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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะเครือข่ายทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในภูมิภาค ด้วยจ�านวนโรงพยาบาล
ในเครือทั้งหมด 45 แห่ง เราตระหนักถึงบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยให้เติบโตและเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดีของประเทศ   

สารจากประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

นายแพทย์ปราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บรหิารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
กระบวนการด�าเนินธุรกิจในหลายด้านอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น
ส�าคัญ ด้วยแนวทางการด�าเนินงานของเครือ BDMS ที่ค�านึงถึง 
ผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่ม บรษิทัจงึได้วางแนวทางในการพฒันาให้เป็น
องค์กรแห่งความยั่งยืนและมุ่งผลส�าเร็จของงานเป็นส�าคัญ โดย 
มุ่งเน้นการพฒันาใน 2 ด้าน คอื

ด้านความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ 
เครือ BDMS เชื่อมั่นว่า การให้บริการที่มีมาตรฐานและ

ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ในทุกมิต ิ 
ถอืเป็นหวัใจหลกัที่ส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิโรงพยาบาล  นอกจาก
ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นน�าเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาลของเครือ BDMS  ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลแล้ว  
ในด้านกระบวนการท�างานภายในองค์กร เรายังได้สร้างโครงการ  
“Check us” และ “Stop the Line” สองกลไกส�าคัญเพื่อสร้าง
วฒันธรรมแห่งความปลอดภยัในองค์กร หรอื “A Culture of Safety” 
ซึ่ง BDMS ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนื่องนบัจากปี 2553 เพื่อให้ผู้รบั
บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและ
ปลอดภยั  ซึ่งจะน�าไปสู่ความเชื่อมั่นและการเตบิโตอย่างยั่งยนืของ
ธรุกจิตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีทกุภาคส่วน   

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัมุง่มั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ  ให้กบัสงัคมครอบคลมุในทกุมติทิี่

เกี่ยวข้องกบัสขุภาพ ไม่ว่าจะเป็นในภาวะเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ ที่ต้องการ
ให้บริการทางการแพทย์โดยเร่งด่วน บริษัทก็มีโครงการให้บริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือ Bangkok Emergency Medical System 
(BES) ให้บรกิารแก่ผู้ประสบอบุตัเิหตหุรอืเจบ็ป่วยฉกุเฉนิครอบคลมุ
ในทกุพื้นที่ของกรงุเทพและในภมูภิาคตา่งๆ ใหบ้รกิารขอ้มลูสขุภาพ
แก่สังคม ผ่านทางเวบไซต์โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลใน
เครอื BDMS และผ่านทางนติยสาร Health Bring Wealth รวมถงึ
รายการสุขภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เช่น รายการสนุกกับ
สุขภาพและรายการสุขใจใกล้หมอ เป็นต้น และอีกหนึ่งโครงการ
แห่งความภูมใิจ เครอื BDMS ได้ร่วมกบัคณะสงฆ์ และส่วนราชการ
บริหารท้องถิ่นของมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ก่อตั้งโรงพยาบาลตา “Shwe Yatu Tipitaka Cakkhupala Eye Hospital” 
ที่ มณัฑะเลย์ เพื่อให้บรกิารตรวจรกัษาโรคตา โดย BDMS ได้มคีวาม
ร่วมมอืกบั Oregon Health and Science University (OHSU) ในการ

ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาส�าหรับผู้ป่วยต้อกระจก โดยทีมจักษุแพทย์
จากทั้งสองสถาบนั 

นอกจากนี้บรษิทัยงัได้จดัตั้ง “โครงการ Neighborhood Club”  เพื่อ
ดแูล ประสานงาน และตดิต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกบัเพื่อนบ้านใน
ชมุชนบรเิวณโดยรอบ  ตลอดจนมโีครงการเพื่อสนบัสนนุด้านสขุภาพ 
ช่วยเหลอืสงัคมรวมถงึผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ อาท ิ “โครงการหนึ่งน�้าใจ 
เพื่อหนึ่งชวีติใหม่ สร้างอาคารเรยีนหลงัที่ 12” ณ โรงเรยีนบ้านแม่
สลดิหลวง จงัหวดัตาก โดยเครอืโรงพยาบาลเปาโล ร่วมกบัโครงการ 
Green Health และมูลนธิหินึ่งน�้าใจ  “โครงการ Get & Give” โดย 
โรงพยาบาลบ ี เอน็ เอช  “โครงการผ่าตดัพลกิชวีติ เพื่อชวีติใหม่” 
โดยกองทุนสมิติเวช  ตลอดจนโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเครือ 
BDMS และมูลนธิเิวชดสุติ ในพระอปุถมัภ์ของสมเดจ็พระเจ้าพี่นาง
เธอ กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ มูลนธิฯิ เริ่มจดัท�า “โครงการ
ความฝันไม่มวีนัพกิาร” เพื่อช่วยให้สงัคมตระหนกัว่า คนที่ด้อยโอกาส
หรือพิการก็เป็นคนที่มีคุณค่าในตัว แต่สังคมต้องมีส่วนร่วมในการ
ท�าให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่มีอยู่ในตัว ให้การ
สนบัสนนุและชว่ยให้เขามคีวามมั่นใจหยบิยื่นโอกาส  เพื่อความเท่า
เทยีมกนัของความเป็นมนษุย์

รายงานความยั่งยนืปี 2560 ฉบบันี้ จงึได้น�าเรื่องราวการด�าเนนิ
งานเพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยั หรอื Culture of Safety 
ผ่านโครงการ Check Us และ Stop the Line มาน�าเสนอแก่ท่าน 
เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผูร้บับรกิารและสงัคมในฐานะของผูใ้ห้บรกิารสขุภาพในทกุมติอิย่าง
ยั่งยนื ตลอดรวมถงึโครงการต่างๆ เพื่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและชมุชน 
โดยการเรยีงรอ้ยเรื่องราวผ่านรายงานฉบบันี้ เพื่อแสดงถงึปณธิานที่
จะก้าวเดนิและเตบิโตอย่างมคีณุภาพควบคู่ไปกบัสงัคมไทย เพราะ
เราเชื่อว่าทกุการให้มคีณุค่าเสมอ

 
ในนามบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ผมจึงมี

ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและ
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตลอดจน
การสนบัสนนุให้แพทย์ พยาบาล และบคุลากรในองค์กรของบรษิทั
และบริษัทในเครือทุกคน ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้
บริการอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีความใส่ใจสังคม ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้เสีย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกัน สร้างสรรค์สิ่งที่ดี
ให้กบัสงัคมไทยและสงัคมโลกต่อไป
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Introduction



นับตั้งแต่ พ.ศ. 2515 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เริ่มต้นจาก 
โรงพยาบาลเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยศูนย์วิจัย จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว เราเติบโตขึ้นมา
เป็นเครือข่ายทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่คอยให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนทั้งในและ 
ต่างประเทศ ด้วยวสิยัทศัน์และการท�างานของบคุลากรที่มคีณุภาพท�าให้เราเป็นโรงพยาบาล
ชั้นน�าที่มจี�านวนมากถงึ 45 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลมุพื้นที่ทกุภาคทั่วประเทศไทย ทั้งยงั
ขยายขอบเขตการดูแลไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน 

การให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยอย่างสูงสุดของผู้ป่วย  
ทั้งยังให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ที่ต้องการการดูแลอย่างเอาใจใส่ สิ่งต่างๆ  
ดงักล่าวถอืเป็นหวัใจส�าคญัที่โรงพยาบาลของเราได้ยดึถอืและส่งมอบให้กบัผูใ้ช้บรกิารตลอดมา 
อนึ่ง นอกจากบริการทางการแพทย์แล้ว การท�างานบริการสังคมก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นจะส่ง
มอบให้กบัสงัคมด้วยเช่นกนั ไม่ว่าในภาวะฉกุเฉนิที่ต้องการบรกิารทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน 
การน�าเสนอข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และการท�างานผ่าน
มูลนธิเิวชดสุติ ในพระอปุถมัภ์ของสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยานวิฒันา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร์ ที่มุ้งเน้นการช่วยเหลอืสงัคม และผู้ด้อยโอกาส 

รายงานความยั่งยนืขององค์กร 2560 บรษิทั กรงุเทพฯ  ดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน)  
ฉบับนี้ เป็นปีที่ทางบริษัทตั้งใจน�าผลของสองโครงกา รทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ได้แก่ โครงการ Check Us ซึ่งเริ่มด�าเนนิงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 และ ตามมาด้วยโครงการ 
Stop The Line ที่เริ่มด�าเนินการในปีถัดมา น�าเสนอกับ ผู้อ่าน เพราะเราเชื่อมั่นว่าทั้งสอง
โครงการดงักล่าวจะเป็นสิ่งยนืยนัได้เป็นอย่างดว่ีา บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) 
นั้นต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อทั้งผู้มารับบริการและ ต่อสังคม ในฐานะหน่วยงาน 
ผู้ให้บรกิารด้านสขุภาพในทกุมติอิย่างยั่งยนื

บทน�า



โครงการว่าด้วย
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
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บทบาทและหน้าที่อันแสนส�าคัญของโรงพยาบาลเวลาที่คนไข ้
มาตรวจเพื่อรบัการรกัษา กค็อืการที่สามารถวนิจิฉยัและอธบิายได้ว่า
คนไข้มปัีญหาสขุภาพอย่างไร พร้อมทั้งใหค้วามช่วยเหลอืแนะน�าว่า
คนไข้ควรจะปฏบิตัดิูแลตวัเองอย่างไร ตลอดจนให้การรกัษาเพื่อให้
อาการป่วยไข้นั้นหายขาด หรอือาการดขีึ้น อนัจะยงัมาเพื่อความสขุ
ของผู้ไว้วางใจมาท�าการรักษาไปจนถึงความสุขของคนในครอบครัว
ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ แต่จากปัญหาที่พบและเป็นเกิดขึ้นกับสถาน
พยาบาลทั่วโลก คือเนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลวัน
หนึ่งๆ นั้นมเีป็นจ�านวนมาก และการที่โรงพยาบาลมหีน่วยย่อยต่างๆ 
มากมาย หากไม่มมีาตรการที่ดพีอ กอ็าจจะเกดิความผดิพลาดขึ้น
ได้ สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกดิเป็นความเสี่ยง จนถงึขั้นที่เลวร้ายกค็อืคนไข้
อาจจะถงึแก่ชวีติกไ็ด้ 

