช้บริิการิ

2. การลงที่ะเบ่ยนผู้้�ป่ีวย วีซ่ึ่า และล้กคั�าสัมพัันธ์ุ 
(Registration, Visa, and Customer Service)
บริิการิลงที่ะเบ่ยนผู้้้ใช้บริิการิออนไลน์ การิให้ข้อม้ลบริิการิ
และผู้ลิตภัณฑ์์ และบริิการิว่ซ่ึ่า เพื�อการิเข้าถื่งบริิการิอย่าง
ง่ายดุายและไร้ิริอยต่อ

3. การปีรึกษาแพัที่ย์ 
(Doctor Consultation)

แพที่ย์และพยาบาลสิื�อสิาริดุ้วยความสุิภาพ เคาริพความเป็็น
สิ่วนตัว ริับฟื้ังอย่างตั�งใจำ ใช้เวลาและอธิุบายริายละเอ่ยดุ 
ให้เข้าใจำง่าย

4. การเก็บตั้ัวอำย่างเลือำดำและการวินิจฉัย 
(Blood and Diagnostic Test)

วินิจำฉัยอย่างม่ป็ริะสิิที่ธุิภาพ และอธุิบายสิิ�งที่่�เกิดุข่�นริะหว่าง
กริะบวนการิที่ำางานดุ้วยความสิุภาพ และให้เก่ยริติผู้้้ป็่วย

5. การจ่ายยา 
(Medication Collection)

ใหบ้ริกิาริอย่างสุิภาพและสิื�อสิาริข้อมล้การิใช้ยาอย่างคริบถ้ืวน
ถื้กต้อง คริอบคลุมคุณสิมบัติและผู้ลจำากการิใช้ยา

6. สิ�นสุดำการให�บริการ
 (Discharge)

บริิการิจำองบัตริโดุยสิาริและการิเดุินที่างส่้ิอากาศยานเพื�อ
ความป็ริะที่ับใจำหลังการิให้บริิการิ ริวมถื่งการิจำัดุเก็บข้อม้ล
ส่ิวนตัวของผู้้้ใช้บริิการิในฐานข้อม้ลอย่างป็ลอดุภัยและเป็็น
ส่ิวนตัว
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ช่่อำงที่างร�อำงเรียนหรือำแสดำงคัวามคัิดำเห็นตั้่อำการให�บริการ  

BDMS กำาหนดุช่องที่างริบัความคดิุเหน็ของผู้้ใ้ช้บริกิาริผู่้านช่องที่างต่าง ๆ เช่น โที่ริศพัท์ี่ เวบ็ไซึ่ต์ของโริงพยาบาล จำดุหมาย หริอืแบบฟื้อร์ิม 
ที่่�จำดัุไวต้ามจุำดุบริกิาริต่าง ๆ  ในโริงพยาบาล ซึ่่�งจำะมเ่จำา้หน้าที่่�คอยให้ความช่วยเหลือ หากมปั่็ญ่หาที่่�ต้องแก้ไขเฉพาะหน้า เพื�อความป็ลอดุภัย
และความพ่งพอใจำสิ้งสิุดุของผู้้้ใช้บริิการิ ที่ั�งน่� ข้อม้ลความคิดุเห็นของผู้้้ใช้บริิการิจำะไดุ้ริับการิบันที่่กในริะบบการิริายงานของโริงพยาบาล 
เพื�อเป็็นฐานข้อม้ลและใช้สิำาหริับพัฒนาการิดุำาเนินงานของโริงพยาบาลอย่างต่อเนื�องต่อไป็  

โคัรงการสำารวจคัวามพัึงพัอำใจขอำงผู้้�ปี่วยตั้ามพัฤติั้กรรมบริการตั้ามการรับร้�ขอำงผู้้�ปี่วย ปีี 2565   

ป็ัจำจัำยสิำาคัญ่และจำำาเป็็นอย่างยิ�งต่อการิให้บริิการิล้กค้าในปั็จำจุำบันคือ คุณภาพการิบริิการิ (Service Quality) ที่่�ผู้้้ให้บริิการิจำำาเป็็นต้อง 
หยิบยื�นและสิ่งมอบความป็ริะที่ับใจำในการิบริิการิที่่�เป็็นเลิศแก่ลก้ค้า เพื�อให้ลก้ค้าไดุ้ริับความพ่งพอใจำ (Customer Satisfaction) สิง้สุิดุ  
อ่กที่ั�งเป็็นการิสิร้ิางเสิริิมความสิัมพันธ์ุอันดุ่ริะหว่างลก้ค้ากับองค์กริในริะยะยาว (Customer Relationship) กริะตุน้ให้ลก้ค้ากลับมาซึ่ื�อ
สิินค้าหรืิอใช้บริิการิอย่างต่อเนื�อง (Customer Retention) ริวมถื่งก่อให้เกิดุความจำงริักภักดุ่กับสิินค้าหริือบริิการิ (Customer Loyalty) 
ซึ่่�ง BDMS ไดุก้ำาหนดุใหโ้ริงพยาบาลในเคริอืดุำาเนนิการิสิำาริวจำความพง่พอใจำของผู้้ป้็ว่ยเป็็นป็ริะจำำา โดุยใชแ้บบป็ริะเมนิ HCAHPS (Hospital 
Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ที่่�พัฒนาข่�นโดุย The Centers for Medicare & Medicaid 
Services (CMS) ร่ิวมกับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ซึ่่�งไดุ้ริับการิริับริองอย่างเป็็นที่างการิจำาก
องค์กริ National Quality Forum ป็ริะเที่ศสิหริัฐอเมริิกา 

สิำาหรัิบวัตถุืป็ริะสิงค์ของการิสิำาริวจำคือ การิป็ริะเมินป็ริะสิบการิณ์ของผู้้ร้ิบับริกิาริต่อพฤติกริริมการิบริกิาริของบุคลากริที่างการิแพที่ย์และ
ริะบบบริิการิ โดุยการิสิำาริวจำ ศ่กษัา และวิเคริาะห์เพื�อพัฒนาคุณภาพการิริักษัาพยาบาลและเป็ริ่ยบเที่่ยบผู้ลลัพธุ์ริะหว่างโริงพยาบาล 
ในเครืิอบริิษััที่คริั�งน่� จำัดุที่ำาโดุยไม่บ่งช่�ตัวตนของเจำ้าของข้อม้ลและริักษัาความลับของข้อม้ลส่ิวนบุคคลอย่างเคริ่งคริัดุ  

โรงพัยาบาลกรุงเที่พั

https://www.bangkokhospital.com/
contact 

โรงพัยาบาลสมิติั้เวช่

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

โรงพัยาบาล BNH

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

โรงพัยาบาลพัญ่าไที่

https://www.phyathai.com/faq?
consult=true 

โรงพัยาบาลเปีาโล

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

แนะนำา ตั้ิ-ช่มการให�บริการที่่�เว็บไซึ่ต์ั้ขอำงโรงพัยาบาลในเคัรือำ BDMS

ที่ั�งน่� การิคดิุคะแนนจำะคำานวณจำากร้ิอยละ
ของผู้้ร้ิบับริกิาริที่่�ป็ริะเมนิคะแนนแตล่ะขอ้
สิ้งที่่�สุิดุ ที่่�เร่ิยกว่า Top Box Score โดุย
มาตริวดัุมุง่ถืามความเป็น็ป็ริะจำำาสิมำ�าเสิมอ
ของบริิการิในแต่ละสิ่วนเพื�อส่ิงเสิริิม
วฒันธุริริมการิให้บริกิาริที่่�มุง่ให้ผู้้ร้ิบับริกิาริ
เกิดุป็ริะสิบการิณ์ที่่�ดุ่ทุี่กคริั�งในการิเข้ารัิบ
บริิการิ 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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จำากสิถืานการิณ์การิแพริ่ริะบาดุของโริคโควิดุ-19 ไดุ้ส่ิงผู้ลกริะที่บ
ต่อการิดุำาเนินธุุริกิจำและพฤติกริริมของผู้้้ริับบริิการิดุ้านสุิขภาพ
อยา่งเห็นไดุ้ชดัุ ที่าง BDMS จำง่ไดุ้ป็รัิบริป้็แบบการิบริกิาริให้มค่วาม
สิอดุคลอ้งกบัความต้องการิและความคาดุหวงัของผู้้ร้ิบับริกิาริมาก
ยิ�งข่�น โดุยนำาเที่คโนโลย่ อาที่ิ การิบริิการิพบแพที่ย์ออนไลน ์
( Te l e m e d i c i n e )  ก า ริ บ ริิ ก า ริ เ ภ สัิ ช ก ริ ริ ม อ อ น ไ ล น ์
(Telepharmacy) การิบริกิาริดุ้านสิขุภาพถืง่บา้น การิจำดัุส่ิงยาและ
เวชภณัฑ์ส์ิำาหรัิบผู้้ป่้็วย เพื�อลดุการิสัิมผู้สัิริะหว่างบคุคล ฯลฯ ซึ่่�งส่ิง
ผู้ลใหค้ะแนนความพง่พอใจำในการิริบับริกิาริที่างสิขุภาพมแ่นวโนม้
เพิ�มข่�นอย่างตอ่เนื�อง โดุยในปี็ 2565 ภาพริวมของคะแนนเพิ�มเป็็น
ริอ้ยละ 92 ซึ่่�งสิง้กว่าคา่เที่ย่บเคย่งของ HCAHPS จำากโริงพยาบาล
ในป็ริะเที่ศสิหรัิฐอเมริิกา จำำานวน 4,427 แห่งที่่�อย้่ที่่�ริ้อยละ 86

ขณะเดุ่ยวกัน BDMS ยังให้ความสิำาคัญ่กับการิสิื�อสิาริริะหว่าง
บุคลากริที่างการิแพที่ย์กับผู้้้ริับบริิการิ โดุยมุ่งหวังว่ากริะบวนการิ
สิื�อสิาริที่่�ดุจ่ำะช่วยป็รัิบพฤติกริริมสุิขภาพของผู้้ร้ิบับริกิาริ ให้ป็ฏิบัิติ
ตามคำาแนะนำาของแพที่ยแ์ละมส่ิว่นริว่มในกริะบวนการิดุแ้ลตนเอง
มากข่�นและมค่ณุภาพชว่ติท่ี่�ดุข่่�น ซึ่่�งจำากการิป็ริะเมนิป็ริะสิทิี่ธุภิาพ
การิสิื�อสิาริของแพที่ย์ที่่�ป็ริะกอบดุ้วยการิเคาริพในปั็จำเจำกบุคคล 
ความเข้าใจำเห็นอกเห็นใจำ การิอธุิบายข้อม้ลการิริักษัา และให้ผู้้้ริับ
บริิการิม่ส่ิวนร่ิวมในการิดุ้แลรัิกษัาสุิขภาพตนเอง พบว่า ผู้ลการิ
ป็ริะเมินม่แนวโน้มสิ้งข่�นต่อเนื�อง โดุยปี็ 2565 ม่ภาพริวมของ
คะแนนคิดุเป็็นริ้อยละ 95 ซึ่่�งสิ้งกว่าค่าเที่่ยบเค่ยงของ HCAHPS 
ที่่�ริ้อยละ 90

นอกจำากน่� BDMS ยงัจำดัุใหม่้การิป็ริะเมนิความจำงริกัภกัดุท่ี่่�มต่่อสินิคา้และบริกิาริ ซึ่่�งหากผู้้ร้ิบับริกิาริมท่ี่ศันคตทิี่่�ดุต่่อสินิคา้และบริกิาริ ไม่
ว่าจำะเป็็นจำากความเชื�อมั�น การิน่กถื่ง หรืิอความตริงใจำก็จำะสิ่งผู้ลให้เกิดุการิซึ่ื�อ การิใช้บริิการิซึ่ำ�า และ/หรืิอการิแนะนำาผู้้้อื�น โดุยผู้ลการิ
ป็ริะเมินพบว่า คะแนนการิจำะกลับมาใช้บริิการิต่อเนื�องที่่�โริงพยาบาลในเคริือ BDMS สิง้ข่�นจำากริ้อยละ 87 เป็็นริ้อยละ 89 และคะแนน
แนะนำาผู้้้อื�นมาใช้บริิการิ เพิ�มสิ้งข่�นจำากริ้อยละ 89 เป็็นริ้อยละ 90    

ที่ั�งน่� ผู้ลสิำาริวจำในป็ี 2565 จำะใช้ป็ริะกอบการิพิจำาริณาโคริงการิในป็ี 2566 และ BDMS จำะดุำาเนินการิสิำาริวจำริะดุับการิริับริ้้ของผู้้้ป่็วยถื่ง
พฤติกริริมการิให้บริิการิที่่�ป็ฏิิบัติเป็็นป็ริะจำำาสิมำ�าเสิมอของบุคลากริในโริงพยาบาลอย่างต่อเนื�องเพื�อพัฒนาคุณภาพการิบริิการิเพื�อความ
พ่งพอใจำสิง้สิุดุต่อไป็ 

ระดัำบการรับร้�ขอำงผู้้�ปี่วยถ่งพัฤตั้ิกรรมการให�บริการ
ที่่�ปีฏิิบัตั้ิเปี็นปีระจำาสมำ�าเสมอำขอำงบุคัลากรในโรงพัยาบาล 

(% Top Box Score) ปีี 2562-2565

Doctor Communication(BDMS)
(%Top Box Score) ปีี 2562-2565

Continue Having Treatment at BDMS 
(%Top Box Score) ปีี 2562-2565

Customer Recommendation (BDMS) 
(%Top Box Score) ปีี 2562-2565
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สังคัม

แนวปีฏิิบัติั้การดำ�านการขาย
และการติั้ดำฉลาก

ส่วนร่วมกับช่มุช่น
และการเข�าถ่งบริการดำ�านการแพัที่ย์

การพัฒันาศักยภาพั
และรักษาที่รัพัยากรบคุัคัล

สขุภาพัและคัวามปีลอำดำภัย

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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สุขภาพัและคัวามปลอำดำภัย 

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

สุัขภาพและคุวามปลอดภยัของพนักงานในสัภาพแวดลอ้มการทำางานท่�เห้มาะสัมเปน็ประเดน็ท่�ทกุธุ์รกิจัโดยเฉพาะธุ์รกิจับรกิาร
สุัขภาพต้องให้้คุวามสัำาคัุญ	 เนื�องจัากการจััดการท่�ไม่เห้มาะสัมอาจัส่ังผู้ลต่อทั�งการดำาเนินธุ์รกิจั	ชื�อเส่ัยง	และโดยเฉพาะ 
อย่างยิ�ง	ด้านบุคุลากรท่�อาจัทำาให้้ธุ์รกิจัขาดแคุลนแรงงานอันเนื�องมาจัากการเจั็บป่วยห้รือเกิดอุบัติเห้ตุถึึงขั�นเส่ัยช่วิต	 
ทาง	BDMS	ตระห้นักถึึงผู้ลกระทบดังกล่าว	จัึงกำาห้นดแนวทางบริห้ารจััดการเพ่�อสั่งเสัริมคุวามปลอดภัยในการทำางานและ 
คุวามเปน็อย้ท่่�ด่ของพนักงานและผู้้้ท่�ปฏิิบัติงานให้้แก่องคุก์รให้ส้ัามารถึทำางานได้อยา่งม่ประสัทิธิ์ภาพ	ขณะเดย่วกันยงัส่ังเสัรมิ
ให้บ้คุุลากรไดต้ระห้นักร้้ถึึงผู้ลกระทบท่�อาจัเกิดข้�นจัากการดำาเนนิธุ์รกิจัขององคุก์ร	ห่้วงโซ่อปุทาน	และการดำาเนินคุวามสััมพันธ์์
ทางธ์รุกจิัท่�อาจัสัง่ผู้ลตอ่สิัทธิ์มนษุยชนและคุวามเปน็อย้ข่องผู้้้ม่ส่ัวนไดเ้สัย่และผู้้้ทรงสัทิธิ์	ดังนั�นเพ่�อให้้บรรลภุารกจิัขององค์ุกร
ในฐานะเคุรือข่ายผู้้้ให้้บริการด้านสุัขภาพคุรบวงจัร	ทาง	BDMS	และบริษัทในเคุรือจัึงมุ่งมั�นในการดำาเนินการเพ่�อเคุารพ 
สิัทธิ์มนุษยชนของผู้้้ม่ส่ัวนได้เส่ัยและผู้้้ทรงสิัทธ์ิอย่างเต็มท่�	

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

3.4, 3.6, 3.8, 4.4, 5.1, 5.2, 8.8, 10.3 
และ 16.3  

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เป้ีาหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

อัตริาการิเกิดุอุบัติเหตุจำากการิที่ำางานเที่่ากับ 

0 
อัตริาการิเกิดุอุบัติเหตุจำากการิที่ำางานเที่่ากับ 

4.89
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ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่ (Key Performance Dashboard) 

แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)  

นโยบายและแนวที่างการบริหารจัดำการดำ�านอำาช่ว่อำนามัยและคัวามปีลอำดำภัย 
BDMS กำาหนดุริะบบและแนวที่างการิบริหิาริจำดัุการิดุา้นอาชว่อนามยัและความป็ลอดุภัยสิำาหริบับคุลากริที่กุคนตามมาตริฐานของสิถืาน
ให้บริิการิดุ้านสิุขภาพ Hospital Accreditation (HA) และ Joint Commission International (JCI) ริวมถืง่ข้อกำาหนดุกฎหมายดุ้าน
อาช่วอนามัยที่่�เก่�ยวข้องซึ่่�งคริอบคลุมทุี่กกิจำกริริมที่างธุรุิกิจำ โดุยแต่งตั�งคณะกริริมการิความป็ลอดุภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดุล้อม
ในการิที่ำางานในทีุ่กสิถืานป็ริะกอบการิ เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�ป็ริะเมินความเสิ่�ยงและกำาหนดุมาตริการิในการิดุำาเนินงานดุ้านอาช่วอนามัยและ
ความป็ลอดุภัยทุี่กกิจำกริริมที่างธุุริกิจำท่ี่�เก่�ยวข้องและไม่เก่�ยวข้องกับการิให้บริิการิดุ้านสุิขภาพ ตลอดุจำนติดุตามผู้ลการิดุำาเนินงานอย่าง 
ต่อเนื�อง 

การปีระเมินคัวามเส่�ยงดำ�านอำาช่่วอำนามัยและคัวามปีลอำดำภัย
BDMS กำาหนดุแนวที่างการิป็ริะเมินความเส่ิ�ยงดุ้านอาช่วอนามัยและความป็ลอดุภัย ริวมถืง่สิภาพแวดุล้อมในการิที่ำางานตามข้อกฎหมาย
เพื�อกำาหนดุมาตริการิการิจำดัุการิและแนวที่างการิเฝึา้ริะวงัที่างดุา้นสิขุภาพแกพ่นกังาน โดุยแผู้นกอาชว่อนามยั (Occupational Health 
Center) ร่ิวมกับแผู้นกอาช่วอนามัย ความป็ลอดุภัยและสิิ�งแวดุล้อม (Safety Occupational Health & Environment) ดุำาเนินการิ
ที่บที่วนข้อม้ล สิ่งแบบสิำาริวจำข้อม้ลเบื�องต้น สิำาริวจำพื�นท่ี่�ดุำาเนินงาน และดุำาเนินการิสิรุิป็ผู้ล เพื�อริะบุสิิ�งคุกคามดุ้านสุิขภาพ ค้นหาและ
ป็ริะเมนิความเสิ่�ยงจำากการิที่ำางานในแผู้นกตา่ง ๆ  โดุยพจิำาริณาจำากโอกาสิของการิเกดิุอนัตริาย โอกาสิการิริบัสิมัผัู้สิ และริะดุบัความเป็น็
อันตริาย เพื�อเสินอแนะแนวที่างการิจำัดุการิ ป็้องกัน ควบคุม หริือแก้ไขต่อไป็

จัำานวนการละเมิดสัิทธิ์มนุษยชน	
เท่ากับ 0

สััดสั่วนพนักงานห้ญิงต่อพนักงาน
ทั�งห้มด	คิุดเป็น 82.75% 

พนักงานระดับผู้้้จััดการเป็นต้นไป
ท่�เป็นห้ญิงต่อพนักงานทั�งห้มด	

คิุดเป็น	68.70%

สั่งเสัริมและสันับสันุนคุนพิการให้ม้่อาช่พและรายได้	โดยการ
จั้างเป็นพนักงานประจัำา	จัำานวน	65	คุน

ส่ังเสัริมให้้ประกอบอาช่พอิสัระในท้องท่�ของคุนพิการ
จัำานวน 269	คุน

สิ�งคุักคัามสุขภาพั

กายภาพั
เช่น แสิงสิว่าง เลเซึ่อร์ิ ริังสิ่
อัลตริาไวโอเลต ริังสิ่เอกซ์ึ่ 

เสิ่ยง ความร้ิอน

จิตั้วิที่ยาสังคัม
เช่น ความเคริย่ดุจำากการิ

ที่ำางาน ความริุนแริงจำากคนไข้
หริือญ่าติ

เคัม่
เช่น ฝึุ่นขนาดุเล็ก 

(Respirable Dust) อะมัลกัม
ที่างทัี่นตกริริม ไนโตริเจำน

เหลว ไนตริัสิออกไซึ่ด์ุ 
เมที่านอล แอลกอฮอล์

ดำ�านคัวามปีลอำดำภัย
เช่น อุบัติเหตุเข็มที่ิ�มตำา

สิาริคัดุหลั�งกริะเดุ็นเข้าตา 
ป็ลั�กไฟื้ริั�ว นำ�าริั�ว เพดุานชำาริุดุ 

กลิ�นเหม็น แมลงม่พิษั 
หลอดุไฟื้เสิ่ย

ช่่วภาพั
เช่น การิสิัมผัู้สิเชื�อโริคจำาก 
ผู้้้ริับบริิการิหริือจำากการิ

ที่ำางาน

อำัคัคั่ภัย
เช่น ตำาแหน่งและการิเข้าถื่ง

ถืังดุับเพลิง ที่างหนไ่ฟื้ 
ป็้ายบอกที่างหน่ไฟื้ 
การิเก็บสิาริไวไฟื้

การยศาสตั้ร์
เช่น นั�งหริือยืนที่ำางานเป็็น
เวลานาน ที่่าที่างหริือการิ
เคลื�อนไหวที่่�ฝึน้ธุริริมชาติ 

ออกแริงยกสิิ�งของที่่�ม่นำ�าหนัก
มาก หริือการิที่ำางานซึ่ำ�า ๆ

ดำ�านคุัณภาพัอำากาศ
ภายในอำาคัาร

เช่น เชื�อริา อุณหภ้มิอากาศไม่
เหมาะสิม ริะบบริะบาย

อากาศไม่เพ่ยงพอ คุณภาพ
อากาศภายในอาคาริ

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)90



วิธุีการปี้อำงกัน คัวบคุัมหรือำแก�ไข

การคัวบคัุมที่างดำ�าน
วิศวกรรม

การคัวบคุัมดำ�าน
การบริหารจัดำการ

การตั้รวจวัดำสภาพัแวดำล�อำม
การที่ำางาน

การเฝ่้าระวัง
สุขภาพัพันักงาน

นโยบายการเสริมสร�างสุขภาพั คัวามปีลอำดำภัยและการจัดำการหลังสัมผู้ัสเช่ื�อำช่่วภาพัขอำงบุคัลากร  
 
BDMS กำาหนดุใหโ้ริงพยาบาลในเคริอืต้องกำาหนดุนโยบายการิเสิริมิสิริา้งสิขุภาพ ความป็ลอดุภยัและการิจำดัุการิหลงัสิมัผัู้สิเชื�อชว่ภาพของ
บุคลากริ (Staff Health, Safety and Biohazard Post Exposure Management) เพื�อให้บุคลากริและผู้้้ริับเหมาที่่�ป็ฏิิบัติงานใน 
โริงพยาบาลมค่วามพริอ้มตอ่การิป็ฏิบิติังาน พริอ้มกบัวเิคริาะหค์วามเส่ิ�ยงของการิติดุเชื�อจำากการิป็ฏิิบัตงิาน ริวมที่ั�งเป็น็การิกำาหนดุแนวที่าง
ป็อ้งกันอย่างถืก้ต้องเมื�อตอ้งสัิมผู้สัิกับเชื�อชว่ภาพ ซึ่่�งนโยบายดัุงกล่าวไดุ้ริะบุหนา้ที่่�รัิบผู้ดิุชอบและแนวป็ฏิบัิตอิยา่งชัดุเจำน โดุยดุำาเนินการิ
สิื�อสิาริผู่้านการิป็ริะชมุภายใน ตดิุโป็สิเตอริข์ั�นตอนการิป็ฏิบิตังิานในพื�นที่่�ดุำาเนินการิริกัษัา และจัำดุฝึกึอบริมป็ริะจำำาปี็ในหวัขอ้การิป้็องกนั
การิติดุเชื�อในโริงพยาบาล 

หน�าที่่�และคัวามรับผู้ิดำช่อำบ 

คัณะกรรมการป้ีอำงกันและคัวบคัุม
โรคัตั้ิดำเช่ื�อำในโรงพัยาบาล (ICC) 

พิจัารณาวางมาตรการเสัริมสัร้างสัุขภาพ
และคุวามปลอดภัยของบุคุลากร 

หัวหน�าหน่วยงานที่่�เก่�ยวข�อำง 
กำากับด้แลเจั้าห้น้าท่�ในห้น่วยงานให้้ปฏิบัิติ
ตามมาตรการและรายงานปัญห้าให้้กับ
พยาบาลคุวบคุุมโรคุติดเชื�อทราบ

คัณะกรรมการบริหารโรงพัยาบาล 
ทบทวนและอนุมัติแนวทางการเสัริมสัร้าง
สุัขภาพและคุวามปลอดภัยของบุคุลากร 

ฝ่่ายที่รัพัยากรบุคัคัล  
หรือำผู้้�ที่่�ไดำ�รับมอำบหมาย  

ดำาเนินการตามแนวปฏิิบัติท่�กำาห้นด	และ
ติดตามผู้ลการดำาเนินงาน	เช่น	อัตราการ
เจ็ับป่วยจัากการปฏิิบัติงาน	อัตราการ
ตรวจัร่างกาย	การรับภ้มิคุุ้มกันตาม

แนวทางท่�กำาห้นด	

ผู้้�บริหาร 
อนุมัติการดำาเนินงานตามแนวทางการ
เสัริมสัร้างสัุขภาพและคุวามปลอดภัยของ
บุคุลากร	และติดตามผู้ลการดำาเนินงาน

ตามมาตรการ	

บุคัลากรที่่�เก่�ยวข�อำง 
ปฏิิบัติตามมาตรการท่�กำาห้นดไว้

การดำำาเนินการกรณ่พับพันักงานม่อำาการปี่วยจากโรคัที่่�เกิดำจากการที่ำางาน 

BDMS ให้ความสิำาคัญ่กับสิุขภาพของบุคลากริและพนักงานขององค์กริ ซึ่่�งเป็็นฟื้ันเฟื้อ้งสิำาคัญ่ในการิขับเคลื�อนการิดุำาเนินการิดุ้านการิให้
บริกิาริ เหนือสิิ�งอื�นใดุองค์กริยดุ่ถือืและป็ฏิบัิติเริื�องการิให้ความสิำาคญั่กบัการิดุแ้ลสุิขภาพเชงิป็อ้งกนั กริณแ่พที่ย์อาชว่อนามัยพบพนกังาน
ท่ี่�ริะบุอาการิเจำ็บป่็วยจำากโริคท่ี่�เกิดุจำากการิที่ำางาน จำะดุำาเนินการิสืิบสิวนสิาเหตุ เข้าไป็ให้การิดุ้แล ให้คำาแนะนำาเริื�องวิธุ่ป็ฏิิบัติตนอย่าง 
ถื้กวิธุ ่ป็้องกันตั�งแต่ต้นที่าง เพื�อป็้องกันมิให้เกิดุริอยโริคที่่�ริุนแริงและเริื�อริัง 

BDMS ยังม่มาตั้รการการดำ้แลพันักงานเพ่ั�อำบรรเที่าและปี้อำงกันโรคัหรือำอำาการเจ็บปี่วยที่่�เกิดำสาเหตัุ้จากการที่ำางาน 
ที่ั�งในระยะสั�นและระยะยาว 

แผู้นระยะสั�น  
1.แพที่ย์ให้คำาแนะนำาและให้ความริ้้เริื�องการิดุ้แลสิุขภาพ  
แพที่ยอ์าชว่อนามัยใหค้ำาแนะนำาเริื�องการิป็ฏิิบัตตินดุ้านการิยศาสิตร์ิอยา่ง
ถ้ืกวธิุ ่เชน่ การิออกกำาลงักายยดืุกลา้มเนื�อ การิดุแ้ลและวธิุป่็ฏิบิตัตินอย่าง
ถื้กวิธุ่ 
2.ป็ริับและบริิหาริจัำดุการิสิภาพแวดุล้อมในการิที่ำางานให้เหมาะสิม 
ป็ริับเป็ล่�ยนสิภาพและภาวะดุ้านกายภาพในสิถืานที่่�ที่ำางานให้เหมาะสิม 
โดุยริ่วมมือกับหน่วยงานต้นสัิงกัดุของพนักงาน 

แผู้นระยะยาว  
ป็ริับเป็ล่�ยนวิธุ่และริ้ป็แบบการิป็ฏิิบัติของพนักงานในหน่วยงาน  
* หน่วยงานต้นสิังกัดุ ป็ริับริะยะเวลางานในการิที่ำางานพร้ิอมจำัดุสิริริเวลา 
  ให้พนักงาน เพื�อให้ม่เวลาพัก เพื�อยืดุเหย่ยดุกล้ามเนื�อริะหว่างการิ 
   ป็ฏิิบัติงานในแต่ละวัน  
* เพิ�มอัตริากำาลังของพนักงานในหน่วยงาน เพื�อช่วยแบ่งเบาภาริะงาน  
   และเพื�อให้เกิดุการิหมุนเว่ยนในหน้าที่่�ของพนักงานตำาแหน่งนั�นๆ 
* จำัดุซึ่ื�ออุป็กริณ์หรืิอสิิ�งอำานวยความสิะดุวก เพื�อช่วยป้็องกันการิเกิดุซึ่ำ�า 
   ของริอยโริคจำากการิที่ำางาน
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แนวที่างการดำำาเนินงาน 

ตั้รวจร่างกาย 
ประเมินคุวามเสั่�ยงและกำาห้นดเกณฑ์์การ
ตรวจัประเมินสัุขภาพช่วงก่อนห้รือแรกเข้า
ทำางาน	การตรวจัสัุขภาพประจัำาปี	การ

ตรวจัสัุขภาพตามคุวามเสั่�ยง	และการตรวจั
ซำ�าตามเกณฑ์์ท่�กำาห้นด	

อำบรมการเคัลื�อำนย�ายผู้้�ป่ีวย 
อบรมด้านการยกห้รือเคุลื�อนย้ายผู้้้ป่วย
ห้รือเข็นรถึเข็นผู้้้ป่วยอย่างปลอดภัยและ

การจััดสัถึานท่�ทำางานตามห้ลัก 
การยศัาสัตร์ให้้แก่กลุ่มเสั่�ยง	เช่น	พยาบาล	

เจ้ัาห้น้าท่�เคุลื�อนย้ายผู้้้ป่วย	
นักกายภาพบำาบัด	ผู้้้ช่วยพยาบาล	

ดำ้แลกรณ่บาดำเจ็บหรือำเจ็บปี่วยจากการที่ำางาน 
จััดการและดแ้ลกรณ่บาดเจั็บห้รือเจั็บป่วยจัากการทำางาน

เช่น	การรายงานกรณ่เกิดอุบัติเห้ตุ	การรักษาเบื�องต้นท่�คุลินิก
พนักงานห้รือแผู้นกฉุกเฉิน	การป้องกันและคุวบคุุมการติดเชื�อ
ในโรงพยาบาล	การดำาเนินการตามแนวปฏิบัิติสัำาห้รับบุคุลากร
ท่�ได้รับอุบัติเห้ตุ	สััมผู้ัสัเลือดห้รือสัารคุัดห้ลั�งของผู้้้ป่วย
การทำา	Walkthrough	Survey	เพ่�อประเมินคุวามเสั่�ยง

และแก้ไขกรณ่เกิดอุบัติเห้ตุ	การเฝ่้าระวังการเจั็บป่วยจัากการ
ปฏิิบัติงานไม่ให้้เกิดซำ�า	ฯลฯ	

การเฝ่้าติั้ดำตั้ามและการวัดำปีระสิที่ธุิภาพั 
ขอำงกระบวนการหรือำการบริการ 

กำาห้นดตัวช่�วัดประสัิทธ์ิภาพการดำาเนินงานของบุคุลากร	เช่น	
อัตราการตรวจัสัุขภาพตามกำาห้นด	อัตราการรับภ้มิคุุ้มกัน	อัตรา
การป่วยจัากโรคุเก่�ยวเนื�องจัากการปฏิิบัติงาน	อุบัติการณ์การแพร่

ระบาดโรคุติดเชื�อในโรงพยาบาล	ฯลฯ	

ปีระเมินคัวามเส่�ยงดำ�านสุขภาพั 
ช่�บ่งอันตรายจัากการปฏิิบัติงานและ

กำาห้นดมาตรการป้องกันตามผู้ลประเมิน
คุวามเสั่�ยง	รวมถึึงการตรวจัสัภาพอาคุาร
และคุุณภาพอากาศัตามข้อกำาห้นดโดย
ห้น่วยงานตรวจัประเมินคุุณภาพภายใน
เป็นรายปี	และรายงานแก่คุณะกรรมการ	

ECC	รายไตรมาสั	

อำบรมวิธุีการจัดำการ 
เหตัุ้การณ์คัุกคัาม 

จััดอบรมวิธี์การจััดการเห้ตุการณ์คุุกคุาม
จัากการปฏิบิัติงาน	รวมถึึงการป้องกัน	

ตั�งแต่กระบวนการออกแบบและการจััดการ
กระบวนการทำางาน	

ให�ภ้มิคัุ�มกันโรคัที่่�จำาเป็ีน 
พนักงานและบริษัทคุ้่สััญญาได้รับ

ภ้มิคุุม้กันโรคุท่�จัำาเป็นตามระยะเวลาท่�
เห้มาะสัมและรายละเอ่ยดท่�กำาห้นด	

อำบรมวิธุีการจัดำการ 
เมื�อำพับผู้้�ร่วมเหตัุ้การณ์ 

จััดให้้ม่การอบรมวิธ์ีการจััดการเมื�อพบ 
ผู้้้ร่วมเห้ตุการณ์จัากเห้ตุการณ์ไม่พึง

ประสังค์ุร้ายแรง	

โคัรงการระบบเฝ้่าตั้ิดำตั้ามฝุ่่นละอำอำงขนาดำเล็กดำ�วยระบบ IoT 
โดำยโรงพัยาบาลพัญ่าไที่ 3 
โริงพยาบาลพญ่าไที่ 3 ดุำาเนินโคริงการิริะบบเฝ้ึาติดุตามฝึุน่ละอองขนาดุเล็กดุ้วยริะบบ IoT 
(Internet of Things) โดุยการิริวบริวมผู้ลการิตริวจำวัดุคา่ฝึุน่ละอองขนาดุเล็ก PM2.5 และ 
PM10 ภายในจุำดุตริวจำวัดุของโริงพยาบาล เพื�อให้ที่ริาบถื่งข้อม้ลคุณภาพอากาศในพื�นที่่�
สิำาคัญ่ที่างการิแพที่ย์และจำัดุหาแนวที่างการิบริิหาริคุณภาพอากาศภายในโริงพยาบาล 
ต่อไป็ 

ผู้ลของการิดุำาเนินโคริงการิสิามาริถืสิร้ิางความมั�นใจำให้บุคลากริและผู้้้ริับบริิการิใน 
โริงพยาบาล ช่วยลดุผู้ลกริะที่บจำากโริคที่่�เกิดุจำากฝึุน่ละอองขนาดุเล็ก ริวมถื่งเป็็นโคริงการิ
ต้นแบบในการิออกแบบริะบบเฝ้ึาริะวังคุณภาพอากาศภายในอาคาริดุ้วยการิเชื�อมต่อเครืิอ
ขา่ยแบบไริส้ิาย (IoT) ให้กบัที่ั�งหน่วยงานภายในและภายนอก นอกจำากน่� ยงัเป็น็ภาพลักษัณ์
ที่่�ดุ่ให้กับองค์กริในดุ้านส่ิงเสิริิมการิม่สิุขภาพที่่�ดุ่และการิริักษัาสิิ�งแวดุล้อมอ่กดุ้วย 

โคัรงการดำ�านอำาช่่วอำนามัยและคัวามปีลอำดำภัย   

BDMS กำาหนดุใหโ้ริงพยาบาลในเคริอืตอ้งกำาหนดุโคริงการิใหม้ค่วามสิอดุคลอ้งตามนโยบายสิิ�งแวดุลอ้ม อาชว่อนามยั และความป็ลอดุภยั 
ริวมถื่งนโยบายเพื�ออาช่วอนามัยอื�น ๆ ซึ่่�งม่ริายละเอย่ดุโคริงการิที่่�จำัดุที่ำา ดุังน่� 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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โคัรงการเพ่ั�อำคัวามเปี็นอำย้่ที่่�ดำ่ขอำงบุคัลากร  

BDMS เข้าใจำและให้ความสิำาคัญ่กับการิพัฒนาและสิ่งเสิริิมความเป็็นอย้่ที่่�ดุ่ของพนักงาน ซึ่่�งนอกเหนือจำากดุ้านอาช่วอนามัยแล้ว BDMS 
ยังไดุ้กำาหนดุโคริงการิเพื�อความเป็็นอย้่ที่่�ดุ่ของบุคลากริ โดุยม่ตัวอย่างผู้ลการิดุำาเนินงานในป็ี 2565 ดุังน่� 

โคัรงการสนันสนุนสุขภาพัที่่�ดำ่ขอำงพันักงาน 
BDMS Let’s Get Healthy 
BDMS ส่ิงเสิริมิใหพ้นักงานมส่ิขุภาพดุท่ี่ั�งที่างริา่งกายและจำติใจำ ริวม
ที่ั�งมุง่เน้นให้พนักงานมค่วามร้้ิดุา้นสุิขภาพเพื�อถ่ืายที่อดุไป็ยังชุมชน
และสิงัคมตอ่ไป็ จำง่ไดุจ้ำดัุโคริงการิฝึกึอบริมเก่�ยวกบัสิขุภาพภายใต้
ชื�อโคริงการิ Healthy Together Boot Camp ใหกั้บพนกังานฝึา่ย
ที่ริัพยากริบุคคล การิตลาดุ พยาบาลและสิหวิชาช่พ เพื�อให้เข้าใจำ
การินำาเคริื�องมือ Let’s Get Healthy (LGH) Questionnaire ไป็
ใชร้ิว่มกบัการิวางแผู้นดุแ้ลสิขุภาพอยา่งถืก้วธิุแ่ละการิตริวจำสิขุภาพ
ป็ริะจำำาป็ขีองพนักงานในองค์กริ ริวมถืง่สิร้ิางที่ม่ขายแพ็กเกจำตริวจำ
สุิขภาพริ้ป็แบบใหม่

โคัรงการฝ่ึกอำบรมเพ่ั�อำคัวามเป็ีนอำย้่ที่่�ดำ่ขอำงบุคัลากร BDMS Well-Being 
BDMS สินับสินุนให้พนักงานไดุ้เริ่ยนริ้้การิป็ริับตัวให้เข้ากับการิที่ำางานยุคใหม่อย่างเข้าใจำ คิดุบวก ม่ความสุิข พริ้อมเพิ�มพลังบวก ภายใต้
หัวข้อ “ป็ริับตัวให้ไว ป็ริับใจำให้ดุ่ ในโลกยุคใหม่ที่่�หมุนเริ็ว” เพื�อให้พนักงานสิามาริถืที่ำางานไดุ้อย่างม่ป็ริะสิทิี่ธิุภาพ ริวมที่ั�งม่คุณภาพช่วิต
ที่่�ดุ่ในการิที่ำางาน ซึ่่�งเป็็นสิ่วนหน่�งที่่�ที่ำาให้เกิดุความผู้้กพันกับองค์กริและสิร้ิางให้ BDMS เป็็นองค์กริที่่�ม่ความสุิขอย่างยั�งยืน 

โคัรงการสร�างเสริมสุขภาพัที่่�ดำ่ขอำงบุคัลากร 
BHQ Healthy Challenge
โริงพยาบาลกรุิงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ให้ความสิำาคัญ่กับการิสิร้ิาง
เสิริมิสิขุภาพที่่�ดุข่องพนกังานในองคก์ริ จ่ำงจำดัุใหพ้นกังานไดุเ้ขา้ริบั
ตริวจำสิขุภาพป็ริะจำำาป็ ีใหว้คัซ่ึ่นป้็องกนัโริค และสิง่เสิริมิใหพ้นกังาน
ดุ้แลสิุขภาพ ซึ่่�งจำากผู้ลการิตริวจำสิุขภาพของพนักงาน พบว่า 
พนักงานม่แนวโน้มม่ภาวะนำ�าหนักเกิน หรืิอม่ค่าดัุชน่มวลกาย 
(Body Mass Index: BMI) ตั�งแต่ 23 ข่�นไป็ 43% ริวมถื่งม่ริะดุับ
ไขมันในเลือดุสิ้งและนำ�าตาลในเลือดุ เพิ�มสิง้ข่�นทีุ่กป็ี  

ที่างโริงพยาบาลกรุิงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ จ่ำงจัำดุให้ม่สิถืานที่่� 
ออกกำาลังกาย Fitness BeFit ท่ี่�ม่เคริื�องออกกำาลังกายที่่�ทัี่นสิมัย 
อ่กที่ั�งฝึ่ายที่ริัพยากริบุคคลริ่วมกับคณะกริริมการิสิ่งเสิริิมสิุขภาพ
พนักงาน (Employee Wellness Committee :EWC) ยังจำัดุ
โป็ริแกริมสิร้ิางเสิริิมสิุขภาพให้พนักงานตามความเหมาะสิมและ 
ต่อเนื�องทุี่กป็ี อาทิี่ BHQ Healthy Challenge, Walking 
Challenge, Healthy Breakfast Grab & Go ฯลฯ ซึ่่�งผู้ลการิดุำาเนนิ 
โคริงการิ พบวา่ ม่พนกังานใหค้วามใสิใ่จำในการิดุแ้ลสิขุภาพเขา้ริว่ม
โคริงการิเป็็นจำำานวนมาก สิามาริถืป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมที่ั�งดุ้าน 
การิบริิโภคและการิออกกำาลังกายของพนักงาน สิ่งผู้ลให้พนักงาน
ม่สิุขภาพร่ิางกายที่่�แข็งแริง สิามาริถืลดุค่าดัุชน่มวลกายไดุ้ตาม 
เป็้าหมาย อ่กที่ั�งพนักงานยังม่อัตริาการิเจำ็บป็่วยลดุลงซึ่่�งสิ่งผู้ลให้
ค่าใช้จำ่ายในการิรัิกษัาพยาบาลของพนักงานลดุลงตามไป็ดุ้วย
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โคัรงการดำ�านการจัดำการคัวามเคัรียดำ Bangkok Well-being Clinic
โริงพยาบาลกริุงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ตริะหนักถ่ืงความสิำาคัญ่ในการิดุ้แลสิุขภาพจำิตของบุคลากริ จำ่งกำาหนดุให้ม่การิค้นหาและคัดุกริอง
ป็ญั่หาสิขุภาพจำติของพนกังานในที่กุริะดุบัอยา่งสิมำ�าเสิมอ เพื�อใหบ้คุลากริที่่�มป่็ญั่หาสุิขภาพจิำตไดุร้ิบัการิดุแ้ลชว่ยเหลอือยา่งเหมาะสิมผู้า่น
โคริงการิคลินิกเพื�อน (Bangkok Well-being Clinic) ที่่�สิริ้างริะบบคัดุกริองและสิ่งต่อผู้้้ที่่�เริิ�มม่ป็ัญ่หาดุ้านจิำตใจำให้ไดุ้ริับบริิการิดุ้แลรัิกษัา
ที่างจำติเวชแบบคริบวงจำริผู้า่นแนวที่างการิบำาบัดุที่่�หลากหลาย (Rehabilitation Services) อาที่ ิกจิำกริริมบำาบดัุ (Occupational Therapy) 
จำิตบำาบัดุแบบความสิัมพันธ์ุริะหว่างบุคคล (Interpersonal Psychotherapy) ดุนตริ่บำาบัดุ (Music Therapy) ฯลฯ ริวมถื่งการิฟื้้�นฟื้้ 
ผู้้้ป็่วยที่่�หายแล้วให้สิามาริถืกลับไป็ใช้ช่วิตไดุ้อย่างเต็มศักยภาพ 

โคัรงการเสริมสร�างคัุณภาพัช่่วิตั้ขอำงบุคัลากร 
Happy, Healthy & Wealthy
โริงพยาบาลสิมติเิวช สิขุมุวทิี่ โริงพยาบาลสิมติเิวช ศริน่คริินที่ริ ์และโริงพยาบาลเดุก็สิมติเิวช 
ดุำาเนินโคริงการิช่วิตดุ่กว่าเก่า (Happy, Healthy & Wealthy) เพื�อป็้องกัน สิ่งเสิริิม และ
ดุ้แลสิุขภาพกายและสิุขภาพจำิตของพนักงาน ซึ่่�งสิอดุคล้องกับกลยุที่ธุ์ขององค์กริที่่�มุง่เป็็น
องค์กริแห่งคุณค่าและพร้ิอมป็รัิบเป็ล่�ยน ตามวิสิัยทัี่ศน์ Agile Organization of Value 
โดุยวางแผู้นสิ่งเสิริิมให้ช่วิตของบุคลากริดุ่กว่าเก่าใน 3 ดุ้าน ไดุ้แก่ 

