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รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากประธานคณะผู้บริหาร 
และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

นอกจากนั้น องค์กรต้องมีความมั่นใจในความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ และประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญ 
อีกประการหนึ่งคือ การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นต้อง
ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคมด้วย 

หลักการส�าคัญเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ BDMS (Bangkok Dusit Medical Services 
Public Co., Ltd.) ยึดมั่นอย่างมั่นคงมาตลอดกว่าสี่ทศวรรษ  
น�ามาซึง่ความเชือ่มัน่ของสงัคม เป็นความภาคภมูใิจสงูสดุ และเป็น
บ่อเกิดแห่งพลังให้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

จากการเร่ิมต้นของโรงพยาบาลกรุงเทพในปี 2515 ปัจจุบัน 
บริษัท กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูน้�าด้านการรกัษา
พยาบาล และเครือข่ายทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ม ี
โรงพยาบาลในเครอืทัง้หมด 46 แห่ง ทกุแห่งต่างยดึมัน่ในหลกัการ
เดียวกัน คือความรับผิดชอบในกระบวนการท�าธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะเรา
ตระหนักดีว่า ธุรกิจใดๆ ไม่สามารถจะยั่งยืนอยู่ได้ถ้าสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมไม่มั่นคง

ในฐานะองค์กรทีใ่ห้บรกิารด้านสขุภาพระดบัโลก บรษิทั กรงุเทพ
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหาที่โลกก�าลังเผชิญ
จากสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพอากาศและสุขภาพ
ของประชากรโลกอย่างมาก รวมทั้งปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน 
ของสังคม และสภาพเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อสุขภาพประชาชน และ
ประเทศไทยก็ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกัน

ในฐานะ Corporate Citizen หรือองค์กรพลเมืองที่ดี บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ถือเป็นพันธกิจหลักของเรา
ที่จะมีส่วนในการช่วยให้สังคมมีความมั่นคง ทั้งช่วยลดผลกระทบ
และสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสังคม 
โดยรวม

พนัธกจิเพือ่สงัคม สขุภาพ และสิง่แวดล้อมของบรษิทั กรงุเทพ
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) มิได้มาจากความรู้สึกว่าเราเป็น  
“ผูใ้ห้” แต่มาจากความส�านกึอย่างแท้จรงิว่าพนัธกจิทางสงัคมเป็น 
“หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบ” ที่องค์กรธุรกิจทั้งปวงที่ตั้ง 
อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมพึงต้องมุ่งด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน
ของสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม อนัเป็นปัจจยัส�าคัญต่อการเตบิโต
อย่างยั่งยืนขององค์กรเอง

กจิกรรมเพือ่ความย่ังยืนของเครอื บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ 
จ�ากัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการ
ด�าเนนิธรุกจิ แบ่งปันความรูค้วามช�านาญการทางการแพทย์ รวมท้ัง 
ทรัพยากรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อ
สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลดช่องว่างในสังคม  
ส่งเสรมิให้มสีิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสขุภาพทีด่ขีองสาธารณชน ตลอดจน 
เสรมิศกัยภาพชมุชนให้สามารถรกัษาสขุภาพและฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้เป็นสิ่งที่ บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นองค์กร 
นบัเป็นเวลาเกอืบครึง่ศตวรรษ ผมรูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีก่ารเตบิโต
ขององค์กรช่วยให้เรามีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความยัง่ยนืของสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมให้ได้ผลกว้างไกล 
ยิง่ขึน้ ไม่เพยีงแต่ในประเทศไทย แต่ในทกุประเทศที ่บรษิทั กรงุเทพ
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินการอยู่

ในนามของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  
ผมขอย�้าปณิธานอันมั่นคงที่จะด�าเนินธุรกิจและพันธกิจทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อให้เป็นองค์กรที่เติบโตเคียงคู่กับสังคม
ไทยและประชาคมโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำากัด (มหาชน)

องค์กรธุรกิจจะเติบโตอย่างมั่นคงได ้
สังคมต้องมีความไว้วางใจในคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
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ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ บริษัท กรุงเทพ
ดสิุตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ถอืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้สงัคมและชมุชนมสีขุภาพและสิง่แวดล้อมทีด่ี

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายแน่นอนและ 
ต่อเนื่องในหลายระดับ 

ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการเพื่อ
ความยัง่ยนืนัน้ บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) เคารพ
และยดึมัน่ในธรรมาภบิาล มุง่การพฒันาบคุลากรเพือ่ความเป็นเลศิ
ด้านคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมทั้งยกระดับ
คณุภาพและความปลอดภยัทัง้ระบบ ตลอดจนเน้นการลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขบวนการในการด�าเนินธุรกิจ

ในส่วนของกจิกรรมทางสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิทั กรงุเทพ
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครือมีกิจกรรม
ความยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในทุกๆปีจะมีกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งด้านสุขภาพและการศึกษาเพื่อช่วยลด 
ช่องว่างทางเศรษฐกจิและสงัคม เสริมพลงัชมุชน ส่งเสรมิการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีการร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี

ส่วนโครงการต่อเนื่องระยะยาวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เน้นการเสริมสร้าง 
สิ่งแวดล้อมซึ่งเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี มีการฝึกอบรมและท�างาน
ร่วมกบัชมุชนเพือ่ลดช่องว่างทางสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง สร้างสมัพนัธ์
ท่ีดีกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ผ่านสื่อทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ และส่งเสริมการวิจัย
ด้านสุขภาพ เป็นต้น

มลูนธิเิวชดสุติในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้า
กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์เป็นอกีหนึง่บทบาท
หลกัที ่บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) ให้ความส�าคญั

อย่างมากเพราะความเอือ้อาทรต่อกนัเป็นรากฐานส�าคญัทีจ่ะท�าให้
เกิดสังคมที่ยั่งยืน

นอกจากเป็นศูนย์กลางการบริจาคยาและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์แล้ว มูลนิธิเวชดุสิตฯ มุ่งแก้ไขปัญหาของผู้พิการอย่าง 
เป็นระบบ เนื่องจากความไม่เข้าใจของสังคมเป็นเหตุส�าคัญท�าให้
ผู้พิการไม่สามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ี น�าไปสู่การ 
สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

มูลนธิฯิ จึงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในสงัคมต่อคนพกิาร 
ผ่านสือ่ต่างๆ โดยเฉพาะสือ่ออนไลน์ซึง่สามารถเข้าถงึคนเป็นจ�านวน
มากอย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังเร่งส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ นับได้ว่ามูลนิธิเวชดุสิตฯ ประสบ
ความส�าเร็จอย่างสูงในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน
ได้อย่างกวา้งขวาง และไดเ้สริมพลังให้แก่ผู้พิการใหม้ีส่วนในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ยังเป็นผู้น�าใน
การจ้างงานผู้พิการ เป็นตัวอย่างให้กับภาคธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหา
ผู้พิการอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้ว สิ่งที่
ผู้พิการต้องการมากที่สุดคือสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะ
เกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่มสีงัคมให้โอกาสในการท�างานอย่างเท่าเทยีมกนั

นอกจากนัน้ บรษิทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ�ากดั (มหาชน) ยงัได้ 
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร และสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
ร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เชื่อมั่นอย่างยิ่ง
ว่านอกจากความเป็นเลิศทางการแพทย์และการใช้เทคโนโลย ี
ทนัสมยัเพือ่คณุภาพและประสทิธภิาพในการรกัษาแล้ว สงัคมจะมี 
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ต่อเม่ือสมาชิกในสังคม ภาคส่วน
ต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจและวิชาการ ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมเข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
มีปณิธานแน่วแน่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เกื้อกูลกัน 

เพ่ือสังคมที่เป็นสุข มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป...

รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

บทน�า
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นส่ิงที่ทุกสังคมต้องการ 

และเป็นส่ิงที่สหประชาชาติได้ระบุว่าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

ความยั่งยืนขององค์กร

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ยังได้ยึดมั่นในการ 
คงเอกลักษณ์ไทยในการบริการ คือการบริการด้วยใจ ซึ่งสร้าง 
ความประทับใจแก่คนท้ังโลก ด้วยหลกัการดงักล่าว บรษิทั กรงุเทพ 
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินธุรกิจให้องค์กรเติบโตมา
อย่างต่อเนื่องและม่ันคง ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่น 
ของลูกค้าและสังคมตลอดมา

การด�าเนินการต่างๆ ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน) ล้วนแล้วแต่ตัง้อยูบ่นรากฐานของความเป็นเลศิทางวชิาชพี 
จรรยาบรรณ การบรหิารทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม และการบรกิารทีป่ระทบัใจ 
ซึ่งเป็นหัวใจของชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการ 4 ประการ 
ในการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ การด�ารงความเป็นเลิศทางวิทยาการ 

และมาตรฐานสูงสุด รักษาจรรยาบรรณทางการแพทย์ บริหารด้วยความเข้าใจ 
ความต้องการของผู้รับบริการรวมทั้งค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ

สร้างความประทับใจให้บริการด้วยใจ
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ธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลถือเป็นหลักการสูงสุดของบริษัทมหาชน บริษัท 
กรุงเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) จงึให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการด�าเนินธุรกิจและการบริหารด้วยความโปร่งใส ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ

บรษิทัฯ มรีะบบจดัซือ้จดัจ้างโดยใช้มาตรฐานและราคาเดยีวกนั
ทั้งเครือ มีการลงโทษทันทีเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น และการด�าเนิน
โครงการใดๆ ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่ละฝ่าย
ช่วยดูแลการปฎิบัติให้ถูกต้องโปร่งใสร่วมกัน สามารถประเมินผล
ได้อย่างรวดเรว็เพ่ือรดุก้าวไปข้างหน้า ท�าให้ธรุกจิเจรญิเตบิโตอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมและความภูมิใจ
แก่ผู้ปฎิบัติงานทุกระดับ น�ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และความมั่นใจของผู้ลงทุนทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

นอกจากธรรมาภิบาลในการบริหารภายในองค์กร บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ยังยึดมั่นการท�าธุรกิจด้วย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยถอืเป็นหน้าท่ีของ Good Corporate 
Citizen พลเมืองที่เป็นองค์กรในประเทศ ที่จะมุ่งลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม เปิดเผยข้อมูลต่อสงัคม ส่งเสริมชมุชน ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม 
สนับสนนุการศกึษา และช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส เพือ่ประโยชน์ของ
สังคมในวงกว้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัย
ระบบความปลอดภยัเป็นสิง่ส�าคญัสงูสดุในการบรกิารด้านสขุภาพ
อนามัยซึ่งมีชีวิตเป็นเดิมพัน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาล
ทุกแห่งในเครือจึงมีระบบที่ประกันความถูกต้องปลอดภัยตลอด 
ห่วงโซ่ของการให้บริการ

• Check Us เป็นระบบท่ีบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน) สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถทักท้วงหรือ
สอบถามสิง่ทีไ่ม่เข้าใจจากพนกังานของบรษิทัฯ ได้ตลอดเวลา
เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง ทั้งนี้
จะได้มั่นใจในความปลอดภัยในการรับการรักษาทุกขั้นตอน

• Stop the Line เป็นระบบที่ส่งเสริมให้แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรในโรงพยาบาล สามารถทักท้วงหรือกล่าว
เตอืนกนัได้เมือ่เหน็ว่ามอีย่างหนึง่อย่างใดขาดไปในขัน้ตอนการ
รักษา ซึ่งจะน�ามาสู่ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร 
ทุกคนภายในระบบสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความปลอดภัยขึ้นมาได้

ทัง้สองโครงการประสบความส�าเรจ็อย่างสงู กลายเป็นวฒันธรรม
ขององค์กรท่ีสามารถรักษาประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล 
สามารถด�ารงความเป็นเลิศ เพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจ
ของผู้รบับรกิารต่อบรษิทัฯ และโรงพยาบาลในเครอื อนัเป็นปัจจยั
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ธรรมาภิบาล ถือเป็นหลักการสูงสุด 
ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

หลักการส�าคัญที่น�าไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน
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ความภาคภูมิใจจากความไว้วางใจของผู้รับบริการ

สิทธิมนุษยชนของพนักงาน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการปฎิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย 
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ 
ศาสนา ชาติพันธ์ุ ฐานะ ความพิการ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย

บริษัทฯ เคารพความแตกต่างทางความคิดเห็น เคารพความ
เชื่อและวัฒนธรรมที่ต่างกันของแต่ละบุคคล ในฐานะผู้จ้างงาน 
บริษัทฯ เคารพสิทธิทางแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้แรงงาน 
ผิดกฎหมาย และเลื่อนล�าดับต�าแหน่งพนักงานโดยเท่าเทียม 
เป็นธรรม โดยยึดหลักความสามารถเป็นส�าคัญ 

การที่บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ร่วมงานเช่นนี้ น�ามาซึ่งความ
พึงพอใจ ความรักในองค์กร และความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัตงานอย่าง
เต็มที่เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรสืบไป เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการ
เคารพสิทธิเป็นปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งของความยั่งยืนขององค์กร

มาตรฐานสากล
ตลอดเกือบ 5 ทศวรรษที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ให้บริการด้านรักษาพยาบาลนั้น มาตรฐานสากล
และความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพได้ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้น�า
ในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลทกุแห่งในเครอืบรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั 
(มหาชน) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และได้รับรางวัลต่างๆ 
จากองค์กรมาตรฐานสากลทั้งระดับชาติและนานาชาติ น�ามา 
ซึ่งชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ และความไว้วางใจของผู้รับบริการ 
ทั้งจากในประเทศไทยและนานาประเทศ เช่นเดียวกับปีก่อนๆ ใน
ปี 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
รับรองการมีมาตรฐานสากลหลายรางวัล เช่น รางวัลสร้างสรรค์
สังคมไทย (Building a Good Society Award) จากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลองค์การ
นวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561 (Top Innovative 
Organization 2018) โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กร
มหาชน) ร่วมกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์
เอ็มเอไอ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับโลกต่อผู้บริโภคเป็น
ภาระกิจหลักของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

ด้วยความรับผิดชอบต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยนั้นเป็น
ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการนี้เป็น 
แรงผลกัดนัให้องค์กรมกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการรกัษาพยาบาล
ให้ทันสมัยที่สุดอยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาทักษะของบุคลากร
ทางการแพทย์ให้อยูใ่นมาตรฐานสากลอยูเ่สมอ มกีารจดัการบรหิาร
องค์กรอย่างทนัสมยั เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารสขุภาพ ส่งเสรมิ
การสร้างนวัติกรรมใหม่ๆ และรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนี้น�ามา 
ซึง่ความพึงพอใจ ความมั่นใจและความไวว้างใจของผูไ้ด้รับบรกิาร 
เป็นปัจจัยท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก
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รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

สุขภาพยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาลใน
เครือ ให้บริการด้านสุขภาพแก่สาธารณะชนในด้านต่างๆ อย่าง 
ต่อเนือ่งเป็นประจ�าทุกปี โดยถอืเป็นหน้าทีข่องเราในการให้บรกิาร
สังคมเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง เสริมพลังให้มีการพัฒนาประเทศ 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ในปี 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  
ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ หลากหลายเพื่อให้สังคมมีสุขภาพยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมพลังให้สุขภาพ

การที่ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น จ�าเป็นต้องมีส่ิงแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการรักษาสุขภาพ ข้อมูล ที่ถูกต้อง และการออกก�าลังกาย 

ที่เหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ
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บีดีเอมเอส กรุงเทพมาราธอน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุน
หลักอย่างเป็นทางการของ BDMS Bangkok Marathon ภาย
ใต้แนวคิด “กีฬาคือยาวิเศษ” (Running is Medicine) โดย
เชื่อมั่นว่ากีฬาท�าให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ 

กรุงเทพมาราธอนเป็นการวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็น 
ที่นิยมของนักวิ่งทั่วโลก การเป็นผู้สนับสนุนหลักจึงท�าให้บริษัทฯ 
มบีทบาทส�าคญัในการช่วยยกระดบัการวิง่มาราธอนในประเทศไทย
สู่มาตรฐานโลก ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสนใจออกก�าลังด้วยการ
วิง่มากขึน้ เป็นการช่วยสร้างสิง่แวดล้อมทางสขุภาพทีด่ใีห้แก่สงัคม 
และท�าให้ประเทศไทยเป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นสถานทีแ่ข่งมาราธอน
ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก

กีฬาช่วยให้มีสุขภาพดีทั้งกายใจ
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การช่วยชีวิตถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ที่บุคคลหนึ่งจะพึงกระท�าให้ผู้อื่นได้

รวมพลคนกรุงสุขภาพด ี
หน่วยบริการสุขภาพสวนลุมพินี 
เพือ่สนบัสนนุให้มกีารออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ ถกูต้องและ
ปลอดภยั บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) ได้ด�าเนิน
โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี

บรษิทัฯ ได้จดัหน่วยบรกิารสขุภาพทีส่วนลมุพนิ ีสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่กลางใจเมืองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน และได้ให้
บริการนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงเกือบ 3 ทศวรรษ

หน่วยบริการเคลื่อนท่ีสวนลุมพินีจะมีเจ้าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา
ท่ัวไปทางด้านสขุภาพ เพือ่ให้แน่ใจว่าผูท้ีม่าออกก�าลงักายมคีวามรู ้
ความเข้าใจเรื่องการออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
และมบีคุลากรทางแพทย์ทีพ่ร้อมให้ความช่วยเหลอือย่างทันท่วงที
เมื่อผู้ออกก�าลังกายเกิดมีปัญหาฉุกเฉินทางสุขภาพ

หน่วยบริการสขุภาพท่ีสวนลมุพนิไีด้รบัการตอบรบัจากผูท้ีม่า
ออกก�าลังกายอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นการสื่อสารความรู้ทางสุขภาพ
ได้ผลตรงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ มุง่มัน่จะด�าเนิน
การต่อไปเพื่อสร้างสังคมสุขภาพที่ยั่งยืน