ในฐานะที่เป็นสถานพยาบาลชั้นน�า โรงพยาบาลกรุงเทพฯ  จึง
ได้พยายามที่จะสร้าง ‘วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยขึ้นม า’ โดย
คดิค้น 2 กลไกส�าคญัขึ้นมาเกดิเป็นโครงการ ‘Check Us ’ ตามมา
ด้วยโครงการ ‘Stop The Line’  ซึ่งนอกจากเพื่อการันตีว่าผู้ป่วย
จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว ยังเป็นการสร้างมา ตรฐานความ
ปลอดภยัให้เกดิขึ้นด้วย 

แนวคิดของโครงการ ‘Check Us’
ในการท�างานกันระหว่างบุคลากรภายในโรงพยาบาลแม้จะมี

ความระมดัระวงักนัเป็นพื้นฐานอยูแ่ล้ว แต่บ่อยครั้งที่พบว่าความผดิ
พลาดนั้นเกดิจากการสื่อสารที่ผดิพลาด ซึ่งอาจจะเกดิจากการที่ท�า
อะไรไปด้วยความเคยชนิ จนหลงลมืรายละเอยีดบางอย่างไป ในส่วน
นี้โครงการ Check Us ได้ถอืก�าเนดิขึ้นมา เพื่อที่จะสื่อสารกบัคนไข้
ว่า เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของตัวคนไข้เองแล้ว 
เขาสามารถที่จะสอบถามหรือทักท้วงพนักงานของทางโรงพยาบาล
ได้ หรือถ้ามีอะไรที่ต้องการค�าอธิบายก็สามารถสอบถามได้ ตั้งแต่
เรื่องเลก็ๆ น้อยๆ ไปจนถงึเรื่องใหญ่ๆ

ในโครงการ Check Us นี้มีอยู่ 6 เรื่องที่เลือกมาท�า ได้แก่ 
1.การดูแลตัวผู้ป่วยถูกคน โดยใช้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ ชื่อนามสกุล 

อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ 
2. การสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น หากมผีลตรวจ หรอืผล

เอกซ์เรย์ ฯลฯ  ที่ต้องการให้แพทย์อธบิายกส็ามารถถามได้  
3. การได้รบัยาอย่างปลอดภยั 
4.ได้รบัการผ่าตดัถูกคน และถูกต�าแหน่ง
5.ปลอดภยัจากการตดิเชื้อ 
6.ปลอดภยัจากการลื่น พลดัตก หกล้ม  

Check Us และ Stop The Line
สองกลไกส�าคัญ เพ่ือสร้าง ‘วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย’

ซึ่งทั้งหมดกเ็ป็นการสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนกัรู้ (Awareness) 
ให้กบัคนไข้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคญั ไม่ว่าจะเป็นการที่ทางโรง
พยาบาลต้องมมีาตรการถามชื่อบ่อยๆ นั่นกเ็พื่อความปลอดภยัของ
ตวัคนไข้เอง และ เขาสามารถที่จะช่วยบคุลากรของโรงพยาบาลที่มี
งานล้นมือเช็กใน เรื่องความปลอดภัยของตัวเขาเองได้ ถ้าคนไข้ไม่
แน่ใจว่าบุคลากร ของเราหลงลืมท�าตามขั้นตอนอะไรไปหรือเปล่า 
หรอืต้องการค�าอธบิายอะไรเพิ่มเตมิกส็ามารถถามเพื่อคลายข้อสงสยั
และความกงัวลใจได้

แนวคิดของโครงการ ‘Stop The Line’ 
ในขณะที่เป้าหมายอนัเป็นหวัใจส�าคญัของ ‘Check US’ นั้นอยู่ที่

การสร้างความตระหนกัรูใ้ห้เกดิขึ้นในหมูค่นไข้ หลงัจากที่ท�าโครงการ
ดงักล่าวขึ้นมาได้สกัระยะ ทางโรงพยาบาลกเ็ริ่มพบว่า หลายๆ เรื่องที่
ท�าอยู่ภายในองค์กรนั้นเป็นการท�า routine หรอืเป็นกจิวตัรจนเคยชนิ 
จนบางทกีซ็�้าซาก ท�าให้บางครั้งเกดิความหละหลวมโดยไม่ตั้งใจใน
หมูผู่ป้ฏบิตังิาน กลายเป็นปัญหาที่มกีารข้ามขั้นตอนไป เช่น ตวัอย่าง
ง่ายๆ คอื เรื่องการล้างมอื ซึ่งบางทคีดิว่า เพิ่งล้างไป ไม่ต้องล้างใหม่
กไ็ด้ การเขยีนใบสั่งยาที่ไม่ครบ หรอืไม่สมบูรณ์ ซึ่งการข้ามขั้นตอน
เลก็ๆ เหล่านี้ รวมไปถงึเรื่องอื่นๆ ฯลฯ อาจเป็นต้นเหตใุห้เกดิความ
ผดิพลาดและเกดิความเสี่ยงขึ้นกบัคนไข้ได้ 

นี่จงึเป็นที่มาของโครงการ ‘Stop The Line’ ที่รณรงค์ให้ทั้งแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ
กนั สามารถที่จะพดู กล่าวเตอืนกนั ถงึความส�าคญัของขั้นตอนเหล่า
นี้ ไปจนถงึขั้นปฏเิสธที่จะด�าเนนิงานต่อ หากไม่มกีารด�าเนนิการขั้น
ตอนที่คดิว่าเปน็ปญัหาให้สมบรูณ์ Stop the Line จงึถอืเป็นโครงการ
ที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรกล้าที่จะพูดหากมีการท�าไม่ถูกขั้น
ตอน ทั้งนี้กเ็พื่อความปลอดภยัสูงสดุของคนไข้นั่นเอง นี่ถอืเป็นการ
เปลี่ยนแปลงความเคยชนิเก่าๆ ให้กลายมาเป็นวฒันธรรมแห่งความ
ปลอดภัยซึ่งบุคลากรทุกคนของทางโรงพยาบาลกรุงเทพฯ สามารถ
ช่วยกนัสร้างให้เกดิขึ้นได้จรงิ

สิ่งดีๆ ที่สังคมจะได้จากโครงการทั้งสอง และการสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพ

โครงการทั้งสอง ทั้ง ‘Check Us’ และ ‘Stop The Line’ เป็นการ
การันตีกับคนไข้ว่าเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด โดยทาง 
โรงพยาบาลของเราใส่ใจถงึความปลอดภยัของคนไข้มาเป็นอนัดบั 1 
ซึ่งเมื่อสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้ใน
โรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว นี่ก็อาจจะเป็นต้นแบบที่สถานพยาบาล
อื่นๆ ได้น�าไปใช้เป็นโมเดล เพื่อที่จะน�าไปใช้สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภยัให้เกดิขึ้นในองค์กร นบัเป็นคณุปูการที่ทางโรงพยาบาลจะ
ได้มอบให้กบัสงัคมโดยแท้
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Check Us

Say what
you concern
บอกกล่าวกับเราว่าคุณกังวลอะไร

1

2

3

4

Act immediately
โดยในทันทีทันใด

Feel free to inform
ขอให้สบายใจที่จะบอก

Engagement
to safety
ร่วมกันสร้าง

ความปลอดภัย
ให้เกิดขึ้น

หลักการ SAFE

จุดประสงค์ของโครงการ Check Us

• ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
• ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับการให้ยาของผู้ป่วย 
• สิ่งต่างๆ ที่สามารถท�าได้เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
• ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจวินิฉัย
• ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ

• ได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยและครอบครัวของคนไข้ 
• เป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย 
• ช่วยลดและป้องกันเคสความผิดพลาดต่างๆ รวมถึงการร้องเรียนของผู้มาใช้บริการ 
• ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล
 (CSI = Customers Satisfactions Index) เพ่ิมขึ้น
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เป้ำหมำยควำมปลอดภัยที่	1	:	
ดูแลผู้ป่วยถูกคน

เนื่องจากคนไข้ที่มาใช้บรกิารของโรงพยาบาลในแต่ละวนันั้นมจี�านวน
มาก การส่งตวัคนไข้ไปท�าการตรวจรกัษายงัแผนกต่างๆ แม้จะด�าเนนิไป
อย่างระมดัระวงัแล้วกต็าม แต่หากไม่มข้ีอก�าหนดหรอืมาตรการที่ชดัเจน 
กอ็าจจะท�าให้เกดิความผดิพลาด จนให้บรกิารหรอืท�าการรกัษาผดิคนได้ 
ซึ่งในอดีตเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วที่มีคนไข้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน 
เคยเข้ามารกัษาในโรงพยาบาลเดยีวกนั และได้เกดิความเข้าใจผดิให้การ
รกัษาคนไข้ผดิราย  ดงันั้น มาตรการอนัเป็นสากลที่จะช่วยป้องกนัได้เป็น
ล�าดบัแรกคอื การยนืยนัตวัผู้ป่วย ว่าเป็นคนคนเดยีวกนัจรงิๆ 

โดยเมื่อผู้ป่วยถูกย้ายมายังแผนกต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียน 
ก่อนที่จะตรวจรักษา เจาะเลือด รับเลือดส่งตรวจ ให้น�้าเกลือ ให้ยา  
ให้เลอืด การเข้าพบแพทย์ การท�าหตัถการต่างๆ ไปจนถงึการช�าระเงนิ 
และรับยา ฯลฯ แพทย์ พยาบาล และพนักงาน จะต้องทวนสอบ  
ชื่อ-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ และอาการเบื้องต้นของคนไข้ก่อนทกุครั้ง 

ในโครงการ Check Us นี้ ทางโรงพยาบาลฯ  ได้พยายามสื่อสารออก
ไปยังสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่อยู่ใน แคมเปญ เพื่อให้คนไข้ทราบว่า  
เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ  และตัวเขาเอ งก็มีสิทธิที่จะทักท้วง และช่วยให้
บุคลากรของโรงพยาบาลฯ สามาร ถท�าหน้าที่ ที่พึงกระท�าได้อย่าง
สมบูรณ์ และที่ส�าคัญที่สุดก็เพื่อความปลอ ดภัยและสวัสดิภาพของตัว
คนไข้เอง  

International Patient Safety Goal No. 1

Identify Patients
Correctly

“แพทย์ พนักงานทวนสอบ ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด
ของท่านก่อนเจาะเลือด ให้ยา ให้น�า้เกลือ และก่อนให้บริการทุกครั้ง
ถ้าพนักงานไม่สอบถาม เราอยากให้คุณถาม”

วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน

1 4 1 5



เนื่องจากสวัสดิภาพของคนไข้นั้นถือเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดอันดับ 1  
ของการให้บริการรักษาของโรงพยาบาล และบางครั้งบางกรณีเร่งด่วน
ที่ต้องรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยสภาวะอันตึงเครียด การสื่อสารที่ไม่
ชัดเจนเพียงพอ ย่อมก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แพทย์ พยาบาล 
รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงต้องสื่อสารต่อกันและกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
วิธีและกระบวนการรักษา ปริมาณการให้ยา ไปจนถึงสิ่งละอันพันละ
น้อยที่จะมผีลให้การรกัษาเกดิประสทิธผิล และสวสัดภิาพของคนไข้ด้วย 