 • ด้้านความสุุข (Happy) อาทิี่ โคริงการิ Flexi Rewards เป็น็การิให้ริางวัลแบบ Flexi สิำาหรัิบ
บคุลากริป็ฏิิบตังิานดุแ่ละบริริลเุป็า้หมาย เพื�อแสิดุงถืง่การิเหน็คณุคา่และสิริา้งขวญั่กำาลงัใจำให้
กบัพนักงาน แคมเป็ญ่ Happy Any Day ที่่�เป็น็การิมอบ E-Voucher แก่บคุลากริในทุี่กสัิป็ดุาห์
เพื�อใช้แลกซึ่ื�ออาหาริ เคริื�องดุื�ม หรืิอผู้ลิตภัณฑ์์สิ่งเสิริิมสิุขภาพจำากริ้านค้าภายในโริงพยาบาล 
จำดัุที่ำาชอ่งที่างการิสิื�อสิาริ Online, ชอ่งที่างการิชื�นชมเพื�อสิร้ิางกำาลงัใจำ, ชอ่งที่างการิร้ิองเริย่น/ 
ริ้องทีุ่กข์ 

 • ด้้านสุุขภาพกายและใจ (Healthy) อาทิี่ การิตริวจำสุิขภาพและฉดุ่วัคซึ่น่ป็ริะจำำาป็ ีกจิำกริริม 
Fit Your Fat Off ให้ความริ้้ดุ้านสิุขภาพ อาหาริ การิออกกำาลังกาย และแข่งขันลดุดัุชน่มวล
กาย (BMI) ภายใตก้าริดุ้แลของที่ม่สิหวชิาชพ่ การิฉดุ่วคัซึ่น่ป็อ้งกนั การิตริวจำ ริกัษัา COVID-19 
และ Long COVID ให้กับบุคลากริและคริอบคริัว 

 • จำดัุการิป็ริะเมนิความเคริย่ดุ (Stress Test) ป็ลีะ 2 คริั�ง การิจำดัุที่ม่นกัจำติวทิี่ยาเพื�อใหค้ำาป็ริก่ษัา
บุคลากริท่ี่�ม่ภาวะเคริ่ยดุ และจำัดุกิจำกริริมสัิมมนา/อบริม เริื�องการิสิ่งเสิริิมสุิขภาพจำิตของ
บุคลากริอย่างต่อเนื�อง 

 • ด้้านฐานะความเป็็นอย่�  (Wealthy) อาที่ิ สิำาริวจำภาริะหน่�สิินบุคลากริ จำัดุตั�งโคริงการิ 
ป็ลดุหน่� จัำดุหาสิถืาบันการิเงิน เข้าริ่วมให้ความริ้้ คำาป็ริ่กษัา ช่วยป็รัิบโคริงสิริ้างหน่� สิ่งเสิริิม
สิริ้างความริ้้และวินัยในการิออมและการิลงทีุ่น ริวมถื่งสิ่งเสิริิมให้บุคลากริม่ริายไดุ้พิเศษัจำาก
ตลาดุนัดุ Samitivej Market Place ที่ั�งแบบออฟื้ไลน์และออนไลน์  

ผู้ลของการิดุำาเนินโคริงการิที่ำาให้บุคลากริม่คุณภาพช่วิตที่่�ดุ่ข่�น ม่ความผู้้กพันกับองค์กริ
มากยิ�งข่�น และมแ่ริงจำง้ใจำในการิบริกิาริที่่�ดุแ่ก่ผู้้ร้ิบับริกิาริอย่างยั�งยนื ซึ่่�งส่ิงผู้ลให้องค์กริไดุ้
ริับริางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2022 (สิุดุยอดุนายจำ้างยอดุเย่�ยม
แห่งป็ริะเที่ศไที่ย ป็ริะจำำาป็ี 2565) ที่่�จัำดุข่�นโดุย World HRD Congress

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)94



โคัรงการเพั่�อำคัวามเปี็นอำย้่ที่่�ด่ำขอำงแพัที่ย์ในอำงคั์กร 
โริงพยาบาลพญ่าไที่ 1 และโริงพยาบาลพญ่าไที่ 2 ดุำาเนนิโคริงการิดุแ้ลความเป็น็
อย้ท่ี่่�ดุข่องแพที่ย์ในองค์กริ โดุยนำาผู้ลสิำาริวจำ Doctor Engagement มาวิเคริาะห์
ขอ้มล้และหาแนวที่างป็รัิบป็รุิงความเป็็นอย้ข่องแพที่ย์ภายในโริงพยาบาลให้ดุย่ิ�ง
ข่�น เช่น เริื�องห้องพักแพที่ย์เวริและที่่�จำอดุริถื คุณภาพอาหาริสิำาหริับแพที่ย์ การิ
ที่บที่วนความพ่งพอใจำของผู้้้ป่็วย การิม่สิ่วนริ่วมในการิแสิดุงความคิดุเห็นเก่�ยว
กับการิดุำาเนินงานของโริงพยาบาล ฯลฯ นอกจำากน่� ที่างโริงพยาบาลยังไดุ้จำัดุ
กิจำกริริมต่าง ๆ เพื�อให้แพที่ย์ไดุ้ม่สิ่วนร่ิวมและสิริ้างกำาลังใจำในการิที่ำางาน อาที่ิ 
การิมอบริางวัลแพที่ย์และที่ันตแพที่ย์ดุ่เดุ่นป็ริะจำำาป็ี ริางวัล Good Doctor ของ 
BDMS การิจำัดุอบริมให้ความริ้้และแนะนำาแนวที่างการิริักษัาใหม่ ๆ การิสิ่งเสิริิม
และสินับสินุนแพที่ย์ในการิเพิ�มพน้ทัี่กษัะที่างวิชาการิต่าง ๆ  อาทิี่ BDMS Golden 
Jubilee Science Conference หริือ Dental Simulation Training ริวมถื่ง
การิจำัดุหาวัคซ่ึ่นเสิริิมสิร้ิางภ้มิต้านที่านโริค ที่ั�งวัคซ่ึ่นไข้หวัดุใหญ่่และวัคซ่ึ่น 
โควิดุ-19 ให้กับที่่มแพที่ย์อย่างที่ั�วถื่งและริวดุเริ็ว 

โริงพยาบาลเป็าโลพหลโยธิุน ดุำาเนินโคริงการิพัฒนาความเป็็นอย้่ที่่�ดุ่ของแพที่ย์
ในองคก์ริเพื�อใหแ้พที่ยแ์ละที่นัตแพที่ยม์ค่วามสิขุกบัการิที่ำางานและเป็น็แริงจ้ำงใจำ
ที่างบวกให้ที่ำางานอย้่กับโริงพยาบาลอย่างยั�งยืน ซึ่่�งจำะสิ่งผู้ลถื่งการิดุ้แลริักษัา 
ผู้้ป่้็วยอย่างมป่็ริะสิิที่ธุภิาพ โดุยไดุดุ้ำาเนนิการิจำดัุสิริริอาหาริสิำาหริบัแพที่ยเ์วริและ
ดุ้แลความเป็็นอย้่ในห้องพักแพที่ย์ (Doctor Lounge) ดุ้วยการิติดุตั�งเคริื�องฟื้อก
อากาศ จำัดุสิริริให้ม่โซึ่นอาหาริว่าง โซึ่นริับป็ริะที่านอาหาริกลางวัน โซึ่นสิำาหริับ
การิพกัผู้อ่นและความบนัเที่งิ ริวมไป็ถืง่เป็ดิุโอกาสิริบัฟื้งัความคดิุเหน็และขอ้เสินอ
แนะของแพที่ย์และทัี่นตแพที่ย์ผู่้านการิจำัดุการิป็ริะชุมริะหว่างผู้้้บริิหาริ  
(ผู้้้อำานวยการิโริงพยาบาลและผู้้้อำานวยการิแพที่ย์) เป็็นป็ริะจำำาทีุ่กเดุือน และ
ดุำาเนนิการิป็ริะเมินความพง่พอใจำของแพที่ย์และที่นัตแพที่ย์ผู้า่นการิสิำาริวจำความ
พ่งพอใจำของแพที่ย์ป็ริะจำำาป็ี (BDMS Doctor Engagement) ตลอดุจำน 
อำานวยความสิะดุวกให้แพที่ย์และที่ันตแพที่ย์กริณ่ม่การิจัำดุเล่�ยงภายใน โดุยผู้ล
การิดุำาเนินโคริงการิ พบว่า อัตริาการิลาออกของแพที่ย์และทัี่นตแพที่ย์ลดุลง  
ม่การิที่ำางานริ่วมกันเป็็นที่่มมากยิ�งข่�น และผู้ลดุำาเนินงานของแพที่ย์อย้่ใน 
เกณฑ์์ดุ่เมื�อเที่่ยบกับโริงพยาบาลในเคริือที่ั�งหมดุ

ผู้ลของการิดุำาเนินโคริงการิที่ำาให้บคุลากริมค่วามร้้ิและตริะหนักถืง่ความสิำาคญั่ของสุิขภาพจิำต นำาไป็สิ้ก่าริค้นหาปั็ญ่หาสุิขภาพจิำต การิเขา้
ริับความช่วยเหลือ ลดุอัตริาการิขาดุงาน สิ่งเสิริิมบริริยากาศความสัิมพันธ์ุริะหว่างบุคลากริในที่างสิร้ิางสิริริค์ ริวมถื่งบุคลากริสิามาริถื
ที่ำางานไดุ้อย่างมุ่งมั�นและม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพมากยิ�งข่�น 

การดำำาเนินงานดำ�านสิที่ธุิมนุษยช่น 

BDMS เคาริพสิทิี่ธุิมนุษัยชนของผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิย่และผู้้้ที่ริงสิิที่ธิุ โดุยคำาน่งถื่งกลุม่เป็ริาะบางเป็็นพิเศษั เพื�อให้สิอดุคล้องกับความมุ่งมั�นของ
องค์กริต่อมาตริฐานสิิที่ธุิมนุษัยชนริะหว่างป็ริะเที่ศตามที่่�ป็ริากฏิในนโยบายสิิที่ธุิมนุษัยชนของบริิษััที่ BDMS ซ่ึ่�งตริะหนักถื่งความริับผู้ิดุ
ชอบในการิเคาริพสิิที่ธุิมนุษัยชนของทุี่กคนที่่�เก่�ยวข้องในการิดุำาเนินงานของบริิษััที่และห่วงโซึ่่อุป็ที่าน โดุย BDMS ไดุ้จำัดุตั�งกริะบวนการิ
ตริวจำสิอบสิิที่ธิุมนุษัยชนอย่างริอบดุ้าน เพื�อริะบุความเส่ิ�ยงและดุำาเนินการิบริริเที่าผู้ลกริะที่บอย่างต่อเนื�อง ริวมถื่งจัำดุให้ม่กลไกการิ 
ริ้องทีุ่กข์ที่่�ม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพ เป็็นธุริริม และสิอดุคล้องตามหลักสิิที่ธุิมนุษัยชน 

นโยบายดำ�านสิที่ธุิมนุษยช่น (Policy Commitment)
BDMS ไดุ้ป็ริะกาศใช้นโยบายสิทิี่ธิุมนุษัยชน1 ในปี็ 2565 โดุยนำาหลักการิช่�แนะของสิหป็ริะชาชาติว่าดุ้วยธุรุิกิจำกับสิิที่ธิุมนุษัยชน (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ป็ฏิิญ่ญ่าว่าดุ้วยหลักการิและสิทิี่ธุิขั�นพื�นฐานในการิที่ำางาน  

1 ด่รายละเอี่ยดนโยบายสิำที่ธิุมนุษยชน เพิิ่�มเติิมทีี่�  https://investor.bangkokhospital.com
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ปีระเดำ็นคัวามเส่�ยงดำ�านสิที่ธุิมนุษยช่นที่่�สำาคัญั่ขอำง BDMS ปีี 2565  
และตั้ัวอำย่างมาตั้รการในการคัวบคัุมคัวามเส่�ยง 

คัวามเปี็นอำย้ท่ี่่�ดำ่ขอำงบุคัลากร
และคัรอำบคัรัว 

• นโยบายจัดัห้้องให้้นมบตุร
ในสัถึานท่�ปฏิิบัติงานของ	
BDMS	ทุกแห้่ง	

• สันับสันุนการลาเพ่�อด้แล
บุตรห้ลังคุลอดของ
พนักงานชาย	

คัวามหลากหลาย 
คัวามเสมอำภาคั

และการอำย้่ร่วมกัน 
บรรจัุเป็นห้ลักสั้ตรการฝ่ึก

อบรมภาคุบังคุับ	

คัวามปีลอำดำภัยขอำงล้กคั�า
และผู้้�ปี่วย และคัวามปีลอำดำภัย

ขอำงผู้ลิตั้ภัณฑุ์ 
ตรวจัสัอบสัิ�งอำานวย 

คุวามสัะดวกและเทคุโนโลย่
ท่�ใช้ในการดแ้ลผู้้้ป่วย	รวมถึึง
นวัตกรรมเพ่�อเสัริมสัร้าง
คุวามปลอดภัยของลก้คุ้า
และยกระดับประสับการณ์
ด้านบริการท่�เป็นเลิศัแก่
ผู้้้รับบริการและผู้้้ป่วย	

มลพัิษและผู้ลกระที่บตั้่อำ
สิ�งแวดำล�อำม 

จััดทำาระบบการส่ังต่อสัำาห้รับ
กรณผู่้ลกระทบตอ่สิั�งแวดล้อม		

(The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และตริาสิาริสิทิี่ธุมินษุัยชนริะหวา่งป็ริะเที่ศ (International 
Bill of Human Rights) มาเป็็นส่ิวนหน่�งในการิกำาหนดุนโยบายดุ้านสิทิี่ธุิมนุษัยชนของบริิษััที่ ซึ่่�งแสิดุงให้เห็นถื่งความมุง่มั�นในการิเคาริพ
สิทิี่ธุมินษุัยชนและกำาหนดุความริบัผู้ดิุชอบตอ่ที่กุคนที่่�เก่�ยวขอ้งและไดุรั้ิบผู้ลกริะที่บจำากการิดุำาเนนิธุรุิกจิำของพนักงาน ค่้คา้/ผู้้้ริบัเหมา และ
พันธุมิตริที่างธุรุิกิจำ (ริวมถื่งพันธุมิตริริ่วมทีุ่น) ตลอดุห่วงโซึ่่อุป็ที่านของ BDMS 

กระบวนการตั้รวจสอำบสิที่ธุิมนุษยช่นอำย่างรอำบดำ�าน (Human Rights Due Diligence)
ป็ ี2565 BDMS ไดุ้เริิ�มจำดัุที่ำากริะบวนการิตริวจำสิอบสิทิี่ธิุมนุษัยชนอย่างริอบดุา้น (Human Rights Due Diligence) ให้สิอดุคล้องกบัความ
คาดุหวังของหลักการิช่�แนะของสิหป็ริะชาชาติว่าดุ้วยธุรุิกิจำกับสิทิี่ธุิมนุษัยชน (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights: UNGP) เป็็นปี็แริก เพื�อให้มั�นใจำว่าบริิษััที่ม่กริะบวนการิป็ริะเมินความเส่ิ�ยงและผู้ลกริะที่บดุ้านสิิที่ธิุมนุษัยชนในหน่วย
ธุุริกิจำอย่างม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพ โดุยการิป็ริะเมินความเส่ิ�ยงดุ้านสิิที่ธิุมนุษัยชนพิจำาริณาจำาก 2 ปั็จำจัำยหลักคือ ผู้ลกริะที่บของความรุินแริง 
(Severity) และโอกาสิเกิดุความเสิ่�ยง (Likelihood) ซ่ึ่�งกำาหนดุผู้ลการิป็ริะเมินความเสิ่�ยงเป็็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มความเสิ่�ยงส้ิงมาก  
สิง้ ป็านกลาง และตำ�า โดุยกำาหนดุมาตริการิบริริเที่าผู้ลกริะที่บสิำาหริบัความเส่ิ�ยงดุ้านสิิที่ธิุมนษุัยชนที่่�มค่วามเส่ิ�ยงริะดัุบสิง้มาก และสิง้ เป็น็
ป็ริะเด็ุนสิำาคัญ่ ซึ่่�งบริิษัทัี่มุง่หวังให้นำาไป็สิ้่การิจำัดุการิ กำาหนดุมาตริการิควบคุมความเส่ิ�ยง บริริเที่าผู้ลกริะที่บ และสิื�อสิาริให้ผู้้้ที่่�เก่�ยวข้อง
ไดุ้ริับที่ริาบต่อไป็  

BDMS ม่แนวที่างการิบริิหาริงานดุ้านสิิที่ธุิมนุษัยชน (Human Rights Management) ตามที่่�ริะบุในหลักการิช่�แนะสิิที่ธุิมนุษัยชนแห่ง
สิหป็ริะชาชาติ เพื�อใช้เป็็นแนวที่างการิดุำาเนินงานอย่างเป็็นริ้ป็ธุริริมซึ่่�งป็ริะกอบดุ้วย 6 ขั�นตอนดุังต่อไป็น่�

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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ปีระเดำ็นคัวามเส่�ยงดำ�านสิที่ธุิมนุษยช่นที่่�สำาคัญั่ขอำงคั้่คั�า ปีี 2565  
และตั้ัวอำย่างมาตั้รการในการคัวบคุัมคัวามเส่�ยง 

การจัดำซึ่ื�อำจัดำหาอำย่างม่คัวามรับผู้ิดำช่อำบ 
• กำาห้นดห้ัวข้อดังกล่าว	ในการประชุม

ร่วมกับคุ้่คุ้า	(เพ่�อการอบรมและการ
สัร้างคุวามตระห้นักร้้)	

• เพิ�มห้ัวข้อสันับสันุนให้้คุ้่คุ้าปฏิบัิติ
ตามห้ลักการจััดซื�อจััดห้าอย่างม่
คุวามรับผิู้ดชอบ	

• ทบทวนข้อกำาห้นดในการตรวจัสัอบ 
คุ้่คุ้า		

ผู้ลกระที่บจากมลพัิษและผู้ลกระที่บดำ�าน
สิ�งแวดำล�อำมต่ั้อำชุ่มช่น 

• กำาห้นดห้ัวข้อดังกล่าวในการประชุม
ร่วมกับคุ้่คุ้า(เพ่�อการอบรมและการ
สัร้างคุวามตระห้นักร้้)	

• จััดทำาระบบการสั่งต่อสัำาห้รับกรณ่
ผู้ลกระทบต่อสัิ�งแวดล้อม		

คัวามปีลอำดำภัยขอำงล้กคั�าและคันไข� และ
คัวามปีลอำดำภัยขอำงสินคั�า 

• กำาห้นดห้ัวข้อดังกล่าวในการประชุม
ร่วมกับคุ้่คุ้า	

• ทบทวนเกณฑ์ส์ัำาห้รับการตรวจัสัอบ
และคุัดเลือกคุ้่คุ้าท่�อย้ใ่นเกณฑ์์
มาตรฐานด้านคุุณภาพและคุวาม
ปลอดภัย	

การสื�อำสาร สร�างคัวามตั้ระหนัก
ดำ�านสิที่ธุิมนุษยช่น
BDMS ดุำาเนินงานเพื�อสิ่งเสิริิมและป็ล้กฝึังการิ
เคาริพสิิที่ธุิมนุษัยชน โดุยการิสิื�อสิาริและสิริ้าง
ความตริะหนักดุ้านสิิที่ธิุมนุษัยชนผู่้านช่องที่าง
สิื�อออนไลน ์ว่ดุโ่อการิสิอน และการิสิริา้งความ
ตริะหนักเริื�องนโยบายผู้่านช่องที่าง Youtube 
เพื�อสิื�อสิาริแก่บุคลากริและป็ริะกาศความ 
มุ่ ง มั�นแก่สิาธุาริณชนในการิเคาริพสิิที่ ธิุ 
มนุษัยชนขององค์กริ 

ร่วมห้ารือกับนายจั้างเพ่�อจััด
สัวัสัดิการแก่ลก้จั้าง	

ให้คุ้ำาปรึกษา	ห้ารือ	และเสันอ
แนะคุวามคุิดเห้็นแก่นายจั้างใน
การจััดสัวัสัดิการสัำาห้รับ

ล้กจ้ัาง	

ตรวจัตรา	คุวบคุุม	และดแ้ล
การจััดสัวัสัดิการท่�นายจั้างจััด

ให้้แก่ล้กจั้าง	

เสันอข้อคุิดเห้็นและแนวทางใน
การจััดสัวัสัดิการท่�เป็น

ประโยชน์สัำาห้รับล้กจั้างต่อ
คุณะกรรมการสัวัสัดิการ

แรงงาน

การยกระดำับระบบข�อำร�อำงเรียนและเย่ยวยา 

คัณะกรรมการสวัสดิำการในสถานปีระกอำบกิจการ
BDMS กำาหนดุให้ม่คณะกริริมการิสิวัสิดิุการิในสิถืานป็ริะกอบกิจำการิตามข้อกำาหนดุ ซ่ึ่�งป็ริะกอบไป็ดุ้วยล้กจ้ำางริะดัุบบังคับบัญ่ชาและ
ริะดุบัป็ฏิบิตักิาริไมน้่อยกว่า 5 คน เพื�อเป็็นตวัแที่นของพนักงานที่กุคนจำากที่กุริะดัุบ (ริอ้ยละ 100) โดุยกำาหนดุใหค้ณะกริริมการิดุงักลา่ว
ดุำาริงตำาแหนง่คริาวละ 2 ป็ ีโดุยจัำดุใหม้ก่าริป็ริะชุมอยา่งนอ้ยริายไตริมาสิ หรืิอเมื�อกริริมการิไม่นอ้ยกว่าก่�งหน่�งริอ้งขอ เพื�อรัิบฟื้งัและป็รัิบ
การิดุำาเนินงานตามข้อคิดุเห็นของพนักงานและบริิบที่ของบริิษััที่ โดุยมเ่ป็้าป็ริะสิงค์สิง้สิุดุเพื�อให้บุคลากริไดุ้ดุำาเนินงานในสิภาพแวดุล้อม
ที่่�สิ่งเสิริิมสุิขภาพ เหมาะสิม และป็ลอดุภัย

คัวามรับผู้ิดำช่อำบขอำงคัณะกรรมการสวัสดิำการในสถานปีระกอำบกิจการ BDMS

ผู้ลการดำำาเนินงานตั้ามนโยบายและแนวปีฏิิบัตั้ิเก่�ยวกับสิที่ธุิมนุษยช่น ปีี 2565  

0 กรณ่ 
ริ้องเริ่ยนดุ้านการิเลือกป็ฏิิบัติ 

และละเมิดุสิิที่ธุิมนุษัยชน 

ร�อำยละ 100 ขอำงพันักงานที่ั�งหมดำ 
ไดำ�รบัการฝึึกอำบรมดำ�านสทิี่ธิุมนษุยชน 

และการไม่เลือำกปฏิิบัติ 
พนักงานใหม่ผู้่านการิป็ฐมนิเที่ศ 

พนักงานป็ัจำจำุบันผู้่านริะบบออนไลน์ พร้ิอมที่ั�งม่
การิวัดุผู้ลเริื�องความตริะหนักริ้้แบบ 100%

344 คัน 
การิจำ้างงานคนพิการิ 
ภายในเคริือ BDMS 

97สัังคม



การพััฒนาศักยภาพั
และรักษาที่รัพัยากรบุคัคัล  

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

ปัจัจุับันการเปล่�ยนแปลงทางเทคุโนโลย่และสัังคุมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว	องคุ์กรจัึงต้องมก่ารพัฒนาเป็นระบบอย่างต่อเนื�อง	
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการให้้คุวามสัำาคัุญกับการพัฒนาบุคุลากรเพ่�อเพิ�มขีดคุวามสัามารถึให้้กับพนักงาน	รวมถึึงการสัร้างแรง
จั้งใจัต่าง	ๆ	เพ่�อเปิดโอกาสัให้้ผู้้้ม่ศัักยภาพเข้ามาร่วมงานกับองคุ์กร	พร้อม	ๆ	ไปกับการรักษาพนักงานซึ�งเป็นทุนมนุษย์ท่�ม่
คุุณคุ่ายิ�งให้้คุงอย้่กับองค์ุกร	เพ่�อให้้องคุ์กรประสับคุวามสัำาเร็จัอย่างยั�งยืนต่อไป		

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

4.4, 4.7, 5.5, 8.5 และ17.6   

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เปี้าหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

คะแนนความผู้้กพันต่อองค์กริของพนักงาน
เที่่ยบกับพนักงานที่ั�งหมดุ มากกว่า  

75% 

คะแนนความผู้้กพันต่อองค์กริของพนักงาน
เที่่ยบกับพนักงานที่ั�งหมดุ เที่่ากับ 

83%  

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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แนวที่างการจัดำการ (Management Approach) 

การพััฒนาศักยภาพับุคัลากร
ศักยภาพของบุคลากริถืือเป็็นปั็จำจำัยสิำาคัญ่ต่อการิขับเคลื�อนกลยุที่ธุ์ของ BDMS โดุยเฉพาะการิส่ิงมอบบริิการิดุ้านสิุขภาพที่่�เหนือริะดุับ 
โดุย BDMS ไดุ้วางนโยบายพัฒนาและฝึกึอบริมบุคลากริที่่�มุง่เน้นใหบ้คุลากริไดุ้เริย่นริ้แ้ละเพิ�มพน้ทัี่กษัะความร้้ิความสิามาริถืให้สิอดุคล้อง
กับวิสิัยที่ัศน์ พันธุกิจำ และกลยุที่ธ์ุขององค์กริ ริวมถื่งการิพัฒนาและฝึึกอบริมบุคลากริเพื�อความสิามาริถืในการิสิร้ิางสิริริค์นวัตกริริมและ
ความยั�งยืน โดุยตริะหนักดุ่ว่า นโยบายพัฒนาและฝึึกอบริมบุคลากริจำะเป็็นแริงจำ้งใจำให้ม่ผู้้้สินใจำสิมัคริเข้าริ่วมงานกับองค์กริ อ่กที่ั�งเป็็น
แนวที่างสิ่งเสิริิมให้พนักงานที่ำางานอย่างม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพและม่โอกาสิก้าวหน้าในเสิ้นที่างอาชพ่  

การฝ่ึกอำบรมและพััฒนาบุคัลากร 
BDMS ดุำาเนินนโยบายการิฝึึกอบริมและพัฒนาพนักงาน ที่ั�งสิายการิริักษัา (Clinical) และสิายงานสินับสินุน (Non Clinical) ใน 
โริงพยาบาล ริวมถื่งพนักงานใหม่ พนักงานค้่สัิญ่ญ่า และพนักงานชั�วคริาว เพื�อเสิริิมสิร้ิางความเข้าใจำต่อที่ิศที่างการิที่ำางานขององค์กริ
และริะบบคุณภาพของโริงพยาบาล ริวมที่ั�งพัฒนาความร้้ิความสิามาริถืต่องานที่่�ริับผู้ิดุชอบ เพื�อให้มั�นใจำว่าการิฝึึกอบริมและพัฒนาจำะไดุ้
ริับการิป็ริับให้เข้ากับคุณค่าและกลยุที่ธุ์ขององค์กริ และก่อให้เกิดุที่ักษัะและความชำานาญ่ต่อบุคลากริที่างการิแพที่ย์และบุคลากริที่ั�วไป็ 

การฝึ่กอำบรมและพััฒนาพันักงานขอำง BDMS 

การปีฐมนิเที่ศพันักงานใหม่
(General Orientation) 
เพ่�อรับทราบข้อมล้	วิสััยทัศัน์

และพันธ์กิจัองคุ์กร	คุ่านิยมองคุ์กร
ห้ลักการบริการ	คุวามปลอดภัย

ในการปฏิิบัติงาน	และระบบคุุณภาพ
ของโรงพยาบาล		

การฝ่ึกอำบรมเพั่�อำพััฒนาคัุณภาพั 
(Quality Improvement Training)  

เพ่�อป้องกันอุบัติการณ์	ตามข้อมล้การติดตามอุบัติการณ์
ด้านคุุณภาพและคุวามปลอดภัย	การร้องเรียนของผู้้้ป่วย
และการเปล่�ยนกระบวนการทำางานห้รือเทคุโนโลย่ให้ม่
รวมทั�งคุวามสัามารถึด้านการใช้งานภาษาอังกฤษ

และจััดการฝ่ึกอบรม	และการทดสัอบทั�งภาคุทฤษฎ่และปฏิิบัติ
คุวามร้้ในการปฏิิบัติงานเพ่�อการด้แลผู้้้ป่วยในแต่ละระดับ
และตำาแห้น่งงาน	เพ่�อพนักงานสัามารถึเติบโตก้าวห้น้าได้
ในสัายงานและให้้บริการการรักษาอย่างมป่ระสัิทธ์ิภาพ

อย่างต่อเนื�อง

โคัรงการที่่�เก่�ยวข�อำง
(Related Training)  

เช่น	การให้้ทุนการศัึกษากับพนักงานเพ่�อขยายคุวามร้้
และคุวามสัามารถึในด้านต่าง	ๆ	ท่�เก่�ยวข้องกับธ์ุรกิจั

และห้น่วยงาน		รวมทั�งคุวามสัามารถึในการด้แลผู้้้ป่วยใน
เพ่�อสัร้างคุุณคุ่าให้้ผู้้้ป่วย		

การปีฐมนิเที่ศพันักงานใหม่ 
ในหน่วยงาน (Unit Orientation)
เพ่�อรับทราบพันธ์กิจัของห้น่วยงาน	
ขอบเขตการให้้บริการ	(Scope	of	
Service)	นโยบายและแนวทาง

ในการปฏิิบัติงาน	และคุวามร้้พ่�นฐาน
ท่�จัำาเป็นในการปฏิิบัติงานในตำาแห้น่ง	

การฝ่ึกอำบรมภาคับังคัับ 
(Mandatory Training)  

คุรอบคุลุมกลยุทธ์์และทิศัทางขององคุ์กร	
ระบบคุุณภาพและการพัฒนาคุุณภาพ
เป้าห้มายคุวามปลอดภัยของผู้้้ป่วย
การดับเพลิงขั�นพ่�นฐาน	การช่วยช่วิต
ขั�นพ่�นฐานซึ�งกำาห้นดให้้รับการอบรม
ทุก	2	ปี	และห้ลักสัต้รท่�เก่�ยวข้องสัำาห้รับ

พนักงานวิชาช่พ	รวมถึึงคุวามร้้
ด้านกฎห้มายและข้อบังคุับท่�สัำาคุัญ			
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โคัรงการฝ่ึกอำบรมบุคัลากร  

เพื�อเป็น็การิลดุความเสิ่�ยงในการิแพริร่ิะบาดุของโริคโควดิุ-19 และเลง็เหน็ถืง่ความป็ลอดุภยัของบคุลากริที่กุคน ในป็ ี2565 BDMS จำง่ไดุ้
จำดัุฝึกึอบริมบุคลากริในริป้็แบบ Virtual Class โดุยนำาเที่คโนโลยม่าสินับสินุนกริะบวนการิเริย่นร้้ิผู้า่นริะบบออนไลน์และริะบบ E-Learning 
ที่่�พนักงานสิามาริถืเข้าริับการิฝึึกอบริมผู้่านอุป็กริณ์มือถืือ ไดุ้ทีุ่กที่่� ทีุ่กเวลา ริวมถื่งไดุ้ป็รัิบริ้ป็แบบการิพัฒนาและฝึึกอบริมเป็็นริ้ป็แบบ
ผู้สิมผู้สิาน (Hybrid) ริะหว่างการิอบริมในสิถืานที่่�และแบบออนไลน์เพื�อให้บุคลากริไดุ้ม่การิเริ่ยนริ้้ที่่�หลากหลายและเกิดุป็ริะสิิที่ธุิภาพ
ส้ิงสุิดุ โดุยโคริงการิฝึกึอบริมบุคลากริในปี็ 2565 มุง่เน้นการิพัฒนาบุคลากริดุ้านความยั�งยืนและการิพัฒนาบุคลากริที่่�มศั่กยภาพสิง้ (Talent 
Development Program) ตามเป้็าหมายและกลยุที่ธุอ์งค์กริ ไป็พร้ิอมกับการิเพิ�มป็ริะสิทิี่ธิุภาพในการิที่ำางานและเพิ�มริะดัุบความผู้ก้พัน
ของพนักงานที่่�ม่ต่อองค์กริ   

โคัรงการฝ่ึกอำบรมบุคัลากรเพั่�อำคัวามยั�งยืน 
BDMS กำาหนดุนโนบายพฒันาและฝึกึอบริมบคุลากริใหส้ิอดุคลอ้งกบักลยทุี่ธุด์ุา้นความยั�งยนืขององคก์ริ โดุยเนน้การิสิง่เสิริมิและสินบัสินนุ
ให้บุคลากริม่สิุขภาพที่่�ดุ่ มค่วามความเป็็นอย้่ที่่�ดุ ่และสิริ้างนวัตกริริมดุ้านสิิ�งแวดุล้อมเพื�อความยั�งยืน ซึ่่�งดุำาเนินการิผู้่านโคริงการิอบริมที่่�
สิำาคัญ่ ดุังน่� 

การสร�างคัวามตั้ระหนักร้�เก่�ยวกับสิ�งแวดำล�อำม
โดำยโรงพัยาบาลกรุงเที่พัหัวหิน 

โรงพยาบาลกรงุเทพหั้วห้นิ	ดำาเนินโคุรงการสัง่เสัรมิการดำาเนนิงาน
คุวามยั�งยืนด้านสิั�งแวดล้อม	 โดยการนำาวัสัดุขวดนำ�ามารีไซเคิุล	
พรอ้มจัดัอบรมในหั้วข้อ	“BHN	Sustainable	&	Green	Hospital”	
เพ่�อสั่งเสัริมให้้พนักงานม่สั่วนร่วมกับการรักษาสิั�งแวดล้อมซึ�ง
โคุรงการน่�สัามารถึส่ังตอ่คุวามร้แ้ละคุุณคุ่าด้านสิั�งแวดล้อม	รวมถึึง
แนวคุิดรีไซเคุิลขยะขวดพลาสัติกไปส่้ัชุมชน	สัังคุม	และห้น่วยงาน
ท้องถิึ�น	ตลอดจันการสันับสันุนขวดพลาสัติกจัากโรงพยาบาลไป
ใช้ประโยชน์ในการผู้ลิตสัินคุ้าอย่างไม้กวาดจัากขวดพลาสัติก	
เป็นต้น	

การสร�างการตั้ระหนักร้�เก่�ยวกับแนวปีฏิบิัตั้ิดำ�านสิที่ธิุมนุษยช่น
โดำย BDMS และโรงพัยาบาลกรุงเที่พัตั้ราดำ 

BDMS	จััดบรรยายในห้ัวข้อ“Sexual	Harassment:	แคุ่แซวเล่น	
ห้รือคุุกคุาม”	 ให้้พนักงานได้ม่คุวามร้้เก่�ยวกับห้ลักพ่�นฐานด้าน 
สิัทธิ์มนุษยชน	และประสังค์ุให้้พนักงานแสัดงออกกับเพ่�อนต่าง
เพศัท่�ทำางานร่วมกนัอย่างถ้ึกต้องและม่คุวามสััมพนัธ์์อนัด่ระห้ว่างกนั
ซึ�งจัะสั่งผู้ลให้้พนักงานม่คุวามสุัขในสัถึานท่�ทำางานและปฏิิบัติงาน 
ได้อย่างม่ประสิัทธ์ิภาพ	

โรงพยาบาลกรงุเทพตราด	จัดัอบรมให้้คุวามร้แ้กพ่นกังานเก่�ยวกบั
นโยบายด้านสิัทธ์ิมนุษยชนและห้ลักการตรวจัสัอบสิัทธิ์มนุษยชน	
อย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence)	รวมถึึงประเด็น
คุวามเส่ั�ยงดา้นสัทิธ์มินุษยชนท่�พบในอตุสัาห้กรรมการบรกิารดา้น
สุัขภาพและท่�เก่�ยวข้องกับ	BDMS	เพ่�อให้้เกิดคุวามเข้าใจัในเรื�อง 
ของนโยบายและแนวปฏิิบัตด้ิานสิัทธ์มินุษยชนขององคุก์ร	รวมถึึง
สัามารถึระบุประเด็นและบริห้ารจััดการกับผู้ลกระทบและคุวามเส่ั�ยง
ด้านสิัทธิ์มนุษยชนท่�อาจัเกิดข้�นได้		

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)100



โคัรงการพััฒนาบุคัลากรผู้้�ม่ศักยภาพัส้งและการวางแผู้นผู้้�สืบที่อำดำตั้ำาแหน่ง  
โดำยโรงพัยาบาลกรุงเที่พั สำานักงานใหญ่่ โรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่ สุขุมวิที่ โรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่ ศรีนคัรินที่ร์ 

และโรงพัยาบาลบ่เอำ็นเอำช่   

โริงพยาบาลกริุงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ให้ความสิำาคัญ่กับการิเตริ่ยมความพร้ิอมของผู้้้นำา จำ่งดุำาเนินโคริงการิพัฒนาบุคลากริผู้้้ม่ศักยภาพสิ้ง 
BHQ Leadership Program 2022 โดุยจำัดุให้ม่การิสิ่งเสิริิมที่ักษัะดุ้านการิเป็็นผู้้้นำาในหลายริ้ป็แบบ อาที่ิ การิฝึึกอบริม การิฝึึกอบริม 
การิ Coaching และ การิ Presentation กิจำกริริมสิ่งเสิริิมการินำาความร้้ิไป็ป็ริะยุกต์ใช้ เช่น Coaching Project Assignment ฯลฯ โดุย
มผู่้้เ้ขา้ริว่มโคริงการิจำำานวน 40 คน ผู้ลจำากการิดุำาเนนิโคริงการิที่ำาใหผู้้้เ้ขา้ริว่มโคริงการิสิามาริถืนำาความริ้ไ้ป็ป็ริะยกุตใ์ชใ้นการิที่ำางานและ
โคริงการิต่าง ๆ ที่่�ไดุ้ริับมอบหมายต่อไป็ 

โริงพยาบาลสิมติเิวช สิขุมุวทิี่ โริงพยาบาลสิมติเิวช ศริน่ครินิที่ร์ิ และโริงพยาบาลบเ่อน็เอช ดุำาเนนิการิโคริงการิพัฒนาบุคลากริผู้้ม้ศ่กัยภาพ
สิ้งและการิวางแผู้นผู้้้สิืบที่อดุตำาแหน่ง เพื�อให้บุคลากริที่่�เข้าริ่วมโคริงการิไดุ้นำาความริ้้และที่ักษัะจำากการิเริ่ยน การิที่ำากิจำกริริม และการิ
ศก่ษัาดุง้านจำากสิถืานที่่�ตา่ง ๆ  มาป็ริะยกุตใ์ชแ้ละจำดัุที่ำาโคริงการิในหวัขอ้ที่่�เก่�ยวขอ้ง เพื�อเพิ�มป็ริะสิทิี่ธิุภาพและป็ริะสิทิี่ธุผิู้ลของการิดุำาเนนิ
การิโริงพยาบาล พริ้อมนำาเสินอผู้ลงานและนำาโคริงการิที่่�ไดุ้ริับคัดุเลือกไป็พัฒนาต่อยอดุเพื�อป็ริับใช้ในโริงพยาบาลต่อไป็  

สิำาหริับผู้ลการิดุำาเนินโคริงการิ พบว่า บริริลุเป็้าหมาย โดุยสิัดุสิ่วนของบุคลากริที่่�ม่ศักยภาพส้ิงต่อพนักงานที่ั�งหมดุ ณ ปั็จำจำุบัน เที่่ากับ
ริ้อยละ 3 และอัตริาการิลาออกของบุคลากริที่่�ม่ศักยภาพส้ิงในช่วงปี็ 2563-2565 ตำ�ากว่าริ้อยละ 6 ต่อป็ี ขณะที่่�ผู้ลการิป็ริะเมินความ 
พ่งพอใจำดุ้านการิเริ่ยนริ้้ สิ้งกว่าริ้อยละ 90 ริวมถ่ืงบุคลากริที่่�เข้าริ่วมโคริงการิสิามาริถืนำาความริ้้ที่่�ไดุ้ริับไป็ถื่ายที่อดุและสิริ้างวัฒนธุริริม
การิที่ำางานริ้ป็แบบใหม่ สิริ้างนวัตกริริมผู้ลิตภัณฑ์์และบริิการิริ้ป็แบบใหม่ ม่การิพัฒนาดุ้านคลินิกของวิชาช่พต่าง ๆ ม่บุคลากริที่่�ม่การิ 
เตริ่ยมผู้้้สิืบที่อดุตำาแหน่ง (Successor) ที่่�สิำาคัญ่ในแต่ละริะดุับสิาขาวิชาช่พ และสิามาริถืสิริริหาบุคลากริศักยภาพส้ิงภายในองค์กริท่ี่�ม่
คุณสิมบัติพริ้อมที่ดุแที่นในตำาแหน่งที่่�สิำาคัญ่ไดุ้อย่างที่ันที่่วงที่่ 

โคัรงการฝ่ึกอำบรมแพัที่ย์และที่ันตั้แพัที่ย์

โคัรงการฝ่ึกอำบรมภาคับังคัับสำาหรับแพัที่ย์และทัี่นตั้แพัที่ย์
BDMS ตริะหนกัถืง่ความสิำาคญั่ของการิเป็น็แพที่ยท์ี่่�ดุแ่ละมค่วามชำานาญ่การิ (Good Doctor) ที่่�สิามาริถืใหก้าริริกัษัาตามมาตริฐานหลกั
วิชาการิแพที่ย์และที่ันตแพที่ย์ ริวมถื่งให้บริิการิดุ้วยความจำริิงใจำ สุิภาพอ่อนน้อม ที่ำาให้ผู้้้ป็่วยและญ่าติ เกิดุความไว้วางใจำต่อที่ั�งแพที่ย์ 
พยาบาล บุคลากริที่างการิแพที่ย์ โริงพยาบาล และองค์กริ โดุยกำาหนดุให้แพที่ย์และทัี่นตแพที่ย์ของเครืิอ BDMS ต้องป็ฏิิบัติตามข้อ
กำาหนดุในธุริริมน้ญ่แพที่ย์ (BDMS Bylaws) ท่ี่�ต้องม่พฤติกริริมแพที่ย์ (Code of Behavior) ที่่�ดุ่ และม่การิสิื�อสิาริ (Doctor 
Communication) ที่่�ถื้กต้องเหมาะสิม ที่ั�งต่อผู้้้ป่็วย ญ่าติผู้้้ป็่วย เพื�อนริ่วมงาน และเพื�อนแพที่ย์  

โคริงการิ การิเป็็นแพที่ย์ที่่�ดุ่และม่ความชำานาญ่การิ (Good Doctor) ดุำาเนินการิต่อเนื�องมาในป็ี 2565 โดุยองค์กริแพที่ย์ของ BDMS ไดุ้
กำาหนดุโคริงการิฝึกึอบริมแพที่ย์และที่นัตแพที่ยผ์ู้า่นแอป็พลิเคชั�น BDMS MSO Training ที่่�ใชง้านงา่ย สิามาริถืเขา้ถืง่ไดุส้ิะดุวก ที่กุที่่�และ

ทีุ่กเวลา ซึ่่� งเหมาะสิำาหรัิบแพที่ย์และ
ที่ันตแพที่ย์ที่่�ม่ข้อจำำากัดุเริื�องเวลา โดุยม่
หลกัสิต้ริอบริมภาคบงัคับริายป็ ี5 หลกัสิต้ริ 
ดุังน่�
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หลักส้ตั้ร BDMS Bylaws 
มุ่งเน้นข้อกำาหนดุในธุริริมน้ญ่แพที่ย์

ที่่�แพที่ย์ต้องป็ฏิิบัติตาม 

หลักส้ตั้ร Legal Issues in 
Insured Patient Administration 

for Physicians  
มุ่งเน้นเริื�อง แนวที่างการิป็ริะสิานงาน

ป็ริะกันต่างป็ริะเที่ศและการิออก 
Medical Reports สิำาหริับแพที่ย์   

หลักส้ตั้ร Code of Behavior 
มุง่เน้นเริื�องพฤติกริริม

ที่่�ดุ่ของแพที่ย์  

หลักส้ตั้ร BDMS PDPA  
Awareness Training for 

BDMS Physician 
มุง่เน้นเริื�องการิสิร้ิางการิตริะหนักริ้้
เริื�องการิคุ้มคริองข้อม้ลสิ่วนบุคคล  

หลักส้ตั้ร 
Doctor Communication 
มุ่งเน้นเริื�องการิสิื�อสิาริที่่�ถื้กต้อง

เหมาะสิม ที่ั�งต่อผู้้้ป็่วยและเพื�อนริ่วมงาน  

ผู้ลจำากการิดุำาเนนิการิโคริงการิดุงักลา่ว สิง่
ผู้ลใหโ้ริงพยาบาลที่กุแหง่ในเคริอื BDMS ม่
แพที่ย์และที่ันตแพที่ย์ที่่�ดุ่และม่ความ
ชำานาญ่การิ ซึ่่�งจำะเป็น็ป็จัำจำยัสิำาคญั่ที่่�ชว่ยให้
แพที่ยแ์ละที่นัตแพที่ยไ์ดุร้ิบัการิยอมริบัจำาก
ผู้้้ป็่วย ญ่าติ และเพื�อนริ่วมงาน นอกจำากน่� 
ยังจำะสิ่งผู้ลให้แพที่ย์ม่ความสุิขในการิ
ที่ำางาน และผู้้้ป็่วยไดุ้ริับการิรัิกษัาท่ี่�ไดุ้
มาตริฐานและม่คุณภาพสิง้สิุดุอ่กดุ้วย