อบรมการกู้ชีพ
ทักษะการกู้ชีพสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุหรืออยู่ใน
ภาวะวิกฤติได้ทันท่วงที

บริษทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาล
ในเครอืถอืเป็นหน้าทีก่ารให้ความรูแ้ละจดัอบรมการช่วยชวีติฉกุเฉนิ
และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้แก่กลุม่ต่างๆ ในสงัคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งท่ีผ่านมาสามารถ
ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

การอบรมกู้ชีพเป็นกิจกรรมที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ�ากดั (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครอืด�าเนนิการเป็นประจ�าทกุปี 
เพือ่ให้สาธารณชนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการช่วยชวีติได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะขยายเป็นทักษะพื้นฐานของ 
ทุกคนในสังคม เพราะการช่วยชีวิตถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ที่บุคคลหนึ่งจะพึงกระท�าให้ผู้อื่นได้

นอกจากนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัวในการลงมือ 
ช่วยเหลือผู ้อ่ืนยังท�าให้พลังจิตอาสาในสังคมขยายตัวมากขึ้น 
อันเป็นแรงส�าคัญช่วยให้สังคมเข็มแข็งและยั่งยืน

การฝึกอบรมช่วยชีวิตฉุกเฉิน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมาก
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หน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน
ปัจจุบันสังคมประสบอุบัติภัยทั้งจากธรรมชาติและจากวิถีชีวิต
สมัยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บริษทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาล
ทุกแห่งในเครือ ได้ท�าหน้าที่จัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อช่วยรองรับความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เช่น ปฎิบัตกิารรับมอือุบัตเิหตฉุุกเฉินช่วง 7 วนัอันตรายในเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งมีทีมแพทย์สหสาขารักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ นอก 
จากนั้นยังพร้อมระดมความช่วยเหลือทางการแพทย์เมื่อประเทศ
ประสบภัยทางธรรมชาติ โดยถือว่าเป็นหน้าที่ในการรับใช้สังคม 
เป็นพันธกิจต่อประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนและสังคมกลับคืน 
สู่สภาวะปกติโดยเร็ว

หน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน 
พร้อมช่วยเหลือ รองรับ 

ความเดือดร้อนของประชาชน

หน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
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วัคซีนพ่อแม่
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) จัดอบรมพ่อแม่  
ผูป้กครองในชมุชนแออดัให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งดเูดก็เลก็
ตั้งแต่ระยะ 3 เดือนถึง 7 ปี

การให้ความรู้ท่ีถูกต้องของพ่อแม่เป็นภูมิคุ้มกันส�าคัญที่ช่วย 
ให้เด็กๆ เติบโตได้ด้วยการมีสุขภาพดี มีการพัฒนาที่สมวัย

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินทร์ จัดโครงการ “วัคซีนพ่อแม่” ให้กับบ้านเด็กอ่อนใน
ชุมชนแออดัทัง้ 4 แห่ง (บ้านสมวัย ชมุชนคลองเตย บ้านศรีนครนิทร์ 
ชุมชนกองขยะหนองแขม บ้านแห่งความหวัง ซอยอ่อนนุช 88  
แยก 10 และบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ)
อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการจะขยายโครงการนี้ไปสู่พ่อแม่และ 
ผู้ปกครองในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยบริษัท กรุงเทพดุสิต
เวชการ จ�ากัด (มหาชน) ถือเป็นพันธกิจส�าคัญที่จะช่วยลดช่องว่าง
ทางสขุภาพในสงัคม ช่วยให้เด็กๆ และเยาวชนมสีขุภาพและอนามยั
ที่ดี เป็นพลังท�าให้สังคมก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

โครงการวัคซีนพ่อแม่ช่วยลดช่องว่างสุขภาพในสังคม
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สื่อด้านสุขภาพ
ข้อมูลทางสุขภาพที่ถูกต้องเป็นปัจจัยส�าคัญช่วยให้ประชาชน 
มีสุขภาพดี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ถือเป็นนโยบาย
ส�าคัญที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยในมิติต่างๆ ผ่าน 
สื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ รวมทั้งการจัดรายการสุขภาพ 
แก่ประชาชน เผยแพร่ข้อมูลทางนติยสารและเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เอง 
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นและ 
หลากหลายช่องทางมากขึ้น

ในยคุสงัคมข่าวสารเช่นในปัจจุบนั บรษิทั กรุงเทพดสุติเวชการ 
จ�ากดั (มหาชน) ยิง่เลง็เหน็ความส�าคัญของการท�าหน้าที่ให้ข้อมูล
ทางสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการตื่นข่าว ป้องกนัประชาชน
ไม่ให้โดนหลอกลวง และสามารถรักษาสุขภาพด้วยตัวเองอย่าง
เหมาะสม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นจะท�าหน้าที่นี้เพื่อประโยชน์ของ
สาธารณชนต่อไป

การสื่อสารเพิื่อสุขภาพ
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รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

กีฬาคือยาวิเศษ 
BDMS Bangkok Marathon 2018

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุน 
หลกัของการแข่งขนัวิง่มาราธอนทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและ
ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วทุกมุมโลก

ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน นายแพทย์ปราเสรฐิ 
ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวย
การใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้เป็น
ประธานในพิธีเปิด บีดีเอ็มเอส กรงุเทพมาราธอน ครัง้ที ่ 31 ซึง่ม ี
นกัวิง่เข้าร่วมกว่า 35,000 คน มีนักวิ่งนานาชาติกว่า 62 ประเทศ 
ทั่วโลกมาร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นการแข่งขันว่ิงมาราธอน
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประเทศไทย 

บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ก�าหนดให้มีการจัดแข่งขันใน
วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นการส่งเสริม 
การวิ่งเพื่อสุขภาพตอบรับกระแสการตื่นตัวของประชาชนในการ
ออกก�าลังกาย ในขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร “บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 31”  
ยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา โดยรายได้ส่วนหนึง่จะน�าทลูเกล้า
ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

เส้นทางการวิ่งแข่งขันของบีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอนมี 
ชือ่เสยีงระดบัโลก ด้วยมสีถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ มชีือ่เสยีง
ด้านความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางหลายแห่ง 
เช่น พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว เป็นต้น

นอกจากเป็นผูส้นบัสนุนหลกัแล้ว บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ 
จ�ากัด (มหาชน) ยังได้แสดงศักยภาพความพร้อมในการดูแลนักวิ่ง

ในปี 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ร่วมกับสมาคมนักวิ่งเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาต ิ

“บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 31” ภายใต้แนวคิด Running is Medicine 
กีฬาคือยาวิเศษ ชัยชนะของสุขภาพและทุกเป้าหมายชีวิต

จากทั่วประเทศและทั่วโลก มีทีมแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาล 
กระจายกนักว่า 15 จดุตลอดเส้นทางการวิง่เพือ่ให้บรกิารด้านรกัษา
พยาบาล มีทีมอาสาสมัครนักวิ่งที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 
อีกกว่า 500 คน คอยช่วยประสานงานช่วยเหลือผู้แข่งขัน และได้
จัดให้มีทีมจักรยานกู้ชีพ AED Bike Thailand อีก 17 ทีม คอย
ตรวจตราความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้แข่งขันทั้งหมด รวมทั้งมี
เจ้าหน้าทีว่ทิยอุาสากว่า 200 คน ซึง่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นมาแล้ว คอยประสานงานกับทีมแพทย์ และพยาบาลเมื่อ
มีเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ยังได้ใช้ความ
สามารถด้านเวชศาสตร์การกีฬาดูแลความพร้อมของนักวิ่งจาก 
ท่ัวโลก โดยช่วยนักวิ่งเพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อเพื่อป้องกัน 
การบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน

ก่อนเริม่การแข่งขนั บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีทักษะการกู้ชีพ 
พื้นฐานโดยการกดหน้าอก ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า เป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับภาวะฉุกเฉิน

นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อมูลด้านการวิ่งและความรู้สุขภาพ 
กระจายผ่านทาง Facebook และทางเพจ The Running Experts 
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขัน และกระตุ้นให้มีการวิ่ง
เพื่อสุขภาพที่ถูกต้องปลอดภัย 

“บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 31” ประสบความ
ส�าเร็จอย่างสูง และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
ภูมิใจที่มีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความส�าคัญต่อการ 
ออกก�าลังกาย สร้างองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งเสริมให้ทุกคนมี 
สุขภาพดีอย่างยืนยาว และช่วยให้สังคมมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

มีนักวิ่งกว่า 35,000 คนจาก 62 ประเทศทั่วโลก 
เข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีได้จ�าเป็นต้องมีส่ิงแวดล้อมที่ด ี

และสังคมจะยั่งยืนได้เมื่อการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ท�าให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม 
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องท�าหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นองค์กรพลเมืองที่ด ี

หรือ A Good Corporate Citizen ในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสังคมโดยรวม จากการด�าเนินการทางธุรกิจของตนให้มากที่สุด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักในหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ด ี
ของประเทศ มุ่งมั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ประกาศนโยบาย 
Green Health Green Hospital ให้โรงพยาบาลในเครือปฎิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด

Green Health Green Hospital
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) มีมาตรการ
ชัดเจนให้ขบวนการด�าเนินธุรกิจทุกข้ันตอนให้มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด

บรษิทัฯ มกีารอนรุกัษ์พลงังานและใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม บ�าบดัน�า้ทิง้และจดัการขยะอย่างจรงิจงั 
มขีบวนการขจดัขยะตดิเชือ้และขยะพษิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย
และตามหลกัวชิาการ รวมทัง้การตรวจวดัระดบัเสยีงและระดับฝุ่น
อย่างสม�่าเสมอเพื่อมิให้กระทบกับสถานที่ใกล้เคียง

ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการภายในที่สร้างสิ่งแวดล้อมการ
ท�างานให้ปลอดภัย ส่งเสริมชีวอนามัย มีการตรวจสอบปริมาณ 
สารเคมีในพื้นที่ท�างานเป็นประจ�า ใช้เคร่ืองมือทางการแพทย ์
ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฎิบัติงาน มีการตรวจวัดคุณภาพ
น�้าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ว่าจะเป็นน�้าดื่ม  
น�า้ใช้ในการปฎบิตักิารทางการแพทย์ น�้าทิง้ หรอืน�้าทีใ่ช้ระบบปรบั
อากาศ ล้วนปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ บริษัท 
กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรบัรอง และตรวจ
ติดตามมาตรฐานจาก The Institute of Hospital Quality 
Improvement and Association (HA-Thailand) และ Joint 
Commission International (JCI) ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้น�ามาตรฐาน
สากลนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการควบคุมก�ากับการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยค�านึงถึงการ
อนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภยัในการท�างาน การใช้อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืทางการแพทย์ 
และการจดัการขยะหรอืของเสียท่ีเกดิจากการให้บรกิารโดยเฉพาะ
ขยะติดเชื้อและขยะพิษ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี

บริษัทฯ มีการอนุรักษ์พลังงาน 
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

24



ขยะติดเชื้อ: บริษัทฯ ได้ขยายค�าจ�ากัดความของขยะติดเชื้อ
ให้ครอบคลุมมากขึน้ เพือ่ป้องกนัไม่ให้มีขยะตดิเชือ้จากโรงพยาบาล
แพร่กระจายออกไปสู่ส่ิงแวดล้อม มีการป้องกันพเิศษไม่ให้ขยะพษิ
ที่มีคมทิ่มทะลุออกมาได้ ขยะติดเชื้อทั้งหมดจะถูกจัดส่งให้กับ 
ผู้รับบริการภายนอกเพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

ขยะทัว่ไป: ขยะทัว่ไปจะแยกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก และ
มกีารคดัแยกขยะทีส่ามารถรีไซเคลิได้ ออกจากขยะทิง้ให้มากท่ีสดุ

การประหยัดพลังงาน 
บรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการอนรุกัษ์พลงังาน เพือ่รณรงค์การ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด

บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างาน ลดอุปกรณ์
ทีไ่ม่จ�าเป็น ลดการใช้ไฟฟ้าโดยคงมาตรฐานการให้บริการในระดับ
สากล เช่น เปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน และ
ติดตั้งระบบ District Cooling Plant เพื่อลดการใช้พลังงานที ่
ส่งจ่ายให้กับระบบปรับอากาศ เป็นต้น

การจัดการขยะ และของเสีย
บริษัทฯ ได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะและของเสีย นับตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก การจัดเก็บ การ
ขนย้าย และการก�าจัดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมาย 
และเพือ่ควบคมุป้องกนัมใิห้ขยะหรอืของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายแพร่
กระจายออกไปสู่สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนัน้ยงัตรวจสอบผูใ้ห้บรกิารจัดเกบ็และก�าจดัขยะและ
ของเสยี ให้ด�าเนนิการด้วยกระบวนการทีไ่ด้มาตรฐาน โรงพยาบาล
มีโรงพักขยะที่ได้ขนาดและถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มีห้องส�าหรับ 
ขยะแต่ละประเภท และมีเจ้าหน้าที่ประจ�าอาคารโรงพักขยะ  
คอยดแูล ท�าความสะอาด จดัระบบของการเข้า-ออกของขยะตลอด
เวลา

ขยะพิษ: มีการจัดการดังนี้ (1) ขยะพิษธรรมดา เช่น ถ่าน
ไฟฉาย กระดาษคาร์บอน มีรถเก็บขยะพิษของกรุงเทพมหานคร
หรือหน่วยงานของเทศบาลประจ�าจังหวัดรับไปก�าจัด (2) สารเคมี
อันตราย เช่น น�้ายา สารเคมี ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้ว 
ส่งก�าจดักบับรษิทัผูร้บัก�าจดัสารกากสารเคมีอนัตรายทีไ่ด้รบัอนญุาต 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (3) ขยะปนเปื้อนยาเคมีบ�าบัด มีถุง
ขยะพเิศษใส่โดยเฉพาะและส่งก�าจดัภายนอกเช่นเดยีวกบักากสาร
เคมีอันตราย (4) ขยะปนเปื้อนสารรังสี ต้องทิ้งลงถังภายในห้อง
ตะกั่ว ความเข้มข้นของรังสีต้องอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ จึงจะอนุญาตให้น�าขยะออกจากพื้นท่ีได้ และ (5) กาก
กัมมันตรังสี โรงพยาบาลจะติดต่อเจ้าหน้าที่จากกรมปรมาณูเพื่อ
สันติ เพื่อน�าออกไปก�าจัดตามมาตรฐานที่ก�าหนด

นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดปริมาณขยะพิษ เช่นซื้อหลอดไฟ
กับบริษัทที่ตกลงจะน�าหลอดไฟเก่าออกไปรีไซเคิล และได้ยกเลิก
การใช้น�้ายาล้างฟิล์ม โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบ Picture Archiving 
and Communication System (PACS) เป็นต้น

การประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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น�้าเสียและระบบบ�าบัดน�้าเสีย
บริษัทฯ มีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ
คุณภาพน�้าจากระบบบ�าบัดให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนด

ได้มีการว่าจ้างบริษัทน่าเชื่อถือที่ได้เอกสารรับรองมาตรฐาน
จากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบ และก่อนที่จะปล่อยน�้าที่บ�าบัดแล้ว
ออกไปภายนอก ต้องมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
ปนเปื้อนเชื้อโรคออกไปแพร่กระจายสู่ภายนอกได้เลย

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเด็ดขาด ห้ามทิ้งสารเคมี ในอ่างล้าง 
ส่วนอาคารผู้ป่วยมะเร็งจะมีบ่อพักน�้าส�าหรับกักเก็บของเสียที่ม ี
แร่รงัสปีนออกมาก่อน เมือ่ปรมิาณรงัสอียูใ่นเกณฑ์ทีป่ลอดภยัแล้ว 
จึงจะปล่อยน�้าส่วนดังกล่าวเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

สารเคมี/สารอันตราย: บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณา
เลือกน�้ายาและสารเคมีเข้ามาใช้ภายในโรงพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการตรวจสอบการจัดเก็บ การใช้ 
และการก�าจัด ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

การจัดการกับโรคอุบัติใหม่
บริษัทฯ มีคณะท�างานวางแนวทางปฏิบัติในช่วงมีการระบาด

การด�าเนินการแบบ One Stop Service สามารถดูแลผู้ป่วย
ที่มีปัญหาโรคติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากร
และผู้รับบริการ มีห้อง Negative Pressure เพื่อรองรับผู้ป่วย 
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง และต้องใช้ 
เครือ่งช่วยหายใจ และด�าเนนิการซ้อมแผนการป้องกนัต่างๆ อย่าง
น้อยปีละครั้ง

สิ่งแวดล้อมในการท�างาน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างสิ่งแวดล้อมการท�างานให้ปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมชีวอนามัยของพนักงาน มีโครงการที่ดูแล
สุขภาพของพนักงาน และมีสวัสดิการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการ 
ออกก�าลงักาย และมบีรกิารห้องฟิตเนสเพยีงพอกบัจ�านวนพนกังาน
ของโรงพยาบาล เป็นต้น

การป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง
และหามาตรการป้องกันและรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุใน 
การท�างาน

มีการฝึกอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมีระบบ
และแนวทางในการดแูลบคุลากรทีไ่ด้รบัอบุตัเิหต ุเช่นมกีารปรบัปรงุ
กล่องทิ้งเข็มที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และแลกเปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยงานหรอืพนกังานอืน่ๆ เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละป้องกนัการ
เกิดอุบัติเหตุ

สิ่งแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย

การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย
บริษัทฯ จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ให้มีการซ้อมดับเพลิงระดับ
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และซ้อมอพยพหนีไฟอาคาร
อีกปีละครั้ง (ทุกอาคาร)