ในโครงการ Check Us นี้ ทางโรงพยาบาลได้พยายามสื่อสารออกไป
ยงัสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่อยู่ในแคมเปญ เพื่อให้คนไข้ทราบว่า หาก
ไม่แน่ใจว่าก่อนที่บคุลากรของทางโรงพยาบาลจะลงมอืปฏบิตักิารรกัษา
ทุกครั้ง ได้มีการทบทวนค�าสั่งการรักษาจากแพทย์หรือไม่ หรือส�าหรับ
ตวัคนไข้เองกต็าม หากไม่เข้าใจเกี่ยวกบัผลการตรวจเลอืด ผลเอก็ซเรย์ 
และผลการตรวจอื่นๆ รวมถงึแนวทางในการรกัษาที่เกี่ยวข้องกบัตัวของ
เขาเอง กม็สีทิธจิะสอบถามเพื่อที่แพทย์และทางโรงพยาบาลจะสามารถ
อธบิายสื่อสารให้คนไข้เข้าใจได้ 

“หากท่านไม่แน่ใจว่าทุกค�าสั่งการรักษา ได้มีการทบทวนค�าสั่ง
จากแพทย์แล้วหรือยัง หรือเมื่อท่านได้รับผลการตรวจเลือด 
ผลเอ็กซเรย์ ผลการตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆ ว่าปกติดีหรือไม่ ฯลฯ 
หรือถ้าท่านสงสัยตรงจุดไหน และต้องการให้แพทย์ผู้ดูแลช่วยอธิบาย 
เราอยากให้คุณถาม”

เป้ำหมำยควำมปลอดภัยที่	2	:	
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	

International Patient Safety Goal No. 2

Improve Effective
Communication
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การให้ยาถอืเปน็หนทางหนึ่งที่ส�าคญัในกระบวนการรกัษา แต่แม้ว่า
การให้ยานั้นจะสามารถช่วยท�าให้อาการของคนไข้ดีขึ้นได้ แต่หากเกิด
เหตกุารณ์ที่ไม่คาดฝันหรอืความผดิพลาดขึ้น เช่น จ่ายยาที่คนไข้แพ้ หรอื
จ่ายยาผดิขนาด แทนที่จะส่งผลดตี่อคนไข้ การให้ยากอ็าจส่งผลร้ายได้
เช่นกนั ทั้งนี้ยาบางชนดิอาจก่อให้เกดิผลข้างเคยีงกบัคนไข้ด้วย จงึเป็น
เรื่องจ�าเป็นที่ต้องแจ้งให้คนไข้ทราบถงึผลข้างเคยีงดงักล่าว

ในโครงการ Check Us นี้ ทางโรงพยาบาลได้สื่อสารออกไปยังสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่อยูใ่นแคมเปญ เพื่อให้บคุลากรตระหนกัถงึความ
ส�าคญัของกระบวนการนี้ และให้คนไข้ทราบว่า ก่อนที่จะจ่ายยา เภสชักร 
หมอ และพยาบาล นอกจากจะต้องยนืยนัตวัคนไข้ให้ถูกคนแล้ว ถาม
คนไข้ก่อนว่า มปีระวตักิารแพ้ยาอะไรหรอืไม่ พร้อมทั้งระบใุห้ข้อมูลเกี่ยว
กบัวธิ ี และปรมิาณการรบัประทานยาที่ถูกต้องของยาแต่ละตวั รวมถงึ
แจ้งเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาแต่ละตัว และข้อควรปฏิบัติในการรับ
ประทาน ทั้งนี้นอกจากเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาอย่างสูงสุด
แล้ว ยงัเพื่อความปลอดภยัของตวัคนไข้เองอกีด้วย 

“แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ได้แจ้งให้ท่านทราบ
ก่อนให้ยาทุกครั้งว่า ยาที่ท่านได้รับเป็นยาอะไร มีข้อบ่งใช้
และมีผลข้างเคียงอะไร ถ้าไม่มีการบอก เราอยากให้คุณถาม”

International Patient Safety Goal No. 3

Improve the safety 
Of high-alert 
Medications

เป้ำหมำยควำมปลอดภัยที่	3	:	
ได้รับยาอย่างปลอดภัย	

วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน
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เพื่อลดข้อผิดพลาดในการผ่าตัด อันจะก่อให้เกิดอันตรายและ
ความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ต่อร่างกายของคนไข้ รวมถึงท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อภาพลักษณ์ คุณภาพในการให้การรักษาและบริการของ
โรงพยาบาล ทั้งนี้สิ่งส�าคัญที่สุดคือเพื่อสวัสดิภาพของตัวคนไข้เอง  
จงึเป็นการสมควรและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�า Surgical Safety Checklist 
เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ที่อาจเกดิขึ้นจากการท�าการผ่าตดัผดิคนหรอื
ผดิต�าแหน่ง 

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าความผดิพลาดเช่นนี้จะไม่เกดิขึ้น จงึต้องมรีะบบ
ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย โดยในขั้นตอนก่อนการลงมือผ่าตัด ทีม
แพทย์จะต้องยนืยนัตวัผู้ป่วย ท�าเครื่องหมายต�าแหน่งที่ถูกต้องของข้าง
ที่จะผ่าตัดบนร่างกายของคนไข้ ในขณะที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่ รวมถึง 
ขั้นตอนในช่วง Time Out ที่ทมีแพทย์ผ่าตดัทกุคนจะต้องยนืยนัตวัตน และ
บทบาทของตนเองในการผ่าตดัแต่ละครั้ง โครงการ Check Us ได้รณรงค์
ให้บุคลากรของโรงพยาบาลเห็นความส�าคัญของกระบวนการต่างๆ  
ดงักล่าว และให้คนไข้ทราบถงึความส�าคญัของกระบวนการนี้ 

International Patient Safety Goal No. 4

Ensure Correct-Site, 
Correct-Procedure, 
Correct-Patient Surgery 

“แพทย์ท�าเครื่องหมายบริเวณต�าแหน่งที่จะผ่าตัดบนร่างกายของท่าน 
ในขณะที่ท่านยังรู้สึกตัวอยู่ ทีมผ่าตัดมีการตรวจสอบก่อนการผ่าตัดว่า 
ผู้ป่วยถูกคน ถูกต�าแหน่งที่จะผ่าตัด และถูกชนิดการผ่าตัด 
ถ้าไม่มีการท�าการดังกล่าว เราอยากให้คุณถาม”

เป้ำหมำยควำมปลอดภัยที่	4	:
ได้รับการผ่าตัดถูกคน
และถูกต�าแหน่ง

รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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6 Steps & 5 Moments
ข้อปฏิบัติในการล้างมือ
6 Steps 
•  หน้า ฟอกฝา่มือซ้ายและขวา
•  หลัง ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง
•  ปั้ น ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วมือด้านหลัง
•  โป้ง ฟอกนิ้วมือและหัวแม่มือ
•  ปลาย ฟอกปลายนิ้วมือโดยหมุนวนไปมา 
    บนฝา่มือทั้งสองข้าง 
•  ข้อ ฟอกข้อมือโดยรอบทั้งสองข้าง 

5 Moments
• ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
• ก่อนท�าหัตถการปลอดเชื้อ
• หลังสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง 
• หลังสัมผัสผู้ป่วย
• หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมในห้องผู้ป่วย

International Patient Safety Goal No. 5

Reduce the Risk of
Health Care-Associated 
Infections 

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาล 
องค์การอนามัยโลกได้แนะน�าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแยก
ผู้ป่วย โดยใช้หลักการของ Standard Precautions ได้แก่ Respiratory 
Hygiene and Cough Etiquette, Safe Injection Practices รวมถงึข้อปฏบิตัิ
อื่นๆ และแน่นอนที่สุดคือ เรื่องของ Hand Hygiene หรือการท�าความ
สะอาดมือ ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติพื้นฐานส�าคัญที่บุคลากรทุกสาขา
และทกุระดบัในสถานพยาบาลทกุแห่งควรทราบ และยดึถอืเป็นแนวทาง
ปฏบิตั ิเพื่อป้องกนัการตดิเชื้อจากการสมัผสั 

ในการนี้โครงการ Check Us รณรงค์ให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของข้อปฏิบัติในการล้างมือแบบ 6 Steps & 5 Moments  
รวมถึงแนะน�าให้ผู้ป่วยสามารถทักท้วงต่อผู้ให้การรักษาพยาบาลได้  
หากพบหรอืยงัไม่แน่ใจว่าบคุลากรผู้รกัษาพยาบาล ได้ท�าความสะอาด
มอืของพวกเขาก่อนที่จะสมัผสักบัร่างกายของผู้ป่วยหรอืเปล่า ทั้งนี้เป็น
ข้อปฏบิตัเิพื่อป้องกนัผู้ป่วยจากการตดิเชื้อนั่นเอง 

เป้ำหมำยควำมปลอดภัยที่	5	:	
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

“ให้ท่านสังเกตบุคลากรทางการแพทย์ว่า ได้ล้างมือก่อน และหลัง
สัมผัสตัวท่านทุกครั้ง เพราะการล้างมือเป็นสิ่งส�าคัญในการป้องกัน
การติดเชื้อ ถ้าพนักงานไม่ล้างมือ เราอยากให้คุณถาม” 

วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน
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ในภาวะที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ร่างกายของผู้ป่วยจะมีความ
เปราะบางเป็นพิเศษ ดังนั้นหากมีการลื่น พลัดตก หรือหกล้มธรรมดา 
สามารถส่งผลร้ายให้เกิดอันตรายอย่างคาดไม่ถึงได้ ยิ่งในผู้ป่วยกลุ่มที่
เป็นผู้สูงอายดุ้วยแล้ว ยิ่งถอืเป็นเรื่องอนัตรายร้ายแรงมากขึ้นไปอกี 

สิ่งส�าคญัที่ควรป้องกนัคอื อนัตรายที่จะเกดิจากอบุตัเิหต ุลื่น พลดั 
ตก และหกล้ม ซึ่งสามารถท�าได้โดยการใส่ใจดูแล ให้เตียงของผู้ป่วย
อยู่ในระดับต�่า และยกไม้กั้นเตียงขึ้น ดูแลให้ผู้ป่วยรัดเข็มขัดระหว่าง
นั่งรถเขน็ หรอืรถเขน็นอน และลอ็กล้อเมื่อหยดุอยู่กบัที่แล้ว นอกจากนี้
บคุลากรของโรงพยาบาลยงัควรให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัติวักบัคนไข้ใน
ยามพกัรกัษาตวัที่โรงพยาบาล รวมถงึเตม็ใจที่จะเสนอความช่วยเหลอืใน
ทกุยามที่คนไข้ต้องการด้วย 