โคัรงการ Good Doctor 

BDMS MSO ดุำาเนนิโคริงการิ Good Doctor เพื�อคน้หาและคดัุเลอืกแพที่ยห์ริอืที่นัตแพที่ยจ์ำากโริงพยาบาลในเคริอื BDMS ที่่�มคุ่ณสิมบัติ
เป็็นเลศิของการิเป็น็แพที่ย์ที่่�มค่วามร้้ิความชำานาญ่ในแต่ละสิาขา ให้บริกิาริแก่ผู้้้ป็ว่ยไดุอ้ยา่งคริอบคลุม ริวมถืง่เป็น็แพที่ย์ที่่�ดุำาริงริกัษัาตน
ดุ้วยคุณธุริริมของความเป็็นแพที่ย์ที่่�ดุ่ โดุยให้ทีุ่กโริงพยาบาลริ่วมคัดุเลือกแพที่ย์เข้าริ่วมโคริงการิ ซึ่่�งผู้ลป็ริากฏิว่า ม่แพที่ย์ที่่�ผู้่านการิ 
คัดุเลือกตามเกณฑ์์ที่่�กำาหนดุในป็ี 2564-2565 ที่ั�งสิิ�น 26 ที่่าน จำาก 27 โริงพยาบาล ตามคุณสิมบัติ ดุังน่�

เ ป็นแพทย์ห้รือทันตแพทย์ท่�
ปฏิิบัติงานอย้่กับโรงพยาบาลใน
เคุรือ	BDMS	

ไมม่่อบัุตกิารณ์ท่�ระดับคุวามเส่ั�ยง	
4	ข้�นไป	

ผู้่านการอบรมห้ลักส้ัตร
ช่ ว ยฟื้้� น คืุ น ช่ พต า ม ท่�
กำาห้นด	

ผู้ลการประเมินแพทยป์ระจัำา
ปี ใ น ส่ั วนผู้ลก า ร รั กษ า	
(Cl in ica l 	 Outcome)	
มากกว่า	80%	

คุะแนนห้น่วยกิตการศัึกษาต่อ
เนื�องของแพทย์และทันตแพทย์	
มากกว่า	50	ห้น่วยกิต	ข้�นไป	

ผู้่านการพิจัารณาโดยผู้้้อำานวย
การโรงพยาบาลให้้แพทย์ทา่นนั�น	
เป็น	Good	Doctor	

ผู้่านการอบรมห้ลักส้ัตรภาคุบังคุับ 
5	ห้ลักสั้ตร	ได้แก่		
1.	BDMS	Bylaws			
2.	Code	of	Behavior		
3.	Doctor	Communication	
4.	Legal	Issues	in	Insured	Patient	
Administration	for	Physicians	
5.	BDMS	PDPA		Awareness	
Training	for	BDMS	Physician	

ทำาประกันวิชาช่พวงเงินคุุ้มคุรองไม่
น้อยกว่าม้ลคุ่าคุวามเส่ัยห้ายเบื�องต้น
ของโรงพยาบาลท่�สัังกดัอย้	่และประกนั
วิชาช่พยังไม่ห้มดอายุ	

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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โคัรงการร่วมมือำที่างวิช่าการกับโรงพัยาบาลมหาวิที่ยาลัยตั้้ล้ส   

การจ้งใจและรักษาที่รัพัยากรบุคัคัล 

BDMS ตริะหนักถื่งเรืิ�องการิจำ้งใจำ การิรัิกษัาที่รัิพยากริบุคคลที่่�ม่ศักยภาพ ตลอดุจำนการิสินับสินุนความสิามาริถืในการิแข่งขันและเพิ�ม
โอกาสิป็ริะสิบความสิำาเริ็จำ จำ่งม่แนวนโยบายและกริะบวนการิดุำาเนินงานเพื�อดุ่งดุ้ดุและริักษัาพนักงานให้คงอย่้กับองค์กริ โดุยกำาหนดุ
แนวที่างการิป็ริะเมินผู้ลงานของพนักงานที่่�มห่ลักเกณฑ์ช์ัดุเจำน การิริักษัาบุคลากริที่่�ม่ศักยภาพและจัำดุที่ำาแผู้นสิืบที่อดุตำาแหน่งงาน ริวม
ที่ั�งกำาหนดุให้ม่การิติดุตามริะดัุบความผู้้กพันของพนักงานต่อองค์กริอย่างต่อเนื�อง เพื�อเป็็นข้อม้ลป็ริะกอบการิที่บที่วนและพิจำาริณา 
ค่าตอบแที่นและสิวัสิดิุการิของบุคลากริที่่�สิอดุคล้องตามผู้ลดุำาเนินงานที่ั�วที่ั�งองค์กริ

ผู้ลของการิดุำาเนนิโคริงการิ สิามาริถืตอบสินองกลยทุี่ธุข์ององคก์ริดุา้นการิพฒันาความริ้ใ้หแ้พที่ยแ์ละที่นัตแพที่ยเ์ป็น็แพที่ยท์ี่่�ดุแ่ละมค่วาม
ชำานาญ่การิ (Good Doctor) เป็็นการิสิริ้างวัฒนธุริริมองค์กริและแบบอย่างการิเป็็นแพที่ย์ที่่�ดุ่กับแพที่ย์ริุ่นใหม่ ริวมถื่งสิริ้างความ 
ภาคภ้มิใจำและความผู้้กผัู้นริะหว่างแพที่ย์และทัี่นตแพที่ย์กับองค์กริ สิามาริถืช่วยให้แพที่ย์ของทุี่กโริงพยาบาลในเครืิอไดุ้ริับการิยอมรัิบ
จำากผู้้้ป็่วย ญ่าติผู้้้ป็่วย และเพื�อนริ่วมงาน ซึ่่�งจำะช่วยนำาพา BDMS ไป็สิ้อ่งค์กริแห่งการิพัฒนาที่่�ยั�งยืนต่อไป็ 

BDMS ดุำาเนินโคริงการิข้อตกลงร่ิวมมือที่างวิชาการิ (MOU) กับ
โริงพยาบาลมหาวิที่ยาลยัตล้ส้ิ (Centre Hospitalier Universitaire 
de Toulouse: CHUT) ป็ริะเที่ศฝึริั�งเศสิ เพื�อพัฒนาคุณภาพการิ
ริกัษัาพยาบาลผู้้ป้็ว่ยออร์ิโธุปิ็ดุกิสิใ์หม้ค่วามก้าวหน้ายิ�งข่�น และมุง่
สิ้่การิเป็็นองค์กริที่างสิุขภาพชั�นนำาที่างดุ้านการิริักษัาพยาบาล 
ผู้้ป้็ว่ยออริโ์ธุป็ดิุกิสิข์องป็ริะเที่ศไที่ยและที่วป่็เอเชย่ พริอ้มยกริะดุบั
การิพัฒนางานดุา้นวชิาการิใหเ้ป็น็ที่่�ยอมริบัในริะดุบัสิากล ผู่้านการิ
ที่ำากิจำกริริมที่างวิชาการิริ่วมกัน ไม่ว่าจำะเป็็นการิสิัมมนาที่างการิ
แพที่ย์ หรืิอการิร่ิวมศ่กษัาดุ้งานสิำาหริับศัลยแพที่ย์ออร์ิโธุปิ็ดุิกสิ์ 
ริวมที่ั�งบุคลากริที่างการิแพที่ย์ท่ี่�เก่�ยวข้อง อาทิี่ พยาบาล หรืิอ 
นักกายภาพบำาบัดุ นอกจำากน่� ยังสินับสินุนให้เกิดุการิศ่กษัาวิจำัย 
ที่างออร์ิโธุป็ิดุิกสิ์ริ่วมกันอ่กดุ้วย  

สิำาหริับโริงพยาบาลมหาวิที่ยาลัยต้ล้สิ เป็็นโริงพยาบาลมหาวิที่ยาลัยขนาดุใหญ่่ ตั�งอย้่ในเมืองต้ล้สิ ป็ริะเที่ศฝึริั�งเศสิ ม่โริงพยาบาลและ
ศ้นย์ดุ้แลรัิกษัาผู้้้ป็่วยที่ั�งหมดุ 11 แห่ง มจ่ำำานวนเตย่งผู้้้ป็่วยกว่า 2,500 เต่ยง ห้องผู่้าตัดุ 65 ห้อง มย่อดุผู้้้ป็่วยที่่�เข้าริักษัาริวม 287,004 
ริายต่อป็ี และม่จำำานวนผู้้้ป็่วยที่่�ไดุ้ริับการิผู้่าตัดุ 50,186 ริายต่อปี็  

ผู้ลของการิริว่มมอืสิง่ผู้ลใหเ้กดิุการิเพิ�มพน้ความริ้แ้ละความสิามาริถืของบคุลากริที่างการิแพที่ยข์องโริงพยาบาลในเคริอื BDMS ซึ่่�งกอ่ให้
เกดิุป็ริะโยชน์สิง้สิดุุกับผู้้ร้ิบับริกิาริ ที่ำาใหม้ั�นใจำวา่ ผู้้ม้าริบับริกิาริรัิกษัาพยาบาลดุ้านออร์ิโธุป็ดิุกิสิ ์กบั BDMS จำะไดุร้ิบัการิดุแ้ลรัิกษัาท่ี่�เป็น็
มาตริฐาน ดุว้ยกริะบวนการิวนิจิำฉยัและการิริกัษัาที่่�ทัี่นสิมยัเที่ย่บเที่า่ริะดุบัสิากล อก่ที่ั�งยงัที่ำาใหว้งการิแพที่ยข์องไที่ยเป็น็ที่่�ริ้จ้ำกัและยอมริบั
จำากบุคลากริที่างการิแพที่ย์และผู้้้รัิบบริิการิชาวฝึริั�งเศสิมากยิ�งข่�นอ่กดุ้วย 

ผู้ลการพััฒนาบุคัลากรขอำง BDMS 

35 ชั�วโมง
ฝึึกอบริมเฉล่�ยต่อคนต่อป็ีสิำาหริับ

บุคลากริที่่�ไม่ใช่แพที่ย์ 

เฉล่�ย 44.5 หน่วยกิต 
การิศ่กษัาต่อเนื�องของแพที่ย์ 

(CME)
1
 ต่อคนต่อป็ี 

2,013 บาที่ 
ค่าใช้จำ่ายเฉล่�ยต่อคน ในการิ

ฝึึกอบริม  
(ไม่ริวมแพที่ย์)   

ร�อำยละ 100 
อัตริาการิจำ้างงานบุคลากริภายใน

องค์กริที่่�ม่ศักยภาพเพื�อความ
ก้าวหน้าในอาช่พ 

สรุปีผู้ลการพััฒนาบุคัลากรขอำง BDMS ปีี 2565
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การจัดำที่ำาแผู้นสืบที่อำดำตั้ำาแหน่งงาน (Succession Plan)    

BDMS ไดุ้คัดุเลือกและพัฒนาพนักงานท่ี่�ม่ศักยภาพให้ม่ความพริ้อมที่่�จำะเติบโตในตำาแหน่งงานที่่�องค์กริต้องการิ โดุยผู้้้บังคับบัญ่ชาที่ำา
หน้าที่่�เป็็นผู้้้ป็ริะเมินศักยภาพ วางแผู้นพัฒนาข่ดุความสิามาริถื และติดุตามป็ริะเมินผู้ล พริ้อมที่ั�งม่ริะยะเวลาในการิที่บที่วนและสิริริหา 
ผู้้้สิืบที่อดุตำาแหน่งในทุี่ก ๆ ป็ี เพื�อให้ม่ความพร้ิอมในการิเป็็นผู้้้สิืบที่อดุตำาแหน่งในกริณ่ที่่�ม่การิเกษั่ยณอายุของผู้้้บริิหาริ การิขยายงาน  
หริือการิลาออก โดุยกำาหนดุแนวที่างการิพัฒนาข่ดุความสิามาริถืเป็็นริายบุคคล ดุังน่�  
 • การิฝึึกอบริมเพื�อพัฒนาศักยภาพในการิเป็็นผู้้้นำา  
 • การิหมุนเว่ยนงาน (Rotation) เพื�อเริ่ยนริ้้เพิ�มเติมจำากหน่วนงานที่่�เก่�ยวข้อง 
 • การิมอบหมายงานโคริงการิพิเศษั 
 • การิสิ่งดุ้งานที่ั�งในป็ริะเที่ศและต่างป็ริะเที่ศ 
 • การิวางแผู้น Competency ของพนักงานในแต่ละริะดุับ(Level) เพื�อกำาหนดุความริ้้ ความสิามาริถืและที่ักษัะที่่�จำำาเป็็นต้องม่อย่าง
ชดัุเจำน และใหก้าริสินับสินุนจัำดุการิใหค้วามร้้ิ และการิที่ดุสิอบ เพื�อใหพ้นักงานสิามาริถืเตบิโตไดุ้ตามสิายงานและมค่วามริ้ ้ความสิามาริถื
ที่่�เหมาะสิม

ระบบการบริหารผู้ลการปีฏิิบัติั้งาน 

BDMS กำาหนดุริะบบการิบริิหาริผู้ลการิป็ฏิิบัติงาน (Performance Management System) ที่่�เป็็นริะบบและม่มาตริฐานเดุย่วกันเพื�อ
ความเที่่าเที่ย่มและเป็็นธุริริมที่ั�วที่ั�งองค์กริ ริวมถื่งจัำดุให้มก่าริป็ริะเมิน 360 องศา (360 Degree Feedback) เพื�อป็ริะกอบการิป็ริะเมิน
การิให้ริางวัลและนำาผู้ลลัพธุ์ไป็ใช้ในการิพัฒนาข่ดุความสิามาริถืในการิป็ฏิิบัติงานของพนักงาน ริะบบการิบริิหาริผู้ลการิป็ฏิบิัติงาน เป็็น
แนวที่างการิป็ริะเมนิผู้ลป็ฏิบิตังิานของพนกังานภายในองคก์ริ ริวมถืง่ใช้ป็ริะกอบการิพิจำาริณาเลื�อนขั�น การิโอนยา้ยการิแตง่ตั�ง และป็รัิบ
ริะดุบัพนกังานตามขดุ่ความสิามาริถื ซึ่่�งการิป็ริะเมนิผู้ลป็ฏิบิตังิานจำะพจิำาริณาจำากดุชันช่่�วดัุผู้ลงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ข่ดุความสิามาริถืหลัก (Core Competencies) ข่ดุความสิามาริถืในการิบริิหาริงาน (Leadership Competencies) และขอบเขตหน้าที่่�
ความริับผู้ิดุชอบหลักของแต่ละตำาแหน่งงาน โดุยกำาหนดุให้ม่การิป็ริะเมินผู้ลการิป็ฏิิบัติงานของบุคลากริ 2 คริั�งต่อป็ี ไดุ้แก่ การิป็ริะเมิน
ผู้ลการิป็ฏิิบัติงานกลางปี็ และการิป็ริะเมินผู้ลการิป็ฏิิบัติงานป็ลายป็ี 

การรักษาบุคัลากรที่่�ม่ศักยภาพั (Talent Management Program) 
BDMS ตริะหนักถืง่การิบริหิาริจัำดุการิบุคลากริที่่�มค่วามสิามาริถืโดุดุเดุ่นและเล็งเหน็ถืง่การิให้ความสิำาคญั่ตอ่กลุ่มคนที่่�มส่่ิวนสิำาคญั่ในการิ
สิริ้างผู้ลงานที่่�ดุ่และสิร้ิางเสิริิมความก้าวหน้าให้แก่องค์กริ จำ่งจำัดุที่ำาโคริงการิการิบริิหาริจำัดุการิผู้้้ม่ความสิามาริถืในองค์กริ (Talent 
Management Program) เพื�อสิริ้างความพริ้อมให้เป็็นผู้้้นำาและการิมอบหมายให้ริับผู้ิดุชอบภาริกิจำสิำาคัญ่ขององค์กริ พริ้อมที่ั�งรัิกษัาไว้
ซึ่่�งบุคลากริที่่�ม่ศักยภาพสิ้ง โดุยโคริงการิดุังกล่าวป็ริะกอบดุ้วย  

การสรรหาและคััดำเลือำก 

บุคัลากรที่่�ม่ศักยภาพัขอำงอำงคั์กร 
ผู้้บ้งัคับบญั่ชาคดัุเลอืกพริอ้มที่ำาการิป็ริะเมนิ ข่ดุความสิามาริถืตามหลกัเกณฑ์์ 
ก่อนที่่�ฝึ่ายที่ริัพยากริบุคคลจำะสิริุป็คะแนนและนำาเสินอต่อผู้้้บริิหาริริะดุับสิ้ง

การพััฒนาบุคัลากรที่่�ม่ศักยภาพั 

ให�ม่คัวามร้�คัวามสามารถเพัิ�มมากข้�น 

1. Individual Development Plan Coaching เริิ�มจำากการิป็ริะเมิน  
360 องศา เพื�อให้ที่ริาบจุำดุเดุ่นและจุำดุดุ้อยริายบุคคลและนำาผู้ลดัุงกล่าวไป็
สิริ้างแผู้นพัฒนาสิำาหริับแต่ละบุคคล 
2. Project Management มอบหมายโคริงการิให้ที่่มบุคลากริที่่�ม่ศักยภาพ
ร่ิวมกันจัำดุที่ำา เพื�อหาผู้ลลัพธุ์หรืิอที่างเลือกเพื�อพัฒนาบุคลากริที่่�ม่ศักยภาพ
ในการิที่ำางานเป็็นที่่มภายในริะยะเวลาและข้อจำำากัดุที่่�กำาหนดุให้ 
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คัวามผู้้กพัันขอำงบุคัลากร     

แผู้นกที่ริพัยากริบคุคลของ BDMS กำาหนดุแนวที่างการิสิริา้งความผู้ก้พนักบับุคลากริ เพื�อที่ริาบถืง่ความตอ้งการิและโอกาสิในการิพฒันา
ความผู้ก้พนัของพนกังานและป็จัำจำยัท่ี่�มผู่้ลตอ่ความผู้ก้ผู้นัขององคก์ริ โดุยนำาขอ้มล้ที่่�เป็น็ป็จัำจำยัสิำาคัญ่ตอ่ความผู้ก้พนัของพนกังานตอ่องค์กริ
มาบริิหาริจำัดุการิและพัฒนาริะบบบริิหาริที่รัิพยากริบุคคลในองค์กริ ซึ่่�งกำาหนดุให้ติดุตามผู้ลการิดุำาเนินงานเป็็นริายปี็ ผู่้านการิที่ำาแบบ
สิำาริวจำและดุำาเนินโคริงการิเพื�อพัฒนาความผู้้กพันอย่างต่อเนื�อง  

ในป็ี 2565 โริงพยาบาลสิมิติเวชสิุขุมวิที่ โริงพยาบาลสิมิติเวชศริ่นคริินที่ริ์ และโริงพยาบาลเด็ุกสิมิติเวช ดุำาเนินโคริงการิป็ริะเมินผู้ลการิ
ป็ฏิบัิตงิานในริป้็แบบ 360 องศาของบุคลากริที่่�เป็น็ผู้้น้ำาองค์กริในริะดัุบผู้้จ้ำดัุการิและผู้้บ้ริหิาริทุี่ก 6 เดืุอนเพื�อให้ผู้้น้ำาไดุ้ริบัที่ริาบถืง่จุำดุแขง็
และจำุดุอ่อน สิำาหริับนำาไป็พัฒนาตนเองให้สิามาริถืให้บริิหาริและดุ้แลผู้้้ริับบริิการิในโริงพยาบาล ริวมถื่งชุมชนดุ้วยความเข้าอกเข้าใจำ 
(Empathy) และมพ่ลงัในการิป็ฏิบิตังิานอยา่งมป่็ริะสิิที่ธุภิาพ (Passion) ตลอดุจำนสิามาริถืจำดัุที่ำาแผู้นพฒันางานและที่ม่ที่ำางานที่่�มค่ณุภาพ 
และมุ่งสิร้ิางองค์กริให้เป็็นองค์กริแห่งคุณค่าและพร้ิอมป็รัิบเป็ล่�ยนตามวิสิัยที่ัศน์ในการิเป็็น “Agile Organization of Value”  
ริวม 8 ดุ้าน ไดุ้แก่

Focus Fore Grab

Empathy CollaborationForecast Teamwork

Fast Flexible
ทำางานท่�ใช่	เน้นคุวามต้องการ
ของผู้้้รับบริการ	และสืั�อสัาร
อย่างมป่ระสัิทธ์ิภาพ

สัังเกตห้รืออ่านคุวามร้้สัึก
ของผู้้้อื�นและตอบสันอง
อย่างเห้มาะสัม	

รับฟัื้ง	 เข้าใจั	 เคุารพ	 และ
สันบัสันนุพนักงานด้วยกัน	

ประสัานงานและร่วมมือกับ 
ผู้้้อื�น	 ทั�งในแผู้นกและต่าง
แผู้นก

สัามารถึคุาดเดาคุวามต้องการ
ของผู้้ร้บับรกิาร	และห้าไอเด่ย
ห้รือนวตักรรมให้ม่	ๆ 	มาปรับใช้

คุวามสัามารถึในการสัร้าง
คุวามเชื�อมั�น	และสัร้างทม่ให้้
มเ่ป้าห้มายร่วมกัน

ตอบสันอง	 แก้ปัญห้าไว	
เอาใจัใสั	่และตดิตามงานให้้ได้
ตามกำาห้นดเวลา

ยืดห้ยุ่นต่อคุวามต้องการ
ของผู้้้รับบริการและสัามารถึ
ปรบัเปล่�ยนได้ตามสัถึานการณ์

ปีระเภที่การปีระเมิน 
Management by Objective

ร�อำยละ 100

ปีระเภที่การปีระเมิน 
Multidimensional Performance 

Appraisal  

ร�อำยละ 11

ปีระเภที่การปีระเมิน 
Formal 

Comparative Ranking 

ร�อำยละ 100

ในปีี 2565  BDMS ม่พันักงานไดำ�รับการปีระเมินผู้ลการการปีฏิิบัตั้ิงานผู้่านร้ปีแบบตั้่าง ๆ ดัำงน่� 
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สวัสดำิการสำาหรับพันักงาน  
BDMS กำาหนดุสิวัสิดุิการิดุ้านสิุขภาพและดุ้านการิเงิน ริวมถืง่สิ่งเสิริิมความเป็็นอย้่ที่่�ดุ่ ดุ้วยความเป็็นธุริริมและเหมาะสิมให้กับพนักงาน
ป็ริะจำำา โดุยม่ตัวอย่างที่่�สิำาคัญ่ ดุังน่�  

สัวัสัดิการรกัษาพยาบาล	

สัถึานท่�ออกกำาลงักาย
(Fitness)	

เงินช่วยเห้ลืองานศัพ	

บริการจััดรถึรบัส่ังพนกังาน	

สัวัสัดิการรกัษาฟัื้น

กองทนุสัำารองเล่�ยงชพ่	

ห้อพกัพนกังาน	

ศัน้ย์ให้้คุำาปรึกษาด้านสุัขภาพจิัต	

การคุลอดบุตร

เบ่�ยขยนั

อปุกรณ์ชดุตรวจั	ATK	

ศัน้ย์รบัเล่�ยงบตุรพนกังาน		
(Day	Care	Center)	

การตรวจัสัขุภาพประจัำาปี	

สัทิธิ์การลา

เงินช่วยเห้ลือการตดิเชื�อไวรสััเอชไอวี	
จัากการทำางาน	

เงินสันบัสันนุการด้แลบตุรในวยัก่อนอนุบาล	
ไม่เกนิปีละ	3,000	บาท	

วคัุซ่นและการสัร้างเสัริม
ภม้คุ้ิุมกนัโรคุ		

รวมไปถึึงวคัุซ่นทางเลอืกป้องกัน
โรคุโคุวิด-19	

เงินช่วยเห้ลือเคุรื�องแบบ
พนกังาน

ห้้องอาห้ารพนกังาน	
และส่ัวนลดภายในโรงพยาบาล

พ่�นท่�ทำางานร่วม	
(Coworking	Space)	

ห้้องให้้นมบตุร	
และถุึงนมสัำาห้รับบรรจันุมบตุร	

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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สวัสดำิการสิที่ธุิการลา สิที่ธิุตั้ามกฎหมาย
กำาหนดำ

สิที่ธุิที่่� BDMS  
มอำบให�พันักงาน 

จัำานวนวันเพ่�อเล่�ยงด้บุตรสัำาห้รับพนักงานห้ญิง	
โดยสันับสันุนให้้บุคุลากรท่�ตั�งคุรรภ์และม่อายุคุรรภ์ในช่วง	3	เดือนก่อนคุลอด
สัามารถึทำางานท่�บ้าน	(Work	from	Home)	ห้รือปรับสัภาพการจ้ัางให้้เป็นแบบ 
ไม่เต็มเวลาได้โดยไม่กระทบอายุงาน	

98	วัน 100	วัน 

จัำานวนวันเพ่�อช่วยด้แลบุตรห้ลังคุลอดสัำาห้รับพนักงานชาย		
โดยได้รับคุ่าจั้างตลอดระยะเวลาท่�ลา

ไม่กำาห้นด	 15	วัน

จัำานวนวันเพ่�อด้แลสัมาชิกในคุรอบคุรัวเนื�องจัากปัญห้าสัุขภาพกายห้รือสัุขภาพจิัต		
โดยได้รับคุ่าจั้างตลอดระยะเวลาท่�ลา

ไม่กำาห้นด	 3	วัน

วันห้ยุดตามประเพณ่ ไม่น้อยกว่าปีละ	13	วัน	 14	วัน

วันห้ยุดพักผู่้อนประจัำาปีโดยสัิทธ์ิ�ท่�ได้รับตามอายุงาน ไม่น้อยกว่าปีละ	6	วัน	 สัง้สุัด	10	วัน

วันลากิจั 3	วัน	 15	วัน

โคัรงการระบบให�รางวัลและยกย่อำงช่มเช่ย      

BDMS พัฒนาริะบบ AMPOS Mobile Application ข่�น เพื�อให้พนักงานสิามาริถืส่ิงดุาวให้กับเพื�อนริ่วมงานที่่�ม่การิป็ฏิบิัติสิอดุคล้องกับ
คา่นยิมขององคก์ริและสิง่เสิริมิพฤตกิริริมที่่�องคก์ริคาดุหวงั อาที่ ิBe Professional, CSI Service Behavior หริอื Innovation Behavior 
โดุยพนักงานสิามาริถืสิ่งข้อความ ข้อความเสิ่ยง หริือแนบสิติกเกอริ์ให้กับเพื�อนพนักงาน ขณะที่่�องค์กริจำะเป็็นผู้้้สินับสินุนริางวัลในการิ
แลกดุาว ผู้่านกิจำกริริมต่าง ๆเป็็นริายเดืุอน หรืิอตามเที่ศกาลพิเศษัเพื�อยกริะดัุบการิเสิริิมสิร้ิางความผู้้กผัู้น และการิสิร้ิางค่านิยมในการิ
ชื�นชมกันและกัน และบริริยากาศที่่�ดุ่ในการิที่ำางาน 
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โคัรงการ Thank You Day โดำยโรงพัยาบาลกรุงเที่พั สำานักงานใหญ่่       

โริงพยาบาลกรุิงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ดุำาเนินโคริงการิ Thank You Day เพื�อสิร้ิางความผู้้กพันริะหว่างพนักงานกับองค์กริ ผู่้านการิจัำดุ
กิจำกริริมต่าง ๆ อาที่ิ การิถื่ายภาพ Cartoon AI การิจำับสิลากของขวัญ่ และเงินริางวัล การิแสิดุงดุนตริ่ของพนักงาน ซึุ่้มเคริื�องดุื�ม อาหาริ
คาว - หวาน เพื�อสิริ้างความสุิข เป็็นขวัญ่กำาลังใจำ สิริ้างความสัิมพันธุ์ริะหว่างพนักงาน และผู้้้บริิหาริพร้ิอมที่ั�งขอบคุณความทีุ่่มเที่ 
ของพนักงานทีุ่กคนตลอดุป็ี 2565 ภายใต้ธุ่ม Happy New Year: The Year of RABBIT Bring Peace and Success

ผู้ลสำารวจระดำับคัวามผู้ก้พัันขอำงพันักงาน ปีี 25653    

BDMS ดุำาเนนิการิสิำาริวจำริะดุบัความผู้ก้พนัของบคุลากริอยา่งตอ่เนื�องเป็น็ป็ริะจำำาที่กุป็ ีโดุยในป็ ี2565 BDMS ไดุป้็ริบัแนวที่างการิป็ริะเมนิ
ให้ม่ความเหมาะสิมและที่ัดุเที่่ยมแนวที่างการิเก็บข้อม้ลของหน่วยงานริะดุับสิากล ซ่ึ่�งม่ริายละเอ่ยดุวิธุ่การิป็ริะเมินและผู้ลสิำาริวจำริะดุับ
ความผู้้กพัน ดุังน่� 

การวิเคัราะห์ข�อำมล้บุคัลากรที่่�ร่วมตั้อำบแบบปีระเมิน 

ปีระเดำ็นที่่�ที่ำาการสำารวจ 

เพศั ช่วงอายุ ระดับตำาแห้น่งงาน	 ประเภทงาน	 ระยะเวลาท่�ทำางาน	

โอกาสัและคุวามก้าวห้น้า
ผู้ลการปฏิิบัติงาน
ของตัวพนักงาน คุวามโปร่งใสัในองคุ์กร

ภาวะผู้้้นำา
ของผู้้้นำาองคุ์กร

คุวามร้้สัึกท่�ด่
ต่อองคุ์กร

คุวามสััมพันธ์์
เชิงบวกในองค์ุกร

คุวามภ้มิใจั
ต่อท่�ทำางาน

เงินเดือน	
สัวัสัดิการ	
และสิัทธ์ิประโยชน์

คุวามมั�นคุง
และภาวะเศัรษฐกิจั

การยอมรับเป้าห้มาย
และคุ่านิยมองคุ์กร

สุัขภาพกายและใจั

3 ไม่รวมแพิ่ที่ย์และทัี่นติแพิ่ที่ย์ ในเค์รือ่ BDMS

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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ผู้ลสำารวจคัวามผู้้กพัันขอำงบุคัลากร

ผู้ลสำารวจคัวามผู้้กพัันขอำงแพัที่ย์

83% 
ระดับคุวามผู้้กพันของบุคุลากรในเคุรือ	BDMS	

เท่ยบกับเป้าห้มายท่�กำาห้นดไว้ท่�	75%	

100%
ระดับการตอบสันองแบบสัำารวจัคุวามผู้้กพัน

ของบุคุลากร	

คัวามภาคัภ้มิใจตั้่อำที่่�ที่ำางาน 
เป็นประเด็นท่�ระดับคุวามผู้ก้พันสั้งสัุด		

ประเด็นรองลงมาคุือ	ผู้ลการปฏิบัิติงานของตัวพนักงาน
และการยอมรับเป้าห้มายและคุ่านิยมองคุ์กร

เงินเดำือำน สวัสดำิการ และสิที่ธุิปีระโยช่น์ 
เป็นประเด็นท่�ม่โอกาสัในการพัฒนาระดับคุวามผู้้กพันสั้งสุัด	

ประเด็นรองลงมาคุือ	สุัขภาพกายและใจั	และโอกาสั
และคุวามก้าวห้น้า	ซึ�ง	BDMS	จัะกำาห้นดแนวทางพัฒนา

ระดับคุวามผู้ก้พันในประเด็นดังกล่าวต่อไป

คัวามผู้้กพัันขอำงแพัที่ย์ (Doctor Engagement) 
  
คณะกริริมการิองค์กริแพที่ย์ BDMS และผู้้้บริิหาริไดุ้กำาหนดุนโยบายและสินับสินุนการิให้บริิการิของฝ่ึายแพที่ย์ให้เป็็นไป็ดุ้วยดุ่ เพื�อธุำาริง
รัิกษัาแพที่ยใ์หอ้ย้ค่้อ่งคก์ริไป็นานเที่า่นาน ผู้า่นกจิำกริริมในริป้็แบบตา่ง ๆ  อาที่ ิการิริบัฟื้งัความคดิุเหน็ของแพที่ยท์ี่่�ไดุจ้ำากการิสิำาริวจำความ
ผู้้กพันในแต่ละป็ี ที่ั�งที่ัศนคติต่อองค์กริในเชิงบวกและเชิงลบ ริวมถื่งบที่บาที่การิที่ำางานในองค์กริ อุป็กริณ์ต่าง ๆ ที่่�จำำาเป็็นต่อการิริักษัา
พยาบาล สิิ�งแวดุล้อมในการิป็ฏิิบัติงาน ฯลฯ อันจำะส่ิงผู้ลให้แพที่ย์ริ้้สิ่กป็ลอดุภัย มั�นคง และม่ความสุิขเมื�อมาที่ำางานกับองค์กริ นอกจำาก
น่� ยังม่การิจัำดุที่ำาโคริงการิต่าง ๆ  เพื�อส่ิงเสิริิมความผู้้กพันของแพที่ย์ที่่�ม่ต่อองค์กริ อาที่ิ Good Doctor โคริงการิสิริ้างแพที่ย์ให้เป็็นแพที่ย์
ที่่�มศ่กัยภาพ มค่ณุธุริริมและมจ่ำริยิธุริริมที่่�ดุ ่อก่ที่ั�งยงัเป็น็โคริงการิจำง้ใจำและรัิกษัาแพที่ย์ เพื�อให้แพที่ย์มค่วามภาคภ้มิใจำในการิที่ำางาน ผู้ก้พนั
กับองค์กริ และพริ้อมที่่�จำะอย้่เคย่งข้างเพื�อผู้ลักดุันให้องค์กริก้าวสิ้่การิเป็็นองค์กริแห่งความยั�งยืน  

การสำารวจคัวามผู้ก้พัันขอำงแพัที่ย์ ปีระจำาปีี 2565 (Doctor Engagement Survey 2022)
BDMS ดุำาเนินการิสิำาริวจำความผู้้กพันของแพที่ย์ที่่�ม่ต่อองค์กริโดุยอ้างอิงแนวที่างการิป็ริะเมินจำากที่ฤษัฎ่ที่่�เก่�ยวข้องและขอความคิดุเห็น
จำากผู้้้บริิหาริที่างการิแพที่ย์ก่อนนำาแบบสิำาริวจำไป็ใช้จำริิง ซึ่่�ง BDMS จำะดุำาเนินการิที่บที่วนข้อคำาถืามทีุ่ก 3 ป็ี และกำาหนดุค่าเป็้าหมายทุี่ก 
1 ป็ี โดุยป็ัจำจำุบันไดุ้ป็ริับป็ริุงแบบสิำาริวจำให้ม่ 2 สิ่วน ซึ่่�งในส่ิวนแริกเป็็นการิป็ริะมวลผู้ลถื่งภาพริวมที่่�เก่�ยวข้องกับแพที่ย์และสิะที่้อนความ
พ่งพอใจำของแพที่ย์ในแต่ละหมวดุ จำำานวน 38 หัวข้อ วัดุผู้ลดุ้วยมาตริวัดุ 5 ริะดุับแบบลิเคิริ์ที่ (Likert Rating Scales) ขณะที่่�สิ่วนที่่� 2 
เป็็นการิจำัดุเริย่งลำาดุับความสิำาคัญ่ในการิป็ริับป็ริุงพัฒนาในป็ริะเดุ็นที่่�ต้องการิให้ป็รัิบป็รุิงในอ่ก 12 เดุือนข้างหน้า ซึ่่�งวัดุผู้ลดุ้วยมาตริวัดุ 
5 ริะดุับแบบลิเคิริ์ที่ (Likert Rating Scales) ดุ้วยเช่นเดุ่ยวกัน

เพัศ ช่่วงอำายุ ระดัำบตั้ำาแหน่งงาน 

Female	 2,754
Male	 2,628

20-30	years	 288
31-40	years	 2,402
41-50	years	 1,533
51-60	years	 701
>60	years	 	 458

Practice	Only
PCU	Director	or	
Department	Director
Other
Management

49%

45%

89%

4%
4% 3%

20%

13%

9% 5%

51%
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ผู้ลสำารวจคัวามผู้้กพัันขอำงแพัที่ย์

84.14% 
ระดับคุวามผู้้กพันของแพทย์	

เท่ยบกับเป้าห้มายท่�กำาห้นดท่�	60%4 

80.3%
ระดับการตอบสันองแบบสัำารวจั	

คุวามผู้้กพันของแพทย์	

โรงพัยาบาลปีฏิบิัติั้ตั้่อำแพัที่ย์ดำ�วยคัวามเคัารพั 
(Hospital treats me with respect) 

เปี็นปีระเดำ็นที่่�ระดำับคัวามผู้้กพัันขอำงแพัที่ย์ส้งสุดำ 
ประเด็นรองลงมาคืุอ	คุวามภ้มิใจัต่อการทำางานในโรงพยาบาล
และเป็นสั่วนห้นึ�งขององคุ์กร	(I	am	proud	to	work	with	

hospital	and	I	am	a	part	of	this	organization)	บริการด้าน
เภสััชกรรม	(Pharmacy	Services)	บริการด้านรังสั่วิทยา	

(Radiology	Services)	และการจััดตารางออกตรวจัตอบสันอง
คุวามต้องการและม่คุวามเห้มาะสัม(Scheduling	Process	

Responsive	and	Appropriate)	

คัวามยากในการแยกตั้ัวเอำงจากงาน  
(It is difficult to detach myself from my work) 

เป็นประเด็นท่�มโ่อกาสัในการพัฒนาระดับคุวามผู้ก้พันของแพทย์
สัง้สัุด	ประเด็นรองลงมาคืุอ	โอกาสัในการแสัดงคุวามคุิดเห้็น
ในการทำางานท่�โรงพยาบาล	(Opportunity	for	Giving	
Opinions	in	Hospital	Works)	ท่�พักสัำาห้รับแพทย์เวร

(On	Call	Doctor	Accommodation)	โอกาสัในการทบทวนผู้ล
คุวามพึงพอใจัของคุนไข้ต่อโรงพยาบาล	(I	have	the	

opportunity	to	review	this	hospital’s	patient	satisfaction	
data)	และบริการด้านการตลาด	(Marketing	Service)
ซึ�งองคุ์กรแพทย์ของ	BDMS	จัะกำาห้นดแนวทางพัฒนา

ระดับคุวามผู้้กพันในประเด็นดังกล่าวต่อไป	

ปีระเดำ็นที่่�แพัที่ย์ตั้�อำงการให�ปีรับปีรุงจากมากที่่�สุดำไปีน�อำยที่่�สุดำ 

คุ่าวิชาช่พแพทย์	
(Doctor	Fee)	

การสัื�อสัาร	
(Communication)	

การทำาการตลาด	
(Marketing)	

ราคุา	
(Price)	

ท่�จัอดรถึ	
(Car	Park)	

ห้้องพักแพทย์	
(Doctor	
Accommodation	
&	Lounge)	

คุวามร้้คุวามสัามารถึ
ของบุคุลากร	
(Knowledge	&	
Competency	of	Staff)	

การบริห้ารจััดการ	
(Management)	

ปีระเภที่งาน ระยะเวลาที่่�ที่ำางาน 

38%

26%

11%

6%

2% 2%

11%

4%

Part	Time	 	 2,905
Full	Time	 	 2,384
Consultant		 52
On	Call	 	 27
Other	 	 13
Permanent	Assitant	 1	

>30	Years	 	 128
0-11	Months	 521
1-5	Years	 	 2,069
6-10	Years	 	 1,380
11-15	Years	 611
16-20	Years	 340
21-25	Years	 203
26-30	Years	 130

4 อ้่างอิ่งติาม DSS Health Care Engagement Index (HCEI)

54%

44%

 2% 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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แนวที่างการปฏิิบัติดำ�านการขายและการติดำฉลาก  

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

การทำาการตลาดในธ์รุกจิัให้้บรกิารดา้นสุัขภาพ	คุวรคุำานงึถึึงคุวามรบัผิู้ดชอบตอ่ผู้้ม้ส่ัว่นไดเ้ส่ัยขององค์ุกร	เนื�องจัากอาจัจัะสัง่
ผู้ลต่อคุวามนา่เชื�อถืึอขององคุก์รในระยะยาว	เชน่	ผู้้้ปว่ยจัะตอ้งไดร้บัข้อม้ลทางการตลาด	ขอ้ม้ลเก่�ยวกบัยาและการรกัษาท่�ถ้ึก
ต้อง	และตรงตามคุวามต้องการ	เพ่�อทำาให้้เกิดคุวามมั�นใจั	และได้รับคุวามเชื�อถึือจัากผู้้้ถืึอหุ้้น		BDMS	จึังได้กำาห้นดแนวทาง
การทำาการตลาด	การขาย	และการติดฉลากยา	ท่�สัอดคุล้องตามข้อกำาห้นดและเป็นไปอย่างโปร่งใสั	

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

16.5 และ 16.6 

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เปี้าหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

100%
ป็ฏิิบัติตามกฎหมายดุ้านการิสิื�อสิาริการิตลาดุ

และการิติดุฉลากยา

100%
ป็ฏิิบัติตามกฎหมายดุ้านการิสิื�อสิาริการิตลาดุ

และการิติดุฉลากยา
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แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)  

แนวปีฏิิบัตั้ิดำ�านการขายและการติั้ดำฉลาก 
BDMS ม่การิกำาหนดุการิที่ำาการิตลาดุที่่�ม่ความรัิบผู้ิดุชอบในธุุริกิจำให้บริิการิที่างการิแพที่ย์ สิ่งผู้ลถื่งความน่าเชื�อถืือขององค์กริในริะยะ
ยาวจำากผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ยท่ี่�เก่�ยวข้อง เพื�อให้เกิดุความมั�นใจำว่าผู้้้ป็่วยจำะไดุ้ริับข้อม้ลที่างการิตลาดุ ข้อม้ลเก่�ยวกับยาและการิรัิกษัาที่่�ถื้กต้อง
และตริงตามความต้องการิ BDMS จำง่กำาหนดุแนวที่างการิที่ำาการิตลาดุ การิขาย และการิติดุฉลากยา ที่่�สิอดุคล้องตามข้อกำาหนดุและเป็น็
ไป็อย่างโป็ริ่งใสิ 

การสื�อำสาร แนวปีฏิิบัติั้ดำ�านการขาย และการติั้ดำฉลากยา1 
BDMS กำาหนดุใหฝ้ึา่ยการิตลาดุและฝึา่ยเภสิชักริริมของโริงพยาบาลในเคริอื ดุำาเนนิการิฝึกึอบริมและสิื�อสิาริดุา้นการิตลาดุและแนวป็ฏิิบตัิ
ดุ้านการิขายริวมที่ั�งการิติดุฉลากยาตามข้อกำาหนดุ เช่น ป็ริะกาศของกริมสินับสินุนบริิการิสิุขภาพ ป็ริะกาศของคณะกริริมการิกลางว่า
ดุ้วยริาคาสิินค้าและบริิการิ กริะที่ริวงพาณิชย์ ริวมที่ั�งพริะริาชบัญ่ญ่ัติยา เป็็นต้น และกำาหนดุช่องที่างสิื�อสิาริสิำาหริับผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยในการิ
ริายงานหรืิอริ้องเริย่นกริณ่ที่่�พบการิดุำาเนินงานที่่�ไม่สิอดุคล้องกับข้อกำาหนดุดุังกล่าว 

หลักเกณฑ์ุการโฆษณาหรือำปีระกาศเก่�ยวกับสถานพัยาบาล

การโฆษณาหรือำปีระกาศเก่�ยวกับสถานพัยาบาลที่่�โฆษณาไดำ�โดำยไม่ตั้�อำงยื�นขอำอำนุมัตั้ิ

ชื�อ	ท่�ตั�ง	และสััญลักษณ์ของ
สัถึานพยาบาล

การบริการทางการแพทย์	ท่�ม่ใน
สัถึานพยาบาล	วัน	เวลา	ท่�ให้้บริการ

ตามท่�ได้รับอนุญาต	

คุวามร้้ทางวิชาการและผู้ลงานวิจััย
ทางการแพทย์และสัาธ์ารณสุัขท่�ไม่เป็นเท็จั	

ห้รือไม่โอ้อวดเกินจัริง
ห้รือทำาให้้เกิดคุวามเข้าใจัผู้ิดเก่�ยวกับ
การให้้บริการของสัถึานพยาบาล

พร้อมคุำาเตือนถึึงคุวามเสั่�ยงจัากการรักษา	
อันตราย	ห้รือผู้ลข้างเคุ่ยง	

การแจั้งข่าวสัาร	เช่น	แจั้งทำาลาย	
เวชระเบ่ยน	แจั้งย้ายสัถึานท่�	แจั้งกิจักรรม
ในวันสัำาคัุญ	ป้าย“สัอบถึามอัตราคุ่ารักษา

พยาบาลได้ท่�น่�”	

คุุณวุฒิของผู้้้ประกอบวิชาช่พ
ทางการแพทย์และสัาธ์ารณสัุข

อัตราคุ่ารักษาพยาบาล	คุ่ายา
เวชภัณฑ์์	คุ่าบริการทางการ
แพทย์	คุ่าบริการอื�น	ๆ	

สัิทธ์ิของผู้้้ป่วยตามกฎห้มาย	

1 ด่รายละเอี่ยดข้้อ่กำาหนดเพิิ่�มเติิมทีี่�  https://ratchakitcha.soc.go.th
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ทำาให้้เข้าใจัว่าม่บุคุลากรห้รืออุปกรณ์
ทางการแพทย์	ซึ�งไม่ม่ในสัถึานพยาบาล
ห้รือไม่เป็นไปตามโฆษณาห้รือประกาศั	
และไม่ถึ้กต้องตามห้ลักวิชาการ