การซ้อมจดัขึน้ท้ังในช่วงเวลากลางวันและกลางคนื มกีารตรวจ
สอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้ทุกเดือน มีระบบตรวจจับควัน
และความร้อนครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาล มีทีมผจญ
เพลิงประจ�าภายในพื้นที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยัง 
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นสูง และมีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาคารจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ ต้องมีการฆ่าเชื้อโรคก่อน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปนเป้ือนเชื้อโรค 

ออกไปสู่ภายนอกได้เลย
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การตรวจระดับเสียงและฝุ่น
โรงพยาบาลได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพเสียง

การตรวจวัดจะวัดทั้งเสียงรบกวนชุมชนอันเนื่องมาจาก 
การเดินเครื่องปั๊มน�้าหรือเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า การตรวจวัดเสียง 
ที่ตัวเจ้าหน้าที่ที่ท�างานในพื้นที่เสียงดัง การตรวจปริมาณฝุ่น การ
ตรวจแสงสว่าง การตรวจความร้อน รวมถงึปรมิาณสารเคมีอันตราย
ในพื้นที่ท�างาน โดยผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมาย 
ก�าหนดไว้

การตรวจสอบคุณภาพของน�้าต่างๆ
บริษัทฯ มีระบบตรวจคุณภาพน�้าต่างๆ เป็นประจ�าทุกเดือน
ภายในโรงพยาบาล ทั้งคุณภาพน�้าใช้และน�้าทิ้ง

น�้าใช้ ได้แก่ น�้าที่ใช้ในการท�างานในการบริการทางการ
แพทย์ ตรวจ 2 เดือนต่อครั้ง ส่วนน�้าดื่มตรวจ 3 เดือนต่อครั้ง  
น�้าในระบบ Cooling Tower ตรวจหาเชื้อแอลจีโอเนล่า 3 เดือน
ต่อครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ว่าจะเป็นน�้าทิ้ง น�้าใช้ 
หรือน�้าดื่มที่มีอยู่ในโรงพยาบาล จะต้องเป็นน�้าที่มีคุณภาพตาม 
ที่กฎหมายก�าหนด

เน้นคุณภาพระดับเสียง ฝุ่น และน�้าดื่ม
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ลดปริมาณของเสียโดยการ 
น�ามาใช้ใหม่
บรษิทัฯ เน้นการปลกูจิตส�านกึให้แก่บุคลากรในการลดภาวะโลก
ร้อน

การน�ากระดาษทีใ่ช้เพยีงหน้าเดียว น�ากลบัมาใช้เป็นกระดาษ
รไีซเคลิ การรณรงค์ลดการใช้กระดาษโดยการสือ่สารผ่าน Application 
ในโทรศัพท์มือถือ เป็นตัวอย่างการลดปริมาณของเสียที่เกิดจาก
ความร่วมมือของพนักงาน

ชุมชนสีเขียว 
นอกจากลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนิน 
ธรุกจิแล้ว บรษัิท กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกั
ถึงบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนชุมชนในการบ�ารุง รักษาธรรมชาติและ
สขุภาพ เช่น สนบัสนนุชมุชนในการปลกูป่าเพือ่ฟ้ืนฟธูรรมชาต ิช่วย
จัดหาอุปกรณ์เกบ็น�า้สะอาดและเคร่ืองกรองน�า้ ตลอดจนให้ความรู้
ด้านสุขอนามัยเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพให้แก่ชุมชน

ชีวิตสีเขียว

บริษัทฯ สนับสนุนชุมชน 
ในการบ�ารุงรักษาธรรมชาติ และสุขภาพ

28



เกียรติยศนี้เป็นผลจากการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายใน 
องค์กรอย่างเข้มแข็ง ท�าให้เกิดการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม 
เพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้าและคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

รางวลันีย้งัเป็นเครือ่งยนืยนัว่า บรษิทัฯ มนีวตักรรมขบัเคล่ือน
องค์กรให้พฒันาไปข้างหน้าตลอดเวลา สามารถสร้างความได้เปรยีบ
ด้านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ พร้อมทั้งเพ่ิมความเช่ือมั่นในกลุ่มผู้ลงทุนในการ
ประกอบการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมนวัตกรรมนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในทกุระดบั นบัจากแพทย์ พยาบาล ตลอดจนแม่บ้านผูท้�าความ
สะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การมีส่วนร่วมท�าให้
บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและภูมิใจ ท่ีความคิดสร้างสรรค์
ของตนสามารถพัฒนาเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  

รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

องค์กรนวัตกรรม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 

“องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” (Top Innovative Organization) 
ในปี พ.ศ. 2561 โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในการเผยแพร่ผลงาน การ 
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากประดิษฐกรรมต่างๆ องค์กรยังสนับสนุนให้มี 
นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อแสดงความเอาใจ
ใส่และความห่วงใย (Empathy) ต่อผู้ป่วยและญาติในทุกขั้นตอน
ของการบรกิาร เช่น การสือ่สารอย่างเอาใจใส่ การออกแบบภายใน
ที่ลงรายละเอียดให้ผู้ป่วยและญาติ รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ

ในด้านงานวจิยั บรษิทัฯ มอบหมายให้ศนูย์วจิยัสขุภาพกรงุเทพ
เป็นผู้สนับสนุนด้านการวิจัยให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ  
ในเครือ น�าไปสู่การคิดค้น รังสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการสาธารณสุข ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้าง
ความยั่งยืนทางธุรกิจให้องค์กร

ภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ปี 2561
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การร่วมมอืกนัในทุกส่วนขององค์กร (Co-Creation) มคีวามส�าคญั
อย่างย่ิงต่อความส�าเร็จของโครงการ และสามารถใช้เป็นดัชนีวัด
ระดับความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรับองค์กรได้เป็นอย่างดี 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในปี 2556 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้ 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม
ส�าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการน้ีเป็นควาร่วมมือกันระหว่างส�านักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อสร้างความ
เข้มแขง็ให้กบัผู้ประกอบการในตลาดทนุ เพือ่สนบัสนนุมุง่การวจัิย
คดิค้น รงัสรรค์นวตักรรมต่างๆ เพือ่พฒันาผลติภัณฑ์และเพ่ิมมลูค่า 
(Price) และคุณค่า (Value) ในการบริการ

นวตักรรมเป็นปัจจัยส�าคญัในการด�ารงความเป็นผูน้�าของธรุกจิ
ท่ามกลางความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า และการแข่งขันที่รุนแรง
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

เม่ือได้ร่วมโครงการ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์
สู่จุดหมาย เริ่มจากวางวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทางนวัตกรรม 
(Strategy) วางโครงสร้างองค์กร (Structure) ส่งเสริมสนับสนุน
โอกาสในการท�างานนวัตกรรมในองค์กร (Support) สร้าง 
สิง่แวดล้อมบรรยากาศทีเ่พาะความคดิสร้างสรรค์ (Climate) และ
รณรงค์ให้มีการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กรในที่สุด (Culture)

บริษัทฯ พบว่าการมีส่วนร่วม (Collaboration) การท�างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายตามความสนใจ (Cluster) และ 

นวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงความเป็นผู้น�าของธุรกิจ

โครงการความร่วมมือนี้ช่วย 
เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าในบริการ
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บริษัทฯ มีโครงการด้านนวัตกรรม 
และการวิจัยทั้งส้ิน 430 โครงการ 

ระหว่างปี 2558-2561

ผลงานที่น่าประทับใจ

ผลงาน
จากการสร้างโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ต่อความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับมีการสนับสนุนจากองค์กร  
มีผลท�าให้ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2561 บริษัทกรุงเทพดุสิต
เวชการ จ�ากัด (มหาชน) มีโครงการด้านนวัตกรรมและการวิจัย 
ทั้งสิ้น 436 โครงการ

ในจ�านวน 436 โครงการนั้นเป็นโครงการวิจัย 239 โครงการ 
และเป็นโครงการนวัตกรรม 197 โครงการ ผลงานนวัตกรรม 
ส่วนใหญ่ เป็น Product Innovation (35.53 %) รองลงมาคือ 
Process Innovation (28.43%) และ Service Innovation 
(20.81%) ตามด้วย Technological Innovation (13.20%) และ 
Business Model Innovation (2.03%)

เจ้าของนวตักิรรมเป็นพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ (56%) รองลงมา 
เป็นแพทย์ (9%) นอกนั้นเป็นวิชาชีพอื่นๆ ทั้งเภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ นักก�าหนดอาหาร วิศวกร เจ้าหน้าที่ IT เจ้าหน้าที่ HR 
และอืน่ๆ ทีน่่าสนใจคอืมสีองโครงการ ทีเ่ป็นของพนกังานท�าความ
สะอาด แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้น 
ของพนักงานทุกระดับมีส่วนริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ไปข้างหน้า

ปัจจบุนัมนีวตักรรมทีไ่ด้ข้ึนทะเบยีนหรืออยูใ่นกระบวนการขึน้
ทะเบียนสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร จ�านวน 7 โครงการ ได้แก่  
ชดุตะกัว่ป้องกนัรงัส ีถงัทิง้ของมคีม อปุกรณ์ก�าหนดปรมิาณอาหาร
ทีค่วรบรโิภคต่อวนัในผูท้ีม่นี�า้หนกัเกนิหรอือ้วน รถสระผมเคลือ่นที่
ส�าหรับผู้ป่วย โปรแกรม Health Passport นวัตกรรมผ้าอุ้มพยุง
ผู้ป่วย และอุปกรณ์ตรึงขาผู้ป่วย

ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาติ ได้จ�าแนกระดับการพฒันาองค์กร
นวัตกรรมไว้ 5 ระดับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รับการประเมินความสามารถอยูใ่นระดบัสงูสดุคอื ระดบั 5 หรอื
ระดบัการบรูณาการต่อเนือ่ง (Mature) ซึง่ได้แก่องค์กรทีม่กีลยทุธ์
ด้านนวตักรรม มกีลไกทีย่ัง่ยนื และมกีจิกรรมเพือ่สนบัสนนุนวตักรรม
อย่างเป็นระบบต่อเนือ่ง และนอกจากจะได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็น 
“องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” (Top Innovative Organization) 
ในปี พ.ศ. 2561 แล้ว บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
ยังได้รับรางวัล Total Innovation Management Award ใน 
ปีเดยีวกนั จากส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรอื 
[สนช.] ร่วมกบั ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย
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บุคลากร: บุคลากรทั้งในส่วนการให้บริการทางการแพทย์และ
บริการทั่วไป จะได้รับการอบรมเรื่องความเอาใจใส่ (Empathy) 
จนเข้าใจความส�าคญั เข้าใจความรูส้กึของผูป่้วยและญาต ิสามารถ
สื่อสารและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

สิ่งแวดล้อม: ไม่ว่าเป็นเรื่องแสง สี ที่นั่งรอพบแพทย์ หรือ 
การออกแบบภายในอ่ืนๆ จะลงรายละเอียดโดยมีผู้ป่วยเป็นหลัก 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายและเป็นมิตร

ระบบ: การบรหิารระบบต่างๆในโรงพยาบาลจะมีการออกแบบให้
ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกปลอดภัย มั่นใจ และรวดเร็ว มีความประทับ
ใจกับการบรกิารทีเ่ป็นมติร เตม็ใจ และเตม็ไปด้วยความห่วงใยอย่าง
แท้จริง

หลังจากมีการน�านวัตกรรมความเอาใจใส่ (Empathy) สู ่
การปฎบิตั ิผลปรากฎชดัว่าความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารสงูขึน้ 
ความเอาใจใส่ในงานของพนกังานมากขึน้ และจ�านวนข้อร้องเรยีน
ที่เกี่ยวกับการบริการลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ระบบที่เอาใจใส่ : 
นวัตกรรมด้านบริการ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เชื่อว่านวัตกรรม
ไม่ควรหยุดอยู่แค่การปรับปรุงสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้แต่ต้อง 
เพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้รับบริการด้วย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาล
ในเครือ เน้นการให้บริการสุขภาพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ส�าหรับผู้ป่วยและญาติ การได้รับความเอาใจใส่และความห่วงใย
จากบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นก�าลังใจท่ีส�าคัญและช่วยคลาย 
ความกังวลได้มาก ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้น บริษัท กรุงเทพ 
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) จึงมีการออกแบบการให้บริการ 
อย่างละเอียด ทั้งในระดับบุคคล สิ่งแวดล้อม และระบบบริหาร 
เพื่อให้ทุกส่วนเข้าใจการสื่อสารเพื่อสื่อความห่วงใยให้ผู้ป่วยและ
ญาติรู้สึกและสัมผัสได้อย่างแท้จริง ทั้งภาษาพูดและภาษากาย

การบริการคือหัวใจ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครือ 
เน้นการให้บริการสุขภาพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
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การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความมั่นคง และยั่งยืน 
เป็นเป้าหมายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

ในการท�าสาธารณประโยชน์ตลอดมา ด้วยความเชื่อมั่นว่า 
สังคมจะยั่งยืนได้เมื่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ 

เร่งท�าหน้าที่เติมเต็มช่องว่างในสังคมอย่างจริงจัง

ในฐานะ Corporate Citizen บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน) และโรงพยาบาลในเครือทุกแห่งมีนโยบายท่ีจะท�าหน้าที่
ขององค์กรพลเมอืงในการท�าสาธารณประโยชน์เพือ่ตอบแทนสงัคม
อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัชาต ิจากโครงการต่างๆ 
ใกล้ตัวจนถึงแดนไกล โดยมีโครงการท�าประโยชน์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขทั้งปัญหาเร่งด่วนและปัญหา
โครงสร้างซึ่งต้องใช้เวลานานและต่อเนื่อง รวมทั้งถือเป็นหน้าที ่
ที่จะแบ่งปันข้อมูลทางสุขภาพ วิทยาการ ทักษะ และบริการต่างๆ 
ตามความต้องการของผู้รับ เพื่อให้มีประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ในปี 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และ
โรงพยาบาลในเครือได้ด�าเนนิกจิกรรมหลากหลายเพือ่ช่วยส่งเสรมิ
ให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน

Neighbourhood Club
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาล
ในเครอืถอืว่ากจิกรรมเพือ่นบ้านสมัพนัธ์เป็นภาระกจิส�าคญัอย่าง
ยิ่งต่อการมีความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับชุมชนรอบข้าง

บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
กับเพ่ือนบ้านและชุมชนใกล้เคียง มีการพบปะสังสรรค์และ 
ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ เช่น การบริการตรวจสุขภาพ
เบือ้งต้น การให้ความรูท้างการแพทย์ในมติิต่างๆ และร่วมกจิกรรม
สันทนาการเป็นประจ�า น�ามาซึ่งความใกล้ชิดระหว่างโรงพยาบาล
และชุมชน ในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์

โรงพยาบาลในเครือยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้ง 
ให้บริการทางสุขภาพให้ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ซ่ึงนอกจากเป็น 
การสนกุสนานร่วมกนัแล้ว ยงัเป็นโอกาสทีจ่ะได้ร่วมให้ความส�าคัญ
ต่อผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว

ต่อมา บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้ขยาย
กิจกรรมเพื่อนบ้านสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมองค์กรธุรกิจใกล้เคียง  
มีการให้บริการสุขภาพกับสมาชิกองค์กร หรือให้ความรู้กับผู้รับ
บริการเฉพาะกลุ่มในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ หรือหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

สังคมยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายท�าสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง
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“อุ่นไอรัก”
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ 2 เป็นเทศกาลวัฒนธรรม
ประจ�าปีของไทยที่มีความส�าคัญ

โครงการน้ีมุง่ส่งเสรมิวฒันธรรมไทยทีด่งีามซึง่เป็นปัจจยัส�าคญั
ต่อการด�ารงอยูข่องสงัคมทีย่ัง่ยนื บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากัด 
(มหาชน) มีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับเทศกาลวัฒนธรรม 
คร้ังนี้ โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการในการรักษาสุขภาพ การปรับ 
วิถีชีวิตให้ปลอดโรค และทักษะพื้นฐานในการช่วยเหลือชีวิต 
ในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น

“หนึง่น�า้ใจ ผูป่้วยยากไร”้ CSR ONE LOVE
โครงการ “หน่ึงน�้าใจ ผู้ป่วยยากไร้” เริ่มจากการส�ารวจที่อยู่
อาศัยของผู้ป่วยยากไร้ คัดเลือกและพิจารณาให้เข้าเกณฑ ์
ของทางโครงการ

หลังจากนั้นจึงจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมรวม
ถงึการท�าการผ่าตดัให้กบัคนไข้ ซ่ึงได้มีการผ่าตัดไปแล้วเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 95 ราย โดยแบ่งเป็นการผ่าตัดตา จ�านวน 29 ราย และ
ผ่าตัดเข่าจ�านวน 66 ราย

คอนเสิร์ตการกุศล One Love 
Concert for Children in Need
โครงการนีม้จีดุประสงค์เพือ่หารายได้เข้ากองทนุน�าไปช่วยเหลอื
ผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่ขาดโอกาสด้านการรักษา

โครงการได้ช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการ
แต่ก�าเนิด ผู้ป่วยโรคที่เกิดขึ้นจากพันธุกรรมผิดปกติ เป็นต้น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของทีมแพทย์
เฉพาะทางของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อุ่นไอรัก คลายความหนาว

การมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
เป็นหนึ่งในเป้าหมายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
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จิตอาสา
พนักงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้
ร่วมแรงร่วมใจกนัช่วยชมุชนห่างไกลทีย่งัขาดแคลนในด้านต่างๆ

โครงการจิตอาสาได้ช่วย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ท�าสื่อการเรียน
การสอนด้านสุขภาพ เสรมิความรูด้้านสขุอนามยัและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เป็นต้น การบ่มเพาะจิตอาสาในองค์กรนอกจากช่วยเติม
เต็มชุมชนที่ห่างไกลแล้ว ยังช่วยให้ชุมชนภายในองค์กรเข้มแข็ง  
มีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพของการท�างานร่วมกันและคุณภาพ
ในการให้บริการอีกด้วย