International Patient Safety Goal No. 6

Reduce the Risk of 
Patient Harm Resulting 
from Fall  

“ท่านได้รับค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวขณะนอนโรงพยาบาล 
จากบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลให้เตียงอยู่ในระดับต�า่ ยกไม้กั้นเตียง
ขึ้นทั้งสองข้าง เพ่ือป้องกันการลื่น ทรุด พลัดตก หกล้ม 
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ กรุณากดออดเรียกพยาบาลทุกครั้ง 
ถ้าพนักงานไม่ท�า เราอยากให้คุณถาม” 

เป้ำหมำยควำมปลอดภัยที่	6	:	
ปลอดภัยจากการลื่น 
พลัด ตก หกล้ม

รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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กล้ำที่จะหยุด	ก่อนจะเกิดควำมเส่ียง	
ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย	
Stop the Line	ไปด้วยกัน



กล้ำที่จะหยุด	ก่อนจะเกิดควำมเส่ียง	
ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย	
Stop the Line	ไปด้วยกัน

Stop the Line



Stop the Line 
For Patient 
Safety

งานคณุภาพและความปลอดภยัของผู้ป่วย ถอืเป็นหน้าที่ที่ชาวโรงพยาบาลทกุคนจะต้องช่วยกนั ความปลอดภยัของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่องค์กร
ของเราให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัหนึ่ง ซึ่งจะต้องเกดิขึ้นตลอดเวลาในการท�างานประจ�าวนัของพวกเรา หากพบเหน็ประเดน็ที่อาจส่งผลต่อ
ความปลอดภยัของผูป่้วย เพื่อนแพทย์ ผูร่้วมงาน หรอืแม้แต่ตวัท่านเอง โปรดอย่าลงัเลที่จะบอกออกมา เพื่อที่ทกุคนจะได้ชว่ยกนัหยดุความ
เสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเราจะเรยีกการหยดุความเสี่ยงนี้ว่า ‘Stop the Line’ 

วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน

2 2 2 3



Stop the Line สามารถท�าได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

• บอกว่าคุณเห็นอะไร
• บอกว่าคุณกังวลว่าจะเกิดอะไรที่ไม่ปลอดภัย 
• บอกว่าคุณต้องการจะท�าอย่างไรเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยที่สุด

 ถา้อยูใ่นเหตกุารณ์ท่ีจะน�าไปสูค่วามไม่ปลอดภยัของคนไข ้บคุลากรภายในโรงพยาบาลสามารถ
ช่วยเตือนกันได้อย่างมีน�า้จิตน�า้ใจ เหมือนเพ่ือนเตือนเพ่ือน พ่ีเตือนน้อง การยินดีและพร้อมกัน
ช่วย Stop the Line จะน�ามาซึ่งวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย ซึ่งบุคลากรทุกคนภายในโรง
พยาบาลสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขึ้นมาได้  

สถานการณ์ที่ต้องหยุดการกระท�ามีดังนี้

•  ค�าสั่งใช้ยาที่ไม่สมบูรณ์
•  ไม่มีการท�า Time Out ก่อนท�าหัตถการ
•  การใช้ตัวย่อในหนังสือแสดงความยินยอม 
•  ไม่คาดเข็มขัดเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยใช้รถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน

(แต่สถานการณ์ไม่จ�ากัดเพียงเท่านี้ ท่านยังสามารถ Stop the Line สถานการณ์อื่นๆ ได้อีก)

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ Stop the Line 

รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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หลำกเสียงสะท้อนจำกคนไข้
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Voices 
From 
The Patients
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คณุดลฤด ีจ�ารสัฉาย คนไข้ที่ใช้บรกิารโรงพยาบาลกรงุเทพฯ มา
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งเธอบอกถงึเหตผุลที่ ‘ไว้ใจ’ เอาไว้ว่า 

 “มนัยากเหมอืนกนันะที่จะอธบิายถงึความไว้ใจเป็นค�าพูด คอื
ตั้งแต่เวลาที่เดินเข้ามาเลย ด้วยบรรยากาศด้วยการบริการเล็กๆ 
น้อยๆ ของเจ้าหน้าที่ ทั้งคณุหมอ และพยาบาล ซึ่งมคีวามเตม็ใจที่
จะคอยให้ความช่วยเหลอืและตอบค�าถามของเรา จนกลายเป็นสิ่งที่
สร้างความรูส้กึว่าโรงพยาบาลนี้แหละ ที่เราอยากจะมารกัษาเวลาที่
ตวัเอง คนใกล้ชดิ หรอืญาตพิี่น้องเจบ็ป่วย”

เมื่อกล่าวถงึโครงการเพื่อความปลอดภยัของโรงพยาบาลกรงุเทพฯ  
อย่าง Check Us ซึ่งเปิดโอกาสให้คนไข้สามารถถาม ถ้าเจ้าหน้าที่
ของทางโรงพยาบาลลมืท�าตามมาตรฐานการปลอดภยั ว่าไม่คดิว่า
นั่นเป็นการบกพร่องในหน้าที่หรอื 

 “คอืกอ็าจจะมคีนไข้ที่เขาคาดหวงัสงูนะคะ อาจจะคดิว่าเสยีเงนิ
มาโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาแพงแล้วก็ต้องการได้รับการบริการ
ที่ด ี แต่ดฉินัเข้าใจว่าวนัหนึ่งๆ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคงจะต้อง
พบกบัคนไข้เยอะมากเสยีจนท�าให้เหตกุารณ์แบบนั้นเกดิขึ้นได้ ดฉินั
ไม่ได้คิดว่าเป็นความบกพร่อง ไม่ได้คิดว่าเขาจะตั้งใจประมาทหรือ

เลินเล่อ ก็สามารถบอกและเตือนกันได้ เพราะอีกอย่างหนึ่งคือมัน
เป็นเรื่องของความปลอดภยัของตวัเราเองด้วย” 

แล้วอย่างโครงการ Stop the Line ที่พนกังานเตอืนกนัเอง พอรู้
ว่ามโีครงการแบบนี้คณุรู้สกึยงัไงในฐานะที่เป็นคนไข้ที่มาใช้บรกิาร?

“ดฉินักร็ู้สกึดนีะ เพราะมนัแสดงให้เหน็ว่าทางโรงพยาบาลใส่ใจ
คนไข้ ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะส่งผลถึงความ
ปลอดภัยและคุณภาพในการรักษา และมีการสร้างมาตรการมา
เพื่อรกัษาความปลอดภยัของพวกเรา แต่ดฉินัคดิว่าวธิกีารเตอืนนั้น 
ก็ส�าคัญนะ คืออย่าเตือนต่อหน้าคนไข้ อย่างดิฉันนั่งอยู ่แล้ว 
มีพยาบาลสองคนเตือนกัน ดิฉันก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเสียหายที่เขาจะ
เตือนกันเพราะเป็นวิชาชีพเดียวกัน ฟังแล้วเราก็อุ่นใจว่าเขาคอย
เตอืนกนันะ แต่ถ้าเป็นไปได้กแ็นะน�าว่าอย่าเตอืนต่อหน้าคนไข้ได้กด็ ี
อาจจะเรยีกกนัออกไปพดูไปเตอืน คอืดฉินัเองกไ็มไ่ด้รูส้กึอะไรหรอก 
แค่กลัวว่าคนที่โดนเตือนอาจจะรู้สึกไม่ดี ก็ได้หรือเปล่า แต่อย่างไร
ก็ตามการมีมาตรการมาเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน
องค์กรเช่นนี้ย่อมส่งผลดีต่อคนไข้แน่นอนค่ะ มันท�าให้พวกเรารู้สึก
อุ่นใจ ไว้ใจที่จะมาใช้บรกิาร”

โรงพยาบาลนี้ที่อยากจะมารักษา
คุณดลฤดี จ�ารัสฉาย 

“ดฉินักร็ู้สกึดนีะ เพราะมนั
แสดงให้เหน็ว่าทางโรงพยาบาล
ใส่ใจคนไข้ ใส่ใจในรายละเอยีด
เลก็ๆ น้อยๆ ที่อาจจะส่งผลถงึ

ความปลอดภยั”
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ความปลอดภยั เมื่อเอ่ยค�านี้ หลายคน
อาจจะคิดถึง ความปลอดภัยทางท้องถนน 
ความปลอดภัยในการโดยสารเครื่องบิน ที่
อาจจะเกดิอบุตัเิหตทุี่ไม่คาดฝันได้ แต่จรงิๆ 
แล้วความปลอดภยั ควรต้องเกดิทกุที่ ไม่ว่า
จะเป็นในห้างสรรพสนิค้า โรงเรยีน สนามบนิ 
รวมถึงโรงพยาบาล ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการอาจ
จะไม่ทราบว่าเบื้องหลังของความปลอดภัย
ที่เกดิขึ้นนั้นเกดิจากความร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น ที่คุณ 
วสติา กจิปรชีา ผูท้ี่เคยใช้บรกิารโรงพยาบาล
กรุงเทพ ที่รู้สึกประทับใจกับบริการที่ใส่ใจ
ของบคุลากรทกุระดบัของโรงพยาบาล 

“เรารู ้สึกประทับใจกับบรรยากาศโดย
รวมของโรงพยาบาลกรงุเทพ เพราะสะอาด 
เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ใส่ใจในการให้
บริการ ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้
จริงๆ ว่าเขาท�าออกมาจากใจ ไม่ใช้แค่ท�า
ตามหน้าที่”

คณุวสติา เล่าถงึความรู้สกึที่เธอประทบั
ใจต่อบรรยากาศโดยรวมของโรงพยาบาล 
และเสริมถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อโครงการ
รณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล

“ตลอดมาที่เคยใช้บรกิาร เรากส็งัเกตได้
ว่าทางโรงพยาบาลเขามีการสื่อสารกับผู้ใช้
บรกิาร ว่าถ้ามสีิ่งที่สงสยักใ็ห้ถาม เพราะว่า
มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเรา แต่คนไทย
เราอาจจะเคยชนิกบัการที่ไม่ค่อยกล้าพดูกบั
คุณหมอ เพราะกลัวว่าหมอจะดุ หรือกลัว
ว่าหมอจะร�าคาญ แต่จริงๆ แล้วเรื่องพวก
นี้มันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ เพราะหมอเองก็ไม่
ได้รู้ทกุเรื่องเกี่ยวกบัตวัเรา อย่างเช่น ถ้าเรา
แพ้ยาอะไร เราก็ต้องรีบบอกหมอ หรือว่า
เภสัชกร ซึ่งเราก็ทราบดีว่าทุกครั้งที่มาหา
หมอ เภสชักรกจ็ะถามทกุครั้งเวลาที่จ่ายยา
ว่าคณุแพ้ยาอะไรไหม หรอืถามทวนชื่อนามสกลุ เพื่อที่จะตรวจสอบว่าจ่ายยาให้ถูกคน ซึ่งจรงิๆ แล้วมนัเป็นขั้นตอนการท�างานมาตรฐาน
ทางด้านสาธารณสขุอยู่แล้ว”