แจ�งราคัา 
ยา	เวชภัณฑ์	์คุ่าบริการรักษาพยาบาล	

คุ่าบริการทางการแพทย์	และคุ่าบริการอื�น
ของสัถึานพยาบาล	ให้้ผู้้้ป่วยทราบก่อน

จัำาห้น่าย	ก่อนให้้บริการ
	ห้รือเมื�อได้รับการร้องขอ		

ไม่เห้มาะสัม	สัร้างคุวามห้วาดกลัว	ห้รือม่
ลักษณะเป็นการส่ัอไปในทางลามกอนาจัาร	
ห้รือม่ลักษณะเป็นการกระตุ้นห้รือยั�วยุ

ทางกามารมณ์

ม่ลักษณะอันเป็นการขัดต่อคุวามสังบ
เรียบร้อย	ห้รือศั่ลธ์รรม	อันด่ของ

ประชาชน

ชื�อสัถึานพยาบาลทำาให้้เข้าใจัห้รือห้ลงเชื�อ
ว่าประกอบกิจัการท่�ไม่ตรงกับท่�ได้รับ

อนุญาตให้้ประกอบกิจัการ

แสดำง QR Code  
เปรียบเท่ยบราคุายา	เวชภัณฑ์์	

คุ่าบริการรักษาพยาบาล	คุ่าบริการ
ทางการแพทย์	คุ่าบริการอื�นของ

สัถึานพยาบาล	ท่�กรมการคุ้าภายในจััดทำา
บริเวณโรงพยาบาลในท่�เปิดเผู้ยชัดเจัน	
และอย่างเพียงพอต่อผู้้้ใช้บริการ	

ไม่สุัภาพห้รือแสัดงอาการ
ทุกข์ทรมานของผู้้้ป่วย

รวมอย้่กับการถึวายพระพร	ห้รือการ
กระทำาอย่างอื�นท่�อ้างอิงสัถึาบัน

พระมห้ากษัตริย์	พระราชิน่	รัชทายาท	ห้รือ
ผู้้้สัำาเร็จัราชการแทนพระองคุ์

เป็นเท็จั	ไม่ม่ม้ลคุวามจัริง	เกินจัริง	โอ้อวด
เกินจัริง	ห้ลอกลวง	ปกปิดคุวามจัริง	ห้รือ
ทำาให้้เข้าใจัผู้ิดว่าเป็นจัริง	ไม่ว่าทั�งห้มดห้รือ
บางสั่วน	ห้รือเปรียบเท่ยบเพ่�อให้้เข้าใจั

ว่าการบริการด่กว่าท่�อื�น	

ใบสั�งยาและใบแจ�งราคัายา 
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาช่พ
เวชกรรม	โดยออกให้้ผู้้้ป่วยล่วงห้น้า
ทุกคุรั�ง	ใบสัั�งยาและใบแจั้งราคุายา

ต้องชัดเจัน	อ่านเข้าใจัได้ง่ายระบุชื�อสัามัญ
ทางยาห้รือชื�อการคุ้า	ร้ปแบบยา	
ขนาดห้รือปริมาณ	จัำานวนวิธ์ีใช้	

และระยะเวลาในการใช้	

ปีระเมินคั่ารักษาพัยาบาล 
ตามการวินิจัฉัยเบื�องต้นให้้ผู้้้ป่วยทราบทุกคุรั�ง	

ใบแจ�งราคัายา  
ระบุชื�อยาตามใบสัั�งยาและราคุาต่อห้น่วย	

สัื�อสัารด้วยวิธ์ีการท่�อาจัเป็นอันตราย
ต่อสัุขภาพ	ร่างกาย	จัิตใจั	

ห้รือก่อให้้เกิดคุวามรำาคุาญแก่ผู้้้ใช้บริการ
ห้รือประชาชนทั�วไป

ม่ลักษณะเป็นการด้ห้มิ�น	ให้ร้้าย	เสัย่ดสั่	
ห้รือทับถึมสัถึานพยาบาล	ห้รือผู้้้ประกอบ

วิชาช่พอื�น

ลักษณะตั้�อำงห�ามขอำงการโฆษณาหรือำปีระกาศเก่�ยวกับสถานพัยาบาล

หลักเกณฑุ์การจำาหน่ายยา เวช่ภัณฑุ์ คั่าบริการที่างการแพัที่ย์ และคั่าบริการอำื�น ๆ ขอำงสถานพัยาบาล
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การสื�อำสารฉลากยา
โรงพยาบาลในเคุรือ	BDMS	มก่ารจัำาห้น่ายยาซึ�งต้องคุวบคุุมให้ต้ิดฉลากท่�ภาชนะและห้่บห้่อบรรจัุยา

พร้อมรายละเอ่ยดฉลากตามข้อกำาห้นดดังน่�	

ช่อ่ำงที่างตั้ิดำตั้่อำและผู้ลการร�อำงเรียนปีระเดำ็นดำ�านการสื�อำสารการตั้ลาดำ แนวปีฏิิบัตั้ิดำ�านการขาย และการตั้ิดำฉลากยา  

BDMS ไดุ้เป็ิดุโอกาสิให้ผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยทุี่กภาคส่ิวน ทัี่�งจำากบุคคลภายในและภายนอกองค์กริ สิามาริถืติดุต่อ เสินอ ความเห็น ริ้องเริ่ยน 
และริายงานการิกริะที่ำาที่่�ไม่ถื้กต้องผู่้านช่องที่างตามท่ี่�ไดุ้ป็ริะกาศไว้ใน “จำริริยาบริริณของบริิษััที่” และเผู้ยแพริ่ไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริิษััที่ 
ผู้ลการิดุำาเนินงานในป็ี 2565 ไม่ม่ข้อริ้องเริ่ยนและไม่ม่กริณ่ละเมิดุข้อกำาหนดุดุ้านการิสิื�อสิาริการิตลาดุและการิติดุฉลากยาท่ี่�ไดุ้ริับการิ
ยืนยันในเคริือ BDMS 

ชื�อ-สิกุลผู้้้ป็่วย และวัันเดืือนปีีเกิดิื หมายเลขคริั�งที่่�ผู้ลิต
( Lot Number หรืือ Batch Number)

จำำานวนยาที่่�ไดื้รัืบ

วันที่่� ที่่�ไดื้รืับยา

วันหมดุอายุของยาข้อควริริะวัง หรืือ
คำแนะนำเพิิ่�มเติิมของยา

ชื�อยา  ซึ่่�งปีรืะกิอบไปีดื้วัย
ชื่ื�อที่างกิารืค้า และ / หรืือ ชื่ื�อที่างเคม่  

ควัามเข้มข้น  ขนาดืยา ปีรืะเภที่ของยา

วิธุ่การิใช้ยา

ชื�อแพที่ย์ที่่�สั่ั�งยา

Exp: dd/mm/yy

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

**ไมค่วรรับประทานเกนิ 8 เม็ดตอ่วนั

HN xxx/xxx

(Dr. Xxxx Xxxx)

dd/mm/yy

จํานวน 20 เม็ด
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แนวที่างส่วนร่วมกับชุมชน
และการเข�าถึงบริการดำ�านการแพัที่ย์  

โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

ปัจัจัุบันการดำาเนินธ์ุรกิจัอาจัส่ังผู้ลกระทบต่อชุมชนและสัังคุม	BDMS	 จึังได้กำาห้นดแนวทางการดำาเนินงานเพ่�อแสัดงคุวาม 
มุ่งมั�นต่อการด้แลชุมชนและสัังคุม	รวมถึึงป้องกันคุวามเสั่�ยงท่�อาจัส่ังผู้ลกระทบต่อชื�อเส่ัยงขององค์ุกรไปพร้อม	ๆ	กับการ
สันับสันุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล	สั่งเสัริมคุวามร้้และการเข้าถึึงบริการด้านสุัขภาพ	ตลอดจันคุวามร้้ด้านคุวาม
ปลอดภัย	เพ่�อให้้การดำาเนินธ์ุรกิจัขององคุ์กรและคุวามสััมพันธ์์ระห้ว่างผู้้้ม่ส่ัวนได้เส่ัยทุกภาคุส่ัวนเป็นไปอย่างราบรื�น		

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 และ 3.6 

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance)   

เปี้าหมายปีี 2565  ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

500 คัรั�ง 
ในการิดุำาเนินกิจำกริริมเพื�อสิ่งมอบความร้้ิเริื�อง
สิุขภาพเชิงป็้องกันแก่ชุมชนในป็ริะเที่ศไที่ย

804 คัรั�ง
 ในการิดุำาเนินกิจำกริริมเพื�อสิ่งมอบความร้้ิเริื�อง
สิุขภาพเชิงป็้องกันแก่ชุมชนในป็ริะเที่ศไที่ย 
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แนวที่างการจัดำการ (Management Approach)  

BDMS ตริะหนักถื่งผู้ลกริะที่บจำากการิดุำาเนินธุุริกิจำท่ี่�อาจำเกิดุข่�นต่อชุมชนโดุยริอบโริงพยาบาลและบริิษััที่ในเคริือ จ่ำงกำาหนดุให้ฝ่ึายที่่�
เก่�ยวขอ้งร่ิวมกนัสิริา้งการิมส่ิว่นริว่มกบัชมุชนผู้า่นการิลงพื�นที่่�เพื�อเกบ็ขอ้มล้และริบัที่ริาบถืง่ป็ริะเด็ุนความคาดุหวงัต่อการิดุำาเนนิงานของ 
BDMS พริ้อมกำาหนดุกริอบการิดุำาเนินโคริงการิเพื�อแก้ป็ัญ่หาและพัฒนาความสิัมพันธุ์ให้สิอดุคล้องกับความต้องการิของชุมชน

การสร�างส่วนร่วมและแนวที่างการดำำาเนินกิจกรรมเพั่�อำสังคัม  

โคัรงการชุ่มช่นสัมพัันธุ์ (Neighborhood Club)
โริงพยาบาลกริุงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ดุำาเนินโคริงการิชุมชนสัิมพันธุ์ (Neighborhood Club) เพื�อจำัดุกิจำกริริมให้ความริ้้ดุ้านสุิขภาพที่่�เป็็น
ป็ริะโยชน์ต่อชุมชนโดุยริอบโริงพยาบาลภายในซึ่อยศน้ย์วจิำยั เชน่ การิตริวจำสุิขภาพเบื�องตน้ การิให้ความร้้ิดุา้นสุิขภาพโดุยแพที่ย์ กจิำกริริม
สิันที่นาการิ การิร่ิวมพบป็ะพ้ดุคุยแลกเป็ล่�ยนความคิดุเห็นของคนในชุมชนที่่�ม่ต่อองค์กริและริับป็ริะที่านอาหาริริ่วมกัน 

โคริงการิในป็ี 2565 มุ่งเน้นสิ่งเสิริิมสิุขภาพให้คนในชุมชนม่ภ้มิคุ้มกันโริคผู่้านการิจำัดุตริวจำสุิขภาพเบื�องต้นและฉ่ดุวัคซึ่่นไข้หวัดุใหญ่่ 4  
สิายพันธุุ์ให้กับผู้้้เข้าร่ิวมกิจำกริริม ริวมถ่ืงสิ่งเสิริิมการิดุ้แลสิุขภาพที่ั�งดุ้านริ่างกายและจำิตใจำ ดุ้วยการิให้ความริ้้ดุ้านสิุขภาพโดุยแพที่ย์ใน
หัวข้อ “ดุ้แลตัวเองอย่างไริให้ป็ลอดุภัยเมื�ออย่้ในบ้าน” นอกจำากน่� ยังม่การิจัำดุการิป็ริะชุมเชิงป็ฏิิบัติการิดุ้านการิดุ้แลจิำตใจำโดุยนัก
กายภาพบำาบัดุอ่กดุ้วย 
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ผู้ลดุำาเนินโคริงการิในปี็ 2565 มผู่้้้เข้าริ่วมกิจำกริริม จำำานวน 64 ริาย และม่ข้อเสินอแนะให้มก่าริจำัดุที่ำาโคริงการิที่่�ส่ิงเสิริิมการิม่สิุขภาพที่่�ดุ่
ใหกั้บชมุชนโดุยริอบโริงพยาบาลอย่างสิมำ�าเสิมอ ริวมถืง่เสินอใหจ้ำดัุสิริา้งพื�นที่่�สิเ่ขย่วที่่�มค่วามเป็น็มติริต่อสิิ�งแวดุลอ้มเพิ�มมากข่�น ในการิน่� 
ที่างโริงพยาบาลกริุงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ จำ่งไดุ้จัำดุที่ำาพื�นที่่�เป็็นสิวนสิำาหริับป็ริะชาชนในชุมชนให้สิามาริถืมาใช้เป็็นสิถืานที่่�พักผู้่อน เดิุน วิ�ง 
และออกกำาลังกาย เพื�อสิริ้างคุณค่าที่างสิังคมต่อชุมชนโดุยริอบโริงพยาบาล ให้ม่ความตริะหนักต่อการิดุ้แลสิุขภาพของตัวเองมากข่�น  
เจำ็บป็่วยน้อยลง และม่คุณภาพช่วิตท่ี่�ดุ่ นอกจำากน่� ยังม่การิจัำดุตั�งโคริงการิธุนาคาริขยะ เพื�อริณริงค์ให้พนักงานและชุมชนโดุยริอบ 
โริงพยาบาลไดุม้ส่ิว่นริว่มในการินำาขยะมาเขา้สิ้ก่ริะบวนการิริไ่ซึ่เคลิ ริว่มสิริา้งสิภาพแวดุลอ้มที่่�ดุ ่ชว่ยลดุป็ริมิาณขยะพลาสิตกิ สิริา้งมล้คา่
ขยะริไ่ซึ่เคิล และสิริ้างจำิตสิำานก่ดุ้านการิริักษัาสิิ�งแวดุล้อมให้เกิดุข่�นในชุมชน

แนวที่างการดำำาเนินกิจกรรมเพั่�อำสังคัม BDMS

Sharing Hands
มุ่งเน้นการบริจัาคุเพ่�อสันับสันุนการ

เข้าถึึงบริการด้านสัุขภาพแก่
ผู้้้ด้อยโอกาสัในชุมชนและสัังคุม

Caring Heart
มุ่งเน้นการให้้คุวามร้้ด้านสุัขภาพ

เชิงป้องกันตามประเด็นด้านสัุขภาพ
ของชุมชนและสัังคุม	รวมถึึงสั่งเสัริม

ให้้ประชาชนม่คุวามร้้ในเรื�อง
การปฐมพยาบาลและการช่วยช่วิต 

เบื�องต้น

Collaborating Health
มุ่งเน้นคุวามร่วมมือกับผู้้้ม่สั่วนได้เสั่ย
เพ่�อสั่งเสัริมการเข้าถึึงบริการสัุขภาพ
ของชุมชนและสัังคุมผู้่านการใช้
ผู้ลิตภัณฑ์ห์้รือบริการของบริษัท

Sharing Hands – การบริจาคัและสนับสนุนการเข�าถ่งบริการดำ�านสุขภาพั 
BDMS ดุำาเนินโคริงการิกิจำกริริมบริิจำาคเพื�อสินับสินุนการิเข้าถื่งบริิการิดุ้านสิุขภาพแก่ผู้้้ดุ้อยโอกาสิในชุมชนและสิังคมในริ้ป็แบบการิ
สินับสินุนอุป็กริณ์การิแพที่ย์และการิตริวจำสิุขภาพ เพื�อสินับสินุนความป็ลอดุภัยและความเป็็นอย้่ที่่�ดุ่ของชุมชนผู่้านกิจำกริริมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื�อง โดุยม่ตัวอย่างการิดุำาเนินงานในปี็ 2565 ดุังน่� 

ม้ลนิธิุสัญ่จร - โคัรงการตั้รวจสุขภาพัเพั่�อำเดำ็กดำ�อำยโอำกาส 

BDMS ร่ิวมกับมล้นิธุิเวชดุุสิิต ในพริะอุป็ถืัมภ์สิมเดุ็จำพริะเจำ้าพ่�นาง
เธุอเจำ้าฟื้้ากัลยาณิวัฒนา กริมหลวงนริาธิุวาสิริาชนคริินที่ริ์ ดุำาเนิน
โคริงการิม้ลนิธุิสิัญ่จำริ เพื�อสินับสินุนการิตริวจำสิุขภาพและการิเข้า
ถื่งบริิการิสิ่งเสิริิมสิุขภาพให้แก่เดุ็กซึ่่�งเป็็นกลุ่มเป็ริาะบางในชุมชน
แออดัุซึ่่�งอย่้ในความดุ้แลของมล้นธิุเิดุก็ออ่นในสิลัม ในพริะอปุ็ถัืมภ์
สิมเดุ็จำพริะเจำ้าพ่�นางเธุอเจำ้าฟื้้ากัลยาณิวัฒนา กริมหลวงนริาธุิวาสิ
ริาชนคริินที่ร์ิ ที่ั�งหมดุ 4 แห่ง และสิถืานแริกริับเดุ็กหญ่ิงบ้าน 
ธุัญ่ญ่พริ จัำงหวัดุป็ทุี่มธุาน ่

โคริงการิดัุงกล่าวเป็็นการิสินับสินุนบุคลากริที่างการิแพที่ย์และ
อาสิาสิมคัริ จำำานวน 18 ท่ี่าน ริวมถืง่ยา เวชภณัฑ์์ และอาหาริกลางวนั  
เพื�อชว่ยเหลอืเดุก็ดุอ้ยโอกาสิในเริื�องป็ญั่หาสิขุภาพและพัฒนาการิ 
ให้ไดุ้รัิบการิตริวจำสุิขภาพป็ริะจำำาป็ี  ไดุ้ริับการิรัิกษัาเบื�องต้น 
อย่างถื้กต้อง และสิ่งเสิริิมให้ม่ความเป็็นอย้่ท่ี่�ดุ่ข่�น โดุย BDMS  
คาดุหวงัวา่ เดุก็ที่่�ไดุร้ิบัการิตริวจำสิขุภาพป็ริะจำำาปี็จำะมอ่ตัริาการิเจำบ็
ป็่วยลดุลง สิ่วนเดุ็กท่ี่�เจำ็บป็่วยจำะไดุ้ริับการิวินิจำฉัยและเสินอแนะ
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การิดุ้แลสิุขภาพแก่คริ้ผู้้้ดุ้แล เพื�อสิื�อสิาริไป็ยังผู้้้ป็กคริองต่อไป็ 
นอกจำากน่� ยังม่การิวางแผู้นจัำดุโคริงการิเพื�อส่ิงเสิริิมสุิขภาพเชิง
ป้็องกนัโดุยอ้างองิขอ้มล้จำากการิเจำบ็ป็ว่ยของเด็ุกในชุมชนที่่�เขา้ริว่ม
โคริงการิดุังกล่าวอ่กดุ้วย 

ผู้ลการิดุำาเนินโคริงการิในป็ี 2565 เดุ็กที่่�เข้าริ่วมโคริงการิ จำำานวน 
51 คน ไดุ้ริับการิตริวจำสิุขภาพป็ริะจำำาปี็พื�นฐาน เพื�อป็ริะเมินภาวะ
สิขุภาพโดุยแพที่ยแ์ละบคุลากริผู้้เ้ช่�ยวชาญ่ และไดุร้ิบัการิฉดุ่วคัซึ่น่
ไขห้วดัุใหญ่เ่พื�อสิริา้งภม้ต้ิานที่าน ซึ่่�งนบัเป็น็การิสิริา้งคณุคา่ในการิ
ป้็องกันโริคให้กับชุมชน นอกจำากน่� โคริงการิดุังกล่าวยังเป็็นการิ
สินบัสินนุใหแ้พที่ย ์พยาบาล และเจำา้หนา้ที่่�จำติอาสิา เกดิุความภาค
ภ้มิใจำในการิไดุ้ม่ส่ิวนริ่วมในการิช่วยเหลือสัิงคม ไป็พริ้อมกับการิ
สิริ้างมุมมองที่่�ดุ่ของสิาธุาริณชนต่อองค์กริอย่างต่อเนื�อง 

โคัรงการบริจาคัยา เวช่ภัณฑุ์ และนำ�าดำื�ม เพั่�อำสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพัและคัวามปีลอำดำภัยในสังคัม

โริงพยาบาลกริุงเที่พจำันที่บุริ่ สินับสินุนนำ�าดุื�มสิำาหริับใช้ในกิจำกริริม
เดุิน วิ�ง ป็ั�น พริะจำันที่ริ์ริออย้่ ป็ริะจำำาป็ี 2565 ซึ่่�งเป็็นกิจำกริริมที่่�สิ่ง
เสิริิมพฤติกริริมการิออกกำาลังกายให้กบัป็ริะชาชน พร้ิอมนำาริายไดุ้
จำากกิจำกริริมสิมที่บทีุ่นจำัดุซืึ่�อคริุภัณฑ์์ที่างการิแพที่ย์ให้กับ 
โริงพยาบาลพริะป็กเกล้า สิาขาเมือง 1 และสิาขาเมือง 2 เพื�อ
สินับสินุนโอกาสิการิเข้าถื่งการิรัิกษัาพยาบาลที่่�ไดุ้มาตริฐานให้กับ
ป็ริะชาชนที่่�มาริับบริิการิในหน่วยงานของริัฐ 

ผู้ลดุำาเนนิโคริงการิดุงักลา่ว โริงพยาบาลกริงุเที่พจำนัที่บรุิ ่สินบัสินนุ
นำ�าดุื�ม จำำานวน 1,200 ขวดุ ใหก้บัผู้้เ้ขา้ริว่มกจิำกริริมป็ริะมาณ 1,000 
คน ริวมม้ลค่าการิสินับสินุนกว่า 550,500 บาที่  

New Life Fund - กอำงทีุ่นสมิตั้ิเวช่ เพั่�อำช่่วิตั้ใหม่

โริงพยาบาลสิมิติเวชสิุขุมวิที่ และโริงพยาบาลสิมิติเวชศริ่นคริินที่ร์ิ 
ดุำาเนินโคริงการิกองทีุ่นสิมิติเวช เพื�อช่วิตใหม่ โคริงการิริะยะยาว
ซึ่่� งก่อตั� งข่�น เมื� อป็ี  2553 ภายใต้ม้ลนิธุิ วชิ ริ เวชวิที่ยาลัย
เฉลิมพริะเก่ยริติ ในพริะบริมริาช้ป็ถัืมภ์สิมเด็ุจำพริะบริมโอริสิาธิุ-
ริาชฯ สิยามมกุฎริาชกุมาริ โดุยม่วัตถืุป็ริะสิงค์เพื�อให้การิริักษัาแก่
ผู้้้ป่็วยเดุ็กที่่�ขาดุแคลนทีุ่นที่รัิพย์ให้ไดุ้ม่โอกาสิไดุ้ริับการิรัิกษัาและ
เติบโตอย่างแข็งแริงและเป็็นกำาลังของชาติต่อไป็ในอนาคต 

สิำาหริบักจิำกริริมในป็ทีี่่� 12 ของกองที่นุสิมติเิวช เพื�อชว่ติใหม่ ไดุจ้ำดัุ
ที่ำากริะบอกนำ�า Celeb Bottle ออกแบบโดุยศิลปิ็น ดุาริา เพื�อนำา
ริายไดุ้จำากการิจำำาหนา่ยไป็ช่วยเหลือผู้้้ป็ว่ยเด็ุกหัวใจำพิการิแต่กำาเนิดุ
ที่่�ตอ้งไดุร้ิบัการิผู่้าตัดุ ผู้้ป้็ว่ยเดุก็ที่่�ต้องป็ลก้ถืา่ยไขกริะดุก้ และผู้้ป้็ว่ย
เดุก็ที่่�ตอ้งไดุร้ิบัการิผู่้าตดัุรัิกษัากริะดุก้สัินหลังคดุ แตข่าดุแคลนที่นุ
ที่ริัพย์ โดุยที่่�ผู้่านมากองทีุ่นสิมิติเวช เพื�อช่วิตใหม่ ไดุ้ให้การิช่วย
เหลือเดุ็ก ๆ ไป็แล้วกว่า 200 ริาย ให้ไดุ้ม่ช่วิตใหม่ที่่�ดุ่ข่�น 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
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โคัรงการรับบริจาคัโลหิตั้

โริงพยาบาลและบริษิัทัี่ในเครืิอ BDMS ใหค้วามสิำาคญั่กบัการิบริจิำาคโลหิต เพื�อใชใ้นการิชว่ยเหลือชว่ติผู้้ป้็ว่ยและเพื�อบริริเที่าสิถืานการิณ์
ธุนาคาริเลือดุม่เลือดุสิำาริองไม่เพ่ยงพอต่อความต้องการิของผู้้้ป่็วยท่ี่�เข้าริับริักษัาตัวในโริงพยาบาล โดุยเฉพาะการิริักษัากลุ่มผู้้้ท่ี่�ไดุ้ริับ 
บาดุเจำ็บจำากอุบัติเหตุและผู้้้ป็่วยที่่�เข้าริับการิผู้่าตัดุ โดุยโคริงการิดุังกล่าวม่ตัวอย่างการิดุำาเนินโคริงการิ ดุังน่�

โริงพยาบาลกริุงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ริ่วมกับสิภากาชาดุไที่ย จำัดุ
กิจำกริริม Anyone Can Be a Superhero: Donate Blood & 
Save Lives เป็ดิุริบับริจิำาคโลหติ ณ โริงพยาบาลกริงุเที่พ สิำานกังาน
ใหญ่่  

ผู้ลการิดุำาเนนิโคริงการิในป็ ี2565 มก่าริจำดัุกจิำกริริม จำำานวน 4 คริั�ง 
มผู่้้ล้งที่ะเบย่นริว่มบริิจำาคโลหติ จำำานวน 721 ริาย และบริจิำาคเลอืดุ
ไดุ้กว่า 605 ซึ่่ซึ่่ ซึ่่�งเพ่ยงพอต่อความต้องการิของโริงพยาบาลและ
ธุนาคาริเลอืดุ โดุยโคริงการิดุงักลา่วจำะดุำาเนนิการิอยา่งตอ่เนื�องเพื�อ
สิริ้างความพร้ิอมและสิำาริองเลือดุในป็ริิมาณท่ี่�เพ่ยงพอต่อความ
ต้องการิใช้ในพื�นที่่�ต่อไป็ 

โริงพยาบาลกรุิงเที่พจัำนที่บุริ่ ริ่วมกับเหล่ากาชาดุจัำงหวัดุจำันที่บุริ่ 
และธุนาคาริเลือดุ โริงพยาบาลพริะป็กเกล้า จำังหวัดุจำันที่บุริ่ จำัดุ
โคริงการิเชิญ่ชวนพนักงานและป็ริะชาชนริ่วมบริิจำาคโลหิตทีุ่ก  
3 เดุือน อย่างต่อเนื�อง ตั�งแต่ปี็ 2559-2565 

ผู้ลการิดุำาเนนิงานป็ ี2565 มก่าริจำดัุกิจำกริริม จำำานวน 4 คริั�ง ม่ผู้้้เขา้
ริ่วมบริิจำาคโลหิตกว่า 400 ริาย และไดุ้ริับป็ริิมาณโลหิตกว่า 
180,000 ซึ่่ซึ่่ เพื�อนำาไป็ช่วยเหลือรัิกษัาพยาบาลผู้้้ป็่วยที่่�ม่ความ
จำำาเป็็นต่อไป็ 

โริงพยาบาลกรุิงเที่พขอนแก่น ตริะหนักถื่งความสิำาคัญ่ของป็ัญ่หา
การิขาดุแคลนโลหิตในพื�นที่่� จำง่ร่ิวมกับภาคริัฐ จำัดุกิจำกริริมบริิการิ
โลหิตแห่งชาติที่่� 6 จำังหวัดุขอนแก่น สิภากาชาดุไที่ย จำัดุโคริงการิ
หน่�งคนให้ สิามคนริับ เพื�อให้พนักงานในองค์กริ ญ่าติ ริวมถื่งผู้้้ริับ
บริิการิ ม่สิ่วนริ่วมในการิช่วยเหลือผู้้้เหลือผู้้้ป่็วยผู่้านการิบริิจำาค
โลหิต 

ผู้ลการิผู้ลการิดุำาเนนิโคริงการิหน่�งคนให ้สิามคนริบั อยา่งตอ่เนื�อง
ตลอดุ 7 ป็ท่ีี่�ผู่้านมา (ตั�งแตป่็ ี2559-2565) สิามาริถืริบับริจิำาคโลหติ
ไดุ้ริวม 852 ย้นิต
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โคัรงการสนับสนุนปี้อำมตั้ำารวจจราจรเพั่�อำส่งเสริมการ
ที่ำางานขอำงตั้ำารวจจราจรในการด้ำแลคัวามปีลอำดำภัย 
บนถนน

การิดุ้แลสิภาพการิจำริาจำริบนที่้องถืนนจำำาเป็็นต้องม่ตำาริวจำจำริาจำริ
คอยดุ้แลและกวดุขันเพื�อความเป็็นริะเบ่ยบเริ่ยบริ้อยและความ
ป็ลอดุภัย โดุยโริงพยาบาลริอยัลอังกอร์ิ ไดุ้จำัดุโคริงการิสินับสินุน
ป็อ้มตำาริวจำจำริาจำริ เพื�อส่ิงเสิริมิการิที่ำางานของตำาริวจำจำริาจำริในการิ
ดุ้แลความป็ลอดุภัยให้กับป็ริะชาชน 

ผู้ลการิดุำาเนนิงานโคริงการิ ที่างโริงพยาบาลไดุส้ินบัสินนุการิตดิุตั�งป็อ้มตำาริวจำจำริาจำริใหม ่จำำานวน 10 ป็อ้ม และป็ริบัป็ริงุป็อ้มตำาริวจำจำริาจำริ
เดุิมและป็้อมตำาริวจำจำริาจำริที่่�ชำาริุดุให้กลับมาพริ้อมใช้งาน จำำานวน 6 ป็้อม 

Caring Heart – การสนับสนุนคัวามร้�ดำ�านสุขภาพัเช่ิงปี้อำงกันเพั่�อำพััฒนาคัุณภาพัช่่วิตั้
BDMS ดุำาเนนิโคริงการิสินบัสินนุความริ้ดุ้า้นสิขุภาพเชงิป็อ้งกนัแกผู่้้ม้ส่่ิวนไดุเ้สิย่และชมุชนในพื�นที่่�โดุยริอบโริงพยาบาลและบริษิัทัี่ในเคริอื 
เพื�อสินบัสินนุใหป้็ริะชาชนมอ่งค์ความร้้ิและทัี่กษัะดุ้านสุิขภาพที่่�เอื�อใหส้ิามาริถืดุแ้ลตนเองและคนในชุมชนให้มสุ่ิขภาพที่่�ดุแ่ละสิามาริถืลดุ
อันตริายที่่�อาจำเกิดุข่�นตอ่สิขุภาพจำากอุบตัเิหตหุรืิอโริคป็ริะจำำาตัว ริวมถืง่สินับสินุนโคริงสิร้ิางพื�นฐานหรืิอการิให้วัคซึ่น่เพื�อสินับสินนุสิขุภาพ
และคุณภาพช่วิตของชุมชนในริะยะยาว โดุยม่ตัวอย่างการิดุำาเนินโคริงการิในป็ี 2565 ดุังน่� 

BDMS อำบรมการช่่วยช่่วิตั้

เป็น็ท่ี่�ที่ริาบกันดุว่่า อบัุตเิหตุและเหตุการิณ์ริา้ยแริงต่าง ๆ  เป็น็เริื�อง
ที่่�คาดุเดุาไม่ไดุ้ โดุยเฉพาะเริื�องสุิขภาพที่่�บางคริั�งก็อาจำเกิดุ
ภาวะฉุกเฉินเริง่ดุ่วนโดุยไม่มสั่ิญ่ญ่าณเตือนล่วงหน้า ซึ่่�งอาจำเกิดุข่�น
กบัญ่าตพิ่�นอ้ง บคุคลในคริอบคริวั บคุคลที่่�ริ้จ้ำกั ไมร่ิ้จ้ำกั หริอืแมแ้ต่
กบัตนเอง การิชว่ยชว่ติอย่างเริง่ดุว่นจำง่มค่วามจำำาเป็น็อยา่งยิ�ง โดุย
เริาทีุ่กคนสิามาริถืช่วยเหลือผู้้้ที่่�หัวใจำหยุดุเต้นหรืิอหมดุสิติไดุ้ แต่
การิจำะช่วยเหลือผู้้้ที่่�ตกอย้่ในภาวะวิกฤตนั�น จำำาเป็็นต้องม่ความริ้้
และมท่ี่กัษัะความชำานาญ่เพื�อใช้ช่วยลดุความเสิ่�ยงจำากภาวะวกิฤต 

ตลอดุริะยะเวลาการิดุำาเนินธุุริกิจำ 50 ป็ี บุคลากริของ BDMS ไดุ้
พบเห็นเหตุการิณ์เหล่าน่�มามากมาย และเห็นถื่งความสิำาคัญ่ของ
การิช่วยเหลอืผู้้ป่้็วยในชว่งเวลาวกิฤต โดุยเริาเชื�อวา่ ที่กุคนสิามาริถื
ช่วยเหลือผู้้อ้ื�นไดุ ้แมไ้มไ่ดุเ้ป็น็บคุลากริที่างการิแพที่ย ์เพย่งแตต่อ้ง
อาศัยองค์ความร้้ิ ฝึึกป็ฏิิบัติ และม่ความมั�นใจำในการิลงมือป็ฏิิบัติ
จำริิง 

BDMS จำ่งไดุ้จัำดุโคริงการิอบริมการิช่วยช่วิต โดุยมุ่งหวังที่่�จำะเผู้ย
แพริ่ความริ้้พื�นฐานในการิช่วยช่วิตคน เพื�อสิริ้างความมั�นใจำให้กับ
ทีุ่กคนที่่�เข้าริ่วมโคริงการิ ผู้่านการิฝึึกอบริมและที่ดุลองป็ฏิบิัติโดุย
วิที่ยากริผู้้้เช่�ยวชาญ่ภายใต้หลักการิสิากล
ผู้ลการิดุำาเนินโคริงการิ BDMS อบริมการิช่วยชวิ่ต ที่างโริงพยาบาล
ในเคริือ BDMS ไดุ้จำัดุฝึึกอบริมการิป็ฐมพยาบาลและการิช่วยช่วิต

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)120



ขั�นพื�นฐานอย่างป็ลอดุภัยและม่ป็ริะสิิที่ธุิภาพ ให้แก่ป็ริะชาชนใน
สิถืาบนัการิศ่กษัา ชุมชน ริวมถ่ืงหนว่ยงานต่าง ๆ ที่ั�งภาคริฐัและ
เอกชนริวมกว่า 800 คริั�ง โดุยม่ผู้้้ผู่้านการิอบริมมากกว่า 44,000 
ริาย ซึ่่�งมากกว่าเป้็าหมายในการิสิริ้างผู้้้ม่ความสิามาริถืในการิช่วย
ชว่ติที่ั�วที่กุภม้ภิาคในป็ริะเที่ศไที่ยที่่� 5,000 ริาย และจำากการิอบริม
ตลอดุป็ี 2565 พบว่า ม่ผู้้้ผู้่านการิอบริม จำำานวน 1 ที่่าน ที่่�ไดุ้นำา
ความร้้ิจำากการิอบริมไป็ป็ฐมพยาบาลช่วยฟ้ื้�นคืนช่พ (Cardiopulmonary 
Resuscitation: CPR) หลานชายของตนเองซึ่่�งหมดุสิตท่ิี่�บา้นใหไ้ดุ้
ริับความป็ลอดุภัย 

804 คัรั�ง 
จำำานวนการิดุำาเนินโคริงการิจัำดุอบริมให้แก่
ป็ริะชาชนในสิถืาบันการิศ่กษัา ชุมชน และ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ั�งภาคริัฐและเอกชน 

กว่า 44,000 ราย 
จำำานวนผู้้้เข้าร่ิวมอบริมความริ้้

และฝึึกภาคป็ฏิิบัติ CPR 

1 ราย 
จำำานวนริายงานผู้้้ที่่�ไดุ้รัิบการิช่วยช่วิตดุ้วยวิธุ่ CPR 
โดุยผู้้้ที่่�ผู้่านการิอบริม และสิ่งต่อเข้ามาริับการิ

ริักษัาไดุ้อย่างที่ันที่่วงที่่และป็ลอดุภัย 

ผู้ลการดำำาเนินโคัรงการ BDMS อำบรมการช่่วยช่่วิตั้ ปีี 2565

โคัรงการคัวามรอำบร้�ดำ�านสุขภาพั (Health Literacy) 

BDMS เริิ�มดุำาเนินโคริงการิส่ิงเสิริิมความริอบร้้ิดุ้านสุิขภาพ ที่่� 
ลงนามความร่ิวมมือกับการิเคหะแห่งชาติ มาตั�งแต่ป็ี 2563 โดุย 
BDMS ริับหน้าที่่�ตามพันธุกิจำหลักในการิให้ความริ้้เริื�องการิดุ้แล
สิุขภาพเพื�อความเป็็นอย้่ท่ี่�ดุ่ของชุมชนเป้็าหมายอย่างยั�งยืน โดุย
คอยสิ่งเสิริิมความริอบริ้้ดุ้านสิุขภาพและการิป้็องกันโริคให้
ป็ริะชาชนในชุมชนม่คุณภาพช่วิตท่ี่�ดุ่และม่ศักยภาพในการิดุ้แล
ตนเองและช่วยแนะนำาสิิ�งที่่�ถ้ืกต้องให้กับบุคคลใกล้ชิดุ คริอบคริัว 
ชุมชน และสิังคม ให้สิอดุคล้องและตริงตามเป้็าหมายการิพัฒนา
อย่างยั�งยืน แผู้นพัฒนาดุ้านสิุขภาพแห่งชาติ และยุที่ธุศาสิตริ์ชาติ 
20 ป็ี 

ป็ี 2565 การิเคหะแห่งชาติม่ริายงานจำำานวนพนักงานม่ป็ัญ่หา
อาการิออฟื้ฟิื้ศซึ่ินโดุริม (Office Syndrome) เพิ�มมากข่�น BDMS 
จำง่จำดัุฝึกึอบริมในริป้็แบบออนไลนใ์หก้บับคุลากริจำากการิเคหะแหง่
ชาตสิิว่นกลาง ในหัวขอ้ “การิเสิริมิสิร้ิางสิขุภาพเพื�อป็อ้งกนัอาการิ
ออฟื้ฟิื้ศซึ่ินโดุริม” เพื�อเป็็นการิเสิริิมสิร้ิางองค์ความริ้้ ความเข้าใจำ 
และแนวที่างการิป้็องกันและแก้ไขปั็ญ่หาอาการิออฟื้ฟิื้ศซึ่ินโดุริม 
ริวมถื่งสิาธุิตการิฝึึกป็ฏิิบัติที่่าที่างในการิคลายกล้ามเนื�อจำากการิ
ที่ำางาน โดุยที่ม่แพที่ย ์พยาบาล และนกักายภาพบำาบดัุของ BDMS
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119 คัน 
จำำานวนผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิ  

100% 
ของผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิเข้าใจำ

ถื่งที่ักษัะความริอบร้้ิดุ้านสิุขภาพและที่ริาบวิธุ่
จัำดุการิและการิป็ฏิิบัติตนเพื�อป็้องกันและแก้ไข

การิเกิดุอาการิออฟื้ฟิื้ศซึ่ินโดุริม 

100% 
ของผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิเห็นว่า เนื�อหาม่ป็ริะโยชน์ 

สิามาริถืนำาความร้้ิที่่�ไดุ้ไป็ป็ฏิิบัติ หริือบอกต่อ 
เพื�อให้ตนเองและคนริอบข้าง

ม่สิุขภาพที่่�ดุ่ไดุ้ และต้องการิให้
ม่การิจำัดุการิอบริมอย่างต่อเนื�อง

50 คัน 
จำำานวน อสิม. ที่่�เข้าริ่วมโคริงการิ    

100% 
ของผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิผู้่านการิฝึึกป็ฏิบิัติเก่�ยวกับ
การิจำัดุที่่าในการิดุ้แลผู้้้สิ้งอายุที่่�เหมาะสิมและ

ป็ลอดุภัย  

100% 
ของผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิเห็นว่า เนื�อหาม่ป็ริะโยชน์ 

สิามาริถืนำาความริ้้ที่่�ไดุ้ไป็ป็ฏิบิัติไดุ้จำริิง และ
ต้องการิให้ม่การิจัำดุการิอบริมอย่างต่อเนื�อง 

โคัรงการฉ่ดำวัคัซึ่่นสร�างเสริมภ้มิคัุ�มกันให�กับปีระช่าช่น  

ในอดุ่ตป็ริะเที่ศไที่ยเคยม่การิแพริ่ริะบาดุของโริคติดุเชื�อต่าง ๆ ที่่�
สิ่งผู้ลให้ม่ผู้้้ป็่วยและม่ผู้้้เสิ่ยช่วิตจำำานวนมาก ซึ่่�งการิฉ่ดุวัคซ่ึ่น 
นอกจำากจำะช่วยสิริา้งภม้คิุม้กนัใหกั้บริา่งกายและช่วยลดุอตัริาการิ
แพริก่ริะจำายของเชื�อโริคแลว้ ป็ริะสิทิี่ธุผิู้ลของวคัซึ่น่ยงัสิามาริถืชว่ย
ลดุความรินุแริงของโริค ลดุอตัริาการิเสิย่ชว่ติ และลดุอตัริาการิริบั
การิริกัษัาในโริงพยาบาลเป็น็เวลานาน ที่าง BDMS จำง่เลง็เหน็ความ
สิำาคญั่ในการิมส่ิว่นร่ิวมสิริา้งเสิริมิภม้คิุน้กันหม้ใ่หก้บัสิงัคม ดุว้ยการิ
จัำดุโคริงการิฉ่ดุวัคซึ่่นให้กับป็ริะชาชน โดุยม่ตัวอย่างโคริงการิดุังน่� 

โริงพยาบาลกรุิงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ จัำดุโคริงการิฉ่ดุวัคซึ่น่ป็้องกัน
โควิดุ-19 ให้กับป็ริะชาชน ญ่าติพนักงาน เพื�อนบ้าน และเดุ็ก
นกัเริย่น โดุยมุง่หวงัลดุอตัริาการิแพริก่ริะจำายของเชื�อโริคในชมุชน
และสิังคม 

ผู้ลการิดุำาเนินโคริงการิ มจ่ำำานวนผู้้้ริับวัคซึ่น่ จำำานวน 11,277 ริาย 
แบง่เป็น็วัคซึ่น่ผู้้ใ้หญ่ ่สิำาหรัิบผู้้ท้ี่่�มอ่ายุ 12 ปี็ข่�นไป็ จำำานวน 10,271 
โดุสิ และวัคซึ่่นสิำาหริับเดุ็กอายุ 5-11 ป็ี จำำานวน 1,006  โดุสิ 

โริงพยาบาลสิมิติเวช ไชน่าที่าวน์ ตั�งอย้่ในเขตสัิมพันธุวงศ์ ซึ่่�งเป็็น
ชุมชนเศริษัฐกิจำที่่�ม่ป็ริะชากริและนักที่่องเท่ี่�ยวจำำานวนมาก อ่กที่ั�ง
ยังม่ความหนาแน่นของป็ริะชากริสิ้ง ที่ำาให้เกิดุความเส่ิ�ยงในการิ

นอกจำากน่� BDMS ยังไดุ้จำัดุป็ริะชุมเชิงป็ฏิิบัติการิสิ่งเสิริิมความริอบริ้้ดุ้านสิุขภาพในหัวข้อ “การิดุ้แลผู้้้ส้ิงอายุ” (Elderly Day Care)  
ใหแ้กก่ลุม่อาสิาสิมคัริสิาธุาริณสิขุป็ริะจำำาหม้บ้่าน (อสิม.) และเจำา้หน้าที่่�ป็ริะจำำาศ้นยด์ุแ้ลและฟื้้�นฟื้สุ้ิขภาพผู้้ส้ิง้อาย ุโคริงการิบ้านเอื�ออาที่ริ 
ริัตนาธิุเบศร์ิ ซึ่่�งเป็็นพลังจำิตอาสิากลุ่มใหญ่่ท่ี่�ม่ส่ิวนช่วยพัฒนาดุ้านสุิขภาพในชุมชนการิเคหะแห่งชาติ โดุยเน้นการิส่ิงเสิริิมความร้้ิเพื�อนำา
ไป็ใช้ในการิดุ้แลผู้้้สิ้งอายุอย่างเหมาะสิมและป็ลอดุภัยผู้่านการิบริริยายและฝึึกป็ฏิิบัติกับอุป็กริณ์ช่วยฟื้้�นฟื้้จำริิง 
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แพร่ิกริะจำายของเชื�อโควิดุ-19 ไดุ้ง่าย ที่างโริงพยาบาลจำ่งไดุ้จำัดุ
โคริงการิ Safety Community Together เพื�อสิ่งเสิริิมโอกาสิใน
การิเข้าถื่งการิไดุ้ริับวัคซึ่น่ป็้องกันโริคโควิดุ-19 อย่างที่ั�วถื่ง 