โครงการมูลนิธิสัญจร
โครงการมลูนธิสิญัจรได้มอบของใช้จ�าเป็นส�าหรบัเดก็เลก็ให้กบั
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และ
มูลนิธิอื่นๆ

โครงการฯ ได้บริจาค ยา เวชภัณฑ์ นม ชุดโต๊ะทานอาหาร
กลางวนั สนบัสนนุสร้างสนามเด็กเล่น มอบของเล่นเสรมิพฒันาการ 
มอบเตียงส�าหรับห้องพยาบาล ชั้นวางของ และอุปกรณ์เสริม
พัฒนาการส�าหรบัเดก็เล็กต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสขุภาพอนามยัส่งเสรมิ
พัฒนาการแก่เด็กเล็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

กองทุนสมิติเวช เพ่ือชีวิตใหม่
ให้การผ่าตัดและการรักษาแก่ผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้มีโอกาสมีชีวิตใหม่ ได้เติบโตอย่าง 
แข็งแรง เป็นก�าลังของชาติต่อไป จัดตั้งเป็น 3 กองทุน คือ

• กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ หัวใจเด็ก บริการผ่าตัดและ
รักษาให้ฟรี เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

• กองทนุสมติเิวช เพือ่ชวีติใหม่ ไขกระดกูเดก็ มุง่เน้นการรกัษา
โรคทางพันธุกรรมเช่น โรคเลือด และมะเร็ง ที่สามารถหาย 
ขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก 

• กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ กระดูกสันหลังคดในเด็ก  
ซึ่งสามารถผ่าตัดให้กลับคืนแนวปกติได้ถ้าท�าในวัยเด็ก จึงมี
การจดัทมีแพทย์ไปให้ความรู้กบัครูและผูป้กครองตามโรงเรยีน
ต่างๆ เพื่อเด็กที่มีกระดูกสันหลังคดได้รับการรักษาทันท่วงที

กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่นี้ ยังได้เปิดรับบริจาคจาก 
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถช่วยเด็กๆ ได้มากขึ้น

ร่วมแรงร่วมใจช่วยชุมชนขาดแคลน

จัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยด้านการผ่าตัด 
และรักษาผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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มูลนิธิเวชดุสิตฯ
มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึง่เป็นโครงการทีส่�าคญัของ บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั 
(มหาชน) เพื่อด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
เพราะความเอือ้อาทรต่อกนัเป็นรากฐานส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิสงัคม
ที่ยั่งยืน

มูลนิธิเวชดุสิตฯ มุ่งท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อคลี่คลายปัญหา 
เร่งด่วนให้ผูด้้อยโอกาสและลดช่องว่างในสงัคม เช่น บรจิาคเวชภณัฑ์ 
สิ่งของที่จ�าเป็น อุปกรณ์เสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล
และสถานสงเคราะห์ สนบัสนนุอปุกรณ์ทางแพทย์แก่สถานพยาบาล
ในต่างจังหวัด และให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟัน
ให้เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนในสลัม และเด็กด้อยโอกาส
ตามชุมชนแออัดต่างๆ เป็นต้น

มลูนิธเิวชดสิุตฯ ยงัมุง่ท�าโครงการระยะยาวเพือ่แก้ปัญหาอย่าง
ยัง่ยนื โดยท�ากจิกรรมต่อเนือ่งเพือ่ต่อยอดให้เกดิความเปลีย่นแปลง
อย่างแท้จริง

กิจกรรมของมูลนิธิเวชดุสิตฯ

ความเอื้ออาทรต่อกันเป็นรากฐานส�าคัญ 
ที่จะท�าให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน
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ความฝันไม่มีวันพิการ 
โครงการ “ความฝันไม่มีวันพิการ” หรือ Unlimited Dreams 
มาจากความมุ่งมั่นของมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่จะช่วยเหลือผู้พิการ
อย่างเป็นระบบและครบวงจร

ตั้งแต่กระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้มีข้อจ�ากัดทางร่างกาย 
การสร้างความมั่นใจ และปลุกความฝันให้เด็กพิการ และบทบาท
ขององค์กรธุรกิจในการจ้างงาน เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ความ
สามารถของตนตามความใฝ่ฝัน

อกีทัง้ยงัรณรงค์โดยการจดัภาพยนตร์สัน้ Unlimited Dreams 
ซึ่งได้รับความส�าเร็จอย่างสูงในการสร้างความตระหนักรู้ในสังคม
เพือ่สร้างโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัให้ผูพ้กิาร น�ามาซึง่โครงการ Unlimited 
Dreams : The Hero ในปีต่อมา เพื่อให้เด็กพิการเห็นพลังของ
ตนเอง กล้าก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อเดินตามความใฝ่ฝัน 

โครงการนี้ เป็นส่วนหน่ึงของความพยายามของมูลนิธิเวช 
ดุสิตฯ ที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาของผู้พิการอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจาก
แก้ไขความเข้าใจผิดในสังคม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้พิการไม่สามารถใช้
ศกัยภาพของตนได้อย่างเตม็ที ่น�าไปสูก่ารสญูเสยีทรพัยากรมนษุย์
ท่ีมค่ีาอย่างยิง่ มลูนธิฯิ จงึเน้นการสร้างความรูค้วามเข้าใจในสังคม
ต่อคนพิการผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึง
คนเป็นจ�านวนมากอย่างสะดวกรวดเร็ว

Adaptive Clothing
ล่าสุด ในปี 2561 มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ท�าโครงการ Adaptive 
Clothing ร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นน�า

โครงการได้น�ากลุ่มเด็กนักเรียนพิการมามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเป็นการสานความฝันด้านอาชีพ 
ให้แก่เดก็พกิาร เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรยีนรูจ้ากผูท้ีม่ปีระสบการณ์
จรงิด้านการออกแบบและตดัเยบ็ พฒันา ปรบัรปูแบบเพือ่ออกแบบ
เสื้อผ้า ท่ีปรับรูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าเพ่ือให้ผู้พิการได้สวมใส่ 
ใช้งานได้สะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มความม่ันใจและคุณภาพชีวิตของ 
ผู้พิการอย่างมาก

ผู้พิการมีโอกาสแสดงความสามารถตามความใฝ่ฝัน

ให้ความมั่นใจกับผู้พิการ
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งานคือศักดิ์ศรีของมนุษย์
ผู้พิการไม่ต้องการความสงสาร แต่ต้องการการพัฒนาศักยภาพ 
และโอกาสในการท�างานเพื่อใช้ความสามารถของตนได้อย่าง
เท่าเทียมกันกับผู้อื่น 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เชื่อเช่นเดียวกัน
ว่าการมงีานท�าโดยไม่ต้องพึง่พาผูอ้ืน่ส�าคญัอย่างยิง่ต่อศกัด์ิศรีของ
มนุษย์ จึงมีนโยบายชัดเจนที่จะท�าตามมาตรา 35 ของพระราช
บัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยร่วมสร้าง
อาชพีให้คนพกิารมงีานท�า มรีายได้มัน่คง พึง่พาตนเองได้ และช่วย
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม โดยได้ว่าจ้างให้ผู้พิการท�างานในโรง
พยาบาลส่งเสริมต�าบล (ร.พ.ส.ต.) จ�านวน 332 อัตรา ในจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ คิดเป็นเงินช่วยเหลือกว่า 24.86 ล้านบาทต่อปี 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) มีความภูมิใจที่
ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นตัวอย่างต่อองค์กรธรุกจิในการจ้างงานผูพ้กิาร เพือ่
แก้ใขปัญหาผูพ้กิารอย่างยัง่ยนื เพราะนอกจากโอกาสทางการศกึษา
แล้ว สิง่ทีผู่พ้กิารต้องการมากทีส่ดุคือสามารถใช้ชวิีตอย่างมศีกัดิศ์รี 
ซึง่จะเป็นได้ต่อเมือ่สงัคมให้โอกาสในการท�างานอย่างเท่าเทยีมกนั

Green Health Care & Share
มูลนิธเิวชดสิุตฯ ท�าหน้าทีเ่ป็นสะพานระหว่างผูท้ีต้่องการบรจิาค
อุปกรณ์ทางการแพทย์มือสองให้กบัผูป่้วยทีข่าดแคลนทนุทรพัย์

อปุกรณ์ทีบ่รจิาคมตีัง้แต่เตยีงพยาบาลผูป่้วย เก้าอีเ้ข็น ทีน่อน
ลม เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ทางแพทย์
อื่นๆ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริจาค และ
ด�าเนนิการส่งต่ออปุกรณ์ทางการแพทย์มอืหนึง่และมอืสองทีอ่ยูใ่น
สภาพดพีร้อมใช้งาน ให้แก่ผูป่้วยทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ทัว่ประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ที่ได้รับอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้สูง
อายุที่ขัดสนทุนทรัพย์ โครงการแบ่งปันน�้าใจกันนี้ นอกจากจะได้
ช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทีม่คีวามจ�าเป็นแล้ว ยงัเป็นการใช้ประโยชน์
อุปกรณ์ทางแพทย์อย่างคุ้มค่า ไม่ทิ้งให้เปล่าประโยชน์ เป็นการ
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จากความมุ่งม่ันในการท�าสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สังคม
ยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ไดัรับรางวัล
สร้างสรรค์สังคมไทย (Building a Good Society Award) จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2561