สุดท้ายนี้ คุณวสิตาก็ได้ย�้าถึงความมั่นใจที่เธอมีให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ “คือทั้งสถานที่และผู้คนของที่นี่ เรารับรู้ได้ถึงความใส่ใจ 
เราจึงมั่นใจว่าเราจะได้การบริการที่ดีที่สุดจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย หรือเรื่องของความรู้สึกอุ่นใจ ว่า
พนกังานทกุคนจะดูแลเราอย่างดทีี่สดุ”

เบื้องหลังความปลอดภัยคือความใส่ใจ
คุณวสิตา กิจปรีชา

“ทั้งสถานที่และผู้คนของที่นี่ 
เรารบัรู้ได้ถงึความใส่ใจ 

เราจงึมั่นใจว่าเราจะได้รบั 
การบรกิารที่ดทีี่สดุจาก 
โรงพยาบาลกรงุเทพ”
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วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน

โครงการ Shwe Yatu Tipitaka Cakkhupala Eye Hospital โดย BDMS
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน
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“หลังจากได้เดินทางไปมัณฑะเลย์หลายครั้ง นพ.ปราเสริฐ 
ปราสาททองโอสถ ได้มโีอกาสพบกบัผู้ป่วยชาวพม่าจ�านวนมากที่มี
ปัญหาสขุภาพตา โดยเฉพาะต้อกระจก

หลายคนต้องรอการผ่าตดัรกัษาเป็นเวลานาน จงึมดี�ารคิดิจดัตั้ง
โรงพยาบาลส�าหรบัรกัษาตาขึ้นที่มณัฑะเลย์

BDMS จึงร่วมกับคณะสงฆ์และส่วนราชการบริหารท้องถิ่นของ 
มณัฑะเลย์ ก่อตั้งโรงพยาบาล Shwe Yatu Tipitaka Cakkhupala Eye 
Hospital ขึ้น เพื่อให้บรกิารตรวจรกัษาโรคทางด้านตา โดยไม่คดิค่า
ใช้จ่าย

มกีารผ่าตดัเปลี่ยนเลนส์ตาส�าหรบัผู้ป่วยเป็นต้อกระจก โดยทมี
จกัษแุพทย์จาก BDMS และ OSHU (Oregon Health And Science 
University) ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2559 จนถงึปัจจบุนั มจี�านวนผู้ป่วยที่ 
มารบัการรกัษาปีละหลายพนัคน

โดยในปีพ.ศ. 2560 มกีารสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่มขีนาดใหญ่ และ
มห้ีองพกัของผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อรองรบัจ�านวนผูป่้วยที่เพิ่มมากขึ้น” 

โครงการ Shwe Yatu Tipitaka 
Cakkhupala Eye Hospital
โดย BDMS

รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน

โครงการ กระทรวงสาธารณสุข ราช อาณาจักรภูฏาน
ศึกษาดูงาน BDMS Alarm Center
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการ กระทรวงสาธารณสุข อาณาจักรภูฏาน
ศึกษาดูงาน BDMS Alarm Center

กระทรวงสาธารณสขุ ราชอาณาจกัรภูฏาน ประสานความร่วมมอื
กบั BDMS Alarm Center ส่งแพทย์ พยาบาล จ�านวน 4 ท่าน มาเพื่อ
ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Helicopter Emergency 
Medical Services (HEMS) ของ BDMS Alarm Center น�าทมีการอบรม
โดย นพ. สมมาตร สมสิริ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ  
นพ. เอกกติติ์ สรุการ ผูอ้�านวยการอาวโุสแผนกฉกุเฉนิและศนูย์อบุตัเิหตุ
กรงุเทพ ในหวัข้อต่างๆ อาท ิมาตรฐานความปลอดภยั มาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วย ฝึกปฎบิตัใินสถานการณ์จ�าลอง ด้วยการฝึกล�าเลยีงผู้ป่วย
ด้วยเฮลคิอปเตอร์ Sky ICU และรถพยาบาลฉกุเฉนิ BES เมื่อวนัที่ 27-28 
พฤศจกิายนที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลกรงุเทพส�านกังานใหญ่
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วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน

บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน
(BDMS Bangkok Marathon 2016 - 2017)

MR. BAKAMAL เม็ดเหลือง ร่วมงาน BDMS กรุงเทพมาราธอน

3 8 3 9



รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน 
(BDMS Bangkok Marathon 2016 - 2017)

เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื BDMS ผนกึก�าลงั 5 กลุม่โรงพยาบาลชั้นน�าในเครอื แสดงศกัยภาพ
ความพร้อมดแูลนกัวิ่ง ในฐานะผูส้นบัสนนุหลกัการแข่งขนัวิ่งมาราธอน
ประเพณนีานาชาต ิ“บดีเีอม็เอส กรงุเทพมาราธอน” (BDMS Bangkok 
Marathon2016) ครั้งที่ 29 ภายใต้แนวคดิ Running is Medicine กฬีา
คอืยาวเิศษ ชยัชนะของสขุภาพและทกุเป้าหมายชวีติ การแข่งขนัครั้งนี้  
จดุสตาร์ทที่ถนนพษิณโุลก (แยกมสิกวนั-สี่แยกวงัแดง-จรดถนนสามเสน) 
ในวนัอาทติย์ที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 24.00 น. – 09.00 น. โดยม ี
พลเอกมนสั คล้ายมณ ีนายกสมาคมนกัวิ่งเพื่อสขุภาพแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบั นายแพทย์ปราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บรหิาร
และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน) และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ร่วมเป็นประธานในการ
แข่งขนั ซึ่งการแข่งขนัครั้งนี้ BDMS เตรยีมความพร้อมด้านการรกัษา
พยาบาลตลอดเส้นทาง มอีาสาสมคัรนกัวิ่งหรอื BDMS Medical Team 
จ�านวน 300 คน และ จกัรยานกู้ชพี AED Volunteer Bike 14 คนั คอย
ให้ความช่วยเหลอืผู้เข้าร่วมแข่งขนัตลอดเส้นทางการแข่งขนั 
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วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

ในงานมกีารเตรยีมทมีอาสาสมคัรนกัวิ่งหรอื BDMS Medical Team 
จ�านวน 300 คน คอยให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดเส้น
ทางการวิ่ง หรือสามารถขอความช่วยเหลือกับอาสาวิทยุสมัครเล่นที่
ประจ�าจดุทกุๆ 200 เมตร มจีกัรยานกู้ชพี AED Volunteer Bike  14 คนั 
ตรวจตราดูแลความปลอดภยัของผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัทั้งเส้นทาง สามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภาวะฉุกเฉิน นักวิ่งจะวิ่ง
ด้วยความอุน่ใจและจะปลอดภยัมากขึ้น นอกจากนี้ ยงัได้เตรยีมข้อมลู
ด้านการวิ่ง กระจายผ่านสื่อเฟสบุ๊ค เพจ The Running Experts เพื่อ
รองรบัมหกรรมการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่นี้อย่างครบครนัในทกุมติิ

ทั้งนี้ การแข่งขนั บดีเีอม็เอส กรงุเทพมาราธอน 2016 ทางคณะ
กรรมการได้เลื่อนการแข่งขัน จากสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 
ซึ่งตรงกบัวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2559 มาเป็นวนัอาทติย์ที่ 5 กมุภาพนัธ์ 
2560  เพื่อถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามมนิทราธริาช 
บรมนาถบพติร 

ต่อมา จงึจดั กจิกรรมการวิ่ง “บดีเีอม็เอสกรงุเทพมาราธอน ครั้ง
ที่ 30” (BDMS Bangkok Marathon 2017) ชงิถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2560 ภายใต้แนวคดิ Running is Medicine กฬีาคอืยาวเิศษ ชยัชนะ
ของสุขภาพและทุกเป้าหมายชีวิต และถือเป็นกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่

ได้รบัความสนใจจากนกัวิ่งทั่วโลกกว่า 40,000 คนเข้ามาร่วมการแข่งขนั 
โดยม ีบมจ.กรงุเทพดสุติเวชการ ในฐานะผู้สนบัสนนุหลกัของมหกรรม
วิ่งมาราธอน “บดีเีอม็เอสกรงุเทพมาราธอน ครั้งที่ 30” ที่ชูจดุแขง็ด้าน
เวชศาสตร์การกีฬา เพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อและการป้องกันการ 
บาดเจบ็ในระหว่างแข่งขนั พร้อมดูแลนกัวิ่งจากทั่วโลกอกีด้วย

ปีนี้ยังถือเป็นปีที่ส�าคัญซึ่งทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย ครบรอบปีที่ 30 ของการก่อตั้ง ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ 
จึงได้น�ารายได้จากการจัดการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีพื่อสมทบมูลนธิชิยัพฒันา จ�านวน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาท) และสมทบทนุมูลนธิสิ่งเสรมิศลิปาชพี
ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์พระบรมราชนินีาถจ�านวน  2,000,000 บาท 
(สองล้านบาท) นอกจากนี้ทางสมาคมฯยงัมแีผนจดักจิกรรมเพื่อสงัคม 
โดยการจดัซื้อรองเท้ากฬีา มอบให้กบั 30 โรงเรยีนขาดแคลน โรงเรยีน
ละ 30 คู่ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ออกก�าลังกาย และมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยอดเงินค่าสมัครทุก 1 ราย จะถูกแบ่งไปมอบให้กับ
โครงการก้าวคนละก้าว เป็นเงนิ 30 บาท โดยทาง BDMS ได้สมทบ
จนได้ยอดบรจิาค 1,000,000 บาท มอบให้กบั คณุอาทวิราห์ คงมาลยั 
หรอื ตูน บอดี้สแลม เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 
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โครงการ อบรมการชว่ยชวิีตขัน้พ้ืนฐาน (CPR) ใหกั้บมลูนธิิ
กู้ภัยในอ�าเภอศรีราชา