ผู้ลการิดุำาเนินโคริงการิ ที่างโริงพยาบาลสิมิติเวช ไชน่าที่าวน์ ไดุ้
ดุำาเนินการิฉ่ดุวัคซ่ึ่นป็้องกันโริคโควิดุ-19 ให้กับป็ริะชาชนและ 
พริะภิกษัุสิงฆ์์ในพื�นท่ี่�วัดุเล่งเน่ยย่� วัดุไตริมิตริ โริงเริ่ยน ณ ดุริุณ 
และโริงเร่ิยนวัดุไตริมิตริ ชุมชนเยาวริาช สิำาเพ็ง และตลาดุน้อย 
สิมาคมป็กักิ�ง สิำานกังานเขตสิมัพนัธุวงศ ์สิถืานต่ำาริวจำพลบัพลาไชย 
และที่ม่อาสิามล้นธิุฯิ ในป็ ี2564 จำำานวน 36,319 ริาย และป็ ี2565 
จำำานวน 9,548 ริาย ริวมที่ั�งสิิ�น จำำานวน 45,867 ริาย 

โคัรงการสวมคัวามปีลอำดำภัย สวมหมวกนิรภัย  

จำากข้อม้ลการิสิ้ญ่เสิ่ยป็ีสุิขภาวะ หริือการิสิ้ญ่เสิ่ยปี็แห่งการิม่สุิขภาพดุ่ เนื�องจำากการิเจ็ำบป็่วยหริือตายก่อนวัยอันควริ พบว่า อุบัติเหตุเป็็น 
1 ใน 3 สิาเหตแุริกของการิสิญ้่เสิย่ป็สีิขุภาวะในกลุม่ป็ริะชากริวยั 15-29 ป็ ีซ่ึ่�งการิส้ิญ่เส่ิยอนัเนื�องมาจำากอบุตัเิหตทุี่างถืนนของป็ริะเที่ศไที่ย
ในแต่ละป็ี สิ่วนหน่�งเป็็นการิเสิ่ยช่วิตจำากการิบาดุเจำ็บที่่�ศ่ริษัะของผู้้้ใช้ริถืจำักริยานยนต์ ดุังนั�นการิสิวมหมวกนิริภัย หริือหมวกกันน็อก จำ่ง
เป็น็อุป็กริณ์ที่่�จำะสิามาริถืช่วยป้็องกันและลดุความรุินแริงจำากการิบาดุเจำบ็ที่่�ศร่ิษัะของผู้้้ใชร้ิถืจัำกริยานยนต์ขณะป็ริะสิบอุบตัเิหตุไดุ้ อยา่งไริ
ก็ตาม จำากสิถืิติพบว่า คนไที่ยสิวมใสิ่หมวกนิริภัยไม่ถื่ง 50%  

โริงพยาบาลเด็ุกสิมิติเวช ริ่วมสิร้ิางภ้มิคุ้มกันให้กับนักเริ่ยนผู่้านโคริงการิฉ่ดุวัคซึ่่นป้็องกันโควิดุ-19 ให้กับเด็ุกนักเริ่ยนอายุ 5-18 ป็ี ท่ี่�ม ่
โริคป็ริะจำำาตัวและเริ่ยนอย้่ในโริงเริ่ยนที่่�ตั�งอย้่ในพื�นที่่�โดุยริอบโริงพยาบาล 

ผู้ลการิดุำาเนินโคริงการิ ที่ั�งสิองโริงพยาบาลฉ่ดุวัคซึ่น่ป็้องกันโควิดุ-19 ให้กับเดุ็กนักเริย่น อายุ 5-18 ป็ี ริวม 10,681 ริาย 

โริงพยาบาลพญ่าไที่ นวมินที่ริ์ จำัดุโคริงการิฉ่ดุวัคซึ่่นไข้หวัดุใหญ่่ให้กับเดุ็กและเยาวชนในพื�นที่่�ก่อสิริ้าง เพื�อเป็็นการิสิ่งเสิริิมการิเข้าถื่ง
บริิการิสิุขภาพและเพิ�มภ้มิต้านที่านโริคให้กับเดุ็กดุ้อยโอกาสิ 

ผู้ลการิดุำาเนนิโคริงการิฉดุ่วคัซึ่น่ไขห้วดัุใหญ่ใ่หก้บัเดุก็และเยาวชนในพื�นที่่�กอ่สิริา้งและที่่�พกัคนงานของโคริงการิแสินสิริิ ิซึ่อยศริน่ครินิที่ริ์ 
11 อายุตั�งแต่ 1-15 ป็ี ริวมที่ั�งสิิ�น 18 ริาย

โริงพยาบาลกรุิงเที่พพัที่ยา จำ่งไดุ้จำัดุ
โคริงการิสิวมความป็ลอดุภัย สิวมหมวก
นิริภัย เพื�อริ่วมริณริงค์และกริะตุ้น
จำติสิำานก่ให้ชมุชนสิร้ิางวัฒนธุริริมความ
ป็ลอดุภัยบนที่้องถืนน โดุยม่เป็้าหมาย
ลดุการิเกิดุอุบัติเหตุและการิบาดุเจำ็บ
ริุนแริงที่างศ่ริษัะเป็็นศ้นย์ และให้กลุ่ม
เป็้าหมายสิวมใสิ่หมวกนิริภัย 100%  
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โคัรงการสนับสนุนการตัั้�งจุดำอำำานวยการปี้อำงกันและลดำอำุบัติั้เหตุั้ที่างถนนช่่วงเที่ศกาลสงกรานต์ั้  

ชว่งเที่ศกาลสิงกริานตเ์ป็็นหน่�งในชว่งเวลาที่่�อันตริายที่่�สุิดุของผู้้ใ้ชร้ิถืใชท้ี่อ้งถืนน ดุงันั�นเพื�อสิวัสิดิุภาพและความป็ลอดุภัยในการิขับข่� ที่าง
โริงพยาบาลศริ่ริะยอง จำ่งริ่วมกับเที่ศบาลตำาบลเชิงเนิน ลงนามบันที่่กข้อตกลงความริ่วมมือ ในโคริงการิจำัดุตั�งจำุดุอำานวยการิป็้องกันและ
ลดุอุบัติเหตุที่างถืนนช่วงเที่ศกาลสิงกริานต์ นอกจำากน่� โริงพยาบาลศริ่ริะยองยังที่ำาหน้าที่่�เป็็นศ้นย์ป็ริะสิานงานคอยดุ้แลป็ริะชาชนที่าง
ดุ้านสิุขภาพและริณริงค์ความป็ลอดุภัยในการิเดุินที่างให้กับชุมชนในช่วงเที่ศกาลสิงกริานต์อ่กดุ้วย 

144 คัน 
จำำานวนผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิ ไดุ้แก่ แพที่ย์ 

ที่ันตแพที่ย์ พนักงานค้่สิัญ่ญ่า และพนักงานของ
โริงพยาบาลกริุงเที่พพัที่ยา  

88% 
จำำานวนผู้้้เข้าริ่วมโคริงการิที่่�สิวมหมวกนิริภัยไดุ้

อย่างถืก้ต้องเหมาะสิม ขณะที่่�อ่ก 22% จำะไดุ้ริับ
การิติดุตามและริณริงค์ต่อไป็ 

16 ชั�วโมง 
ริะยะเวลาการิริวมตัวกันของชุมชน

เพื�อริณริงค์สิริ้างวัฒนธุริริม
ความป็ลอดุภัยบนที่้องถืนน 

ผู้ลการดำำาเนินโคัรงการ BDMS อำบรมการช่่วยช่่วิตั้ ปีี 2565

Collaborating Health – คัวามร่วมมือำเพ่ั�อำสุขภาพัขอำงชุ่มช่นและสังคัม 
โริงพยาบาลในเครืิอ BDMS ดุำาเนนิโคริงการิเพื�อสัิงคมในริป้็แบบความร่ิวมมอืกบัผู้้้ม่สิว่นไดุ้เส่ิยเพื�อสินบัสินนุการิพฒันาสิขุภาพของชุมชน
และป็ริะชาชนในสิังคมไป็พริ้อมกับการิพัฒนาธุุริกิจำขององค์กริ โดุยม่ตัวอย่างการิดุำาเนินงานในป็ี 2565 ดุังน่� 

โคัรงการสวยสายบุญ่ - โปีรแกรมตั้รวจสุขภาพัสตั้รีเพั่�อำการคััดำกรอำงมะเร็งสำาหรับผู้้�ขาดำโอำกาส

โริงพยาบาลกริุงเที่พหาดุใหญ่่ เล็งเห็นว่า การิแบ่งป็ันความริ้้และความชำานาญ่ที่างการิแพที่ย์ ริวมที่ั�งที่ริัพยากริอื�น ๆ ขององค์กริเพื�อ
สิาธุาริณป็ริะโยชน์ นอกจำากจำะช่วยเสิริิมศักยภาพชุมชนให้สิามาริถืดุ้แลสุิขภาพและเสิริิมสิร้ิางความเป็็นอย้่ที่่�ดุ่ไดุ้อย่างยั�งยืนแล้ว ยัง
สิามาริถืสิริ้างความภาคภ้มิใจำและสิริ้างการิม่สิ่วนริ่วมให้กับบุคลากริขององค์กริอก่ดุ้วย  

โริงพยาบาลกรุิงเที่พหาดุใหญ่่ จำ่งไดุ้ป็ริะสิานความริ่วมมือกับหน่วยงานที่่�ดุ้แลคนไข้ โดุยเฉพาะคลินิกเต้านม คลินิกสิ้ตินริ่เวชกริริม และ
สิมาชิกสิุขภาพสิตริ่ (Women’s Health Club) เพื�อดุำาเนินกิจำกริริมจำำาหน่ายโป็ริแกริมตริวจำสิุขภาพสิตริ่ โดุยที่างโริงพยาบาลกริุงเที่พ
หาดุใหญ่่ จำะสิมที่บทีุ่นโป็ริแกริมละ 100 บาที่ เพื�อนำาไป็บริิจำาคแก่ม้ลนิธุิโริงพยาบาลสิงขลานคริินที่ริ์ อาคาริเย็นศิริะซึ่่�งเป็็นที่่�พักพิงดุ้แล
ผู้้้ป็่วยมะเร็ิงรัิงสิ่ริักษัาที่่�ขาดุแคลนทุี่นที่ริัพย์ สิำาหริับการิตริวจำคัดุกริองมะเริ็งสิตริ่ในผู้้้หญ่ิงที่่�ขาดุโอกาสิต่อไป็  

ผู้ลการิดุำาเนินงานในป็ี 2565 โริงพยาบาลกริุงเที่พหาดุใหญ่่ไดุ้จำัดุ
กิจำกริริม จำำานวน 2 คริั�ง ส่ิงเสิริิมให้สิตริ่ไดุ้ตริวจำคัดุกริองมะเริ็ง 
จำำานวน 205 ริาย ริวมริายไดุ้ที่ั�งสิิ�น 472,400 บาที่ แบ่งเป็็นเงิน
บริจิำาค จำำานวน 20,516 บาที่ เพื�อใช้ในการิซึ่ื�อยา เวชภัณฑ์์ และ
อาหาริที่างการิแพที่ย์สิำาหรัิบผู้้้ป็่วยมะเริ็งสิตริ่ ณ อาคาริเย็นศิริะ 
โริงพยาบาลสิงขลานคริินที่ริ์  

ผู้ลสิรุิป็ของโคริงการิตั�งแต่ปี็ 2561-2565 โริงพยาบาลกรุิงเที่พ
หาดุใหญ่่ ม่สิมาชิกสุิขภาพสิตริ่ จำำานวน 12,695 ริาย ริ่วมริณริงค์
การิตริวจำสุิขภาพสิตริ่กับผู้้้รัิบบริิการิ จำำานวน 6 คริั�ง โดุยสิามาริถื
จำำาหนา่ยโป็ริแกริมไดุก้วา่ 700 ริายการิ สิริา้งริายไดุก้วา่ 2.23 ลา้น
บาที่ พริ้อมริะดุมเงินบริิจำาคไดุ้ทัี่�งสิิ�น 60,000 บาที่ และไดุ้นำา 
เงินบริิจำาคน่�ส่ิงมอบให้ผู้้้ป็ว่ยมะเริง็สิตริผู้้่้ขาดุโอกาสิเป็็นที่่�เริย่บร้ิอย 
สิำาเริ็จำลุล่วงตามวัตถืุป็ริะสิงค์ที่่�ตั�งไว้ 
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โคัรงการอำิ�มบุญ่  

BDMS ร่ิวมกับม้ลนิธุิเวชดุุสิิตฯ ดุำาเนินโคริงการิอิ�มบุญ่ เพื�อส่ิงเสิริิมให้องค์กริและผู้้้ริับบริิการิไดุ้ม่ส่ิวนริ่วมในการิช่วยเหลือและสินับสินุน
ผู้้ดุ้อ้ยโอกาสิให้เขา้ถืง่บริกิาริดุ้านสุิขภาพที่่�มคุ่ณภาพ โดุยดุำาเนนิการิบริจิำาคเงินที่่�ผู้้ร้ิบับริกิาริที่ั�งแบบผู้้ป้็ว่ยนอกและผู้้ป้็ว่ยในชำาริะค่าบริิการิ
ในทีุ่กใบเสิริ็จำ ตามหลักเกณฑ์์และช่วงเวลาที่่�บริิษััที่กำาหนดุให้แก่ม้ลนิธิุเวชดุุสิิตฯ โดุยจำำานวนเงินบริิจำาคต่อใบเสิริ็จำจำะเที่่ากับอายุของ  
บริิษััที่ กรุิงเที่พดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน) เพื�อสินับสินุนโคริงการิต่าง ๆ ของม้ลนิธุิเวชดุุสิิตฯ ในการินำาไป็ช่วยเหลือผู้้้ดุ้อยโอกาสิให้ 
เข้าถื่งบริิการิที่างดุ้านสิุขภาพต่อไป็ 

ผู้ลดุำาเนินงานในป็ี 2565 BDMS ไดุ้ขยายการิดุำาเนินโคริงการิจำากโริงพยาบาลกริุงเที่พ สิำานักงานใหญ่่ ไป็ยังโริงพยาบาลอื�น ๆ ในเคริือ 
BDMS ริวม 23 แห่ง โดุยสิามาริถืสิร้ิางคุณค่าต่อสิังคม ริวมม้ลค่ากว่า 33.5 ล้านบาที่ ซ่ึ่�งนอกจำากจำะเป็็นการิสิร้ิางคุณป็ริะโยชน์ต่อ 
สิ่วนริวมและสิังคมแล้ว โคริงการิอิ�มบุญ่ยังเป็็นการิสิริ้างที่ัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กริและสิร้ิางการิม่สิ่วนริ่วมกับชุมชนและผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ย
ขององค์กริโดุยเฉพาะผู้้้ริับบริิการิ ในการิเป็็นสิ่วนหน่�งของการิช่วยเหลือและสินับสินุนผู้้้ดุ้อยโอกาสิให้เข้าถื่งบริิการิที่างดุ้านสิุขภาพท่ี่�ม่
คุณภาพผู้่านม้ลนิธุิเวชดุุสิิตฯ ซึ่่�งม่ตัวอย่างโคริงการิ ดุังน่� 

โคัรงการ Green Health Care & Share  
โคริงการิแห่งการิแบ่งป็ันนำ�าใจำจำากผู้้้ให้ถื่งมือผู้้้ริับ โดุย BDMS ร่ิวมกับมล้นิธุิเวชดุุสิิตฯ ที่ำา
หน้าที่่�ป็ริะสิานและส่ิงต่อความช่วยเหลือริะหว่างผู้้้บริิจำาคกับผู้้้ที่่�ม่ความจำำาเป็็นต้องใช้
อปุ็กริณ์การิแพที่ย์เพื�อการิดุแ้ลสุิขภาพ อาทิี่ เคริื�องผู้ลิตออกซิึ่เจำน เคริื�องดุดุ้เสิมหะ ริถืเขน็ 
ที่่�นอนลม เตย่งผู้้ป้็ว่ย ริวมถืง่อปุ็กริณก์าริแพที่ยม์อืสิองที่่�อย้ใ่นสิภาพดุพ่ริอ้มใชง้าน เพื�อสิง่
มอบอุป็กริณ์เหล่าน่�ให้แก่เดุ็ก ผู้้้ป็่วย ผู้้้สิง้อายุ และผู้้้พิการิที่่�ดุ้อยโอกาสิที่่�ไม่สิามาริถืเข้าถื่ง
อุป็กริณ์การิแพที่ย์เพื�อการิยังช่พที่ั�วป็ริะเที่ศไที่ย  

ตลอดุริะยะเวลากว่า 10 ปี็ ที่่�ม้ลนิธุิเวชดุุสิิตฯ ดุำาเนินโคริงการิ Green Health Care & 
Share ไดุส้ิง่มอบอปุ็กริณก์าริแพที่ย ์ริวม 3,482 ชิ�น ใหแ้กผู้่้ม่้ความจำำาเป็น็ที่ั�งสิิ�น 863 ริาย 

โคัรงการ Green Health @ School 
โคริงการิความริ่วมมือริะหว่าง BDMS และม้ลนิธุิเวชดุุสิิตฯ ที่่�สิ่งเสิริิมพัฒนาการิที่่�ดุ่ของ
เดุ็กและเยาวชน ที่ั�งการิดุ้แลดุ้านริ่างกาย จำิตใจำ ริวมถื่งอาริมณ์และสิังคมอย่างเหมาะสิม 
ดุ้วยการิจัำดุตั�งโคริงการิการิป็ริับป็ริุงซึ่่อมแซึ่มห้องพยาบาล และสินามเดุ็กเล่นในโริงเร่ิยน 
ริวมไป็ถืง่อาคาริเริย่นในพื�นที่่�หา่งไกล และ/หริอืขาดุแคลนที่ั�วป็ริะเที่ศไที่ย ซึ่่�งส่ิวนใหญ่อ่ย้่
ในสิภาพชำาริดุุที่รุิดุโที่ริม ให้กลับมาพร้ิอมใชง้านอย่างถืก้สุิขลักษัณะ ป็ลอดุภัย และช่วยส่ิง
เสิริิมพัฒนาการิในดุ้านต่าง ๆ ของเดุ็กและเยาวชน พริ้อมมอบต้้ยา ยา เวชภัณฑ์์ที่่�จำำาเป็็น 
อุป็กริณ์ป็ฐมพยาบาลท่ี่�ม่คุณภาพ ตลอดุจำนให้การิอบริมดุ้านการิสิาธุาริณสิุข ให้ความริ้้
เรืิ�องการิใชย้าสิามญั่ตา่ง ๆ  การิดุแ้ลเดุก็เมื�อมอ่าการิป็ว่ย วธิุป่็ฐมพยาบาลเบื�องตน้ ใหค้วาม
ริ้เ้รืิ�องการิล้างมอือยา่งถืก้วิธุ ่ฯลฯ เพื�อสิง่เสิริมิการิมสุ่ิขภาพและความเป็น็อย้ท่ี่่�ดุอ่ย่างยั�งยนื 

ผู้ลดุำาเนนิงานในป็ ี2565 ไดุส้ินบัสินุนการิเข้าถืง่บริกิาริดุา้นสุิขภาพที่่�เหมาะสิมเบื�องตน้ให้
กับเดุ็กและเยาวชน ดุ้วยการิสิ่งมอบการิป็ริับป็ริุงห้องพยาบาล จำำานวน 28 โริงเริ่ยน และ
ป็ริับป็ริุงสินามเดุ็กเล่น จำำานวน 6 โริงเริ่ยน 

แนะนำามล้นิธุิเวช่ดำุสิตั้ฯ 

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

รายละเอำ่ยดำโคัรงการ 
ขอำงม้ลนิธิุเวช่ดุำสิตั้ฯ 

https://www.bdms.co.th/th-csr/เก่�ยวกับมล้นิธิุเวชดุุสิิต

Facebook มล้นิธุิเวช่ดุำสิตั้ฯ

https://www.facebook.com/VejdusitFoundation/  
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สิ�งแวดำล�อำม
การจดัำการพัลังงาน
และการเปีล่�ยนแปีลงสภาพัภ้มอิำากาศ

การด้ำแลรกัษาที่รพััยากรนำ�า

เศรษฐกิจหมนุเวียน



โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

โรงพยาบาลและบรษิทัในเคุรอื	BDMS	เลง็เห็้นถึงึโอกาสัและคุวามทา้ทายจัากผู้ลกระทบการเปล่�ยนแปลงสัภาพภ้มิอากาศัในการ
สัร้างแรงผู้ลักดันและสันับสันุนให้้ทุกบริษัทในเคุรือ	BDMS	ม่คุวามมุ่งมั�นท่�จัะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจักและม่มาตรการ
ติดตามอย่างต่อเนื�อง	ตลอดจันม่ส่ัวนร่วมในการลดผู้ลกระทบต่อสิั�งแวดล้อมในวงกว้าง	 ยึดห้ลักปฏิิบัติตามห้ลักสัากลท่�
เก่�ยวข้อง	บ้รณาการเข้ากับห้ลักการดำาเนินงานธ์ุรกิจัท่�ให้้คุวามสัำาคุัญในเรื�องผู้ลกระทบจัากการเปล่�ยนแปลงสัภาพภ้มิอากาศั	
อ่กทั�งม่การสันับสันุนกลไกการลดก๊าซเรือนกระจักของภาคุรัฐ	 ซึ�งจัากคุวามมุ่งมั�นน่�	 BDMS	 ม่เป้าห้มายการปล่อย
คุาร์บอนไดออกไซด์สุัทธ์ิเป็นศั้นย์ในปี	2593	

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

7.2, 7.3, 11.6, 12.2, 13.1 และ 13.3 เปี้าหมายปีี 2565 ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

100%
เก็บข้อม้ลดุ้านพลังงานและการิป็ล่อย

ก๊าซึ่เรืิอนกริะจำกคริอบคลุมทีุ่กกลุ่มธุุริกิจำ

100%
เก็บข้อม้ลดุ้านพลังงานและการิป็ล่อย

ก๊าซึ่เริือนกริะจำกคริอบคลุมทีุ่กกลุ่มธุุริกิจำ

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน  
(Target and Performance) 

127ส่ิ่�งแวดล้้อม

การจดัำการพัลงังาน
และการเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มอิำากาศ



ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่  
(Key Performance Dashboard)
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242,540.83 ตัั้นCO2eq 
การปีล่อำยก๊าซึ่เรือำนกระจกตั้่อำรายไดำ� 2.61 ตัั้น CO2eq / ล�านบาที่

ข�อำม้ลการจัดำการพัลังงานปี 2565

ข�อำม้ลการจัดำการการปล่อำยก๊าซเรือำนกระจกปี 2565

ปีริมาณการใช่�พัลังงานที่ั�งหมดำ 1.79 ล�านกิกะจ้ล 
การใช่�พัลังงานต่ั้อำรายไดำ� 19.25 กิกะจ้ล / ล�านบาที่ ปีริมาณการใช่�พัลังงานไฟื้ฟื้้า 1.50 ล�านกิกะจ้ล 

สัดำส่วนการใช่�พัลังงานหมุนเวียน 1.46% 
ปีริมาณการใช่�พัลังงานหมุนเวียน 18,819.94  กิกะจ้ล ปีริมาณการใช่�พัลังงานนำ�ามัน 261,801.00  กิกะจ้ล 

สัดำส่วนการปีล่อำยก๊าซึ่เรือำนกระจกจำาแนกตั้าม Scope
Scope1 14% 

Scope2 86%
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แนวที่างการจัดำการ  
(Management Approach) 

BDMS ตริะหนกัและยดุ่มั�นในการิดุำาเนนิ
ธุุริกิจำเพื�อการิพัฒนาอย่างยั�งยืน โดุยให้
ความสิำาคัญ่กับการิป็ริะเมินและการิ
จัำดุการิสิิ�งแวดุล้อมตลอดุกริะบวนการิ
ดุำา เนินการิของธุุริ กิจำ จำ่ งไดุ้กำาหนดุ
แนวที่างป็ฏิิบัติ ดุังน่�

01

04

09

03

06

08

02

05

07

10

ดุำาเนินธุุริกิจำบนพื�นฐานข้อกำาหนดุที่าง
กฎหมาย โดุยสิอดุคล้องกับป็ริะเดุ็น
ริะดัุบโลกและคำาน่งถื่งป็ริะเด็ุนริะดัุบ
ที่้องถืิ�นตามแนวป็ฏิิบัติการิพัฒนาอย่าง
ยั�งยืน

สิ่งเสิริิมการิใช้พลังงานและการิใช้
ที่ ริั พ ย า ก ริ ธุ ริ ริ ม ช า ติ อ ย่ า ง ม่
ป็ริะสิทิี่ธุภิาพสิง้สุิดุตลอดุหว่งโซึ่อ่ปุ็ที่าน

สิื�อสิาริและสิริ้างความตริะหนักร้้ิเก่�ยว
กับการิป็รัิบตัวต่อการิเป็ล่�ยนแป็ลง
สิภาพภ้มิอากาศให้แก่พนักงาน ค้่ค้า 
และผู้้้ม่ส่ิวนไดุ้เสิ่ยอย่างต่อเนื�อง 

ดุำาเนนิการิจำดัุซึ่ื�อจำดัุจำา้งอยา่งยั�งยนื โดุย
ให้ความสิำาคัญ่กับการิเลือกใช้วัตถืุดุิบ 
ผู้ลิตภัณฑ์์ และบริิการิที่่�ส่ิงผู้ลกริะที่บ
น้อยที่่�สิุดุต่อการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพ 
ภ้มิอากาศ

สินับสินุนและริ่วมมือกับหน่วยงานของ
ริัฐ สิถืาบันการิศ่กษัา ชุมชน และผู้้้ม่
สิ่วนไดุ้เสิ่ยอื�น ๆ ในการิรัิบมือกับการิ
เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ ที่ั�งใน
ริะดุับป็ริะเที่ศและริะดุับโลก 

เพิ�มสิัดุส่ิวนการิใช้พลังงานหมุนเว่ยน
และพลังงานที่่�ม่คาริ์บอนตำ�า 

ป็ริะเมินหาป็ริะเดุ็นการิพัฒนาอย่าง
ยั�งยืน (Materiality) พร้ิอมที่ั�งกำาหนดุ
ดุัชน่ช่�วัดุที่่�สิำาคัญ่และกลยุที่ธุ์เพื�อให้
บริริลุเป็้าหมายในการิดุำาเนินงาน

พัฒนาหริือป็ริะยุกต์ใช้เที่คโนโลย่และ
นวัตกริริมในการิดุำาเนนิธุุริกจิำเพื�อใหเ้กดิุ
กริะบวนการิการิใช้ที่รัิพยากริอย่างม่
ป็ริะสิิที่ธุิภาพส้ิงสิุดุ ริวมถื่งลดุการิใช้
พลงังานและการิป็ลอ่ยกา๊ซึ่เริอืนกริะจำก
โดุยริวม 

เ ปิ็ ดุ เ ผู้ ยผู้ลก า ริดุำ า เ นิ น ง านดุ้ า น 
สิิ�งแวดุล้อมผู่้านริายงานความยั�งยืน 
หริือริายงานการิเป็ิดุเผู้ยข้อม้ลอื�น ๆ ที่่�
เก่�ยวข้องให้แก่ผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ยที่ริาบเป็็น
ป็ริะจำำาทีุ่กป็ี

ดุำาเนินมาตริการิส่ิงเสิริิมการิใช้บริริจุุำภัณฑ์์พลาสิติกที่่�สิามาริถืนำากลับมาใช้ใหม่ ใช้ซึ่ำ�า 
หริือย่อยสิลายไดุ้ ริวมถื่งเลือกใช้วัสิดุุหริือบริริจุำภัณฑ์์ที่่�เป็็นมิตริต่อสิิ�งแวดุล้อมตาม
แนวคิดุเศริษัฐกิจำหมุนเว่ยน (Circular Economy) เพื�อลดุผู้ลกริะที่บต่อสิภาพ 
ภ้มิอากาศจำากการิจำัดุการิของเสิย่ 
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การปีระเมินคัวามเส่�ยงและโอำกาส 
ดำ�านสภาพัภ้มิอำากาศตั้ามกรอำบแนวที่างขอำง TCFD

BDMS ไดุ้ที่ำาการิศ่กษัาและกำาหนดุกริอบการิดุำาเนินงานเพื�อบริิหาริจำัดุการิการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศตลอดุห่วงโซึ่่อุป็ที่าน ที่ั�งการิ
กำาหนดุนโยบายและเป็้าหมายที่่�คริอบคลุมถื่งป็ริะสิิที่ธุิภาพการิใช้พลังงาน การิใช้พลังงานหมุนเว่ยน การิจำัดุการิของเสิ่ย การิลดุการิใช้
บริริจำุภัณฑ์์พลาสิติก ตลอดุจำนการิป็ริะเมินความเสิ่�ยงและโอกาสิดุ้านสิภาพภ้มิอากาศ โดุยในอนาคตจำะมก่าริจำัดุที่ำา Scenario Analysis 
ตามแนวที่างของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) ซึ่่�งจำะมก่าริจำัดุที่ำาแผู้นงานที่่�คริอบคลุมริอบดุ้าน 
เช่น ความเสิ่�ยงดุ้านกายภาพ เที่คโนโลย่ การิตลาดุนโยบาย กฎข้อบังคับ ชื�อเสิ่ยงองค์กริ ฯลฯ

แสดำงเจตั้จำานง
โดุยผู้้้บริิหาริขององค์กริร่ิวม 
ริับผู้ิดุชอบในการิจัำดุการิการิ
เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ
ตลอดุห่วงโซ่ึ่อุป็ที่าน

Task Force on 
Climate-Related 

Financial Disclosure 
(TCFD)

การดำำาเนินงาน
ดุำาเนินงานเพื�อลดุผู้ลกริะที่บและ
ป็รัิบตัวต่อการิเป็ล่�ยนแป็ลง
สิภาพภ้มิอากาศตลอดุห่วงโซึ่่
อุป็ที่าน

กำาหนดำเปี้าหมายและนโยบาย
น โ ย บ า ย ค ว า ม ยั� ง ยื น แ ล ะ 
สิิ� งแวดุล้อม และเป็้ าหมาย 
ความยั�งยืนป็ี 2565 ดุ้านการิ
จัำดุการิการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพ
ภ้มิอากาศ

สื�อำสารกับผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย
สิื�อสิาริกลยทุี่ธุแ์ละความกา้วหนา้
ในการิดุำาเนินงานและเสิริิมสิร้ิาง
ความริ่วมมือกับผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ย
ภายนอก

ปีระเมินคัวามเส่�ยง 
โอำกาสและผู้ลกระที่บ
วิเคริาะห์และเป็ิดุเผู้ยข้อม้ล 
ตามกริอบแนวที่างของ TCFD 
(Task Force on  
Climate-rerated Financial 
Disclosures)
ตลอดุห่วงโซ่ึ่อุป็ที่าน

ติั้ดำตั้ามวัดำผู้ล
ติดุตามความก้าวหน้าเที่่ยบกับ
เป็้าหมายวิ เคริาะห์แนวที่าง
ป็ริับป็ริุงผู้ลการิดุำาเนินการิ

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)130



กรอำบการดำำาเนินงานดำ�านการจัดำการการเปีล่�ยนแปีลงสภาพัภ้มิอำากาศ 

คัวามเส่�ยงที่่�เก่�ยวข�อำงกับสภาพัภ้มิอำากาศและผู้ลกระที่บที่างการเงินที่่�อำาจเกิดำข้�นกับ BDMS

ปีระเภที่คัวามเส่�ยง คัวามเส่�ยงที่่�เก่�ยวข�อำงกับสภาพัอำากาศ ผู้ลกระที่บที่างการเงินที่่�อำาจเกิดำข้�น กรอำบเวลา

ความเสิ่�ยง
ในการิเป็ล่�ยนผู้่าน       

นโยบายและกฎหมาย

 • กลไกการิกำาหนดุริาคาคาริ์บอน ภาษัค่าริ์บอน   
 • ข้อบังคับและริะเบ่ยบข้อบังคับของผู้ลิตภัณฑ์์
และบริิการิที่่�ม่อย้่

 • การิเป็ิดุเผู้ยต่อการิดุำาเนินคดุ่                    
 • การิดุำาเนินการิที่่�เข้มงวดุมากข่�นโดุยรัิฐบาลเพื�อ
ลดุการิป็ล่อยก๊าซึ่เริือนกริะจำก (Green House 
Gas: GHG)  

 • ค่าใช้ จ่ำายที่่� เ ก่�ยวข้องกับการิใช้พลังงานไม่
หมุนเวย่นที่่�เพิ�มมากข่�น 

 • ค่าใช้จำ่ายในการิดุำาเนินงานที่่�เพิ�มข่�นจำากข้อ
บังคับดุ้านการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ  

 • ค่าใช้จำ่ายในการิดุำาเนินงานท่ี่�เพิ�มข่�นสิำาหรัิบ
กจิำกริริมที่่�มค่าริบ์อนสิง้ (เชน่ ตน้ที่นุการิป็ฏิบิตัิ
ตามกฎริะเบ่ยบที่่�สิ้งข่�น เบ่�ยป็ริะกันที่่�เพิ�มข่�น)  

 • การิดุ้อยค่าของสิินที่รัิพย์และการิเลิกใช้
สิินที่รัิพย์ที่่�ม่อย้่ ก่อนกำาหนดุเนื�องจำากการิ
เป็ล่�ยนแป็ลงของนโยบาย  

 • ต้นทีุ่นที่่�เพิ�มข่�นและความต้องการิผู้ลิตภัณฑ์์
และบริิการิลดุลงอันเป็็นผู้ลจำากค่าป็ริับและคำา
พิพากษัา  

 • ภัยคุกคามต่อการิไดุ้รัิบใบอนุญ่าตให้ดุำาเนิน
กิจำกริริมที่่�ต้องใช้คาร์ิบอนมาก

 • การิแบกริับภาริะการิเงินที่่�เกิดุข่�นจำากการิ
เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ     

ริะยะกลาง 

เที่คโนโลย่

 • การิลงที่นุในเที่คโนโลยใ่หมท่ี่่�ไมป่็ริะสิบผู้ลสิำาเริจ็ำ 
 • ค่าใช้จำ่ายในการิเป็ล่�ยนไป็ใช้เที่คโนโลย่การิ
ป็ล่อยมลพิษัที่่�ตำ�าลง

 • เที่คโนโลย่ใหม่ที่่�ขัดุขวางธุรุิกิจำ                    

 • ต้นทีุ่นท่ี่�เพิ�มข่�นสิำาหรัิบการิพัฒนาเที่คโนโลย่
การิป็ลอ่ยมลพษิัที่่�ตำ�ากวา่ ริวมถืง่การิเป็ล่�ยนมา
ใช้พลังงานหมุนเว่ยน 

 • ริายไดุ้ที่่�ลดุลง                                       
 • ต้นทีุ่นการิใช้พลังงานท่ี่�เพิ�มข่�นอันเนื�องมาจำาก
การิใช้พลังงานไฟื้ฟ้ื้าที่่�เพิ�มสิ้งข่�น 

ริะยะกลาง 

ตลาดุ 

 • การิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริมของล้กค้าที่่�ม่ต่อ
ผู้ลิตภัณฑ์์คาริ์บอนตำ�า     

 • ความไม่แน่นอนของแนวโน้มตลาดุ               
 • ความต้องการิผู้ลิตภัณฑ์แ์ละบริกิาริที่่�ใชพ้ลงังาน
คาริ์บอนตำ�าท่ี่�ป็ริะหยัดุพลังงานเพิ�มข่�น ซึ่่�งอาจำ
ตอ้งมก่าริตริวจำสิอบเพิ�มเตมิและการิริบัริองจำาก
บุคคลที่่�สิาม 

 • ความต้องการิของตลาดุสิำาหรัิบผู้ลิตภัณฑ์์และ
บริิการิที่่�ม่คาร์ิบอนสิง้ลดุลง 

 • ความต้องการิสิินค้าและบริิการิบางอย่างลดุลง
เนื�องจำากพฤติกริริมของล้กค้าเป็ล่�ยนแป็ลงไป็  

 • ต้นทีุ่ นการิผู้ลิ ต ท่ี่� เ พิ� ม ข่� น เ นื� อ งจำากการิ
เป็ล่�ยนแป็ลงของริาคาวัตถืุดุิบ (เช่น พลังงาน)  

 • ริายไดุล้ดุลง                                         ริะยะกลาง

ชื�อเสิ่ยง

 • การิเป็ล่�ยนแป็ลงในความคาดุหวังของผู้้้บริิโภค    
 • ความล้มเหลวในการิตอบสินองความต้องการิ
ของผู้้้ม่ ส่ิวนไดุ้เสิ่ยและความต้องการิของ 
ผู้้้บริิโภค

 • ความมุ่งหวังที่่�เพิ�มข่�นจำากผู้้้ม่สิ่วนไดุ้เสิ่ยในเรืิ�อง
ความรัิบผู้ิดุชอบต่อสิภาพอากาศและความ
ตริะหนักในป็ริะเดุ็นเริื�องสิภาพอากาศ 

 • ริายไดุ้ ชื�อเสิ่ยง และม้ลค่าของตริาสิินค้าลดุลง       
 • ความเสิ่�ยงจำากการิสิ้ญ่เสิ่ยความไว้วางใจำและ
ความเชื�อมั�นในการิบริิหาริจำัดุการิขององค์กริ 

   ริะยะสิั�น 
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ปีระเภที่คัวามเส่�ยง คัวามเส่�ยงที่่�เก่�ยวข�อำงกับสภาพัอำากาศ ผู้ลกระที่บที่างการเงินที่่�อำาจเกิดำข้�น กรอำบเวลา

ความเสิ่�ยงที่างกายภาพ เฉย่บพลัน 

 • อุที่กภัย ภัยแล้ง พายุไซึ่โคลน อุณหภ้มิที่่�สิ้งข่�น 
การิเป็ล่�ยนแป็ลงของหยาดุนำ�าฟื้า้ท่ี่�มแ่นวโน้มจำะ
เกิดุข่�นบ่อยข่�นและริุนแริงข่�น  

 • การิหยุดุชะงักของการิป็ฏิิบัติงาน                 

 • ความเสิย่หายโดุยตริงตอ่ที่รัิพยส์ินิและความผู้ดิุ
ป็กติของโคริงสิริ้างพื�นฐาน 

 • การิหยุดุชะงักของธุรุิกิจำ                           
 • ตน้ที่นุและริายจำา่ยที่่�เพิ�มข่�นในการิป็อ้งกนัและ
ฟื้้�นฟื้้จำากผู้ลกริะที่บของภัยธุริริมชาติ 

 • ต้นทีุ่นวตัถืุดุิบท่ี่�เพิ�มข่�น                            
 • ต้นทีุ่นการิดุำาเนินงานที่่�เพิ�มข่�น                  

ริะยะสิั�น-ริะยะ
กลาง

เริื�อริัง

 • อุณหภ้มิโลกที่่�สิ้งข่�น ความผัู้นผู้วนของสิภาพ
อากาศ ริะดัุบนำ�าที่ะเลท่ี่�ส้ิงข่�น และคุณภาพ
อากาศ (เช่น PM 2.5) 

 • การิแพริ่กริะจำายของโริคติดุเชื�อที่่�เพิ�มข่�น                   

ริะยะกลาง-ริะยะ
ยาว

โอำกาสที่่�เก่�ยวข�อำงกับสภาพัภ้มิอำากาศและผู้ลกระที่บที่างการเงินที่่�อำาจเกิดำข้�นกับ BDMS 

ปีระเภที่โอำกาส โอำกาสที่่�เก่�ยวข�อำงกับสภาพัอำากาศ ผู้ลกระที่บที่างการเงินที่่�อำาจเกิดำข้�น กรอำบเวลา

ป็ริะสิทิี่ธุิภาพ
ที่ริัพยากริ

 • การิใช้ริ้ป็แบบการิขนส่ิงที่่�ม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพมากข่�น  
 • ลดุป็ริิมาณของเสิ่ยดุ้วยแนวนโยบายเศริษัฐกิจำ
หมุนเว่ยน

 • ลดุการิใช้นำ�า                                            
 • ป็ริับป็รุิงที่รัิพยากริและป็ริะสิิที่ธิุภาพการิใช้
พลังงาน  

 • การิใช้อาคาริที่่�ม่ป็ริะสิิที่ธิุภาพดุ้านพลังงานมากยิ�ง
ข่�น 

 • ลดุต้นทุี่นการิดุำาเนินงาน ริวมถื่งค่าใช้จำ่ายดุ้าน
พลังงาน

 • เพิ�มริายไดุ้                                           
 • ป็ริะโยชน์ต่อการิจัำดุการิและวางแผู้นกำาลังคน 
(เชน่ สิขุภาพและความป็ลอดุภัย ความพง่พอใจำ
ของพนักงาน) สิ่งผู้ลให้ต้นทีุ่นลดุลง             

ริะยะสิั�น 

แหล่งพลังงาน  • การิใช้แหล่งพลังงานท่ี่�ป็ล่อยมลพิษัตำ�า  เช่น 
พลังงานแสิงอาที่ิตย์

 • ใช้เที่คโนโลย่การิป็ล่อยมลพิษัตำ�าที่่�ทัี่นสิมัย          

 • ลดุต้นทีุ่นการิดุำาเนินงาน                         
 • ลดุความเสิ่�ยงจำากความผู้ันผู้วนของริาคาเชื�อ
เพลิงฟื้อสิซึ่ิล

 • ผู้ลตอบแที่นจำากการิลงทุี่นจำากเที่คโนโลย่การิ
ป็ล่อยมลพิษัตำ�า 

ริะยะกลาง 

สิินค้าและบริิการิ  • การิพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์และบริิการิที่่�ป็ล่อยมลพิษัตำ�า
 • การิพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์หรืิอบริิการิใหม่ผู้่านการิวิจำัย
และพัฒนานวัตกริริม

 • การิเป็ล่�ยนแป็ลงในความชอบของผู้้้บริิโภค           

 • ริายไดุ้จำากความต้องการิสิินค้าและบริิการิท่ี่�
ป็ล่อยมลพิษัตำ�าเพิ�มข่�น

 • ม้ลค่าแบรินดุ์ที่่�เพิ�มข่�น                              
ริะยะกลาง

ตลาดุ  • องค์กริที่่�แสิวงหาโอกาสิในตลาดุใหม่                  • เพิ�มริายไดุ้ผู่้านการิเข้าถื่งตลาดุใหม่              
 • เพิ�มชื�อเสิ่ยงและม้ลค่าของตริาสิินค้า            

ริะยะกลาง 

ความยืดุหยุ่น  • ความสิามาริถืขององค์กริในการิตอบสินองต่อความ
เสิ่�ยงจำากการิเป็ล่�ยนแป็ลงและความเส่ิ�ยงที่าง
กายภาพ 

 • การิม่ส่ิวนร่ิวมในโคริงการิพลังงานหมุนเว่ยนและ
การินำามาตริการิป็ริะสิทิี่ธิุภาพพลังงานมาใช้

 • เขา้ริว่มโคริงการิและกิจำกริริมดุ้านการิป็รัิบลดุและ
ดุัดุแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ 

 • การิป็ริะเมินม้ลค่าตลาดุที่่�เพิ�มข่�น                
 • ชื�อเสิ่ยงขององค์กริที่่�เพิ�มข่�น                      
 • ริายไดุ้ที่่�เพิ�มข่�นผู้่านผู้ลิตภัณฑ์์และบริิการิใหม่
ที่่�เก่�ยวข้องกับการิรัิบริองความยืดุหยุ่นของ
สิภาพอากาศ          

ริะยะยาว 

กรอำบเวลา ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว 

<3 ปีี 3-10 ปีี >10 ปีี
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การกำากับดำแ้ล  
Governance

แต่งตั�งคณะกริริมการิฯ ที่ั�งใน
ริะดัุบกลุ่มธุุริ กิจำเพื�อกำา กับ 
ดุ้แลความเสิ่�ยงและโอกาสิ 
ของบ ริิ ษััที่ที่่� เ ก่� ย ว ข้องกับ 
เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ

การบริหารคัวามเส่�ยง 
Risk Management

นำาผู้ลการิป็ริะเมินความเสิ่�ยง
และโอกาสิ และบริิบที่ในการิ
ดุำาเนินธุุริกิจำแต่ละป็ริะเที่ศมา
เป็็นแนวที่างในการิบริิหาริ
จำัดุการิความเสิ่�ยงดุ้านสิภาพ 
ภ้มิอากาศ

ตั้ัวช่่�วัดำและเป้ีาหมาย 
Metrics & Targets

กำาหนดุตัวช่�วดัุและเป้็าหมายท่ี่�
ใช้สิำาหริับป็ริะเมินและจำัดุการิ
ความเสิ่�ยงและโอกาสิดุ้านการิ 
เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ
ท่ี่�สิอดุคล้องกับการิบริิหาริ
ความเสิ่�ยงดุ้านการิเงินของ
กลุ่มธุรุิกิจำ

กลยุที่ธุ์ 
Strategy

กำาหนดุกลยุที่ธุ์ธุุริกิจำในการิ
จำัดุการิการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพ
ภม้อิากาศซ่ึ่�งมค่วามสิอดุคล้อง
กับกลยุที่ธุ์และการิวางแผู้น
ดุ้านการิเงินของกลุม่ธุุริกิจำ