โรงพยาบาลพญาไท ศรรีาชา จดัอบรมการช่วยชวีติขั้นพื้นฐาน 
(CPR) ให้กับมูลนิธิกู้ภัยในอ�าเภอศรีราชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
บนท้องถนนก่อนน�าส่งโรงพยาบาล ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่าง 
ถูกต้อง และลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมี
มูลนิธิเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสว่าง
ประทปีศรรีาชา มูลนธิกิู้ภยัเพยีวเยี้ยงไท้ และมูลนธิศิลีธรรมบ่อวนิ 
หลังจากจบการอบรมทางโรงพยาบาลยังได้มอบเงินสนับสนุนให้
กบัมูลนธิแิต่ละแห่งเป็นจ�านวน 10,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทนุการ 
จดัซื้ออปุกรณ์เพื่อการกู้ชพี

โครงการอบรมกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยโรงพยาบาลในเครือ BDMS
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โครงการฝึกอบรม “การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน” 
ย่านรังสิต-ปทุมธานี

 โรงพยาบาลเปาโล รงัสติ เปิดตวั “ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ Health 
Promotion and Education Center” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล
สร้างเสรมิสขุภาพสู่ชมุชน เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2560 โดยน�าความ
รู้ทางการแพทย์  กายภาพบ�าบดั  โภชนาการ และหลกัปฏบิตักิาร
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องสุขภาพ
ที่น�าเสนอผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
กลับไปพัฒนาตนเองและคนรอบข้างเพื่อให้ย่านรังสิต-ปทุมธาน ี
เป็นชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และเนื่องด้วยย่านรังสิต-ปทุมธาน ี
เป็นแหล่งชุมชนขยายจากกรุงเทพมหานครฯ ท�าให้มีการคมนาคม
คับคั่ง ก่อให้เกิดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่บ่อย
ครั้ง โรงพยาบาลเปาโล รังสิต เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหานี้  
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” ให้กับหน่วยงาน
ในพื้นที่ รวมถงึประชาชนทั่วไป เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยฟ้ืนคนืชพีขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อมอบความรูแ้ละทกัษะในการ
ปฐมพยาบาลให้กบัผูเ้ข้าอบรมสามารถช่วยเหลอืผูป่้วยเบื้องต้นอย่าง
ถกูต้อง ก่อนน�าส่งสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภยั โดยโครงการฝึก
อบรม “การกู้ชพีขั้นพื้นฐาน” ในย่านรงัสติ-ปทมุธาน ีตลอดปี 2017 
มดีงันี้ การฝึกอบรมในกลุม่จนท.ทรพัยากรบคุลของบรษิทัต่างๆ การ
ฝึกอบรมในกลุ่มมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ
และเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร สภอ.ประตูน�้าจฬุาลงกรณ์ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมในกลุ่มประชาชนทั่วไป
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โครงการ อบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR)
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานเพ่ือนบ้าน 
ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรงุเทพ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการปฐมพยาบาล
ในยามฉุกเฉิน จึงร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการ
ช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงได้จัดท�า
โครงการอบรมช่วยเหลอืชวีติฉกุเฉนิ (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานและชุมชน ที่อยู่รอบๆ ใกล้
เคยีงโรงพยาบาลกรงุเทพได้มคีวามรู ้ และสามารถน�าไปปฏบิตั ิ น�าไป
ใช้ให้ความช่วยเหลอืคนในครอบครวั เพื่อน คนใกล้ชดิ หรอืคนทั่วไป 
และเห็นความส�าคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เช่น การช่วยเหลอืคนหมดสต,ิ บาดเจบ็จากของมคีม, บาด
เจ็บจากไฟไหม้ น�้าร้อนลวก, การห้ามเลือด, ถูกไฟฟ้าดูด และช่วย
เหลือคนจมน�้า โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพน�าทีมผู ้สอนแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกไปจัดอบรม ฝึกปฏิบัติ และให้ความรู้
โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ของส�านกังานเขต
ห้วยขวาง โรงเรียนดลวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต  
เรล ลงิก์ และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 
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โครงการ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระดับที่ 1 ส�าหรับกีฬารักบี้

กฬีารกับี้จะต้องมกีารปะทะกนัเกดิขึ้นตลอดเวลา จึงมกัจะมกีารบาดเจบ็ในสนามซ้อม หรือในการแข่งขนัเกดิขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในบางครั้ง 
นกักฬีาอาจจะถงึขั้นพกิารและเสยีชวีติ เพื่อจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการสญูเสยีดงักล่าว การช่วยเหลอืปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบฉกุเฉนิ
ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระดับที่ 1 ส�าหรับกีฬารักบี้ เพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬา การอบรมให้ความรู้และทักษะการช่วยเหลือกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักกีฬาในขณะซ้อมและแข่งขัน ซึ่งจะท�าให้
สามารถลดอนัตรายอนัจะเกดิกบันกักฬีาได้ 

โดยในแต่ละทมีที่ได้รบัการฝึกอบรม จะมเีจ้าหน้าที่ที่ได้รบัประกาศนยีบตัร Level 1 First Aid in Rugby (F.A.I.R.) Course ซึ่งเมื่อเดนิทางไป
แข่งขนัในต่างประเทศ กจ็ะได้รบัอนญุาตให้ปฏบิตัหิน้าที่ช่วยเหลอืเบื้องต้นแก่นกักฬีาได้ แม้ไม่มนีกักายภาพบ�าบดัหรอืแพทย์ไปด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เรยีนรู้หลกัการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) อนัเป็นขั้นตอนที่พงึปฏบิัตเิพื่อให้
เกดิความปลอดภยัแก่ตวัผู้ให้การปฐมพยาบาล ผู้เจบ็ป่วย และบคุคลที่อยู่ในเหตกุารณ์ สามารถประเมนิสถานการณ์ ประเมนิสภาพผู้บาดเจบ็  
ไม่ว่าจะเป็น ร่างกายที่บาดเจ็บหรืออันตรายของบาดแผล และการตกเลือด การบาดเจ็บของข้อต่อระดับต่างๆ การหักของกระดูกในร่างกาย 
หลกัการยกและเคลื่อนย้าย หรอืแม้แต่ประเมนิสถานการณ์ของระบบทางเดนิหายใจของตวันกักฬีา เป็นต้น ตลอดจนการปฐมพยาบาลการกู้ชพี 
ขั้นพื้นฐาน หรือการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้จะต้องใช้ความช�านาญ การให้การช่วยเหลือนักกีฬาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เพราะชวีติรอไม่ได้แม้แต่วนิาทเีดยีว
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โครงการ หนึ่งน�้าใจ เพ่ือหนึ่งชีวิตใหม่ (One Love Changes One Life)

เครอืโรงพยาบาลเปาโลร่วมกบัโครงการ Green Health และมูลนธิหินึ่งน�้าใจ น�าโดยคณะ 
ผู้บรหิาร พนกังานจติอาสาจากเครอืโรงพยาบาลเปาโล-พญาไท และเครอืโรงพยาบาลกรงุเทพ 
ร่วมโครงการหนึ่งน�้าใจ เพื่อหนึ่งชวีติใหม่ สร้างอาคารเรยีนหลงัที่ 12 ณ โรงเรยีนบ้านแม่สลิด
หลวง สาขาบ้านเกร๊ะค ีจงัหวดัตาก เมื่อวนัที่ 11-14 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อให้เดก็ๆ และคณุครู
ได้ประโยชน์สงูสดุจากอาคารเรยีนหลงัใหม่ พร้อมด้วยสื่อการสอน และอปุกรณ์การศกึษาที่เพยีง
พอรองรบักบัจ�านวนนกัเรยีนที่เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากน�าสิ่งของบรจิาคที่เปน็ประโยชน์และขาดแคลนไปส่งมอบถงึมอืเดก็ๆ แล้ว ทมีงาน 
ยังจัดกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมพัฒนาการที่น้องๆ ชื่นชอบ โดยเฉพาะศิลปะการวาดภาพระบายส ี
รวมถงึจดุบรกิารตดัผม ก�าจดัเหา เพื่อสร้างสขุอนามยัที่ดภีายในโรงเรยีนและชมุชน พร้อมให้
บริการด้านสาธารณสุขโดยจัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับชาวบ้านและเด็กๆ ซึ่ง
เข้ามารบับรกิารกว่าร้อยคน 

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ในเทศกาลวันเด็กประจ�าปี 2561  
ที่น้องๆ รอคอย สร้างความอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับกับของขวัญชิ้นโตจากพี่ๆ จิตอาสาที่ตั้งใจ
เตรียมมามอบให้ในวันส�าคัญ โดยความสนับสนุนจากพันธมิตรจิตอาสาและผู้ใหญ่ใจดีที่เล็ง
เห็นความส�าคัญ ร่วมมอบทุนทรัพย์พร้อมสิ่งของบริจาค เพื่อแบ่งปันโอกาสดีๆ คืนสู่สังคมที่
ด้อยโอกาสอกีทางหนึ่ง

โครงการสนับสนุนชุมชน โดยเครือ BDMS
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BNH Get & Give 2017

โรงพยาบาลบเีอน็เอชรเิริ่มจดัท�าโครงการ BNH Get and Give ซึ่งเป็นโครงการสร้างสรรค์เพื่อมุ่งเน้นกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่าง
ยั่งยนื และร่วมสร้างจติส�านกึที่ดตี่อส่วนรวม ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม (Heal the World) การช่วยเหลอืเพื่อนมนษุย์ (Humanity) และด้านส่งเสรมิ
ความรู้ด้านสขุภาพ (Health and Education)

เปลี่ยนมมุมองของการเป็นผู้รบั สู่การเป็นผู้ให้ ผ่านโครงการทั้ง 5 โครงการของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คอืการให้
ด้วยใจ ให้ด้วยโอกาส ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและน�าไปสู่การพฒันาไปที่ดขีึ้นอย่างมคีณุค่า

1. Forest of All 
จัดกิจกรรมสวนขวดระดมทุน เพื่อน�า

ทีมไปปลูกป่าและสร้างแนวกันไฟป่า และ
มอบเงินสนับสนุนแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา
สมโภชน์ จงัหวดัลพบรุ ี

2. Medicine Unused but Useful 
รบับรจิาคยาที่ไม่ใช้แล้ว ส่งให้โรงพยาบาล

อุ้มผาง จังหวัดตาก และมอบเงินสนับสนุน
โรงพยาบาลอุ ้มผาง เพื่อน�าไปช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้ต่อไป
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5. It’s So Good มันดีอะ! 
โครงการสร้างห้องพยาบาล มอบเครื่อง

มือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ แก่โครงการช่าง
หวัมนัตามพระราชด�าร ิ จงัหวดัเพชรบรุ ี รวม
ทั้งจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่โครงการ 
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชพีเบื้องต้น 
(CPR) ช่วยกนัดูแลคนรอบข้าง และสงัคมรอบ
ข้างอย่างยั่งยนื