แนวที่างการไปีส้่อำงคั์กรที่่�ปีล่อำยก๊าซึ่เรือำนกระจกเป็ีนศ้นย์ภายในปีี 2593

ดุว้ยความที่า้ที่ายในการิลดุการิป็ล่อยกา๊ซึ่คาริบ์อนไดุออกไซึ่ดุเ์พื�อมุง่ส่้ิสัิงคมคาร์ิบอนตำ�า และตริะหนกัวา่ การิป็ล่อยกา๊ซึ่เริอืนกริะจำกอย่าง
ต่อเนื�องสิ่งผู้ลให้เกิดุการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศที่่�ส่ิงผู้ลกริะที่บต่อที่ั�งเศริษัฐกิจำ สิังคม และสิิ�งแวดุล้อม ที่าง BDMS จำ่งดุำาเนินธุุริกิจำ
โดุยคำาน่งถ่ืงการิพัฒนาแบบคาร์ิบอนตำ�าเพื�อให้เกิดุผู้ลกริะที่บต่อการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพอากาศน้อยที่่�สุิดุ โดุยตั�งเป้็าหมายในการิลดุการิ
ป็ลอ่ยกา๊ซึ่เริอืนกริะจำกตามหลกัเกณฑ์์และคำาแนะนำาของ Science Based Targets (SBTi) ในการิลดุการิป็ลอ่ยกา๊ซึ่เริอืนกริะจำกสิทุี่ธุเิป็น็
ศ้นย์และให้สิอดุคล้องกับเป้็าหมายตามกริอบอนุสิัญ่ญ่าสิหป็ริะชาชาติว่าดุ้วยการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศของข้อตกลงป็าริ่สิ  
(Paris Agreement) ที่่�จำำากัดุการิเพิ�มข่�นของอุณหภ้มิโลกไว้ที่่� 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่ย่สิ และให้ถื่งสุิที่ธุิเป็็นศน้ย์ภายในป็ี 2593  

การิมุ่งสิ้่องค์กริที่่�ป็ล่อยก๊าซึ่เริือนกริะจำกสิุที่ธิุเป็็นศน้ย์ภายในป็ี 2593 ตามยุที่ธุศาสิตร์ิการิบริิหาริจำัดุการิดุ้านสิิ�งแวดุล้อม BDMS มุ่งเน้น
การิบริิหาริจัำดุการิพลังงานและที่รัิพยากริตามแนวที่างเศริษัฐกิจำหมุนเว่ยน (Circular Economy) ท่ี่�ส่ิงเสิริิมการิป็รัิบป็รุิงป็ริะสิิที่ธิุภาพ
การิใช้พลังงานและกิจำกริริมที่่�ก่อให้เกิดุผู้ลกริะที่บต่อสิิ�งแวดุล้อมน้อยท่ี่�สุิดุ ตั�งแต่กริะบวนการิออกแบบ การิบริิหาริจัำดุการิ การิเลือกใช้
พลังงานสิะอาดุ ตลอดุจำนอุป็กริณ์และเที่คโนโลย่ป็ริะสิิที่ธุิภาพสิง้ 

133ส่ิ่�งแวดล้้อม



แนวที่างส้เ่ปี้าหมายคัวามยั�งยืนขอำง BDMS

เปี้าหมาย GHG และพัลังงาน ขอำงเส่ย นำ�า ห่วงโซ่ึ่อำุปีที่าน

การรวมเข�าดำ�วยกันเพั่�อำลดำผู้ลกระที่บที่่�สำาคัญั่ตั้่อำสิ�งแวดำล�อำม

 • การิติดุตั�งโซึ่ลาริ์            
 • เป็ล่�ยนเป็็นหลอดุไฟื้ LED
 • ริองรัิบ EV และเชื�อเพลิง
ช่วภาพ

 • เป็ล่�ยนสิาริที่ำาความเย็น 
CFC

 • ป็ริับป็ริุงริะบบที่ำาความ
เย็น 

 • เป็ล่�ยนขยะให้เป็็นป็ุ�ย     
 • ริ่ไซึ่เคิลและอัพไซึ่เคิลขยะ
พลาสิติก

 • ใช้บริริจำุภัณฑ์์เป็็นมิตริต่อ
สิิ�งแวดุล้อม

 • ลดุพลาสิติกที่่�ใช้แล้ว       

 • ลดุการิใช้นำ�า                
 • การิติดุตั�งริะบบนำ�าใช้ซึ่ำ�า  
 • บริิหาริ จัำดุการินำ�าแบบ
วงกลมดุ้วย 5Rs

 • จำำา แนกค้่ ค้ า และสิ ร้ิ า ง 
เ ม ที่ ริิ ก ซึ่์ สิำา ห ริั บ ก า ริ
วิเคริาะห์ผู้ลกริะที่บของ 
ค้่ค้า

 • วางแผู้นคาริ์บอนเคริดุิต   
 • การิสิื�อสิาริคาริ์บอนตำ�ากับ
ภาคเอกชน                 

 • ออกแบบอาคาริใหม่ให้
อนุริักษั์พลังงาน                     

 • ใช้โป็ริแกริมการิติดุตาม
ของเสิ่ยและการิริ่ไซึ่เคิล            

 • ห้ามใช้พลาสิติกท่ี่�ใช้คริั�ง
เดุ่ยวที่ิ�ง

 • ลดุความเข้มการิใช้นำ�าลง 
5%

 • ค้่ค้าท่ี่�ม่ความสิำาคัญ่ผู้่าน
เกณฑ์์ดุ้านสิิ�งแวดุล้อม                 

พััฒนาพัันธุมิตั้รเพั่�อำเปี้าหมายสุที่ธุิเป็ีนศ้นย์

 • การิใช้พลังงานหมุนเว่ยน 
 • ป็ฏิิบัติการิอาคาริเป็็นมิตริ
ต่อสิิ�งแวดุล้อม

 • พิ จำ า ริ ณ า ขั� น ต อ น ล ดุ
คาริ์บอนในกริะบวนการิ
ที่างการิแพที่ย์    

 • ริ่ไซึ่เคิลพลาสิติกท่ี่�ไม่เป็็น
อันตริายในที่างการิแพที่ย์                

 • ลดุความเข้มการิใช้นำ�าลง 
10%

 • ค้่ค้าสิำาคัญ่อันดุับ 1 ผู้่าน
เกณฑ์์ดุ้านสิิ�งแวดุล้อม

 • กองทีุ่นคาริ์บอนและการิ
จัำ ดุ ห า เ งิ น ทีุ่ น สิำา ห ริั บ
โคริงการิที่่�ยั�งยืน

 • สิุที่ธุิ 100% เป็็นศ้นย์         

 • ร่ิไซึ่เคิลและนำากลับมาใช้
ใหม่ 50% ของขยะที่่�ไม่
เป็็นอันตริาย           

 • ลดุความเข้มการิใช้นำ�าไดุ้
มากกว่า 10%

 • ค้่ค้าสิำาคัญ่ที่่�ไม่ใช่อันดัุบ 1 
ผู้า่นเกณฑ์ด์ุา้นสิิ�งแวดุลอ้ม
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โคัรงการ BDMS Green Hospital  

เพื�อเป็็นต้นแบบในการิจัำดุการิโริงพยาบาลอย่างยั�งยืน BDMS จ่ำงไดุ้จำัดุโคริงการิ 
BDMS Green Hospital เพื�อขับเคลื�อนองค์กริให้ไป็ส่้ิเป้็าหมายองค์กริที่่�ไม่ป็ล่อย
กา๊ซึ่เริอืนกริะจำกภายในปี็ 2593 และเพื�อป็ริะเมนิแนวป็ฏิบัิตดิุา้นสิิ�งแวดุล้อมของ
โริงพยาบาลและบริิษััที่ในเครืิอ BDMS โดุยจำะคัดุกริองความสิมบ้ริณ์ของ
กริะบวนการิจัำดุการิดุ้านสิิ�งแวดุล้อมตามนโยบายดุ้านสิิ�งแวดุล้อม BDMS Earth 
Healthcare กลยุที่ธ์ุองค์กริดุ้านการิพัฒนาอย่างยั�งยืนในมุมสิิ�งแวดุล้อม และ
กริอบดุำาเนินงานดุ้านการิพัฒนาอย่างยั�งยืนของ BDMS ซ่ึ่�งคริอบคลุมแนวที่างการิ
บริหิาริจำดัุการิดุา้นสิิ�งแวดุล้อมที่ั�วไป็และในบริบิที่ของธุรุิกจิำใหบ้ริกิาริดุา้นสุิขภาพ
ตามมาตริฐานและแนวป็ฏิิบัติที่่�เป็็นเลิศในริะดุับสิากล ริ่วมดุ้วยมาตริฐานความ
เป็็นผู้้้นำาดุ้านการิออกแบบท่ี่�อนุริักษั์พลังงานและสิิ�งแวดุล้อม (Leadership in 
Energy & Environmental Design: LEED) ซึ่่�ง  BDMS ไดุ้เตริ่ยมความพริ้อม
ต่อการิเข้ารัิบการิรัิบริอง LEED ของแต่ละโริงพยาบาลและบริิษััที่ในอนาคต  

สิำาหริับโริงพยาบาลและบริิษััที่ท่ี่�ผู้่านการิตริวจำป็ริะเมินแล้ว จำะไดุ้ริับการิตริวจำ
ป็ริะเมินใหม่ทีุ่ก ๆ 2 ป็ี โดุยม่โริงพยาบาลนำาริ่องในโคริงการิ BDMS Green 
Hospital จำำานวน 2 แห่ง ไดุ้แก่ โริงพยาบาลกริงุเที่พหวัหนิและโริงพยาบาลกริงุเที่พ
เช่ยงใหม่ 
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โคัรงการตั้ดิำตั้ั�งโซึ่ลาร์เซึ่ลล์เพ่ั�อำเพิั�มสัดำส่วนการใช่�พัลงังานหมนุเวียน 

BDMS ม่ความมุ่งมั�นในการิดุำาเนินการิใช้สัิดุส่ิวนพลังงานหมุนเว่ยนให้เพิ�มมาก
ข่�น เพื�อใหส้ิอดุคลอ้งกบันโยบายดุา้นสิิ�งแวดุลอ้มและการิจำดัุการิการิเป็ล่�ยนแป็ลง
สิภาพภม้อิากาศ โดุยตั�งเป้็าหมายใหธุ้รุิกจิำและบริษิัทัี่ในเคริอืที่ั�ง 100% ตอ้งมก่าริ
ใช้พลังงานหมุนเว่ยน ขณะที่่�เป็้าหมายป็ี 2593 ต้องม่สิัดุสิ่วนการิใช้พลังงาน
หมุนเว่ยนเป็็น 30% ของพลังงานที่่�ใช้ทัี่�งหมดุ ดุ้านภาพริวมของโคริงการิติดุตั�ง 
โซึ่ลาริ์เซึ่ลล์ในป็ี 2565 ม่การิดุำาเนินการิติดุตั�งแล้ว 18 แห่ง ซึ่่�งม่กำาลังการิผู้ลิต
ริวม 9,189 kW สิามาริถืลดุก๊าซึ่เริือนกริะจำกไดุ้มากกว่า 6,220 ตัน CO2eq ต่อ
ป็ี สิามาริถืช่วยป็ริะหยัดุค่าใช้จำ่ายไฟื้ฟื้้าไดุ้มากกว่า 22 ล้านบาที่ต่อป็ี  

ยกตัวอย่างเช่น โริงพยาบาลกริุงเที่พริาชสิม่า ติดุตั�งโซึ่ลาริ์เซึ่ลล์ขนาดุ 120 kW 
เงนิลงที่นุ 4,815,000 บาที่ เกดิุผู้ลป็ริะหยัดุดุ้านพลังงานไฟื้ฟื้า้ป็ริะมาณ 175,759 
kWh ต่อป็ี คิดุเป็็นค่าไฟื้ฟื้้า 667,884.03 บาที่ต่อป็ี โดุยคาดุว่าจำะคืนทีุ่นภายใน
เวลา 7.6 ป็ี หริือโริงพยาบาลสิมิติเวช ชลบุริ่ ที่่�ติดุตั�งโซึ่ลาริ์เซึ่ลล์ขนาดุ 850 kW 
บนพื�นที่่�หลังคาลานจำอดุริถื โดุยใช้วิธุ่ลงทีุ่นแบบ PPA (Power Purchase 
Agreement) สิ่งผู้ลให้จำ่ายค่าไฟื้ฟื้้าในริาคาที่่�ถื้กลง เกิดุผู้ลป็ริะหยัดุค่าไฟื้ฟื้้า
ป็ริะมาณ 1 ล้านบาที่ต่อป็ี

โคัรงการตั้ิดำตั้ั�งเคัรื�อำงที่ำานำ�าเย็นแบบ Magnetic Bearing  
โดำยโรงพัยาบาลกรุงเที่พัจันที่บุรี

โริงพยาบาลกริุงเที่พจำันที่บุริ ่ม่การิใช้งานเคริื�องที่ำานำ�าเย็น ขนาดุ 175 ตัน และ
ขนาดุ 200 ตัน อย่างละ 1 ชุดุ ซึ่่�งมอ่ายุการิใช้งานมากกว่า 10 ป็ี และจำากการิ
ตริวจำวัดุวิเคริาะห์ป็ริะสิิที่ธุิภาพ พบว่า ค่าเฉล่�ยของสิมริริถืนะการิที่ำาความเย็น
ของเคริื�องที่ำานำ�าเย็นอย้่ที่่� 0.89 กิโลวัตต์ต่อตัน ซึ่่�งถืือว่าลดุลงจำากเดุิมมาก ที่ำาให้
เกดิุการิสิญ้่เสิย่พลงังานไฟื้ฟื้า้และคา่ใชจ่้ำายในการิบำาริงุริกัษัาเป็น็อยา่งมาก จำง่ม่
แนวคิดุที่่�จำะเป็ล่�ยนไป็ใช้เคริื�องที่ำานำ�าเย็นแบบ Magnetic Bearing ขนาดุไม่ตำ�า
กว่า 400 ตนั จำำานวน 1 ชดุุ ที่ดุแที่นชดุุเดุมิ ซึ่่�งใชเ้งินลงที่นุ 6,555,000 บาที่ โดุย
ไดุรั้ิบการิสินบัสินุนจำากกริมพลังงานที่ดุแที่นและอนุริกัษัพ์ลังงาน (พพ.) กริะที่ริวง
พลังงาน 1,311,000 บาที่ และจำากการิใช้งานที่ำาให้สิามาริถืป็ริะหยัดุพลังงานไดุ้ 
1,681,920 kWh/ปี็ ลดุค่าใช้จ่ำายดุ้านพลังงานให้กับโริงพยาบาล 2,450,610 
บาที่/ป็ี และคืนทุี่นภายในเวลา 2.67 ป็ี

135ส่ิ่�งแวดล้้อม



โคัรงการปีรับปีรุงระบบระบายคัวามร�อำนขอำง Chiller  
โดำยโรงพัยาบาลกรุงเที่พัภ้เก็ตั้

ริะบบป็รัิบอากาศของโริงพยาบาลถืือเป็็นริะบบสิาธุาริณ้ป็โภคหลักที่่�ม่ความ
สิำาคัญ่และเป็็นริะบบที่่�ม่การิใช้พลังงานสิง้ จำง่มค่วามจำำาเป็็นต้องจำัดุการิริะบบให้
สิามาริถืที่ำางานไดุ้อย่างม่ป็ริะสิิที่ธุิภาพ โดุยมุ่งเน้นสิ่งเสิริิมมาตริการิดุ้าน
นวัตกริริมและเที่คโนโลย่ ซ่ึ่�งจำะช่วยริักษัาและเพิ�มป็ริะสิิที่ธุิภาพการิที่ำางานของ
เคริื�องจำักริไดุ้อย่างยั�งยืน ในการิน่� ที่างโริงพยาบาลกริุงเที่พภ้เก็ต จ่ำงไดุ้ที่ำาการิ
ป็รัิบป็ริงุขนาดุที่อ่สิง่นำ�าเยน็ ตดิุตั�งริะบบควบคมุการิที่ำางานของ VSD ตดิุตั�งริะบบ
ลดุตะกริันแที่นริะบบโอโซึ่น ป็ริับแผู้นการิล้างที่ำาความสิะอาดุตะกริัน ซึ่่�งช่วยให้
สิามาริถืควบคุมความแตกต่างอุณหภมิ้ของนำ�าเข้าและออกจำากเคริื�อง Chiller ใน
ฝึั�ง Condenser ไม่เกิน 10 องศาฟื้าเรินไฮต์ ควบคุมความแตกต่างอุณหภ้มิของ
นำ�าเข้าและออกจำากเครืิ�อง Chiller ในฝึั�ง Condenser ไดุ้มากกว่า 6 องศา
ฟื้าเรินไฮต์ ควบคุม Approach Temperature ไดุ้ที่่�ไม่เกิน 3 องศาฟื้าเรินไฮต์ 
สิง่ผู้ลใหส้ิามาริถืลดุกา๊ซึ่เริอืนกริะจำกไดุ ้52,852.06 kg CO2eq ตอ่ป็ ีผู้ลป็ริะหยดัุ
ค่าไฟื้ฟื้้า 509,438.06 บาที่/ปี็ และผู้ลป็ริะหยัดุ Operating Cost 77,700.83 
บาที่/ป็ี โดุยใช้เงินลงทีุ่น 2,800,000 บาที่ และม่ริะยะเวลาคืนทีุ่นโดุยป็ริะมาณ 
4.77 ป็ี โดุยไดุ้รัิบริางวัลริองชนะเลิศ อันดุับ 1 จำากงานป็ริะชุมวิชาการิมหกริริม
คุณภาพโริงพยาบาล คริั�งที่่� 15 โริงพยาบาลธุริริมศาสิตริ์เฉลิมพริะเก่ยริติ

โคัรงการเปีล่�ยนหอำผู่้�งนำ�า (Cooling Tower)  
โดำยโรงพัยาบาลพัญ่าไที่ 2

โริงพยาบาลพญ่าไที่ 2 ดุำาเนินโคริงการิเป็ล่�ยนหอผู้่�งนำ�า (Cooling Tower) ให้ม่
ความเหมาะสิมตามสิภาพอากาศเพื�อลดุการิใชพ้ลังงานไฟื้ฟ้ื้าในการิดุำาเนินธุรุิกิจำ 
โดุยใช้เงินลงทีุ่น 6,000,000 บาที่ ซึ่่�งสิ่งผู้ลให้สิามาริถืลดุการิใช้พลังงานไป็ไดุ้ 
178,090 กิโลวัตต์ชั�วโมงต่อปี็ เที่่ยบเที่่าค่าใช้จำ่ายดุ้านพลังงานที่่�ป็ริะหยัดุไป็ 
712,363.20 บาที่ต่อป็ี
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โคัรงการตั้ิดำตั้ั�งระบบการคัวบคัุมระบบ Chiller Plant  
โดำยโรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่ ศรีนคัรินที่ร์

โริงพยาบาลสิมิติเวชศริ่นคริินที่ร์ิ ดุำาเนินการิติดุตั�งเคริื�องที่ำาความเย็น (Chiller) 
ขนาดุ 800 ตนั จำำานวน 1 เคริื�อง เนื�องจำากเคริื�องเดุมิมอ่ายกุาริใช้งานมานานกวา่ 
22 ป็ี เริิ�มเสิื�อมสิภาพตามอายุการิใช้งาน ขาดุเสิถื่ยริภาพในการิที่ำางาน และท่ี่�
สิำาคัญ่ที่างโริงพยาบาลมก่าริป็ริบัป็ริงุเพิ�มพื�นที่่�ป็ริบัอากาศเพิ�มเตมิ สิง่ผู้ลใหม้ก่าริ
ใชโ้หลดุความเย็นท่ี่�เพิ�มมากข่�น จ่ำงที่ำาการิเป็ล่�ยนที่ดุแที่นเพื�อให้สิามาริถืใช้งานไดุ้
อยา่งมป่็ริะสิทิี่ธุภิาพและเพย่งพอสิำาหริบัการิใชง้านในปั็จำจำบุนัและอนาคตที่่�มก่าริ
เพิ�มพื�นที่่�การิใช้งาน สิำาหริบัการิดุำาเนินโคริงการิดุงักลา่ว ใชเ้งนิลงที่นุ 9,630,000 
บาที่ ซึ่่�งสิามาริถืลดุการิใช้พลังงานไป็ไดุ้กว่า 664,024 กโิลวัตต์ชั�วโมงต่อปี็ เที่ย่บ
เที่่าค่าใช้จ่ำายดุ้านพลังงานที่่�ป็ริะหยัดุไป็ไดุ้ถื่ง 2,656,095.88 บาที่ต่อปี็

โคัรงการปิีดำ Chiller Air สอำงช่ั�วโมงตั้่อำวัน  
โดำยโรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่ ธุนบุรี

โริงพยาบาลสิมิติเวชธุนบุริ่ ดุำาเนินการิที่ดุสิอบป็ิดุริะบบเคริื�องที่ำาความเย็น 
(Chiller) ของเครืิ�องป็ริับอากาศ ซึ่่�งเป็็นริะบบที่่�ใช้พลังงานเกินกว่า 50% ของ
พลงังานท่ี่�ใช้ที่ั�งหมดุ โดุยดุำาเนนิการิในช่วงกลางคืนริะหว่างเวลา 02.00-04.00น. 
เนื�องจำากเป็็นช่วงเวลาที่่�อาคาริสิะสิมความเย็นไว้มาก จำง่ที่ดุลองป็ิดุริะบบเคริื�อง
ที่ำาความเย็นและป็ั�ม CDP Cooling Tower แต่ยังคงม่นำ�าเย็นไหลในริะบบดุ้วย
มอเตอริ์ ที่ำาให้ไม่สิ่งผู้ลกริะที่บต่อผู้้้ใช้บริิการิ ซึ่่�งการิดุำาเนินโคริงการิน่�ช่วยให้
องคก์ริสิามาริถืลดุการิใชพ้ลงังานและลดุการิที่ำางานของริะบบเคริื�องป็ริบัอากาศ
อันเป็็นการิยืดุอายุการิที่ำางานของอุป็กริณ์ โดุยผู้ลจำากการิดุำาเนินโคริงการิ
สิามาริถืช่วยลดุการิใช้พลังงานไป็ไดุ้ 29,880 กิโลวัตต์ชั�วโมงต่อป็ี เที่่ยบเที่่า 
ค่าใช้จำ่ายดุ้านพลังงานที่่�ป็ริะหยัดุไป็ 89,640 บาที่ต่อปี็

137ส่ิ่�งแวดล้้อม



โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

ในขณะท่�ทรัพยากรธ์รรมชาตขิองโลกม่อย่้อยา่งจัำากัด	แตป่จััจับัุนคุวามตอ้งการใช้ทรัพยากรธ์รรมชาตกิลับเพิ�มมากข้�นอย่าง
ต่อเนื�อง	ทาง	BDMS	จึังให้้คุวามสัำาคุัญกับการดำาเนินธ์ุรกิจัด้วยห้ลักเศัรษฐกิจัห้มุนเวียน	โดยดำาเนินการตามห้ลัก	5Rs	เพ่�อ
จััดการปัญห้าขยะผู้า่นการส่ังเสัริมแนวปฏิิบตัท่ิ�กอ่ให้้เกดิเปน็วัฒนธ์รรมองคุก์รด้านคุวามยั�งยนื	ใช้ทรพัยากรอย่างร้คุุ้ณคุา่และ
จััดการของเส่ัยอย่างมป่ระสัิทธ์ิภาพ	โดย	BDMS	ได้กำาห้นดทิศัทางและตั�งเป้าห้มายคุวามยั�งยืนปี	2593	ด้วยการเพิ�มสััดส่ัวน
ของขยะไม่อนัตรายท่�ถ้ึกนำาไปใชป้ระโยชนเ์ปน็	50%	ขณะเด่ยวกันบรรจัภุณัฑ์พ์ลาสัติกท่�นำามาใชใ้นองคุก์รก็จัะตอ้งสัามารถึนำา
กลับมาใช้ให้ม่	ใช้ซำ�า	ห้รือย่อยสัลายได้เพ่�อคุวามยั�งยืน		

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

12.3, 12.4 และ 12.5 เป้ีาหมายปีี 2565 ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

22%
ของป็ริิมาณขยะไม่อันตริายที่ั�งหมดุ

ถืก้นำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์

22%
ของป็ริิมาณขยะไม่อันตริายที่ั�งหมดุ

ถืก้นำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance) 
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ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่  
(Key Performance Dashboard)
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ข�อำม้ลการจัดำการขอำงเสย่

ปีริมาณขอำงเส่ยที่ั�งหมดำ 13,228.43 ตัั้น  

ปีระเภที่ขอำงเส่ยแยกตั้ามปีระเภที่ 
ขอำงเส่ยไม่อำันตั้ราย 7,935.04 ตัั้น 59.98% 

ขอำงเส่ยอำันตั้ราย 5,293.39 ตัั้น 40.02% 

ปีริมาณขอำงเส่ยตั้่อำรายไดำ� 0.14 ตั้ัน/ล�านบาที่  

ฝ่ังกลบ

เผู้าที่ำาลาย

นำาไปีเปี็นเช่ื�อำเพัลิงพัลังงาน

อำื�น ๆ

นำากลับมาใช่�ใหม่

อำื�น ๆ

ปีริมาณขอำงเส่ยแบ่งตั้ามวิธุีการจัดำการ
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แนวที่างการจัดำการ (Management Approach) 

BDMS ให้ความสิำาคัญ่ต่อการิใช้ที่ริัพยากริอย่างคุ้มค่า เกิดุความสิ้ญ่เสิ่ยน้อยที่่�สิุดุ และเน้นการินำาที่ริัพยากริกลับมาใช้ใหม่ตลอดุห่วงโซึ่่
คุณค่า ภายใต้แนวที่างการิบริิหาริจำัดุการิตามริะบบเศริษัฐกิจำหมุนเว่ยน ในขณะเดุ่ยวกัน ยังม่การิสิ่งเสิริิมความตริะหนักริ้้และสินับสินุน
ให้เกิดุการิเป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริมการิบริิโภค ตามหลัก 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject) อ่กดุ้วย 

ขอำงเส่ยไม่อัำนตราย ขอำงเส่ยอำันตราย
นำาไปีกำาจัดำ

นำาไปีใช่�ปีระโยช่น์

Reduce
การิลดุการิบริิโภคหรืิอใช้
ที่ริัพยากริ และลดุการิ
สิร้ิางของเสิ่ย

Reuse 
การินำากลับมาใช้ซึ่ำ�าเพื�อ
ยืดุอายุการิใช้งาน 

Recycle 
การิแป็ริริ้ป็เพื�อนำากลับ
มาใช้เป็็นผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ 

Repair 
การิซึ่่อมแซึ่มของที่่�เสิ่ย
แล้วให้ใช้งานไดุ้ดัุงเดุิม

Reject 
การิป็ฏิิเสิธุท่ี่�จำะใช้สิาริ
หริือวัตถุืที่่�ไม่เป็็นมิตริต่อ
สิิ�งแวดุล้อม ริวมถื่งการิที่่�
ผู้้บ้ริโิภคสิามาริถืเลอืกซึ่ื�อ
หริือใช้ผู้ลิตภัณฑ์์น้อยลง
เพื�อเป็ล่�ยนไป็ส่้ิวิถื่ช่วิตท่ี่�
ยั�งยืนมากยิ�งข่�น 

59.98%

40.02%

63.44%

5.10%

6.96%

0.00%

0.21%

95.78%

3.35%

0.00%

22.51%

1.99%

0.66%

0.00%

13,228.43 0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0

0.11 0.11

0.12

0.14
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โคัรงการ Food Waste Machine โดำยโรงพัยาบาลเปีาโล รังสิตั้  

เนื�องดุว้ยคนไขท้ี่่�เขา้มาริบับริกิาริในโริงพยาบาลมจ่ำำานวนเพิ�มข่�นอยา่งตอ่เนื�อง สิง่
ผู้ลให้ขยะเศษัอาหาริจำากห้องพักผู้้้ป็่วย ห้องอาหาริภายในโริงพยาบาล ริวมถื่ง
ขยะจำากการิตกแต่งวัตถุืดุบิอาหาริของแผู้นกโภชนาการิมป่็ริมิาณเพิ�มสิง้ข่�น โดุย
กริะบวนการิกำาจำัดุขยะเศษัอาหาริดุังกล่าวจำะที่ำาการิเที่ริวมลงในถุืงดุำา ลำาเลย่งสิ้่
โริงพักขยะ ก่อนริอริถืขยะมาจำัดุเก็บเพื�อนำาไป็เข้าสิ้ก่ริะบวนการิกำาจัำดุขยะต่อไป็  

สิำาหริบัขยะเศษัอาหาริบางสิว่นจำะมเ่กษัตริกริมาขอริบัเพื�อนำาไป็เป็น็อาหาริใหก้บั
สิกุริ ซึ่่�งขยะส่ิวนน่�จำะถ้ืกนำามาเที่ริวมไวใ้นถืงัพลาสิติกแบบมฝ่ึาปิ็ดุเป็น็เวลา 2 วนั 
ตามริอบการิจัำดุเก็บของเกษัตริกริ ส่ิงผู้ลให้เกิดุปั็ญ่หาเริื�องของสุิขอนามัยจำากเศษั
อาหาริที่่�หมักหมม ที่างโริงพยาบาลเป็าโลริังสิิตจ่ำงเกิดุความคิดุที่่�จำะลดุป็ริิมาณ
ขยะเศษัอาหาริ ดุ้วยการิแป็ลงสิภาพให้เกิดุป็ริะโยชน์และนำากลับมาใช้ต่อไดุ้ใน
ริป้็แบบใหม ่โดุยใชแ้นวคิดุที่่�ไดุม้าจำากวถิืช่าวบ้านในการิที่ำาปุ็�ยหมกั กอ่นตอ่ยอดุ
และพัฒนาเป็็น Food Waste Machine หริือเคริื�องย่อยกำาจัำดุขยะเศษัอาหาริ
เป็น็ป็ุ�ยอนิที่ริย่ ์ซึ่่�งป็ุ�ยที่่�ไดุจ้ำากเคริื�องดุงักล่าว สิามาริถืนำาไป็ผู้สิมดุนิเพื�อป็ลก้ตน้ไม้
ในบริิเวณพื�นที่่�ส่ิเข่ยวของโริงพยาบาล ขณะที่่�ป็ุ�ยส่ิวนที่่�เหลือจำากการิใช้ใน 
โริงพยาบาลก็ยังสิามาริถืนำาไป็สิ่งมอบให้กับเกษัตริกริในชุมชนต่าง ๆ ในบริิเวณ
ใกล้เคย่งกับโริงพยาบาลไดุ้อ่กดุ้วย  

Food Waste Machine 1 เคริื�อง สิามาริถืผู้ลิตป็ุ�ยไดุ้ป็ริะมาณ 1,077 กิโลกริัม
ตอ่ป็ ีและช่วยลดุขยะเศษัอาหาริไดุ ้6,055 กโิลกริมัตอ่ปี็ โดุยป็ุ�ยอนิที่ริย่ท์ี่่�ไดุจ้ำาก
ขยะเศษัอาหาริม่ธุาตุอาหาริที่่�ม่ผู้ลต่อการิเจำริิญ่เติบโตของพืช ไนโตริเจำน 
ฟื้อสิฟื้อริสัิ และโพแที่สิเซึ่ย่ม (N:P:K) ในสิดัุส่ิวน 4:0.8:1 ที่ั�งน่� โคริงการินวตักริริม 
Food Waste Machine ไดุร้ิบัริางวัลชนะเลิศในหมวดุ Earth Healthcare และ
ริางวัล President Award ภายใต้โคริงการิ BDMS Award ป็ริะจำำาป็ี 2565

 

โคัรงการ 5Rs of Zero Waste โดำยโรงพัยาบาลกรงุเที่พั สำานักงานใหญ่่

ป็ัญ่หาขยะเป็็นป็ัญ่หาอันดุับต้น ๆ ที่่�ส่ิงผู้ลกริะที่บเชิงลบต่อสิิ�งแวดุล้อม เพริาะม่
ขยะจำำานวนมากที่่�ต้องใช้เวลาหลายชั�วอายุคนในการิย่อยสิลาย ดุังนั�นการิ
เป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกริริมดุ้วยการิช่วยกันลดุป็ริิมาณขยะตั�งแต่วันน่� จำ่งจำะช่วยลดุ
ตน้ที่นุที่ั�งที่างดุ้านเศริษัฐกิจำ สิงัคม และสิิ�งแวดุล้อมจำากปั็ญ่หาขยะที่่�นับวนัจำะที่ว่
ความรุินแริงเพิ�มข่�นอย่างต่อเนื�อง โดุยโริงพยาบาลกรุิงเที่พ สิำานักงานใหญ่่เริิ�ม
ดุำาเนนิกจิำกริริม 5Rs of Zero Waste และธุนาคาริขยะ โดุยตอ่ยอดุจำากกจิำกริริม
เดุิมและเตริ่ยมขยายไป็สิ้โ่ริงพยาบาลอื�น ๆ ในเคริือ BDMS ต่อไป็ในอนาคต

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)140
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โคัรงการ Waste DD

เพื�อให้เกิดุการิจำัดุการิม้ลฝึอยภายในโริงพยาบาลอย่างเป็็นริะบบและสิริ้างคุณค่าให้กับ
ม้ลฝึอยมากยิ�งข่�น BDMS เล็งเห็นว่าการิจำัดุการิกับม้ลฝึอยในป็ัจำจำุบันเป็็นการิริับซึ่ื�อจำาก
ริา้นริบัซึ่ื�อที่ั�วไป็ โดุยที่่�มม่ล้ฝึอยบางป็ริะเภที่ที่่�ที่างริา้นไมร่ิบัซึ่ื�อ แตก่ลบัมศ่กัยภาพในการินำา
กลับเข้าสิ้่กริะบวนการิริ่ไซึ่เคิลไดุ้ ที่าง BDMS จำ่งไดุ้นำาริะบบการิจัำดุการิม้ลฝึอยภายใต้ 
คอนเซึ่็ป็ต์ 3R มาใช้ เพื�อเพิ�มคุณค่าที่างเศริษัฐกิจำ สัิงคม และเพิ�มศักยภาพของม้ลฝึอย
ป็ริะเภที่อื�น ๆ  ผู้า่นแนวที่าง Upcycling หรืิอการินำาขยะหรืิอวัสิดุทุี่่�ไม่ไดุ้ใชแ้ล้วมาผู้ลิตเป็็น
ของใช้ที่่�ม่ม้ลค่าและใช้ป็ริะโยชน์ไดุ้ โดุยร่ิวมมือกับพันธุมิตริที่่�ม่ศักยภาพในการิจัำดุการิ
ม้ลฝึอยริไ่ซึ่เคิลที่่�หลากหลาย อาที่ิ 

โคัรงการ Test and Track โดำยบริษัที่ สหแพัที่ย์เภสัช่ จำากัดำ 

ในกริะบวนการิผู้ลติและควบคมุคณุภาพของผู้ลติภณัฑ์ย์า ที่างฝึา่ยควบคมุคณุภาพจำำาเป็น็
ต้องวิเคริาะห์ผู้ลิตภัณฑ์์ยาในริะหว่างกริะบวนการิผู้ลิต (Intermediate Product) ให้ 
ถื้กตอ้งและริวดุเริว็ เพื�อให้สิอดุคลอ้งตามแผู้นการิผู้ลติและแผู้นการิขายของฝ่ึายผู้ลิตและ
ฝึ่ายขาย ซึ่่�งเป็ริ่ยบเสิมือนล้กค้าภายในองค์กริ หากเกิดุปั็ญ่หาความล่าช้าหรืิอไม่สิามาริถื
ตดิุตามสิถืานะไดุ ้จำะสิง่ผู้ลใหผู้้ลติภณัฑ์ย์าสิำาเริจ็ำริป้็ (Finished Product) ถืก้จำำาหนา่ยออก
สิ้่ตลาดุล่าช้าต่อเนื�องตามไป็ดุ้วย 

สิำาหรัิบขั�นตอนของการิวิเคริาะห์ผู้ลิตภัณฑ์์ยานั�น จำะม่การิใช้สิาริเคม่จำำานวนมากในการิ
ที่ดุสิอบจำง่ที่ำาให้เกิดุของเสิ่ยอันตริายซึ่่�งอาจำสิ่งผู้ลกริะที่บต่อสุิขภาพของผู้้้ป็ฏิิบัติงาน ริวม
ถืง่อาจำส่ิงผู้ลเสิย่ตอ่สิภาพแวดุล้อมไดุ้ ดุงันั�นโคริงการิ Test and Track จำง่ไดุ้เขา้มาช่วยลดุ
ขั�นตอนการิวิเคริาะห์ผู้ลิตภณัฑ์ย์า ริวมถืง่สิามาริถืติดุตามผู้ลไดุ้ตลอดุเวลาที่ำาให้ตอบสินอง
ต่อความต้องการิของล้กค้าและนโยบายขององค์กริไดุ้ ตลอดุจำนช่วยลดุสิาริเคม่และ 
ของเสิ่ยอันตริายเพื�อส่ิงเสิริิมความป็ลอดุภัยที่างดุ้านสุิขภาพของบุคลากริ อ่กที่ั�งยังช่วย 
ลดุผู้ลกริะที่บต่อสิังคมและสิิ�งแวดุล้อมอย่างยั�งยืนอ่กดุ้วย 

ผู้ลจำากการิดุำา เ นินโคริงการิดัุงกล่าว
สิามาริถืช่วยลดุต้นทีุ่นค่าใช้จำ่ายในการิ
วิเคริาะห์ไดุ้ป็ริะมาณ 34,220 บาที่ และ 
ลดุป็ริิมาณการิใช้สิาริเคม่อันตริายและ 
การิกำาจำัดุของเส่ิยตลอดุช่วงริะยะเวลา 
การิดุำาเนินการิไป็แล้วอย่างน้อย 43,100 
มิลลิลิตริ

นอกจำากน่� การิใช้เที่คนิค UV แที่นเที่คนิค HPLC ในผู้ลิตภัณฑ์์ยาเป้็าหมาย ไดุ้แก่ Prednisolone Tablet, Piroxicam Capsule, 
Naproxen Tablet และ Norfloxacin Tablet พบว่า สิามาริถืช่วยลดุค่าใช้จำ่าย ริะยะเวลาวิเคริาะห์ และป็ริิมาณของเสิ่ยไดุ้เช่นเดุ่ยวกัน 
เมื�อคำานวณและเป็ริย่บเที่ย่บผู้ลตั�งแตเ่ริิ�มโคริงการิแลว้ พบวา่ ริะยะเวลาในการิวเิคริาะหผ์ู้ลติภณัฑ์ย์าในขั�นตอน Intermediate Product 
ม่แนวโน้มลดุลงจำากเดุิม โดุยในเดุือนมกริาคม-มิถืุนายน 2565 ใช้ริะยะเวลาในการิวิเคริาะห์หาป็ริิมาณตัวยาสิำาคัญ่มากกว่า 3 วันข่�นไป็ 
คิดุเป็็นร้ิอยละ 19.8 ซึ่่�งน้อยกว่าทุี่กปี็ที่่�ผู้่านมา โดุยตัวอย่างส่ิวนใหญ่่ใช้ริะยะเวลาในการิวิเคริาะห์ไม่เกิน 1 วัน คิดุเป็็นริ้อยละ 39.2 และ
ใช้ริะยะเวลาในการิวิเคริาะห์ไม่เกิน 2 วัน คิดุเป็็นริ้อยละ 37.4 
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SCG Paper X ดุำาเนินการิริับมล้ฝึอยริ่ไซึ่เคิลป็ริะเภที่กริะดุาษัขาวดุำา กริะดุาษัริวม และ
กริะดุาษัลัง ไม่ริวมเอกสิาริริอที่ำาลาย เพื�อเข้าสิ้่กริะบวนการิริ่ไซึ่เคิลผู้สิมกับเยื�อกริะดุาษั
ใหม่ กลับมาเป็็นกริะดุาษั A4 ท่ี่�ม่ส่ิวนผู้สิมของกริะดุาษัริ่ไซึ่เคิล ก่อนส่ิงกลับให้กับที่าง 
โริงพยาบาลนำามาใช้งานต่อไป็ 

WON โดุย TPBI ดุำาเนินการินำาม้ลฝึอยริ่ไซึ่เคิลป็ริะเภที่พลาสิติกยืดุเข้าส่้ิกริะบวนการิ
ริ่ไซึ่เคิลเป็็นเม็ดุพลาสิติกริ่ไซึ่เคิล และนำาไป็ผู้สิมเพื�อฉ่ดุเป็็นถืุงพลาสิติกส่ิดุำาท่ี่�ที่าง 
โริงพยาบาลสิามาริถืนำากลับมาใช้เป็็นถุืงขยะสิำาหริับใสิ่มล้ฝึอยที่ั�วไป็ 

PTTCG ดุำาเนินการินำามล้ฝึอยริ่ไซึ่เคิลป็ริะเภที่พลาสิติกแข็ง (HDPE) และขวดุ PET เข้าสิ้่
กริะบวนการิร่ิไซึ่เคลิเป็น็เมด็ุพลาสิตกิและนำาเขา้สิ้ก่ริะบวนการิผู้ลติเป็น็ชดุุ PPE เพื�อบริจิำาค
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่่�ม่ความต้องการิต่อไป็ 

สิำาหริบัโริงพยาบาลนำาริอ่งโคริงการิ Waste DD จำำานวน 9 โริงพยาบาล ไดุแ้ก ่โริงพยาบาล
พญ่าไที่1 โริงพยาบาลพญ่าไที่2 โริงพยาบาลพญ่าไที่3 โริงพยาบาลพญ่าไที่ นวมินที่ริ์ 
โริงพยาบาลเป็าโล โชคชัย4 โริงพยาบาลเป็าโล พหลโยธิุน โริงพยาบาลเป็าโล ริังสิิต 
โริงพยาบาลเป็าโล สิมุที่ริป็ริาการิ และโริงพยาบาลเป็าโล พริะป็ริะแดุง

โคัรงการ Samitivej Go Green  
โดำยโรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่สุขุมวิที่และโรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่ ศรีนคัรินที่ร์

โริงพยาบาลสิมิติเวชสุิขุมวิที่และโริงพยาบาลสิมิติเวชศร่ินคริินที่ร์ิ ดุำาเนินโคริงการิ 
Samitivej Go Green ซึ่่�งเป็็นโคริงการิที่่�ดุำาเนินการิอย่างต่อเนื�อง โดุยทีุ่กหน่วยงานใน
องค์กริม่ส่ิวนร่ิวมเพื�อตอบสินองต่อวิสิัยทัี่ศน์ของโริงพยาบาลสิมิติเวชที่่�จำะเป็็นผู้้้นำาดุ้าน
องค์กริสิ่เข่ยวที่่�สิามาริถืลดุหริือป็ริะหยัดุที่ริัพยากริในองค์กริและช่วยริักษัาสิิ�งแวดุล้อมนำา
ไป็สิ้ก่าริเตบิโตที่่�ยั�งยืน โดุยริณริงค์ให้พนักงานในองค์กริ ริา้นค้า จำวบจำนผู้้ร้ิบับริกิาริ มส่่ิวน
ริ่วมในการิรัิบผู้ิดุชอบต่อสิังคมและสิิ�งแวดุล้อม ดุังน่� 

เป็ล่�ยนบริริจุำภัณฑ์์นำ�าดุื�มจำากแบบถ้ืวย
พลาสิติกพอลิโพริไพล่น (PP) ท่ี่�ตอ้งใชห้ลอดุ
เจำาะมาเป็น็ขวดุนำ�าพลาสิตกิแบบริไ่ซึ่เคลิไดุ ้
ซึ่่� งผู้ลิตจำากพอลิเอทิี่ล่นเที่เริฟื้ที่าเลต 
(Polyethylene Terephthalate) หริือ
ขวดุ PET โดุยที่างสิมติเิวชไดุส้ิง่ต่อขยะขวดุ
นำ�าพลาสิติกให้กับบริิษััที่ พงษ์ัสิ่งเสิริิม 
ริ่ไซึ่เคิล จำำากัดุ นำาไป็ริ่ไซึ่เคิลผู้สิมเป็็นใย
เสิื�อผู้้าและพลาสิติกเกริดุบ่ที่่�ไม่ใช้บริิโภค

เป็ล่�ยนหลอดุพลาสิติกเป็็นหลอดุกริะดุาษั

ตดิุตั�งต้้นำ�าดุื�มที่่�ไดุ้มาตริฐานป็ลอดุภัยไวท้ี่ั�งที่่�
โริงพยาบาลสิมิตเิวชสิขุมุวทิี่และโริงพยาบาล 
ศริ่นคริินที่ริ์ เพื�อริณริงค์ให้ผู้้้ริับบริิการินำา
แก้วนำ�าดุื�มมาใช้เอง เพื�อลดุป็ริิมาณขยะ

ติดุตั�งจำุดุแยกขยะเพื�อให้ง่ายต่อการินำาไป็
กำาจำัดุและริ่ไซึ่เคิล โดุยคัดุแยกเศษัอาหาริ 
ขวดุนำ�าสิะอาดุ กริะดุาษัแหง้ ขยะยอ่ยสิลาย
ยาก และมก่าริจำดัุตั�งถืงัขยะแยกป็ริะเภที่ไว้
ที่ั�งหมดุ 7 จำุดุ ณ โริงพยาบาลสิมิติเวช
สิุขุมวิที่และโริงพยาบาลศริ่นคริินที่ริ์

ริณริงค์งดุรัิบถืุงกริะดุาษัเพื�อลดุภาวะ 
โลกริ้อน

ลดุป็ริมิาณขยะในการิเขา้พกัท่ี่�หอ้งพกัผู้้ป้็ว่ย
ใน โดุยขอความริว่มมอืจำากผู้้รั้ิบบริิการิแจำง้
ความจำำานงว่าเลือกที่่�จำะริับหริือไม่ริับ
อุป็กริณ์ภายในห้องนำ�า เพื�อช่วยลดุป็ริิมาณ
ขยะ