 
เราด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการรับ 

เราท�าให้ชีวิตมีคุณค่าด้วยการให้

3. Gift of Sight 
ท�ากิจกรรมระดมทุน เช่น ประมูลแว่น

ตาแทพย์ และผู ้บริหาร ออกบูธกิจกรรม 
เพื่อน�าเงินบริจาคไปตัดแว่นสายตาให้เด็กๆ
นักเรียน เพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ให้แก่
น้องๆที่มปัีญหาสขุภาพสายตา อ�าเภหนองเรอื 
จงัหวดัขอนแก่น

4. Thanks for Water Tanks 
จดักจิกรรมระดมทนุ เพื่อน�าเงนิมาจดัซื้อ

แทงค์น�้าและเครื่องกรองน�้าให้แก่ โรงเรียน
บ้านปลายคลอง 22 จงัหวดันครนายก ที่ยงั
ขาดน�้าดื่มที่ถูกสุขลักษณะ ช่วยส่งเสริมสุข
อนามยัที่ดใีห้แก่น้องๆ
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โครงการ Neighborhood Club

โครงการ Neighborhood Club เป็นโครงการซึ่งเกดิจากความต้องการท�าเพื่อสงัคมและชมุชน เนื่องจากโรงพยาบาลกรงุเทพตั้งอยูใ่นซอยศนูย์วจิยั  
ทางโรงพยาบาลของเราจึงได้เรียนเชิญเพื่อนบ้านในชุมชนละแวกซอยศูนย์วิจัยเข้าร่วมท�ากิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันด ี 
น�าโดย นพ. พงศกร จนิดาวฒันะ ประธานคณะกรรมการ โครงการชมุชนสมัพนัธ์ มาร่วมต้อนรบั พร้อมฟังแพทย์บรรยายให้ความรู้เรื่องสขุภาพ  
รวมถงึรบับรกิารตรวจสขุภาพเบื้องต้น อาท ิตรวจวดัความดนัโลหติ ตรวจประเมนิภาวะข้อเข่าเสื่อมจากทมีพยาบาลศนูย์ Hip & Knee และตรวจ
ทดสอบความแขง็แรงของข้อเข่า โดยทมี BASEM ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลของเรายงัได้เชญิชวนเพื่อนบ้านทกุท่านร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์  
เพื่อทลูเกล้าฯ ถวายในงานราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน
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โครงการ ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ

โรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมกบัมลูนธิ ิOne Love จดัโครงการเพื่อสงัคม ‘ทุม่เทที่ได้ให้ สขุใจที่ได้รบั’ โครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กบัผูด้้อยโอกาส 
และผูย้ากไร้ ซึ่งขาดโอกาสทางการรกัษาในโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคตาต้อกระจก จ�านวน 70 ข้อเข่า 70 ดวงตา ซึ่งโครงการทุม่เทที่ได้ให้ สขุใจที่ได้
รบั นี้เริ่มเปิดรบัสมคัรมาตั้งแต่ประมาณเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 โดยทางโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้ร่วมแรงกาย แรงใจ ทั้งทมีแพทย์ พยาบาล 
ตลอดจนบคุลากรภายในโรงพยาบาลในการให้การช่วยเหลอืด้านการรกัษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ซึ่งผูป่้วยกลุม่นี้จะได้รบัการดแูลรกัษาในมาตรฐาน
แบบเดยีวกบัลกูค้าของทางโรงพยาบาลพญาไท 3 อย่างเท่าเทยีมกนั และนอกจากนี้ลกูค้าครอบครวัพญาไท 3 ทกุท่านถอืเป็นอกีหนึ่งแรงสนบัสนนุ
ส�าคญัเพราะทกุหนึ่งการรกัษาจะน�ารายได้ส่วนหนึ่งไปสนบัสนนุโครงการรกัษานี้ เพื่อร่วมกนัส่งต่อโอกาสดีๆ  ให้ผูป่้วยที่ด้อยโอกาสและผูย้ากไร้
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โครงการ ร้อยภาพวาด ร้อยหัวใจ ร้อยพลังใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

โรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมกบั มูลนธิหินึ่งน�้าใจเพื่อหนึ่งชวีติใหม่ (One Love) จดัท�า
โครงการหนึ่งน�้าใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ยากไร้ให้มี
โอกาสได้รบัการผ่าตดั โดยทมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในปัจจบุนัประเทศไทยพบเดก็เกดิใหม่
เป็นโรคธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรง ปีละกว่า 4,000 ราย มปีระชาชนมยีนีโรคนี้แฝงในตวักว่า 22 
ล้านคน หรอืพบได้ทกุ 1 ใน 3 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลและมูลนธิฯิ ได้ทราบถงึปัญหาใน
สงัคมไทย และต้องการให้เดก็ไทยมสีขุภาพ และคณุภาพชวีติที่ดขีึ้น 

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้านการแพทย์ เพื่อน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการระดมทุนผ่านการประมูลภาพวาดของ
ศลิปินกติตมิศกัดิ์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเยาวชนผู้ชนะการประกวด
แข่งขนัวาดภาพระบายส ีในโครงการร้อยใจไทย ใต้ร่มเยน็ จ�านวน 100 ภาพ โดยบรจิาค
ผ่านมูลนธิอินสุรณ์หม่อมงามจติต์ บรุฉตัร 
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Paolo Samutprakarn @School On Tour ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันโรคร้าย

หลงัจากที่อธบิดกีรมควบคมุโรค ได้ประกาศเฝ้าระวงัสถานการณ์โรคมอืเท้าปากในประเทศไทย ในช่วงวนัที่ 1 มกราคม - 11 กรกฎาคม  
2560 ท�าให้โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องของสุขภาพของเด็กๆ  โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา  
จงึได้จดักจิกรรม “Paolo Samutprakarn @School On Tour ล้างมอืบ่อยๆ ป้องกนัโรคร้าย” ตามโรงเรยีนต่างๆ ของจงัหวดัสมทุปราการ อาท ิ 
โรงเรยีนป้ัวยฮั้ว โรงเรยีนบรุารกัษ์ โรงเรยีนเซนต์ราฟาแอล เเละ โรงเรยีนอนบุาลบ้านไทรงาม เพื่อส่งเสรมิจนิตนาการในเรื่องการดแูลสขุภาพ
ผ่านกจิกรรมที่เน้นสอดแทรกสาระความรูท้ี่เหมาะสมกบัเดก็ตามชว่งวยั ผ่านเพลง “ล้างมอืบอ่ยๆ” พรอ้มท่าประกอบ นอกจากนี้ยงัต้องการ
ให้เดก็ๆ ฝึกคดิจากสิ่งที่ปฏบิตั ิหรอืการเล่นสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ความคดิของตนได้อย่างเตม็ที่และสามารถพฒันาเป็นความคดิ
ที่สร้างสรรค์ต่อไปได้ในภายหลงั โดยจดักจิกรรมระหว่างวนัที่ 17 -  21 กรกรฎาคม 2560
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โครงการ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจช่วยเหลือสังคม 

นพ. ธนาคม แมนธนานนท์ และคณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลพญาไท ศรรีาชา ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัเรื่องความปลอดภยั จงึมนีโยบายรณรงค์ให้
พนกังานที่ขบัขี่จกัรยานยนต์สวมหมวกกนันอ็ก 100% และต้องการแสดงความห่วงใยถงึประชาชนเกี่ยวกบัความปลอดภยั ทางโรงพยาบาลพญาไท
ศรรีาชาจงึสนบัสนนุการจดัการอบรมโครงการรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยัช่วยเหลอืสงัคม โดยด�าเนนิการร่วมกบัอ�าเภอศรรีาชา งานจราจร สภ.ศรรีาชา 
กลุม่ผูข้บัขี่บิ๊กไบก์ไทร์อมัส์ชลบรุ ี จดักจิกรรมฝึกอบรมเรื่อง ‘การช่วยลดการบาดเจบ็จากอบุตัเิหต ุ และการช่วยฟ้ืนคนืชพีขั้นพื้นฐานเป็นโครงการ
น�าร่อง (Pilot Project)’ ในวนัที่ 25 มถินุายน 2560 
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เขตลาดพร้าว

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมกับส�านักงานเขตลาดพร้าวให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการท�าดีถวายพ่อของแผ่นดิน ประจ�า
ปี 2560 ซึ่งเป็นการออกหน่วยแพทย์บรกิารประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวและบรเิวณใกล้เคยีง ให้การตรวจรกัษาและจ่ายยาโดยแพทย์ในพื้นที่
ชมุชนหมูบ้่านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 12 เดอืน พร้อมกนันี้กไ็ด้ให้บรกิารหน่วยแพทย์ดูแลรกัษาประชาชนที่เข้าร่วมในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ 
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ณ วดัสาครสุน่ประชาสรรค์ ในวนัที่ 26 ตลุาคม พ.ศ. 2560 แก่ประชาชน
ที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จนัทน์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลและน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ ถอืเป็นความภาคภมูใิจของโรงพยาบาลเปาโล  
โชคชยั 4 ที่มโีอกาสได้ดูแลประชาชนในพื้นที่ และได้ท�าดถีวายเป็นพระราชกศุล 
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โครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมดูแลสุขภาพในชุมชนรังสิต

โรงพยาบาลเปาโล รงัสติ ร่วมมอืกบัเทศบาลนครรงัสติ จดัโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ 
‘ตรวจสขุภาพชมุชน’ เพื่อให้การตรวจสขุภาพ รวมถงึดูแลรกัษาสขุภาพ ในกลุ่มผู้สูงอาย ุที่
อาศยัในพื้นที่ชมุชนย่านรงัสติ-ปทมุธาน ีรปูแบบโครงการมุง่เน้นการสร้างเสรมิสขุภาพให้กบั
ชุมชน ให้ความรู้ และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมพยาบาลและสหสาขาเข้าร่วม
กจิกรรมดงักล่าว โดยเน้นด้านปัญหาภาวะสขุภาพในกลุ่มของผู้สูงอาย ุ ซึ่งมกีารจดัตั้งเป็น
ชมรมผูส้งูอาย ุที่อยูใ่นพื้นที่เทศบาล นครรงัสติ อาท ิ ชมุชนสนิทรสมทุร, ชมุชนรตันโกสนิทร์ 
และ หมู่บ้านอยู่เจรญิ มบีรกิารด้านการตรวจคดักรองความเสี่ยง โรคหวัใจ และโรคข้อเข่า
เสื่อม ซึ่งเป็นโรคที่พบในผูส้งูอาย ุรวมถงึตรวจสขุภาพเบื้องต้นให้กบัทกุคนในชมุชน นอกจาก
นี้ ยงัมทีมีกายภาพบ�าบดัไปสาธติท่าออกก�าลงักายให้กบัผู้สูงวยัในชมุชนอกีด้วย ทั้งนี้เป็น
กจิกรรมที่ได้รบัความสนใจจากกลุม่สงูอายเุป็นอย่างมาก โดยโครงการ ‘ตรวจสขุภาพชมุชน’ 
ในย่านรงัสติ-ปทมุธาน ีตลอดปี 2560 มดีงันี้ ชมุชนสนิทรสมทุร (21 มกราคม 2560) หมู่บ้าน
อยู่เจรญิ (11 มนีาคม 2560) ชมุชนรตันโกสนิทร์ (20 พฤษภาคม 2560)
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการ ผ่าตัดพลิกชีวิต กับกองทุนสมิติเวช เพ่ือชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกหลังคด

กองทนุสมติเิวชเพื่อชวีติใหม่ แก้ไขกระดูกหลงัคด ได้ให้การช่วยเหลอื ด.ช. วนัชยั ฤทธเิกษร หรอืน้องแมก็ซ์ อาย ุ15 ปี ผู้ป่วยโรคกระดูก
สนัหลงัคดที่ขาดแคลนทนุทรพัย์ในการรกัษา ต้องทนทกุข์ทรมานกบัอาการเจบ็ปวดจากกระดกูหลงัที่คดงอมากขึ้น จนไม่สามารถไปโรงเรยีน
ได้ และขาดความสขุในวยัเดก็ ด้วยการผ่าตดัแก้ไขกระดูกสนัหลงัคด โดยทมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกสนัหลงัและแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู โดยไม่เสยีค่าใช่จ่าย ณ โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร์ ผลการผ่าตดัผ่านไปด้วยด ีตอนนี้น้องแมก็ซ์มรี่างกายที่เป็นปกต ิสขุภาพ
แขง็แรง สามารถกลบัไปใช้ชวีติได้อย่างปกต ิมคีวามสขุเหมอืนเดก็ทั่วไป และไม่ปวดหลงัอกีต่อไป
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วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกคน

มูลนธิฯิ เน้นการสนบัสนนุเดก็ด้อยโอกาส ให้มสีขุภาพพลานามยัที่
ด ีมพีฒันาการที่สมวยั โดยการน�าแพทย์กมุารเวช ทนัตแพทย์ พยาบาล  
และเจ้าหน้าที่  ไปออกหน่วยตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพฟัน   
ในเด็ก ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า 
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ในชมุชนกองขยะอ่อนนชุ,  ชมุชนกองขยะหนองแขม, ชมุชนกองขยะ
คลองเตย, ชมุชนบ้านเสอืใหญ่  สถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้านมหาเมฆ   
สถานแรกรบัเดก็หญงิบ้านธญัญพร พร้อมทั้งจ่ายยาที่จ�าเป็น และยาบาง
ชนดิที่สถานสงเคราะห์ไม่สามารถเบกิได้ จากโรงพยาบาลรฐับาล  เป็น
ประจ�าทกุเดอืน มลูนธิเิวชดสุติฯ ได้ขยายความช่วยเหลอืเดก็ๆ  โดยการ
สนบัสนนุจดัท�าเฟอร์นเิจอร์ ให้กบับ้านแห่งความหวงัหลงัใหม่  (ชมุชน

กองขยะอ่อนนชุ) อาทเิช่น เฟอร์นเิจอร์ห้องพยาบาล ตลอดจนโต๊ะ เก้าอี้  
ส�าหรบัห้องเรยีน ห้องประชมุและห้องอาหาร ตู้และชั้นวางของส�าหรบัเดก็ 

เนื่องจากบ้านแห่งความหวังหลังเดิม ตั้งอยู ่ใกล้กับกองขยะ  
มกีลิ่นเหมน็ เป็นมลพษิทางอากาศ อกีทั้งบ้านเดก็อ่อนฯ มพีื้นที่คบัแคบ 
ท�าให้เกดิข้อจ�ากดัในเรื่องการรบัดแูลเดก็  และการท�ากจิกรรมเพื่อเสรมิ
พฒันาการ บ้านหลงัเดมิรบัดแูลเดก็ได้เพยีง  35 คน  ส่วนบ้านหลงัใหม่
สามารถรบัดูแลเดก็ได้ 80  คน ท�าให้เดก็ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชมุชน 
กองขยะอ่อนนุช  มีโอกาสเข้ารับการดูแลจากบ้านแห่งความหวัง 
หลงัใหม่ (ชมุชนกองขยะอ่อนนชุ) เพิ่มมากขึ้น เพื่อเดก็ๆจะได้รบัการดแูล 
ด้านการกนิอยู ่ หลบันอน เสรมิพฒันาการ  ให้ถกูหลกัอนามยั  เพื่อให้
มคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึ้น    

มูลนิธเิวชดสิุต ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ก่อตัง้ขึน้มาเพือ่ท�า
หน้าทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาล มอบยา และเวชภณัฑ์ให้กบัผูย้ากไร้ และ
ผูท้ีต้่องการความช่วยเหลือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตของคนไทยให้ดีขึน้ โดยให้ความส�าคญักบัการช่วยเหลือเดก็ด้อยโอกาสเป็นหลกั   

กิจกรรมความยั่งยืน มูลนิธิเวชดุสิต 2560
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมักจะให้ความส�าคัญกับงานด้านการกุศล  
ที่เป็นการบริจาคเงิน และสิ่งของให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เป็น
สาธารณประโยชน์ บรษิทั  กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน)  และ
มลูนธิเิวชดสุติฯ  ได้ตระหนกัว่า  การท�า  Corporate Social Responsibility 
(CSR)  ให้ยั่งยนื  เพื่อเพิ่มคณุค่าของการช่วยสงัคมให้มกีารเปลี่ยนแปลง
ที่ดขีึ้น  มลูนธิเิวชดสุติฯ  จงึได้เริ่มจดัท�าโครงการความฝันไม่มวีนัพกิาร  
เพื่อช่วยให้สงัคมตระหนกัว่า  คนที่ด้อยโอกาสหรอืที่พกิาร  กเ็ป็นคนที่มี
คณุค่าในตวั  แต่สงัคมต้องมส่ีวนร่วมในการท�าให้คนพกิาร  ได้มโีอกาส
แสดงความสามารถ  ที่มอียูใ่นตวัตนของคนทกุคน  สงัคมต้องให้การ
สนบัสนนุและช่วยให้เขามคีวามมั่นใจ  หยบิยื่นโอกาส  เพื่อความเท่า
เทยีมกนัของความเป็นมนษุย์  โดยเริ่มตั้งแต่  พ่อ  แม่  ครอบครวั  คน
รอบข้าง  ต้องเป็นก�าลงัใจให้เขาสู ้ ไม่ใช่อายหรอืเกบ็ไว้ในบ้าน  ไม่ให้
คนพกิารเข้าสงัคม  เพราะมปีมด้อยที่มอีวัยวะไม่ครบเหมอืนคนทั่วไป  
แต่ต้องสร้างให้เขามอีาชพีที่ด ี  สร้างแรงจูงใจ  และความมั่นใจว่าเขา
ท�าได้เหมอืนคนปกติ
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รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2560 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

จากข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พบว่า
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนพิการที่ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 1.70 
ล้านคน หรอืประมาณร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด โดย 48% เป็นผู้
บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ขณะที่ 16% เป็นผูพ้กิารทางการ
ได้ยนิ 11% เป็นผูพ้กิารทางการมองเหน็ และผู้พกิารด้านอื่นๆ อกีกว่า 
14% และแม้ว่าการศกึษาเป็นหวัใจหลกัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
คนพกิารกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้เรยีนหนงัสอื และร้อยละ 42 ของผูพ้กิารที่ได้
เรยีนหนงัสอืกจ็บเพยีงชั้นประถมศกึษาขณะที่ผูพ้กิารที่จบระดบัปรญิญา
ตรมีเีพยีง 1 เปอร์เซน็ต์เท่านั้น  และจากที่มลูนธิเิวชดสุติฯ  ได้ท�างานร่วม
กบัผูพ้กิารมาระยะหนึ่ง  กท็�าให้เรามองเหน็ว่า ผูพ้กิารเป็นผูท้ี่มศีกัยภาพ
และมคีวามสามารถอย่างมาก หากแต่ยงัขาดโอกาสในสงัคม โดยมกัถกู
จ�ากดัทางด้านอาชพีและการใช้ชวีติ  ได้เหน็ว่าเดก็พกิารบางคนมคีวาม
ฉลาด และมคีวามสามารถมากมาย หากแต่ในหลายครั้ง เดก็ขาดความ
เข้าใจจากครอบครวั ขาดการยอมรบัและขาดโอกาสทางสงัคม

โครงการความฝันไม่มวีนัพกิาร  จงึเกดิขึ้น  เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อนและ
สนบัสนนุให้สงัคมเหน็ความส�าคญัของเดก็พกิาร  สร้างโอกาสทางสงัคม
อย่างจรงิจงัให้เยาวชนผูพ้กิาร  รณรงค์ให้เดก็ดงึความฝัน  และความเป็น
ฮโีร่ในตวัของเดก็เอง  ให้ออกมาและให้โอกาสเขามอีาชพีในสิ่งที่เขาชอบ  
ไม่เป็นภาระสงัคม  ครอบครวั  ให้เขามคีวามภมูใิจที่เขาเป็นคนที่มคีณุค่า  
สามารถเป็นหวัหน้าครอบครวั  หรอืมอีาชพีที่สามารถเลี้ยงชพีได้

นอกจากนี้  บรษิทั  กรงุเทพดสุติเวชการ  จ�ากดั  (มหาชน)  และ
บรษิทัในเครอื  ร่วมสร้างอาชพีแด่คนพกิารให้มงีานท�า มรีายได้ที่มั่นคง 
ให้พึ่งพาตนเองได้ และช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางสงัคม  โดยการว่าจ้าง
ให้ผูพ้กิาร  มโีอกาสได้เข้าท�างานในโรงพยาบาลส่งเสรมิต�าบล (ร.พ.ส.ต.) 
จ�านวน 227 อตัรา คดิเป็นเงนิช่วยเหลอืกว่า 24.86 ล้านบาทต่อปี เข้า
ท�างานในจงัหวดัต่างๆ ทั่วประเทศไทย
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รายชื่อคณะท�างาน

นำยแพทย์พงศกร	จินดำวัฒนะ
คุณศิริพร	ศรีสันต์
คุณปำนฤทัย	คงยิ้มละมัย
คุณผุสดี	ทิศรอด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
2	ซอยศูนย์วิจัย	7	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	ห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.		66-2310-3000	โทรสำร	66-2318-1546
www.bangkokhospital.com
www.bdms.co.th