ลดุการิหุม้พลาสิตกิภาชนะใสิอ่าหาริภายใน
หอ้งพัก ดุว้ยการินำาไป็ใส่ิในกล่องที่่�ผู่้านการิ
ที่ำาความสิะอาดุและม่ความป็ลอดุภัย ซึ่่�ง
สิามาริถืช่วยลดุป็ริิมาณการิใช้กริะดุาษัหุ้ม
พลาสิติกไดุ้ถื่ง 20,000 ชิ�นต่อเดุือน

ริณริงค์ลดุริับ Health Report Book ดุ้วย
การิใช้แอป็พลิเคชันสิมิติเวช พลัสิ เพื�อลดุ
ป็ริิมาณกริะดุาษัและยังสิามาริถืตริวจำดุ้ผู้ล
ไดุ้ทีุ่กที่่� ทีุ่กเวลา

ขอความริ่ ว มมื อ ร้ิ านค้ า ต่ า ง  ๆ  ใน 
โริงพยาบาลร่ิวมกันริณริงค์ลดุการิแจำกถุืง
และหลอดุพลาสิติก

Samitivej Wins Waste แยกขวดุนำ�า
พลาสิติกไป็ริ่ไซึ่เคิลเป็็นชุดุ PPE Isolation 
Gown สิำาหริับบุคลากริที่างการิแพที่ย์  
18 ขวดุ = PPE 1 = ชุดุ
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ในป็ี 2565 โริงพยาบาลสิมิติเวชสิามาริถื
ป็ริะหยัดุที่รัิพยากริในดุ้านต่าง ๆ ริวม
ที่ั�งหมดุคิดุเป็น็มล้ค่า 1,202,597 บาที่ และ
คาดุว่าโคริงการิดุังกล่าวจำะสินับสินุนให้
บุคลากริในองค์กริม่ความรัิบผิู้ดุชอบต่อ
สัิงคมและสิิ�งแวดุล้อม ลดุป็ริิมาณขยะที่่� 
เกิดุข่�นไดุ้จำากการิป็รัิบเป็ล่�ยนวิถื่ช่ วิต
ป็ริะจำำาวัน สิร้ิางวิสัิยที่ัศน์ในการิป็ริะหยัดุ
ที่รัิพยากริและอนุริักษั์สิิ�งแวดุล้อมให้แก่
พนกังาน ไดุร้ิบัที่ศันคตใินเชงิบวกจำากผู้้ร้ิบั
บริิการิ ช่วยให้องค์กริป็ริะหยัดุค่าใช้จ่ำาย 
ในการิซึ่ื�อสิินค้าสิิ�นเป็ลือง อ่กที่ั�งสิามาริถื
สิริา้งริายรัิบให้องค์กริจำากการิขายขยะเพื�อ
นำาไป็ริ่ไซึ่เคิลไดุ้อ่กดุ้วย
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โอำกาสและคัวามที่�าที่าย 
(Opportunities and Challenges) 

ปัจัจุับันการเปล่�ยนแปลงสัภาพภ้มิอากาศัท่�รุนแรงข้�นส่ังผู้ลกระทบต่อทรัพยากรนำ�าอย่างม่นัยสัำาคุัญ	โดยส่ังผู้ลให้้เกิดคุวาม
เส่ั�ยงทั�งสัภาวะนำ�าท่วมและนำ�าแล้ง	BDMS	เล็งเห็้นถึึงคุวามสัำาคัุญของทรัพยากรนำ�าซึ�งเป็นทรัพยากรธ์รรมชาติท่�ม่คุวามสัำาคุัญ
อย่างยิ�งต่อการอุปโภคุบริโภคุ	โดยเฉพาะอย่างยิ�งนำ�าสัะอาดท่�เป็นปัจัจััยพ่�นฐานสัำาคัุญต่อการดำาเนินธ์ุรกิจัของ	BDMS	มาโดย
ตลอด	ทาง	BDMS	 จึังมุ่งมั�นบริห้ารจััดการทรัพยากรนำ�าคุรอบคุลุมตลอดห้่วงโซ่คุุณคุ่าซึ�งจัำาเป็นต้องพัฒนากระบวนการ	
เทคุโนโลย่	นวัตกรรม	และโคุรงสัร้างพ่�นฐานอย่างต่อเนื�องเพ่�อตอบสันองต่อคุวามเปล่�ยนแปลงท่�เกิดข้�นและผู้ลักดันให้้การ
บริห้ารจััดการนำ�าเป็นไปอย่างม่ประสัิทธ์ิภาพส้ังสุัด		

การสนับสนุนเปี้าหมาย 
การพััฒนาที่่�ยั�งยืน  
(Supporting the UN SDGs)

6.3, 6.4 และ12.2  เปี้าหมายปีี 2565 ผู้ลการดำำาเนินงานปีี 2565

100%
เก็บข้อม้ลดุ้านการิใช้นำ�าคริอบคลุม

ทีุ่กกลุ่มธุุริกิจำ

100%
เก็บข้อม้ลดุ้านการิใช้นำ�าคริอบคลุม

ทีุ่กกลุ่มธุุริกิจำ

การดำแ้ลรักษาที่รพััยากรนำ�า

เปี้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงาน 
(Target and Performance) 
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ข�อำม้ลการดำำาเนินงานที่่�สำาคััญ่  
(Key Performance Dashboard)
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ข�อำม้ลที่รัพัยากรนำ�าในพั่�นที่่�ที่่�ม่คัวามเคัรียดำนำ�า** 

ปีริมาณนำ�าใช่�ที่ั�งหมดำ 0.75 ล�านล้กบาศก์เมตั้ร  
ปีริมาณการนำานำ�ามาใช่�แยกตั้ามแหล่ง

ปีริมาณนำ�าที่่�ปีล่อำยอำอำกส้่ภายนอำก 2.87 ล�านล้กบาศก์เมตั้ร 

นำ�าผิู้วดินนำ�าผิู้วดิน นำ�าใต้ดินนำ�าใต้ดิน
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นำ�าจัากผู้้้ผู้ลิตภายนอกนำ�าจัากผู้้้ผู้ลิตภายนอก

25632563 25642564 25652565

2562 2562

2562 2562

ปีริมาณการนำานำ�ามาใช่� 3.63 ล�านล้กบาศก์เมตั้ร 
ปีริมาณการนำานำ�ามาใช่�ตั้่อำรายไดำ� 8.11 ล้กบาศก์เมตั้ร/ล�านบาที่

ปีริมาณการนำานำ�ามาใช่� 0.25 ล�านล้กบาศก์เมตั้ร

ปีริมาณนำ�าที่่�ปีล่อำยอำอำกส้่ภายนอำก 0.20 ล�านล้กบาศก์เมตั้ร

ปีริมาณนำ�าใช่�ที่ั�งหมดำ 50,654.28 ล้กบาศก์เมตั้ร 
ปีริมาณการนำานำ�ามาใช่�แยกตั้ามแหล่ง  
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**	ห้น่วยงานท่�อย้่ในพ่�นท่�ท่�ม่คุวามเคุรียดนำ�า	(Baseline	Water	Stress)	ระดับส้ังและส้ังมาก	
				โดยใช้เคุรื�องมือ	Aqueduct	Water	Risk	Atlas	

ล้กบาศั
ก์เมต

ร/ล้านบาท
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แนวที่างการจัดำการ (Management Approach) 

BDMS ดุำาเนินงานดุ้านการิดุ้แลริักษัาที่ริัพยากรินำ�าภายใต้นโยบายสิิ�งแวดุล้อม BDMS Earth Healthcare ริวมถื่งดุำาเนินงานตามกริอบ
การิดุำาเนินงานดุ้านการิดุ้แลที่ริัพยากรินำ�า เพื�อเป็็นแนวที่างให้บริริลุตามเป็้าหมายเชิงยุที่ธุศาสิตร์ิ คริอบคลุมการิป็ริะเมินความเสิ่�ยงจำาก
การิขาดุแคลนนำ�า พริ้อมวางแผู้นการิบริิหาริจำัดุการิความเส่ิ�ยงดุ้านที่ริัพยากรินำ�า ที่ั�งในริะดุับองค์กริและค้่ค้าริายสิำาคัญ่ 

1. แสดำงเจตั้จำานง
ผู้้บ้ริหิาริองค์กริริว่มริบัผู้ดิุชอบใน
การิเพิ�มป็ริะสิิที่ธิุภาพและส่ิง
เสิริมิการิดุแ้ลริกัษัาที่ริพัยากรินำ�า
ตลอดุห่วงโซ่ึ่อุป็ที่าน 

การดำำาเนินงาน
ดำ�านการจัดำการ

การรักษาที่รัพัยากรนำ�า 

6. สื�อำสารกับผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย
สิื�อสิาริกลยทุี่ธ์ุและความกา้วหนา้
ในการิดุำาเนินงาน ริวมถื่งเสิริิม
สิริ้างความร่ิวมมือกับผู้้้ม่สิ่วนไดุ้
เสิ่ยภายนอกองค์กริ 

3. กำาหนดำเปี้าหมาย
และนโยบาย
กำาหนดุนโยบายความยั�งยืนดุ้าน
สิิ�งแวดุล้อมและเป้็าหมายความ
ยั�งยืน ป็ี 2565 คริอบคลุมดุ้าน
การิดุ้แลริักษัาที่ริัพยากรินำ�า

4. การดำำาเนินงาน
ดุำาเนินงานดุ้านการิดุ้แลริักษัา
ที่ริั พ ย าก รินำ�า ต ลอดุห่ ว ง โ ซ่ึ่
อุป็ที่าน 

2. ปีระเมินคัวามเส่�ยง 
โอำกาสและผู้ลกระที่บ
ป็ริะเมินและบริิหาริจำัดุการิ
ความเส่ิ�ยงดุ้านที่ริัพยากรินำ�า
แบบบ้ริณาการิ คริอบคลุม
ความเส่ิ�ยงดุ้านกายภาพ 
ป็ริิมาณ คุณภาพ กฎริะเบ่ยบ
ข้อบังคับ และภาพลักษัณ์
องค์กริ 

5. ติั้ดำตั้ามวัดำผู้ล
ติดุตามความก้าวหน้าเที่่ยบกับ
เป็้าหมายวิ เคริาะห์แนวที่าง
ป็ริับป็ริุงผู้ลการิดุำาเนินงาน
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กรอำบการดำำาเนินงานในการปีระเมินคัวามเส่�ยงดำ�านนำ�า 

ระดัำบตั้ำ�า - ปีานกลาง

คัวามเคัรียดำนำ�า ปีริมาณนำ�าที่่�นำามาใช่� คัวามเส่�ยงดำ�านนำ�า

ระดัำบส้ง - ส้งมาก

จำากการิป็ริะเมินความเสิ่�ยงดุ้านนำ�า พบว่า 17% ของหน่วยงานใน 
BDMS อย้่ในริะดุับพื�นที่่�ที่่�เส่ิ�ยงต่อการิขาดุแคลนนำ�าสิ้ง

บริษัที่ในกลุ่มธุุรกิจ
แบ่งตั้ามระดำับการปีระเมินคัวามเส่�ยงดำ�านนำ�า

17%
คุวามเส่ั�ยงส้ัง

25%
คุวามเส่ั�ยงตำ�า

58%
คุวามเส่ั�ยงปานกลาง

คัวามเส่�ยงดำ�านนำ�าระดัำบตั้ำ�า
 • ติดุตามป็ริิมาณนำ�าที่่�นำามาใช้ผู้่านริะบบ
การิริายงานผู้ลอย่างต่อเนื�อง

คัวามเส่�ยงดำ�านนำ�าระดัำบปีานกลาง
 • เพิ�มป็ริะสิิที่ธุิภาพการิใช้นำ�าตามหลักการิ 
5Rs

 • ติตตามป็ริิมาณนำ�าที่่�นำามาใช้ผู้่านริะบบ
การิริายงานผู้ลอย่างต่อเนื�อง

คัวามเส่�ยงดำ�านนำ�าระดำับส้ง
 • เพิ�มป็ริะสิิที่ธุิภาพการิใช้นำ�าตามหลักการิ 
5Rs

 • ติตตามป็ริิมาณนำ�าที่่�นำามาใช้ผู่้านริะบบ
การิริายงานผู้ลอย่างต่อเนื�อง

 • ป็ริะเมินความเส่ิ�ยงริะดุับพื�นที่่�โดุยใช้ 
Local WaterTool

 • ป็ริะเมินความเส่ิ�ยงดุ้านนำ�าให้กบัค้ค้่าริาย
สิำาคัญ่

แผู้นบริหารจัดำการดำ�านนำ�า

ปริมาณน้อย	-	ปานกลาง

ปริมาณมาก

ปริมาณน้อย

ปริมาณปานกลาง

ปริมาณมาก

ระดัำบตั้ำ�า

ระดัำบปีานกลาง

ระดัำบตั้ำ�า

ระดัำบปีานกลาง

ระดัำบส้ง

การปีระเมินคัวามเส่�ยงดำ�านที่รัพัยากรนำ�าแบบบ้รณาการเพั่�อำการวางแผู้นบริหารจัดำการนำ�าตั้ลอำดำห่วงโซึ่่อำุปีที่าน  

BDMS ดุำาเนินงานดุ้านการิดุ้แลริักษัาที่ริัพยากรินำ�าภายใต้นโยบายสิิ�งแวดุล้อม BDMS Earth Healthcare ริวมถื่งดุำาเนินงานตามกริอบ
การิดุำาเนินงานดุ้านการิดุ้แลที่รัิพยากรินำ�า เพื�อเป็็นแนวที่างให้บริริลุตามเป็้าหมายเชิงยุที่ธุศาสิตร์ิ คริอบคลุมการิป็ริะเมินความเสิ่�ยงจำาก
การิขาดุแคลนนำ�า พร้ิอมวางแผู้นการิบริิหาริจำัดุการิความเสิ่�ยงดุ้านที่ริัพยากรินำ�า ที่ั�งในริะดุับองค์กริและค้่ค้าริายสิำาคัญ่ 

xx%
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โคัรงการนำานำ�าเส่ยที่่�ผู้่านการบำาบัดำ หมุนเวียนกลับมาใช่�ใหม่

ดุ้วยตริะหนักถ่ืงการิลดุลงของที่ริัพยากรินำ�าสิะอาดุ โริงพยาบาลในเคริือ BDMS 
จำ่งพยายามป็รัิบป็รุิงคุณภาพนำ�าเสิ่ยเพื�อหมุนเว่ยนกลับมาใช้ใหม่ในกริะบวนการิ
ที่่�ไม่เก่�ยวข้องกับการิให้บริิการิผู้้้ป็่วยและบุคคลที่ั�วไป็ โดุยเป็็นการินำามาที่ดุแที่น
การิใช้นำ�าจำากแหล่งนำ�าภายนอก  

สิำาหริับนำ�าเสิย่ของโริงพยาบาลเป็็นนำ�าที่่�มาจำากการิริักษัาผู้้้ป็่วย การิล้างที่ำาความ
สิะอาดุริ่างกาย และการิล้างที่ำาความสิะอาดุอุป็กริณ์ที่างการิแพที่ย์ต่าง ๆ อาจำ
ที่ำาให้มเ่ชื�อโริคและสิิ�งสิกป็ริกป็นเป้็�อน หากไม่มร่ิะบบการิจัำดุการิที่่�ดุแ่ละไม่มก่าริ
บำาบัดุเพื�อลดุความสิกป็ริกก่อนริะบายออกส่้ิแหล่งนำ�าสิาธุาริณะ จำะก่อให้เกิดุ 
ผู้ลกริะที่บต่อคุณภาพนำ�าและสิิ�งแวดุล้อม  

โริงพยาบาลกริุงเที่พหัวหินและโริงพยาบาลกริุงเที่พเช่ยงใหม่ จำ่งม่แนวคิดุท่ี่�จำะ 
จำดัุที่ำาโคริงการินำานำ�าเสิย่ที่่�ผู่้านการิบำาบัดุ หมนุเวย่นกลับมาใชใ้หม ่โดุยการินำามา
ริดุนำ�าต้นไม้พื�นที่่�บริิเวณโดุยริอบโริงพยาบาล เพื�อเป็็นการิเพิ�มป็ริะสิิที่ธุิภาพของ
การิใช้นำ�าและลดุการิดุ่งนำ�ามาใช้ในโริงพยาบาล โดุยม่ผู้ลการิดุำาเนินงาน ดุังน่� 

โริงพยาบาลกริุงเที่พหัวหิน ดุำาเนินงานต่อเนื�องจำากริะบบที่่�ม่อย้่ โดุยการิต่อที่่อ
นำ�าจำากริะบบนำ�าริ่ไซึ่เคิลเพื�อใช้ริดุนำ�าต้นไม้บริิเวณโดุยริอบอาคาริ ก่อนที่ำาการิต่อ
ที่่อเพิ�มเติมเพื�อนำาไป็ใช้ในริดุนำ�าต้นไม้บริิเวณแนวถืนนดุ้านหลังโริงพยาบาลและ
หอพักเจำ้าหน้าที่่� โดุยใช้เงินลงทีุ่นติดุตั�งริะบบปั็�มนำ�าและที่่อสิ่งนำ�าต่อขยายจำากท่ี่�
มอ่ย้เ่ดุมิ จำำานวน 8,180 บาที่ เพิ�มความสิามาริถืในการิลดุป็ริมิาณการิใชน้ำ�าป็ริะป็า
ในการิริดุนำ�าตน้ไม ้2,028.24 ล้กบาศกเ์มตริตอ่ป็ ีคิดุเป็น็ผู้ลป็ริะหยัดุ 30,423.60 
บาที่ต่อป็ี 

ดุ้านโริงพยาบาลกริุงเที่พเช่ยงใหม่ ไดุ้ดุำาเนินการิติดุตั�งริะบบป็ั�ม , ที่่อสิ่งนำ�า และ
มิเตอริ์เพื�อดุ่งนำ�าที่่�ผู่้านการิบำาบัดุคุณภาพนำ�าเริ่ยบริ้อยแล้ว จำากริะบบบำาบัดุนำ�า
เส่ิยมาใชง้านในการิริดุนำ�าต้นไมร้ิอบอาคาริโริงพยาบาล มก่าริตดิุตามป็ริมิาณการิ
ใช้นำ�าในการิริดุนำ�าต้นไม้ของคนสิวนและบันที่่กข้อม้ลป็ริิมาณการิใช้นำ�าป็ริะจำำาวัน
โดุยแผู้นกวิศวกริริมบริิการิ พริ้อมติดุตามผู้ลกริะที่บต่อต้นไม้ ไม้ดุอก และ 
ไม้ป็ริะดัุบที่่�ม่การินำานำ�าที่่�ผู่้านริะบบบำาบัดุมาริดุนำ�าและตริวจำวัดุคุณภาพนำ�าจำาก
ริะบบบำาบัดุนำ�าเส่ิยตามมาตริฐาน โดุยใช้เงินลงทีุ่นติดุตั�งริะบบป็ั�มนำ�าและที่่อสิ่ง
นำ�า จำำานวน 267,000 บาที่ สิามาริถืลดุป็ริมิาณการิใช้นำ�าป็ริะป็าในการิริดุนำ�าต้นไม้ 
2,880 ลก้บาศก์เมตริต่อปี็ คิดุเป็็นผู้ลป็ริะหยัดุ 86,400 บาที่ต่อป็ี 
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ขอำบเขตั้การรายงานคัวามยั�งยืนปีระจำาปีี 2565  

ลำาดำับ โรงพัยาบาล / บริษัที่ เศรษฐกิจ
สิ�งแวดำล�อำม

ที่รพััยากรบคุัคัล คัวามปีลอำดำภัย
GHG พัลังงาน นำ�า ขยะ

กลุ่มโรงพัยาบาลกรุงเที่พั

1 โริงพยาบาลกริุงเที่พ 

2 โริงพยาบาลกริุงเที่พหัวหิน 

3 โริงพยาบาลกริุงเที่พสินามจำันที่ริ์ 

4 โริงพยาบาลกริุงเที่พเมืองริาช 

5 โริงพยาบาลกริุงเที่พเพชริบุริ ่

6 โริงพยาบาลกริุงเที่พพัที่ยา 

7 โริงพยาบาลกริุงเที่พริะยอง 

8 โริงพยาบาลกริุงเที่พจำันที่บุริ่ 

9 โริงพยาบาลกริุงเที่พตริาดุ 

10 โริงพยาบาลเกาะช้างอินเตอริ์เนชั�นแนล NR NR

11 โริงพยาบาลกรุิงเที่พเช่ยงใหม่

12 โริงพยาบาลกริุงเที่พริาชสิม่า 

13 โริงพยาบาลกริุงเที่พป็ากช่อง 

14 โริงพยาบาลกริุงเที่พอุดุริ 

15 โริงพยาบาลกริุงเที่พพิษัณุโลก 

16 โริงพยาบาลกริุงเที่พขอนแก่น 

17 โริงพยาบาลกริุงเที่พภ้เก็ต 

18 โริงพยาบาลกริุงเที่พหาดุใหญ่่ 

19 โริงพยาบาลกริุงเที่พสิมุย

20 โริงพยาบาลกริุงเที่พสิุริาษัฎร์ิ

21 โริงพยาบาลกริุงเที่พเช่ยงริาย

22 โริงพยาบาลกริุงเที่พสิิริิโริจำน์

23 โริงพยาบาลเกาะพะงันอินเตอร์ิเนชั�นแนล NR NR NR NR NR

กลุ่มโรงพัยาบาลสมิตั้ิเวช่

24 โริงพยาบาลสิมิติเวช สิุขุมวิที่

25 โริงพยาบาลเจำแป็นนิสิ บาย สิมิติเวช

26 โริงพยาบาลสิมิติเวช ศริ่นคริินที่ริ์

27 โริงพยาบาลสิมิติเวช ศริ่ริาชา

28 โริงพยาบาลสิมิติเวช ธุนบุริ่

29 โริงพยาบาลสิมิติเวช ชลบุริ่

30 โริงพยาบาลสิมิติเวช ไชน่าที่าวน์

โรงพัยาบาล BNH

31 โริงพยาบาลบ่เอ็นเอช

กลุ่มโรงพัยาบาลรอำยัล 

32 Royal Angkor International

33 Royal Phnom Penh Hospital

กลุ่มโรงพัยาบาลพัญ่าไที่

34 โริงพยาบาลพญ่าไที่ 1

35 โริงพยาบาลพญ่าไที่ 2

36 โริงพยาบาลพญ่าไที่ 3

37 โริงพยาบาลพญ่าไที่ ศริ่ริาชา

38 โริงพยาบาลพญ่าไที่ นวมินที่ริ์

39 โริงพยาบาลพญ่าไที่ บางพริะ NR NR NR NR NR

กลุ่มโรงพัยาบาลเปีาโล

40 โริงพยาบาลเป็าโล พหลโยธุิน

41 โริงพยาบาลเป็าโล ริังสิิต

42 โริงพยาบาลเป็าโล เกษัตริ
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หมายเหตุ 
NR = Non-Relevance (ข้อม้ลไม่ม่ความเก่�ยวข้องหริือไม่ม่นัยสิำาคัญ่ต่อภาพริวม BDMS หริือยังไม่ถืก้ริวมข้อม้ลในป็ีน่�)
          สิำานักงาน/ลงทุี่น/ขาย/บริิการิ ที่่�ไม่ต้องเก็บข้อม้ลสิิ�งแวดุล้อมและความป็ลอดุภัย 
ลำาดุับที่่� 23 และ 39 เริิ�มเป็ิดุดุำาเนินการิในป็ี 2565 
ลำาดุับที่่� 47 และ 57 อย้่ริะหว่างดุำาเนินการิดุ้านที่ริัพยากริบุคคล

ลำาดำับ โรงพัยาบาล / บริษัที่ เศรษฐกิจ
สิ�งแวดำล�อำม

ที่รพััยากรบคุัคัล คัวามปีลอำดำภัย
GHG พัลังงาน นำ�า ขยะ

43 โริงพยาบาลเป็าโล สิมุที่ริป็ริาการิ

44 โริงพยาบาลเป็าโล โชคชัย4

45 โริงพยาบาลเป็าโล พริะป็ริะแดุง

กลุ่มโรงพัยาบาลชุ่มช่น

46 โริงพยาบาลศริ่ริะยอง

47 โริงพยาบาลเที่พากริ NR

48 โริงพยาบาลดุ่บุก

49 โริงพยาบาลจำอมเที่ย่น

ธุุรกิจที่่�เก่�ยวข�อำงและสนับสนุนดำ�านการรักษาพัยาบาลขอำงกลุ่ม

50 บ่ดุ่เอ็มเอสิ เวลเนสิ คลินิก 

51 เอ.เอ็น.บ่. ลาบอริาตอริ่� (อำานวยเภสิัช)

52 สิหแพที่ย์เภสัิช 

53 เซึ่ฟื้ดุริัก เซึ่็นเตอริ์

54 เนชั�นแนล เฮลท์ี่แคร์ิ ซิึ่สิเต็มสิ์

55 เอ็น เฮลท์ี่ พยาธุิวิที่ยา

56 N Health (Cambodia) (จำดุที่ะเบ่ยนที่่�ป็ริะเที่ศกัมพ้ชา)

57 N Health Myanmar (จำดุที่ะเบ่ยนที่่�ป็ริะเที่ศพม่า) NR

58 ไบโอ โมเลกุลลาริ์ แลบบอริาที่อริ่�ส์ิ (ป็ริะเที่ศไที่ย) 

59 เฟื้ิสิที่์ เฮ็ลธุ ฟ้้ื้ดุ

% เที่่ยบกับการดำำาเนินธุุรกิจ (Operation) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)150



ผู้ลการดำำาเนินงานดำ�านสังคัม 

บุคัลากรสนับสนุนและบุคัลากรที่างการแพัที่ย์ (ไม่รวมแพัที่ย์)

GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง

2-7 พันักงานแบ่งตามประเภที่สัญ่ญ่าการจ�างงาน

จำำานวนพนักงานเต็มเวลาที่ั�งหมดุ คน 33,306 31,107 31,217 33,415
5,790 27,516 5,424 25,683 5,360 25,857 5,763 27,652

% 17.38 82.62 17.44 82.56 17.17 82.83 17.25 82.75
  ป็ริะเที่ศไที่ย คน 32,977 30,801 30,849 33,031

5,687 27,290 5,327 25,474 5,226 25,623 5,620 27,411
  กัมพ้ชา คน 329 306 368 384

103 226 97 209 134 234 143 241
จำำานวนพนักงานไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ คน 6,896 5,237 5,663 7,080

1,403 5,493 1,262 3,975 1,266 4,397 1,568 5,512
% 20.35 79.65 24.10 75.90 22.36 77.64 22.15 77.85

  ป็ริะเที่ศไที่ย คน 6,857 5,167 5,592 7,005
1,385 5,472 1,236 3,931 1,237 4,355 1,538 5,467

  กัมพ้ชา คน 39 70 71 75
18 21 26 44 29 42 30 45

405-1 คัวามหลากหลายขอำงกรรมการบริษัที่และพันักงาน
คัวามหลากหลายขอำงกรรมการบริษัที่
กริริมการิบริิษััที่ คน 14 16 18 18

13 1 14 2 16 2 16 2
ริ้อยละเที่ย่บกับกริริมการิ

ที่ั�งหมดุ
92.86 7.14 87.50 12.50 88.89 11.11 88.89 11.11

  อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
ริ้อยละเที่่ยบกับกริริมการิ

ที่ั�งหมดุ
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0

ริ้อยละเที่่ยบกับกริริมการิ
ที่ั�งหมดุ

7.14 6.25 5.56 5.56
7.14 0.00 6.25 0.00 5.56 0.00 5.56 0.00

  อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 13 15 17 17
12 1 13 2 15 2 15 2

ริ้อยละเที่ย่บกับกริริมการิ
ที่ั�งหมดุ

92.86 93.75 94.44 94.44
85.71 7.14 81.25 12.50 83.33 11.11 83.33 11.11

คัวามหลากหลายขอำงพันักงาน (ตามระดำับตำาแหน่ง)
(ไม่ริวมกริริมการิผู้้้อำานวยการิใหญ่่และที่่�ป็ริ่กษัาซึ่่�งไม่ม่ริะดุับตำาแหน่ง)
พนักงานเต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
จำำาแนกตามริะดัุบตำาแหน่ง

คน 33,298 31,096 30,845 33,403

5,782 27,516 5,415 25,681 5,339 25,506 5,754 27,649
ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงาน

ที่ั�งหมดุ
17.36 82.64 17.41 82.59 17.31 82.69 17.23 82.77

พนักงานริะดุับผู้้้จำัดุการิที่ั�งหมดุ คน 1,255 1,270 1,121 1,396
399 856 398 872 334 787 437.00 959.00

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุ่ยวกัน

31.79 68.21 31.34 68.66 29.79 70.21 31.30 68.70

ผู้้้บริิหาริริะดุับสิ้ง 
(ริะดุับห่างจำากกริริมการิ 
ผู้้้อำานวยการิใหญ่่ไม่เกิน 
2 ตำาแหน่ง)

คน 16 14 16 12

13 3 12 2 14 2 10 2
ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน

ริะดุับเดุย่วกัน
81.25 18.75 85.71 14.29 87.50 12.50 83.33 16.67

  อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุย่วกัน

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRI 
Standard ข�อำมล้การดำำาเนินงาน หน่วย 2562 2563 2564 2565

201-1 ริายไดุ้ริวม ล้านบาที่  91,402.14  71,491.58 75,718.54 92,975.75

ริายไดุ้จำากการิดุำาเนินงานริวม ล้านบาที่  83,773.84   69,057.16   75,713.96  92,968.65 

สิินที่ริัพย์ริวม ล้านบาที่ 133,661.70  136,050.30  128,453.60 141.542.86

หน่�สิิน ล้านบาที่ 46,480.11 44,587.55  40,688.69   47,830.07  

ส่ิวนของผู้้้ถืือหุ้น ล้านบาที่  87,181.62   91,462.70   87,764.93   93,712.79  

ส่ิวนของผู้้้ถืือหุ้น ล้านบาที่  71,723.29   60,532.08   64,490.58   75,983.95 

201-1 ค่าใช้จำ่ายที่่�เก่�ยวข้องกับบุคลากริ (เงินเดืุอนและสิวัสิดุิการิ) ล้านบาที่  20,704.04   16,896.24   18,173.19 21,106.72

201-1 ภาษั่ที่่�จำ่ายให้แก่ริัฐบาลและหน่วยงานท้ี่องถืิ�น ล้านบาที่  3,873.46   2,751.38  2,103.37 3,227.15

*ดุ้ริายละเอ่ยดุผู้ลการิดุำาเนินงานดุ้านธุุริกิจำของ BDMS เพิ�มเติมในริายงานป็ริะจำำาปี็ 2565

ข�อำม้ลผู้ลการดำำาเนินงานดำ�านการพััฒนาอำย่างยั�งยืน

ผู้ลการดำำาเนินงานดำ�านเศรษฐกิจ*
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GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง

  อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 2 1 2 1
1 1 1 0 2 0 1 0

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุ่ยวกัน

12.50 7.14 12.50 8.33
6.25 6.25 7.14 0.00 12.50 0.00 8.33 0.00

  อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 14 13 14 11
12 2 11 2 12 2 9 2

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุย่วกัน

87.50 92.86 87.50 91.67
75.00 12.50 78.57 14.29 75.00 12.50 75.00 16.67

พนักงานริะดัุบ 
ผู้้้จำัดุการิอาวุโสิข่�นไป็

คน 245 237 256 283
127 118 121 116 118 138 145 138

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดัุบเดุ่ยวกัน

51.84 48.16 51.05 48.95 46.09 53.91 51.24 48.76

  อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุ่ยวกัน

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 101 90 85 106
54 47 45 45 33 52 55 51

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุย่วกัน

41.22 37.97 33.20 37.45
22.04 19.18 18.99 18.99 12.89 20.31 19.43 18.02

  อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 144 147 171 177
73 71 76 71 85 86 90 87

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดัุบเดุ่ยวกัน

58.78 62.03 66.80 62.55
29.80 28.98 32.07 29.96 33.20 33.59 31.80 30.75

พนักงานริะดุับผู้้้จัำดุการิริะดุับกลาง คน 847 870 719 898
235 612 240 630 181 538 236 662

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุย่วกัน

27.74 72.26 27.59 72.41 25.17 74.83 26.28 73.72

  อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 10 11 5 10
4 6 6 5 3 2 4 6

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุย่วกัน

1.18 1.26 0.70 1.12
0.47 0.71 0.69 0.57 0.42 0.28 0.45 0.67

  อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 644 653 462 630
186 458 188 465 119 343 178 452

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดัุบเดุ่ยวกัน

76.03 75.06 64.25 70.15
21.96 54.07 21.61 53.45 16.55 47.70 19.82 50.33

  อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 193 206 252 258
45 148 46 160 59 193 54 204

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุย่วกัน

22.79 23.68 35.05 28.73
5.31 17.47 5.29 18.39 8.21 26.84 6.01 22.72

พนักงานริะดุับผู้้้จำัดุการิริะดุับต้น คน 147 149 129 203
24 123 25 124 20 109 46 157

ริ้อยละเที่ย่บกับพนักงานใน
ริะดัุบเดุ่ยวกัน

16.33 83.67 16.78 83.22 15.50 84.50 22.66 77.34

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 0 1 0 4
0 0 0 1 0 0 0 4

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุ่ยวกัน

0.00 0.67 0 1.97
0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 1.97

 อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 113 113 84 164
19 94 21 92 16 68 40 124

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุย่วกัน

76.87 75.84 65.12 80.78
12.93 63.95 14.09 61.74 12.40 52.71 19.70 61.08

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 34 35 45 35
5 29 4 31 4 41 6 29

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดัุบเดุ่ยวกัน

23.13 23.49 34.88 17.25
3.40 19.73 2.68 20.81 3.10 31.78 2.96 14.29

พนักงานริะดุับป็ฏิิบัติการิที่ั�งหมดุ คน 32,043 29,826 29,724 32,007
5,383 26,660 5,017 24,809 5,005 24,719 5,317 26,690

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุ่ยวกัน

16.80 83.20 16.82 83.18 16.84 83.16 16.61 83.39

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 12,983 10,426 9,671 11,212
1,815 11,168 1,432 8,994 1,302 8,369 1,532 9,680

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดัุบเดุ่ยวกัน

40.52 34.96 32.54 35.03
5.66 34.85 4.80 30.15 4.38 28.16 4.79 30.24

 อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 17,143 17,461 17,576 18,543
3,110 14,033 3,150 14,311 3,159 14,417 3,291 15,252

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดัุบเดุย่วกัน

53.50 58.54 59.13 57.93
2.71 43.78 10.56 47.98 10.63 48.50 10.28 47.65

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 1,917 1,939 2,477 2,252
458 1,459 435 1,504 544 1,933 494 1,758

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุ่ยวกัน

5.98 6.50 8.33 7.04
1.43 4.55 1.46 5.04 1.83 6.50 1.54 5.49

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)152



GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง

พนักงานริะดัุบผู้้้จำัดุการิ 
ในสิายการิริักษัาที่ั�งหมดุ 
(ไม่ริวมแพที่ย์และผู้้้บริิหาริริะดัุบสิ้ง)

คน 297 302 290 349
23 274 24 278 23 267 30 319

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ริะดุับเดุ่ยวกัน

7.74 92.26 7.95 92.05 7.93 92.07 8.60 91.40

405-1 พนักงานเต็มเวลาที่ั�งหมดุ  
จำำาแนกตามป็ริะเภที่งาน

คน 33,306 31,107 30,857 33,415
5,790 27,516 5,424 25,683 5,360 25,497 5,763 27,652

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน
ที่ั�งหมดุ

17.38 82.62 17.44 82.56 17.37 82.63 17.25 82.75

บุคลากริที่างการิแพที่ย์  
(ไม่ริวมแพที่ย์) 
(เช่น พยาบาล เภสัิชกริ  
นักกายภาพบำาบัดุ นักริังสิ่เที่คนิค  
นักวิที่ยาศาสิตร์ิการิแพที่ย์ เป็็นต้น)

คน 18,051 16,780 19,117 18,081
1,226 16,825 1,138 15,642 1,554 17,563 1,199 16,882

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุ่ยวกัน

6.79 93.21 6.78 93.22 8.13 91.87 6.63 93.37

  อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 8,259 6,625 6,928 7,168
577 7,682 458 6,167 550 6,378 482 6,686

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุย่วกัน

45.75 39.48 36.24 39.65
3.20 42.56 2.73 36.75 2.88 33.36 2.67 36.98

  อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 8,964 9,281 10,760 9,880
582 8,382 618 8,663 881 9,879 651 9,229

ริ้อยละเที่ย่บกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุย่วกัน

49.66 55.31 56.28 54.64
3.22 46.44 3.68 51.63 4.61 51.68 3.60 51.04

  อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 828 874 1,429 1,033
67 761 62 812 123 1,306 66 967

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุ่ยวกัน

4.59 5.21 7.48 5.71
0.37 4.22 0.37 4.84 0.64 6.83 0.37 5.35

บุคลากริสิายงานสินับสินุนที่ั�วไป็ คน 15,255 14,327 11,740 15,334
4,564 10,691 4,286 10,041 3,806 7,934 4,564 10,770

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุ่ยวกัน

29.92 70.08 29.92 70.08 32.42 67.58 29.76 70.24

  อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 4,734 3,813 2,750 4,058
1,242 3,492 980 2,833 756 1,994 1,054 3,004

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุ่ยวกัน

31.03 26.61 23.42 26.46
8.14 22.89 6.84 19.77 6.44 16.98 6.87 19.59

  อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 9,039 9,037 7,452 9,566
2,788 6,251 2,787 6,250 2,462 4,990 2,914 6,652

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุ่ยวกัน

59.25 63.08 63.48 62.39
18.28 40.98 19.45 43.62 20.97 42.50 19.00 43.38

  อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 1,482 1,477 1,538 1,710
534 948 519 958 588 950 596 1,114

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงานใน
ป็ริะเภที่งานเดุย่วกัน

9.71 10.31 13.10 11.15
3.50 6.21 3.62 6.69 5.01 8.09 3.89 7.26

คัวามหลากหลายขอำงพันักงานตามปัจจัยคัวามหลากหลายอำื�น ๆ
พนักงานที่่�เก่�ยวข้องกับวิที่ยาศาสิตร์ิ เที่คโนโลย่ 
วิศวกริริม และ
คณิตศาสิตร์ิ (STEM) (ไม่ริวมแพที่ย์)

คน 14,430 12,172 13,779 14,583
2,575 11,855 1,500 10,672 2,443 11,336 1,520 13,063

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
STEM ที่ั�งหมดุ

17.84 82.16 12.32 87.68 17.73 82.27 10.42 89.58

พนักงานที่่�เป็็นชาวต่างชาติ 
(ไม่ริวมแพที่ย์)

คน 331 316 197 576
ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงาน

ที่ั�งหมดุ
0.99 1.02 0.64 1.72

พนักงานตามเชื�อชาติ (ไม่ริวมแพที่ย์)
ชาวเอเช่ยน
  ทีุ่กริะดัุบ คน 33,282 31,068 30,840 33,390

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน
ที่ั�งหมดุ

99.93 99.88 99.94 99.92

  ริะดุับผู้้้จัำดุการิ คน 1,245 1,265 1,113 1,389
ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน

ริะดุับจำัดุการิที่ั�งหมดุ
99.20 99.61 99.29 99.50

ชาวผู้ิวดุำาหรืิอชาวแอฟื้ริกิันอเมริิกัน
  ทีุ่กริะดุับ คน 2 4 2 1

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน
ที่ั�งหมดุ

0.01 0.01 0.01 0.01

  ริะดุับผู้้้จำัดุการิ คน 1 0 1 0.00

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงาน
ริะดุับจำัดุการิที่ั�งหมดุ

0.08 0.00 0.09 0.00

ชาวสิเป็นหริือชาวละติน
  ทีุ่กริะดัุบ คน 1 3 0 2

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน
ที่ั�งหมดุ

0.00 0.01 0.00 0.01

  ริะดุับผู้้้จำัดุการิ คน 0 0 0 0
ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน

ริะดัุบจัำดุการิที่ั�งหมดุ
0.00 0.00 0.00 0.00

ชาวผู้ิวขาว
  ทีุ่กริะดัุบ คน 21 32 15 22

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงาน
ที่ั�งหมดุ

0.06 0.10 0.05 0.06

  ริะดัุบผู้้้จำัดุการิ คน 9 5 7 7
ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน

ริะดัุบจัำดุการิที่ั�งหมดุ
0.72 0.39 0.62 0.50
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GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง

 ชาวพื�นเมือง
  ทีุ่กริะดัุบ คน 0 0 0 0

ริ้อยละเที่ย่บกับพนักงาน
ที่ั�งหมดุ

0.00 0.00 0.00 0.00

  ริะดุับผู้้้จำัดุการิ คน 0 0 0 0
ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน

ริะดัุบจำัดุการิที่ั�งหมดุ
0.00 0.00 0.00 0.00

401-1 การจ�างงาน
การิจำ้างงานพนักงาน
ป็ริะจำำาใหม่

คน 7,236 2,958 4,993 9,247
1,328 5,908 597 2,361 948 4,045 1,569 7,678

ร้ิอยละเที่่ยบกับ 
พนักงานป็ริะจำำาที่ั�งหมดุ

21.73 9.51 16.18 27.68
3.99 17.74 1.92 7.59 3.07 13.11 4.70 22.98

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 7,173 2,915 4,945 9,181
1,308 5,865 587 2,328 935 4,010 1,544 7,637

ร้ิอยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

99.13 98.55 99.04 99.28
18.08 81.05 19.84 78.70 18.73 80.31 16.70 82.58

 อายุน้อยกว่า 30ป็ี คน 5,088 1,807 3,465 6,519
784 4,304 313 1,494 555 2,910 945 5,574

ร้ิอยละเที่ย่บกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

70.32 61.09 69.40 70.51
10.83 59.48 10.58 50.51 11.12 58.28 10.22 60.28

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 1,980 1,029 1,386 2,572
475 1,505 244 785 335 1,051 563 2009

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

27.36 34.79 27.76 27.81
6.56 20.80 8.25 26.54 6.71 21.05 6.09 21.73

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 105 79 94 90
49 56 30 49 45 49 36 54

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

1.45 2.67 1.88 0.97
0.68 0.77 1.01 1.66 0.90 0.98 0.39 0.58

กัมพ้ชา คน 63 43 48 66
20 43 10 33 13 35 25 41

ร้ิอยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

0.87 1.46 0.96 0.71
0.28 0.59 0.34 1.12 0.26 0.70 0.27 0.44

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 53 29 37 41
17 36 7 22 10 27 12 29

ริ้อยละเที่ย่บกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

0.73 0.98 0.74 0.44
0.23 0.50 0.24 0.74 0.20 0.54 0.13 0.31

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 8 13 10 21
1 7 3 10 2 8 10 11

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.11 0.45 0.34 0.23
0.01 0.10 0.10 0.34 0.07 0.27 0.11 0.12

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 2 1 1 4
2 0 0 1 1 0 3 1

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.03 0.03 0.03 0.04
0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01

401-1 การอำอำกจากงาน
อัตริาการิออกจำากงาน
ของพนักงานป็ริะจำำา
ที่ั�งหมดุ13

คน 6,250 5,181 4,968 6,823
1,233 5,017 976 4,205 914 4,054 1,196 5,627

ร้ิอยละเที่่ยบกับ 
พนักงานป็ริะจำำาที่ั�งหมดุ

20.07 16.66 16.10 20.42
3.96 16.11 3.13 13.50 2.96 13.14 3.58 16.84

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 6,184 5,115 4,920 6,770
1,210 4,974 960 4,155 901 4,019 1,179 5,591

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

98.94 98.73 99.03 99.22
19.36 79.58 18.53 80.20 18.14 80.90 17.28 81.94

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 3,326 2,565 3,460 3,522
530 2,796 436 2,129 527 2,933 501 3,021

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

53.22 49.51 69.65 51.62
8.48 44.74 8.42 41.09 10.61 59.04 7.34 44.28

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 2,518 2,113 1,367 2,924
581 1,937 399 1,714 330 1,037 586 2,338

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

40.29 40.78 27.52 42.85
9.30 30.99 7.70 33.08 6.64 20.87 8.59 34.27

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 340 437 93 324
99 241 125 312 44 49 92 232

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

5.44 8.43 1.87 4.75
1.58 3.86 2.41 6.02 0.89 0.99 1.35 3.40

กัมพ้ชา คน 66 66 48 53
23 43 16 50 13 35 17 36

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

1.06 1.27 0.97 0.78
0.37 0.69 0.31 0.97 0.26 0.70 0.25 0.53

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 36 29 37 24
10 26 7 22 10 27 9 15

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.58 0.56 0.74 0.35
0.16 0.42 0.14 0.42 0.20 0.54 0.13 0.22

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 29 35 10 27
12 17 9 26 2 8 6 21

ร้ิอยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.46 0.68 0.20 0.40
0.19 0.27 0.17 0.50 0.04 0.16 0.09 0.31

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)154



GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง

 ชาวพื�นเมือง
  ทีุ่กริะดุับ คน 0 0 0 0

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน
ที่ั�งหมดุ

0.00 0.00 0.00 0.00

  ริะดุับผู้้้จำัดุการิ คน 0 0 0 0
ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน

ริะดุับจำัดุการิที่ั�งหมดุ
0.00 0.00 0.00 0.00

401-1 การจ�างงาน
การิจำ้างงานพนักงาน
ป็ริะจำำาใหม่

คน 7,236 2,958 4,993 9,247
1,328 5,908 597 2,361 948 4,045 1,569 7,678

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานป็ริะจำำาที่ั�งหมดุ

21.73 9.51 16.18 27.68
3.99 17.74 1.92 7.59 3.07 13.11 4.70 22.98

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 7,173 2,915 4,945 9,181
1,308 5,865 587 2,328 935 4,010 1,544 7,637

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

99.13 98.55 99.04 99.28
18.08 81.05 19.84 78.70 18.73 80.31 16.70 82.58

 อายุน้อยกว่า 30ป็ี คน 5,088 1,807 3,465 6,519
784 4,304 313 1,494 555 2,910 945 5,574

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

70.32 61.09 69.40 70.51
10.83 59.48 10.58 50.51 11.12 58.28 10.22 60.28

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 1,980 1,029 1,386 2,572
475 1,505 244 785 335 1,051 563 2009

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

27.36 34.79 27.76 27.81
6.56 20.80 8.25 26.54 6.71 21.05 6.09 21.73

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 105 79 94 90
49 56 30 49 45 49 36 54

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

1.45 2.67 1.88 0.97
0.68 0.77 1.01 1.66 0.90 0.98 0.39 0.58

กัมพ้ชา คน 63 43 48 66
20 43 10 33 13 35 25 41

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

0.87 1.46 0.96 0.71
0.28 0.59 0.34 1.12 0.26 0.70 0.27 0.44

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 53 29 37 41
17 36 7 22 10 27 12 29

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานใหม่ที่ั�งหมดุ

0.73 0.98 0.74 0.44
0.23 0.50 0.24 0.74 0.20 0.54 0.13 0.31

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 8 13 10 21
1 7 3 10 2 8 10 11

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.11 0.45 0.34 0.23
0.01 0.10 0.10 0.34 0.07 0.27 0.11 0.12

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 2 1 1 4
2 0 0 1 1 0 3 1

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.03 0.03 0.03 0.04
0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01

401-1 การอำอำกจากงาน
อัตริาการิออกจำากงาน
ของพนักงานป็ริะจำำา
ที่ั�งหมดุ13

คน 6,250 5,181 4,968 6,823
1,233 5,017 976 4,205 914 4,054 1,196 5,627

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานป็ริะจำำาที่ั�งหมดุ

20.07 16.66 16.10 20.42
3.96 16.11 3.13 13.50 2.96 13.14 3.58 16.84

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 6,184 5,115 4,920 6,770
1,210 4,974 960 4,155 901 4,019 1,179 5,591

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

98.94 98.73 99.03 99.22
19.36 79.58 18.53 80.20 18.14 80.90 17.28 81.94

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 3,326 2,565 3,460 3,522
530 2,796 436 2,129 527 2,933 501 3,021

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

53.22 49.51 69.65 51.62
8.48 44.74 8.42 41.09 10.61 59.04 7.34 44.28

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 2,518 2,113 1,367 2,924
581 1,937 399 1,714 330 1,037 586 2,338

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

40.29 40.78 27.52 42.85
9.30 30.99 7.70 33.08 6.64 20.87 8.59 34.27

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 340 437 93 324
99 241 125 312 44 49 92 232

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

5.44 8.43 1.87 4.75
1.58 3.86 2.41 6.02 0.89 0.99 1.35 3.40

กัมพ้ชา คน 66 66 48 53
23 43 16 50 13 35 17 36

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

1.06 1.27 0.97 0.78
0.37 0.69 0.31 0.97 0.26 0.70 0.25 0.53

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 36 29 37 24
10 26 7 22 10 27 9 15

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.58 0.56 0.74 0.35
0.16 0.42 0.14 0.42 0.20 0.54 0.13 0.22

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 29 35 10 27
12 17 9 26 2 8 6 21

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.46 0.68 0.20 0.40
0.19 0.27 0.17 0.50 0.04 0.16 0.09 0.31

GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญิ่ง

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 1 2 1 2
1  0  0 2  1 0 2 0

ริ้อยละเที่่ยบกับพนักงาน 
ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

0.02 0.04 0.02 0.03
0.02 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.03 0.00

อัตริาการิ
ออกจำากงาน
โดุยสิมัคริใจำ
ของพนักงานป็ริะจำำา
ที่ั�งหมดุ

คน 4,526 3,660 4,079 5,507
775 3,751 599 3,061 692 3,387 923 4,584

ร้ิอยละที่่ยบกับ 
พนักงานป็ริะจำำาที่ั�งหมดุ

13.59 11.77 13.22 16.48
2.33 11.26 1.93 9.84 2.24 10.98 2.76 13.72

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 4,484 3,602 4,046 5,465
759 3,725 586 3,016 683 3,363 909 4,556

ริ้อยละเที่ย่บกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

99.07 98.42 99.19 99.24
16.77 82.30 16.01 82.40 16.74 82.45 16.51 82.73

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 2,568 2,077 2,238 2,979
 370  2,198  338  1,739  356  1,882 427 2,552

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

56.74 56.75 54.87 54.10
8.17 48.56 9.23 47.51 8.73 46.14 7.75 46.34

 อายุริะหว่าง 
 30 - 50 ป็ี

คน 1,844 1,462 1,750 2,411
 375  1,469  235  1,227  316  1,434 459 1,952

ร้ิอยละเที่่ยบกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

40.74 39.95 42.90 43.78
8.29 32.46 6.42 33.52 7.75 35.16 8.33 35.45

อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 72 63 58 75
14 58 13 50 11 47 23 52

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

1.59 1.72 1.42 1.36
0.31 1.28 0.36 1.37 0.27 1.15 0.42 0.94

กัมพ้ชา คน 42 58 33 42
16 26 13 45 9 24 14 28

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

0.93 1.58 0.81 0.76
0.35 0.57 0.36 1.23 0.22 0.59 0.25 0.51

อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 24 27 18 22
 8  16  6  21  6  12 9 13

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

0.53 0.74 0.44 0.40
0.18 0.35 0.16 0.57 0.15 0.29 0.16 0.24

อายุริะหว่าง 
30 - 50 ป็ี

คน 18 29 13 20
 8  10  7  22  2  11 5 15

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

0.40 0.79 0.32 0.36
0.18 0.22 0.19 0.60 0.05 0.27 0.09 0.27

อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 0 2 2 0
0 0 0 2 1 1 0 0

ริ้อยละเที่่ยบกับ 
พนักงานที่่�ออกจำากงาน 

โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

0.00 0.05 0.05 0.00
0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.02 0.00 0.00

404-1 การฝึึกอำบรมบุคัลากร
ชั�วโมงฝึึกอบริมพนักงาน
เต็มเวลาที่ั�งหมดุ

ชั�วโมงฝึึกอบริมเฉล่�ยต่อ
คน

43 31 28 35
36 45 30 32 25 29 35 35

    พยาบาล ชั�วโมงฝึึกอบริมเฉล่�ยต่อ
คน

70 43 39 48
72 68 47 40 50 38 48 48

    บุคลากริที่างการิแพที่ย์อื�น ๆ 
     (เช่น เภสัิชกริ นักกายภาพบำาบัดุ 
    นักเที่คนิคอุป็กริณ์การิแพที่ย์ 
    เป็็นต้น)

ชั�วโมงฝึึกอบริมเฉล่�ยต่อ
คน

55 43 36 30
52 59 44 41 36 36 30 30

    บุคลากริสิายงานสินับสินุนที่ั�วไป็ ชั�วโมงฝึึกอบริมเฉล่�ยต่อ
คน

31 30 23 28
31 31 30 30 22 23 28 28

ค่าใช้จำ่ายเฉล่�ยในการิฝึึกอบริม
ต่อคน8

บาที่ 6,379 2,134 1,406 2,013

ระดำับคัวามผู้ก้พัันขอำงบุคัลากร
ริะดัุบความผู้ก้พัน
ของบุคลากริ

ร้ิอยละริะดัุบความผู้้กพัน
ของบุคลากริ

75 75 82 83
75 75 75 75 82 82 83 83

ร้ิอยละเป็้าหมาย 75 75 82 83
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บุคัลากรที่างการแพัที่ย์ (เฉพัาะแพัที่ย์)  

GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง

จำานวนแพัที่ย์ตามประเภที่สัญ่ญ่าการจ�างงาน
2-7
2-8

จำำานวนแพที่ย์เต็มเวลาที่ั�งหมดุ คน 3,013 2,980 2,980 2,977
1,596 1,417 1,565 1,415 1,549 1,431 1,551 1,426

ริ้อยละ 52.97 47.03 52.52 47.48 52.52 48.02 52.10 47.90
 ป็ริะเที่ศไที่ย คน 2,974 2,936 2,954 2,951

1,573 1,401 1,535 1,401 1,531 1,423 1,532 1,419
ร้ิอยละเที่่ยบกับจำำานวน
แพที่ย์เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 

98.71 98.52 99.13 99.13
52.21 46.50 51.51 47.01 51.38 47.75 51.46 47.67

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 82 59 34 26
33 49 22 37 11 23 10 16

ริ้อยละเที่ย่บกับจำำานวน
แพที่ย์เต็มเวลาที่ั�

2.72 1.98 1.14 0.87
1.10 1.63 0.74 1.24 0.37 0.77 0.34 0.54

 อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 2,021 1,985 1,979 1,953
934 1,087 902 1,083 883 1,096 872 1,081

ริ้อยละเที่่ยบกับจำำานวน
แพที่ย์เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 

67.08 66.61 66.41 65.60
31.00 36.08 30.27 36.34 29.63 36.78 29.29 36.31

 อายุมากกว่า 50 ปี็ คน 863 892 941 972
598 265 611 281 637 304 650 322

ริ้อยละเที่่ยบกับจำำานวน
แพที่ย์เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 

28.64 29.93 31.58 32.65
19.85 8.80 20.50 9.43 21.38 10.20 21.83 10.82

 กัมพ้ชา คน 47 44 26 26
31 16 30 14 18 8 19 7

ริ้อยละเที่่ยบกับจำำานวน
แพที่ย์เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 

1.56 1.48 0.87 0.87
1.03 0.53 1.01 0.47 0.60 0.27 0.64 0.24

 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 1 0 1 2
0 1 0 0 1 0 2 0

ริ้อยละเที่่ยบกับจำำานวน
แพที่ย์เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 

0.03 0.00 0.03 0.07
0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00

 อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 40 38 21 19
28 12 27 11 16 5 15 4

ร้ิอยละเที่่ยบกับจำำานวน
แพที่ย์ 

เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 

1.33 1.28 0.70 0.64
0.93 0.40 0.91 0.37 0.54 0.17 0.50 0.13

 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 6 6 4 5
3 3 3 3 1 3 2 3

ร้ิอยละเที่่ยบกับจำำานวน
แพที่ย์ 

เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 

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

จำำานวนแพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ คน 10,022 9,550 8,466 9,071
5,450 4,572 5,168 4,382 4,621 3,845 4,789 4,282

ริ้อยละ 54.38 45.62 54.12 45.88 48.39 40.26 52.79 47.21
 ป็ริะเที่ศไที่ย คน 9,963 9,503 8,419 9,021

5,401 4,562 5,132 4,371 4,581 3,838 4,746 4,275
ริ้อยละเที่ย่บกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
99.41 99.51 99.44 99.45

53.89 45.52 53.74 45.77 54.11 45.33 52.32 47.13
 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 841 703 371 381

377 464 325 378 175 196 197 184
ริ้อยละเที่่ยบกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
8.39 7.36 4.38 4.20

3.76 4.63 3.40 3.96 2.07 2.32 2.17 2.03
 อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 7,444 7,096 6,324 6,907

3,826 3,618 3,607 3,489 3,202 3,122 3,349 3,558
ริ้อยละเที่่ยบกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
74.28 74.30 74.70 76.14

38.18 36.10 37.77 36.53 37.82 36.88 36.92 39.22
 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 1,678 1,704 1,724 1,733

1,198 480 1,200 504 1,204 520 1,200 533
ริ้อยละเที่่ยบกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
16.74 17.84 20.36 19.10

11.95 4.79 12.57 5.28 14.22 6.14 13.23 5.87
 กัมพช้า คน 59 47 47 50

49 10 36 11 40 7 43 7
ร้ิอยละเที่่ยบกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
0.59 0.49 0.56 0.55

0.49 0.10 0.38 0.12 0.47 0.08 0.47 0.08
 อายุน้อยกว่า 30 ป็ี คน 1 1 1 0

1 0 1 0 1 0 0 0
ร้ิอยละเที่ย่บกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
0.01 0.01 0.01 0.00

0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
 อายุริะหว่าง 30 - 50 ป็ี คน 49 40 40 44

41 8 30 10 34 6 38 6
ร้ิอยละเที่่ยบกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
0.49 0.42 0.47 0.49

0.41 0.08 0.31 0.10 0.40 0.07 0.42 0.07
 อายุมากกว่า 50 ป็ี คน 9 6 6 6

7 2 5 1 5 1 5 1
ร้ิอยละเที่่ยบกับจำำานวน

แพที่ย์ไม่เต็มเวลาที่ั�งหมดุ 
0.09 0.06 0.07 0.07

0.07 0.02 0.05 0.01 0.06 0.01 0.06 0.01
401-1 การจ�างงานแพัที่ย์

อัตริาการิจำ้างงาน
แพที่ย์เต็มเวลา

คน 373 252 239 256
184 189 116 136 115 124 136 120

ร้ิอยละเที่่ยบกับ
แพที่ย์เต็มเวลา

ที่ั�งหมดุ

12.38 8.46 8.02 8.60
6.11 6.27 3.89 4.56 3.86 4.56 4.57 4.03

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)156



อำาช่ว่อำนามัยและคัวามปีลอำดำภัย

GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย 2562 2563 2564 2565

403-9 การิบาดุเจำ็บจำากการิที่ำางาน  
403-9 พนักงาน  
403-9 จำำานวนผู้้้เสิ่ยช่วิตที่ั�งหมดุ ริาย 0 0 0 0 
403-9 อัตริาการิเสิ่ยช่วิต ริายต่อ 1,000,000 ชั�วโมงการิที่ำางาน 0 0 0 0
403-9 จำำานวนการิบาดุเจำ็บจำากการิที่ำางานที่่�สิ่งผู้ลกริะที่บริุนแริง ริาย 0 0 0 16
403-9 อัตริาการิบาดุเจ็ำบจำากการิที่ำางานที่่�สิ่งผู้ลกริะที่บรุินแริง ริายต่อ 1,000,000 ชั�วโมงการิที่ำางาน 0 0 0 0.20
403-9 จำำานวนผู้้้บาดุเจ็ำบจำากการิที่ำางานที่่�ม่การิบันที่่กที่ั�งหมดุ ริาย 478 345  296   382
403-9 อัตริาการิบาดุเจ็ำบจำากการิที่ำางานที่่�ม่การิบันที่่กที่ั�งหมดุ  ริายต่อ 1,000,000 ชั�วโมงการิที่ำางาน 8.69 6.98  6.02 4.89
403-9 ผู้้้ริับเหมา 
403-9 จำำานวนผู้้้เสิ่ยช่วิตที่ั�งหมดุ  ริาย 0 0 0 0
403-9 อัตริาการิเสิ่ยช่วิต ริายต่อ 1,000,000 ชั�วโมงการิที่ำางาน 0 0   0 0
403-9 จำำานวนการิบาดุเจำ็บจำากการิที่ำางานที่่�ส่ิงผู้ลกริะที่บริุนแริง ริาย 0 0 0 12
403-9 อัตริาการิบาดุเจ็ำบจำากการิที่ำางานที่่�สิ่งผู้ลกริะที่บรุินแริง ริายต่อ 1,000,000 ชั�วโมงการิที่ำางาน 0 0 0 0.80
403-9 จำำานวนผู้้้บาดุเจ็ำบจำากการิที่ำางานที่่�ม่การิบันที่่กที่ั�งหมดุ ริาย 54  34  43 41
403-9 อัตริาการิบาดุเจ็ำบจำากการิที่ำางานที่่�ม่การิบันที่่กที่ั�งหมดุ ริายต่อ 1,000,000 ชั�วโมงการิที่ำางาน 3.92  2.64  3.43 2.73
403-10 การิเจำ็บป็่วยและโริคจำากการิที่ำางาน 
403-10 พนักงาน
403-10 จำำานวนผู้้้เสิ่ยช่วิตที่ั�งหมดุ ริาย  0  0  0 0

403-10 จำำานวนกริณ่ที่ั�งหมดุของการิเจำ็บป็่วยที่่�เก่�ยวข้องกับการิที่ำางานที่่�บันที่่ก
ไดุ้ ริาย 2 0  4 7

403-10 ผู้้้ริับเหมา 
403-10 จำำานวนผู้้้เสิ่ยช่วิตที่ั�งหมดุ ริาย  0   0  0 0
403-10 จำำานวนกริณท่ี่ั�งหมดุของการิเจำบ็ป่็วยที่่�เก่�ยวข้องกบัการิที่ำางานที่่�บันที่ก่ไดุ้ ริาย  10  3  1 0

GRI 
Standard ข�อำมล้การดำำาเนินงาน หน่วย

2562 2563 2564 2565
เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง เพัศชาย เพัศหญ่ิง

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 370 246 233 254
184 186 112 134 111 122 134 120

ร้ิอยละเที่่ยบกับการิ
จำ้างแพที่ย์เต็มเวลา

ที่ั�งหมดุ

99.20 97.62 97.49 99.22
49.33 49.87 44.44 53.17 46.44 51.05 52.34 46.88

กัมพ้ชา คน 3 6 6 2
0 3 4 2 4 2 2 0

ริ้อยละเที่่ยบกับการิ
จ้ำางแพที่ย์เต็มเวลา

ที่ั�งหมดุ

0.80 2.38 2.51 0.78
0.00 0.80 1.59 0.79 1.67 0.84 0.78 0.00

การอำอำกจากงานขอำงแพัที่ย์
อัตริาการิออกจำากงาน
ของแพที่ย์เต็มเวลา
ที่ั�งหมดุ

คน 255 281 231 235
156 99 156 125 125 106 116 119

ร้ิอยละเที่่ยบกับแพที่ย์
เตม็เวลาที่ั�งหมดุ

8.46 9.43 7.75 7.89
5.18 3.29 5.23 4.19 4.19 3.56 3.90 4.00

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 247 261 227 233
148 99 145 116 121 106 115 118

ร้ิอยละเที่่ยบกับ
แพที่ย์ 

ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

96.86 92.88 98.27 99.16
58.04 38.82 51.60 41.28 52.38 45.89 48.94 50.21

กัมพช้า คน 8 20 4 2
8 0 11 9 4 0 1 1

ร้ิอยละเที่่ยบกับ
แพที่ย์ 

ที่่�ออกจำากงานที่ั�งหมดุ

3.14 7.12 1.73 0.84
3.14 0.00 3.91 3.20 1.73 0.00 0.42 0.42

อัตริาการิออกจำากงาน
โดุยสิมัคริใจำของแพที่ย์
เต็มเวลาที่ั�งหมดุ

คน 248 247 226 234
149 99 138 109 123 103 116 118

ร้ิอยละเที่ย่บกับแพที่ย์
เตม็เวลาที่ั�งหมดุ

8.24 8.93 7.58 7.86
4.95 3.29 5.00 3.93 4.13 3.46 3.90 3.96

ป็ริะเที่ศไที่ย คน 240 247 222 232
141 99 138 109 119 103 115 117

ร้ิอยละเที่่ยบกับ
แพที่ย์ 

ที่่�ออกจำากงาน 
โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

94.12 87.90 96.10 98.72
55.30 38.82 49.11 38.79 51.52 44.59 48.94 49.79

กัมพช้า คน 8 19 4 2
8 0 11 8 4 0 1 1

ร้ิอยละเที่่ยบกับ
แพที่ย์

ที่่�ออกจำากงาน 
โดุยสิมัคริใจำที่ั�งหมดุ

3.14 6.76 1.73 0.84
3.14 0.00 3.91 2.85 1.73 0.00 0.42 0.42

401-1 การฝึึกอำบรมแพัที่ย์
จำำานวนหน่วยกิตการิฝึึกอบริมเฉล่�ยต่อคน
ของแพที่ย์ 

จำำานวนหน่วยกิตเฉล่�ยต่อ
คนต่อปี็

32 29 33 44.5
31 33 29 29 32 34 43.4 45.6

เป้็าหมาย
จำำานวนหน่วยกิต
เฉล่�ยต่อคนต่อป็ี

20 20 20 20

ระดำับคัวามผู้ก้พัันขอำงแพัที่ย์
ริะดุับความผู้ก้พัน
ของแพที่ย์

ร้ิอยละริะดัุบความผู้้กพัน
ของแพที่ย์

81.20 82.36 83.76 84.14
81.71 80.66 83.06 81.66 84.27 83.25 84.44 83.84

ร้ิอยละเป็้าหมาย 81.00 82.00 83.00 84.00
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GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย 2562 2563 2564 2565

การปล่อำยก๊าซเรือำนกระจก

การิป็ล่อยก๊าซึ่เรืิอนกริะจำก (Scope 1+2) ตันคาริ์บอนไดุออกไซึ่ดุ์เที่ย่บเที่่า 109,173.75 104,150.45 104,610.25 242,540.83

305-1 การิป็ล่อยก๊าซึ่เรืิอนกริะจำกที่างตริง (Scope 1) ตันคาริ์บอนไดุออกไซึ่ดุ์เที่ย่บเที่่า 9,083.30 7,717.09 8,674.20 33,688.43

305-1 การิป็ล่อย CO2 ที่างช่วภาพที่ั�งหมดุ ตันคาริ์บอนไดุออกไซึ่ดุ์เที่ย่บเที่่า 0.00 0.00 0.00 475.15

305-2 การิป็ล่อยก๊าซึ่เรืิอนกริะจำกที่างอ้อม (Scope 2) location-based  ตันคาริ์บอนไดุออกไซึ่ดุ์เที่ย่บเที่่า 100,090.45 96,433.36 95,936.05 208,852.40

305-2 การิป็ล่อยก๊าซึ่เรืิอนกริะจำกที่างอ้อม (Scope 2) market-based*  ตันคาริ์บอนไดุออกไซึ่ดุ์เที่ย่บเที่่า 100,090.45 96,433.36 95,936.05 208,852.40

ความเข้มข้นของการิป็ล่อยก๊าซึ่เริือนกริะจำกต่อริายไดุ้ ตันคาริ์บอนไดุออกไซึ่ดุ์เที่ย่บเที่่า
ต่อล้านบาที่ 1.19 1.46 1.38 2.61

พัลังงาน

302-1 ป็ริิมาณการิใช้พลังงานที่ั�งหมดุ กิกะจำ้ล 725,826.33 701,586.52 700,031.93 1,789,482.45

302-1 ป็ริิมาณการิใช้พลังงานที่่�ใช้แล้วหมดุไป็ กิกะจำ้ล 4,536.23 4,373.69 2,361.79 261,801.00

302-1 ป็ริิมาณการิใช้พลังงานไฟื้ฟื้้า กิกะจำ้ล 720,795.40 694,459.06 690,877.75 1,501,633.56

302-1 ป็ริิมาณการิใช้พลังงานหมุนเว่ยน กิกะจำ้ล 494.70 2,753.77 6,792.38 26,047.88

302-3 ความเข้มของการิใช้พลังงานต่อหน่วยริายไดุ้ กิกะจำล้ต่อล้านบาที่ 7.94 9.81 9.25 19.25

ต้นทุี่นริวมของการิใช้พลังงาน ล้านบาที่ 739.64 703.95 701.70 2,309.11

นำ�า 

303-5 ป็ริิมาณการิใช้นำ�าริวมจำากทีุ่กพื�นที่่� ลก้บาศก์เมตริ 530,108.86 473,052.04 472,427.49 753,965.62 

ป็ริิมาณการิใช้นำ�าที่ั�งหมดุจำากทีุ่กพื�นที่่�ที่่�ม่ความเคริ่ยดุจำากนำ�า ลก้บาศก์เมตริ 11,578.20 11,115.80 11,108.80  50,654.28 

302-3 ป็ริิมาณนำ�าจำากภายนอกริวมทีุ่กแหล่งนำ�า ลก้บาศก์เมตริ 2,777,650.95 2,494,338.96 2,462,513.42 3,625,977.12  

ป็ริิมาณนำ�าจำากภายนอกแบ่งตามป็ริะเภที่แหล่งนำ�า   ล้กบาศก์เมตริ 2,719,759.95 2,438,759.96 2,406,969.42  3,375,319.12

นำ�าผู้ิวดุิน  

- นำ�าจำืดุ (TDS≤1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 4,903.00 

- นำ�าอื�นๆ (TDS>1,000 mg/L) ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 0.00

นำ�าใต้ดุิน

- นำ�าจำืดุ (TDS≤1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 195,510.25   179,531.20   194,295.90   185,132.10

- นำ�าอื�นๆ (TDS>1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 0.00

นำ�าที่่�ซึ่ื�อจำากภายนอก 

- นำ�าจำืดุ (TDS≤1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 2,524,249.70 2,259,228.76 2,212,673.52  3,185,284.02

- นำ�าอื�นๆ (TDS>1,000 mg/L)   ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 0.00

ป็ริิมาณนำ�าจำากภายนอกจำากพื�นที่่�ที่่�ม่ความเคริย่ดุนำ�า ล้กบาศก์เมตริ 57,891.00 55,579.00  55,544.00  250,658.00 

นำ�าที่่�ซึ่ื�อจำากภายนอก 

- นำ�าจำืดุ (TDS≤1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 57,891.00  55,579.00  55,544.00   250,658.00

- นำ�าอื�นๆ (TDS>1,000 mg/L) ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 0.00

303-4 ป็ริิมาณนำ�าที่ิ�ง  ล้กบาศก์เมตริ 2,235,963.89 2,010,171.12 1,978,977.13 2,872,011.50 

ป็ริิมาณนำ�าที่ิ�งแบ่งตามแหล่งที่่�ป็ล่อย    ล้กบาศก์เมตริ 2,189,651.09 1,965,707.92 1,934,541.93 2,672,007.78

นำ�าผู้ิวดุิน  

- นำ�าจำืดุ (TDS≤1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 2,189,651.09 1,965,707.92 1,934,541.93 2,645,489.78

- นำ�าอื�นๆ (TDS>1,000 mg/L) ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00  0.00  

ผู้้้ริับบริิการิ (บุคคลที่่�สิาม) 

- นำ�าจำืดุ (TDS≤1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 26,518.00

- นำ�าอื�นๆ (TDS>1,000 mg/L) ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 0.00

ป็ริิมาณนำ�าที่ิ�งที่ั�งหมดุไป็ยังพื�นที่่�ที่่�ม่ความเคริ่ยดุนำ�า ล้กบาศก์เมตริ 46,312.80 44,463.20 44,435.20 200,003.72  

นำ�าผู้ิวดุิน  

- นำ�าจำืดุ (TDS≤1,000 mg/L)  ล้กบาศก์เมตริ 46,312.80 44,463.20 44,435.20 200,003.72 

- นำ�าอื�นๆ (TDS>1,000 mg/L) ล้กบาศก์เมตริ 0.00 0.00 0.00 0.00

ความเข้มของการิใช้นำ�าต่อริายไดุ้ ลก้บาศก์เมตริต่อล้านบาที่ 5.93 6.77 6.39 8.11

ขอำงเส่ย

306-3 ป็ริิมาณของเสิ่ยที่ั�งหมดุ ตัน 9,602.80 7,863.84 9,047.98 13,228.43 

ป็ริิมาณของเสิ่ยอันตริาย ตัน 2,627.13 2,260.10 3,127.06 5,293.39 

ป็ริิมาณของเสิ่ยไม่อันตริาย ตัน 6,975.67 5,603.73 5,920.92 7,935.04 

306-4 ป็ริิมาณของเสิ่ยที่่�แยกออกจำากการิกำาจัำดุที่ั�งหมดุ ตัน 1,373.42 1,119.82 1,470.50 1,978.96 

ป็ริิมาณของเสิ่ยอันตริายที่่�แยกออกจำากการิกำาจำัดุ ตัน 43.23 19.78 7.40 35.17 

ป็ริิมาณของเสิ่ยอันตริายที่่�แยกออกจำากการิกำาจำัดุภายในพื�นที่่� ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิใช้ซึ่ำ�า ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิใช้ใหม่ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การินำากลับมาใช้ป็ริะโยชน์อื�นๆ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้ลการดำำาเนินงานดำ�านสิ�งแวดำล�อำม 

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)158



GRI 
Standard ข�อำม้ลการดำำาเนินงาน หน่วย 2562 2563 2564 2565

ป็ริิมาณของเสิ่ยอันตริายที่่�แยกออกจำากการิกำาจำัดุภายนอกพื�นที่่� ตัน 43.23 19.78 7.40 35.17 

- การิใช้ซึ่ำ�า ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิใช้ใหม่ ตัน 43.23 19.78 7.40 35.17 

- การินำากลับมาใช้ป็ริะโยชน์อื�นๆ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

ป็ริิมาณของเสิ่ยไม่อันตริายที่่�กำาจำัดุ ตัน 1,330.19 1,100.04 1,463.10 1,943.79 

ป็ริิมาณของเสิ่ยไม่อันตริายที่่�แยกออกจำากการิกำาจัำดุภายในพื�นที่่� ตัน 1.70 1.35 1.30 49.21

- การิใช้ซึ่ำ�า ตัน 1.54 1.19 1.30 0.00

- การิใช้ใหม่ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การินำากลับมาใช้ป็ริะโยชน์อื�นๆ ตัน 0.16 0.16 0.00 49.21

ป็ริิมาณของเสิ่ยไม่อันตริายที่่�แยกออกจำากการิกำาจัำดุภายนอกพื�นที่่� ตัน 1,328.49 1,098.69 1,461.80 1,894.58

- การิใช้ซึ่ำ�า ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิใช้ใหม่ ตัน 738.78 620.83 638.90 1,786.44

- การินำากลับมาใช้ป็ริะโยชน์อื�นๆ ตัน 589.71 477.86 822.90 108.14

306-5 ป็ริิมาณของเสิ่ยที่่�นำาไป็กำาจำัดุที่ั�งหมดุ ตัน 8,229.38 6,744.01 7,577.48 11,249.47

ป็ริิมาณของเสิ่ยอันตริายที่่�นำาไป็กำาจำัดุ ตัน 2,583.90 2,240.32 3,119.66 5,258.22

ป็ริิมาณของเสิ่ยอันตริายที่่�นำาไป็กำาจำัดุภายในพื�นที่่� ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิเผู้าเพื�อเอาพลังงาน ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิเผู้าที่ำาลายโดุยไม่ไดุ้พลังงาน ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิฝัึงกลบ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิกำาจำัดุโดุยการิที่ำาลายอื�นๆ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

ป็ริิมาณของเสิ่ยอันตริายที่่�นำาไป็กำาจำัดุนอกพื�นที่่� ตัน 2,583.90 2,240.32 3,119.66 5,258.22

- การิเผู้าเพื�อเอาพลังงาน ตัน 0.00 0.00 0.00 176.94

- การิเผู้าที่ำาลายโดุยไม่ไดุ้พลังงาน ตัน 2,575.37 2,234.84 3,114.36 5,070.01

- การิฝัึงกลบ ตัน 8.53 5.49 5.30 11.27

- การิกำาจำัดุโดุยการิที่ำาลายอื�นๆ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

ป็ริิมาณของเสิ่ยไม่อันตริายที่่�นำาไป็กำาจำัดุ ตัน 5,645.49 4,503.69 4,457.82 5,991.25

ป็ริิมาณของเสิ่ยไม่อันตริายที่่�นำาไป็กำาจำัดุภายในพื�นที่่� ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิเผู้าเพื�อเอาพลังงาน ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิเผู้าที่ำาลายโดุยไม่ไดุ้พลังงาน ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิฝัึงกลบ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

- การิกำาจำัดุโดุยการิที่ำาลายอื�นๆ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

ป็ริิมาณของเสิ่ยไม่อันตริายที่่�นำาไป็กำาจำัดุภายนอกพื�นที่่� ตัน 5,645.49 4,503.69 4,457.82 5,991.25

- การิเผู้าเพื�อเอาพลังงาน ตัน 396.81 345.78 398.80 552.25

- การิเผู้าที่ำาลายโดุยไม่ไดุ้พลังงาน ตัน 863.58 748.33 717.82 404.91

- การิฝัึงกลบ ตัน 4,385.10 3,409.58 3,341.20 5,034.09

- การิกำาจำัดุโดุยการิที่ำาลายอื�นๆ ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

ความเข้มข้นของป็ริิมาณของเสิ่ยต่อริายไดุ้ ตันต่อล้านบาที่ 0.11 0.11 0.12 0.14

Remark: 
*The organization only uses the electricity from the national grid mix. The grid emission factor from national grid mixed is used to calculate the emission under scope 2.  
The organization does not have the contractual instrument with any parties on market-based energy indirect scope 2 at the time of report.
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GRI Content Index

GRI 
Standard Disclosure Location Omission/Remark

General Disclosures

GRI 2: General Disclosures 
2021

2-1 Organizational details 9-10

2-2 Entities included in the organization’s sustainability 
reporting 

149

2-3 Reporting period, frequency and contact point 13

2-4 Restatements of information 13, 51, 52, 149

2-5 External assurance 162

2-6 Activities, value chain and other business relationships 12, 77 BDMS Sustainability Report will be proceed an external assurance in the 
future. See further details on www.bdms.co.th/sustainability

2-7 Employees 151-155

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 21, 23 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 

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 25-32, 57, 64, 66-67, 
79, 91, 95, 129

See further details of each policy at https://investor.bangkokhospital.
com/en/corporategovernance; 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 30-31

2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns 30-31 

2-27 Compliance with laws and regulations 32, 66-67

2-28 Membership associations 11

2-29 Approach to stakeholder engagement 51-53

2-30 Collective bargaining agreements 7, 151-155

Material Topics

GRI 3 : Material Topics 
2021

3-1 Process to determine material topics 51-53

3-2 List of material topics 51-53

3-3 Management of material topics See details in each chapter

Service Quality & Patient Safety

GRI 416: Customer Health 
& Safety 2016

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

55

GRI Not Applicable BDMS accreditation result 60

Customer Privacy & Data Security

GRI 418: Customer Privacy 
2016

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

64

Innovation & Partnership

GRI Not Applicable Number of innovation development projects. 71

Supply Chain Management

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

77

GRI 414: Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 77

Customer Relationship Management

GRI Not Applicable % Top Box Score 83

Statement of use  Bangkok Dusit medical Services PLC has reported in accordance with the GRI Standards 
    for the period of 1st January 2022 to 31st December 2022
GRI 1 used   GRI 1 : Foundation 2021
Applicable GRI Sector Standard(s) -

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)160



GRI 
Standard Disclosure Location Omission/Remark

General Disclosures

GRI 2: General Disclosures 
2021

2-1 Organizational details 9-10

2-2 Entities included in the organization’s sustainability 
reporting 

149

2-3 Reporting period, frequency and contact point 13

2-4 Restatements of information 13, 51, 52, 149

2-5 External assurance 162

2-6 Activities, value chain and other business relationships 12, 77 BDMS Sustainability Report will be proceed an external assurance in the 
future. See further details on www.bdms.co.th/sustainability

2-7 Employees 151-155

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 21, 23 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 

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 25-32, 57, 64, 66-67, 
79, 91, 95, 129

See further details of each policy at https://investor.bangkokhospital.
com/en/corporategovernance; 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 30-31

2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns 30-31 

2-27 Compliance with laws and regulations 32, 66-67

2-28 Membership associations 11

2-29 Approach to stakeholder engagement 51-53

2-30 Collective bargaining agreements 7, 151-155

Material Topics

GRI 3 : Material Topics 
2021

3-1 Process to determine material topics 51-53

3-2 List of material topics 51-53

3-3 Management of material topics See details in each chapter

Service Quality & Patient Safety

GRI 416: Customer Health 
& Safety 2016

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

55

GRI Not Applicable BDMS accreditation result 60

Customer Privacy & Data Security

GRI 418: Customer Privacy 
2016

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

64

Innovation & Partnership

GRI Not Applicable Number of innovation development projects. 71

Supply Chain Management

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

77

GRI 414: Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 77

Customer Relationship Management

GRI Not Applicable % Top Box Score 83

GRI 
Standard Disclosure Location Omission/Remark

Employee Health & Safety

GRI 403: Occupational
Health and Safety 2018

403-1 Occupational health and safety management system 89-91

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation

89-91

403-3 Occupational health services 89-91

403-4 Worker participation, consultation, and communication 
on occupational health and safety

89-91

403-5 Worker training on occupational health and safety 92-95

403-6 Promotion of worker health 92-95

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 
safety impacts directly linked by business relationships

92-95

403-9 Work-related injuries 89, 157

403-10 Work-related ill health 157

GRI 406: Non-
discrimination 2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 97

GRI 412: Human Rights 
Assessment 2016

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures

97

Human Capital Development

GRI 401: Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover 153-154

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

153-154

GRI 404: Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 155

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

98

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

105

GRI 405: Diversity and 
Equal Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 151-153

Selling Practices & Product Labeling

GRI 417: Marketing and 
Labeling 2016

417-1 Requirements for product and service information and 
labeling

111-114

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

111

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications

111

Community Engagement & Health Care Accessibility

GRI 201: Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed See Remark See further detail in BDMS website.

Energy and Climate Change Management 

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 158

302-3 Energy intensity 158

GRI 305: Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 158

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 158

305-4 GHG emissions intensity 158

Waste Management  

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts 138-139

306-2 Management of significant waste-related impacts 158-159

306-3 Waste generated 158-159

306-4 Waste diverted from disposal 158-159

306-5 Waste directed to disposal 158-159

Water Stewardship 

GRI 303: Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 143-147

303-2 Management of water discharge-related impacts 143-147

303-3 Water withdrawal 158

303-4 Water discharge 158

303-5 Water consumption 158

161ภาคผนวก



การรับรอำงจากหน่วยงานภายนอำก

รายงานการพัฒันาอย่างยั�งยนื ปีี 2565
บริษััท กรงุเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากดัุ (มหาชน)162
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 แบบสำรวจความคิดเห็็นผู้้�อ่่าน

รายงานการพััฒนาอ่ย่างยั�งยืน ประจำปี 2565

บริษััท กรุงเทพัดุสิตเวชการ จำกัด (มห็าชน)

ข้อม้ลจำากแบบสิำาริวจำความคิดุเห็นน่�จำะนำาไป็ใช้ในการิป็รัิบป็รุิงเนื�อหา และริ้ป็แบบ 
การิเปิ็ดุเผู้ยข้อมล้ในริายงานการิพฒันาอย่างยั�งยืน ป็ริะจำำาปี็ 2566 ของ BDMS ต่อไป็
ข้อข้อบพระคุุณสำำาหรับคุวามูร่วมูมูือข้องท่่านเป็็นอย่่างสำูง

กรุณาทำเครื�อ่งห็มาย � ลงในช่อ่ง และแสดงข้�อ่คิดเห็็นข้อ่งท่านลงในช่อ่งว่าง

เพัศ

• ชาย • หญ่ิง • ไม่ต้องการิริะบุ

ระดับการศึกษัา

• ตำ�ากว่าป็ริิญ่ญ่าตริ่ • ป็ริญิ่ญ่าตริ ่ • ป็ริิญ่ญ่าโที่ • สิง้กว่าป็ริิญ่ญ่าโที่

ท่านเป็นผู้้�อ่่านรายงานการพััฒนาอ่ย่างยั�งยืนในกลุ่มใด

• ค้่ค้า • พนักงาน / บุคลากริที่างการิแพที่ย์ • นักเริ่ยน / นักศ่กษัา / สิถืาบันการิศ่กษัา • ลก้ค้า

• ผู้้้ถืือหุ้น / นักลงทีุ่น • หน่วยงานริาชการิ / หน่วยงานภาคริัฐ • พันธุมิตริที่างธุุริกิจำ • อื�น ๆ กริุณาริะบุ ...................

ท่านรับทราบรายงานการพััฒนาอ่ย่างยั�งยืนปี 2565 ข้อ่ง BDMS จากช่อ่งทางใด

• การิป็ริะชุมสิามัญ่ผู้้้ถืือหุ้นป็ริะจำำาป็ี • พนักงานของ BDMS • สิัมมนา / นิที่ริริศการิ / บริริยาย

• เว็บไซึ่ต์ของ BDMS • อื�น ๆ กริุณาริะบุ ......................................................................................................................................

ท่านอ่่านรายงานการพััฒนาอ่ย่างยั�งยืนปี 2565 ข้อ่ง BDMS เพัื�อ่อ่ะไร 

• ริ้้จำัก BDMS • การิศ่กษัา / การิวิจำัย • ป็ริะกอบการิตัดุสิินใจำลงทีุ่น

• เตริ่ยมจัำดุที่ำาริายงานของตนเอง • อื�น ๆ กริุณาริะบุ ....................................................................................................................................

ความสมบ้รณ์และความน่าเชื�อ่ถืือ่ข้อ่งรายงานการพััฒนาอ่ย่างยั�งยืนปี 2565 ข้อ่ง BDMS

 มากท่�สุด มาก ปานกลาง น�อ่ย น�อ่ยมาก
ที่่านเข้าใจำป็ริะเดุ็นสิาริะดุ้านความยั�งยืนของ BDMS เพ่ยงใดุหลังจำากอ่านริายงานแล้ว • • • • •
ผู้ลการิดุำาเนินงานความยั�งยืนสิอดุคล้องตามกลยุที่ธุ์ของ BDMS เพ่ยงใดุ • • • • •
เนื�อหาม่ความเหมาะสิมและน่าเชื�อถืือเพ่ยงใดุ • • • • •
เนื�อหาตริงกับสิิ�งที่่�ที่่านต้องการิที่ริาบเพย่งใดุ • • • • •
กรุณาเลือ่กประเด็นสาระสำคัญด�านความยั�งยืน 3 ประเด็น ท่�เก่�ยวข้�อ่งกับท่าน
โดุยจำัดุลำาดุับความสิำาคัญ่ของป็ริะเดุ็นตั�งแต่ 1 สิำาคัญ่ที่่�สิุดุ 2 สิำาคัญ่ป็านกลาง 3 สิำาคัญ่น้อยที่่�สุิดุ

• การิจำัดุการิห่วงโซึ่่อุป็ที่าน • ความเป็็นส่ิวนตัวและความมั�นคงของข้อม้ล • คุณภาพการิให้บริิการิและความป็ลอดุภัยของผู้้้ป็่วย

• ล้กค้าสิัมพันธุ์ • นวัตกริริมและความริ่วมมือ • การิจำัดุการิขยะและขยะอันตริาย

• การิจำัดุการิพลังงาน • การิจำัดุการินำ�าและนำ�าเสิ่ย • การิจำัดุการิการิเป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภ้มิอากาศ

• สิ่วนริ่วมกับชุมชนและการิเข้าถื่งบริิการิที่างการิแพที่ย์ • แนวป็ฏิิบัติการิดุ้านการิขายและการิติดุฉลาก • การิจำ้งใจำและริักษัาบุคลากริ

• การิพัฒนาบุคลากริ • แนวป็ฏิิบัติดุ้านแริงงานและสิทิี่ธิุมนุษัยชน • สิุขภาพและความป็ลอดุภัยของบุคลากริ

• อื�น ๆ กริุณาริะบุ ...........................................................................................................................................................................................................................................

ท่านคิดว่าเนื�อ่ห็ารายงานครอ่บคลุมประเด็นสาระสำคัญด�านความยั�งยืนข้อ่ง BDMS ห็รือ่ไม่

• คริอบคลุม • ไม่คริอบคลุม
หากท่ี่านคิดุว่าไม่คริอบคลุม โป็ริดุริะบุป็ริะเดุ็นที่่�ควริเพิ�มเติม
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

กรุณาระบุข้�อ่เสนอ่แนะเพัื�อ่นำไปปรับปรุงรายงานการพััฒนาอ่ย่างยั�งยืนฉบับต่อ่ไป

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

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

ข้�อ่คิดเห็็นอ่ื�น ๆ ในการบริห็ารจัดการความยั�งยืนข้อ่ง BDMS 

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

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

BDMS ข้อ่ข้อ่บคุณอ่ย่างส้งสำห็รับความร่วมมือ่ข้อ่งท่าน



บริิษััท กริุงเทพดุุสิิตเวชการิ จำำากัดุ (มหาชน)
ฝ่่ายปฏิิบััติิการความยั�งยืนองค์กรและการจััดการนวัติกรรม 
ชัั้�น 7 อาคาร E เลขที่่� 2 ซอยศููนย์วิจััย 7 ถนนเพชั้รบุัร่ติัดใหม่
แขวงบัางกะปิ เขติห้วยขวาง กรุงเที่พมหานคร 10310

Email : bdmscsd@bdms.co.th

Overseas

“กรุณาพับัติามรอยปรุ และส่่งกลับัโดยไม่ต้ิองติิดติราไปรษณ่ยากร”

ใบอนุญาติเลขที่่� ปีน.(น)/3789 ปีณศ.ลาดืพิ่รื้าวั

ถ้้าฝากิสั่่งในปีรืะเที่ศไม่ติ้องผน่กิติรืาไปีรืษณ่ยากิรื
บัริการธุุรกิจัติอบัรับั

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปีี 2565 
บริษััท กรุงเทพัดุุสิิตเวชการ จำำากัดุ (มหาชน)

นวัตกริริมก้าวไกล ใสิ่ใจำอย่่างย่ั�งยื่น