มูลนิธิเวชดุสิตฯ เป็นศูนย์กลางบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลน
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การอบรมเน้นวิชาการและพัฒนาด้านการรักษา และการใช้
วทิยาการล่าสดุให้แก่บคุลากรทางแพทย์ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมยีนมา เพือ่จะได้สามารถให้บรกิารทางจักษวุทิยาให้แก่ประชากร
ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สถาบัน Lao American Nutrition 
Institute 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ OHSU 
และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมมือกัน
พัฒนาหลักสูตรด้านโภชนาการ

การพฒันาหลกัสตูรด้านโภชนาการส�าหรบัสถาบนัโภชนาการ 
Lao American Nutrition Institute มจีดุประสงค์เพือ่แก้ไขปัญหา
โภชนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศลาว และเพื่อบรรล ุ
การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะองค์กรพลเมอืง
ที่ท�าหน้าที่ให้บริการทางสุขภาพ และในฐานะผู้น�าทางการแพทย์
ในภมูภิาค ได้ร่วมมอืกบั Oregon Health & Science University 
(OHSU) ในรัฐ Oregon ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยชั้นน�า
ของสหรัฐอเมริกา ในการด�าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในปี 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)  
ได้จดัสมัมนานานาชาต ิมีผู้เชีย่วชาญทางการแพทย์ชั้นน�าจากต่าง
ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการ
ล่าสุด เพื่อสร้างเครือข่ายทางการแพทย์และเพ่ือสร้างสุขภาพที่ดี
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

อบรมด้านจักษุวิทยาในพม่า
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดอบรมด้าน
จักษุวิทยาร่วมกับ OHSU โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล 
Shwe Yatu Cakkhupala Tipitaka Eye Hospital และ 
Mandalay Eye Ear Nose Throat Hospital

การพัฒนาที่ยั่งยืนจะส�าเร็จได้ต่อเมื่อ 
มีความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกประเทศ

รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

ร่วมมือสู่ความยั่งยืน

การอบรมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกัน

บริษัทฯ จัดสัมมนานานาชาต ิ
ในปี 2561 เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
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BDMS Academic Annual 
Meeting 2018
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาล
ในเครือ ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติประจ�าปี ภายใต้
แนวคดิ Excellent Healthcare Network : Medical Advances 
Meet Compassion 

การสัมนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็เป็นองค์ประธานเปิดงานภาย
ใต้ชื่อ BDMS Academic Annual Meeting 2018

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ได้เชิญแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาจากโรงพยาบาลชั้นน�าจากทั่วโลก มาร่วม 
แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้บุคลากรทางการแพทย ์
ทกุแขนงกว่า 1,500 คนทีเ่ข้าร่วมงาน เพือ่สร้างเครอืข่ายแห่งความ
เป็นเลิศ และยกระดับการบริการด้านการแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มี 
พระราชด�ารัสส่วนหนึ่งว่า “แนวคิด Excellent Healthcare 
Network : Medical Advances Meet Compassion เหมาะ
สมกบัยคุปัจจบุนั แม้วทิยาการด้านการแพทย์และเทคโนโลยีใน
การรักษาผู้ป่วยจะก้าวหน้าพัฒนาไปเพียงใด การดูแลรักษา 
ผู้ป่วยโดยยึดถือหลักคุณธรรม เมตตาการุณย์ ความเอาใจใส ่
ต่อผูป่้วยโดยไม่เลอืกปฎบิตั ิยงัเป็นเรือ่งทีผู่ป้ฎบิตังิานรกัษาชวีติ
ผูป่้วย ควรต้องยึดม่ันอย่างเคร่งครดั” นบัเป็นพระมหากรณุาธคุิณ
แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) อย่างหาที่สุดมิได้

XXXXXXXXXXXXXXX

สัมนานานาชาติ Medical Advances 
Meet Compassion มีบุคลากร 

ทางการแพทย์เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เพื่อยกระดับทางบริการด้านการแพทย์
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	 รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย 
(Building a Good Society Award) 
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 องค์การนวตักรรมยอดเยีย่ม 
ประจ�าปี	2561 
(Top Innovative 
Organization	2018)
จากส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์กร
มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหิดล

 Total Innovation Management 
Awards	2018
จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความมุ่งมั่น 2561

	 นายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจ�าปี	2561
เอออนและกบัศศินทร์ มอบรางวลั นายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทย
ประจ�าปี 2561 หรือ Best Employers Thailand 2018 ให้
แก่โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และ โรง
พยาบาลพญาไท 3

 Best Thailand Contact Center Awards 
2018
จากสมาคมการค้าธรุกจิศนูย์บรกิารทางโทรศพัท์ไทย (TCCTA 
: Thai Contact Center Trade Association) ทั้งประเภท 
Corporate และประเภท Individual
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 Best Work Flow Contact Center
จากสมาคมการค้าธรุกจิศนูย์บรกิารทางโทรศพัท์ไทย (TCCTA 
: Thai Contact Center Trade Association) ส�าหรับเครือ 
โรงพยาบาลพญาไท (แผนกศูนย์บริการลูกค้า 1772)

 Thailand’s Healthiest Workplace Award 
จาก AIA ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ท�างาน 
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

 Healthiest Employee Award
จาก AIA ในฐานะองค์กรที่พนักงานที่มีสุขภาพดีที่สุด

	 CAMTS	และ	CAMTS	EU	
เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 
จาก Commission on Accreditation of Medical Transport 
Systems ของสหรัฐอเมริกา (CAMTS) และ CAMTS EU จาก
สหภาพยุโรป มอบให้หน่วยบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

	 HIMSS	Analytics	EMRAM	Stage	6
เป็นมาตรฐานระดับสูงของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบ
สุขภาพ พัฒนาโดย HIMSS Analytics Asia Pacific ซ่ึงมี
ทั้งหมด 8 ระดับ

	 มาตรฐานแรงงาน
1. มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553 ระดับพื้นฐาน)

2. มาตรฐาน ISO 50001 มาตรฐานระบบการจัดการด้าน
พลังงาน

3. มาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
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บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�าเนินกิจการ 
เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน เข็มแข็ง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ลดช่องว่างในสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 

(Sustainable Development Goals) 

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
มุง่มัน่ท�าหน้าทีใ่ห้การรกัษาพยาบาลด้วยความเป็นเลศิทางวชิาชพี
และจริยธรรม เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน และสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแก่สังคม

ความเท่าเทียมกันทางเพศ
เคารพความเท่าเทยีมกนัทางเพศในการจ้างงาน การเลือ่นต�าแหน่ง 
การสนบัสนนุงานวจิยัและการสร้างนวตักรรม ตลอดจนการปฏบิตัิ
ต่อกันในสถานที่ท�างาน

น�้าสะอาดและสุขาภิบาล
ยึดมั่นในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งให้ปลอดภัย 
ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ชุมชนและโรงเรียนที่ห่างไกลมีน�้าสะอาด
ส�าหรับการบริโภค

การศึกษาที่มีคุณภาพ
เน้นให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ของเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กก่อน 
วัยเรียน มุ่งให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ตามวัย เพื่อเป็น
รากฐานที่แข็งแรงส�าหรับการศึกษาขั้นต่อไป

รายงานความยั่งยืนขององค์กรปี	2561
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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งานที่มีคุณค่าและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ
บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในการจ้างงานโดยไม่มีการแบ่งแยก
เรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ ผิว ความเชื่อ ฐานะ หรือความพิการ 
และเคารพสิทธิทางแรงงานอย่างเคร่งครัด 

นวัตกรรม 
อุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมเก่ียวกับการรักษา
พยาบาล เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของผู้ป่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษา และสร้างประดิษฐกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในวงกว้าง
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ลดสภาวะโลกร้อน
บรษิทัฯ มุง่ลดการใช้พลงังานทีม่ผีลกระทบกบัสิง่แวดล้อม ลดการ
ใช้สิ่งของที่ไม่จ�าเป็น ใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ 
ลดขยะและของเสยี น�าสิง่ของกลบัมาใช้ใหม่ สนบัสนนุให้พนกังาน 
ชมุชนและสงัคมปรบัพฤติกรรมหรอืวถีิชวีติเพือ่ลดสภาวะโลกร้อน

ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า
บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ที่จะเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา 
การบริการด้านสุขภาพ และเสริมศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น

ชุมชนและเมือง 
ที่ยั่งยืน
การสนับสนุนส่งเสริมให้ชมุชนมคีวาม
สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั ช่วยเหลอืเอือ้อาทร
ต่อกนั และส่งเสรมิการสร้างเครอืข่าย
เพื่อท�าให้สังคมปลอดภัย น่าอยู่ และ
ยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายส�าคัญ 
ของบริษัทฯ

การร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
บรษิทัฯ ร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนทัง้รฐั 
เอกชน ประชาสังคม ทั้งในและนอก
ประเทศ ในการท�างานอย่างเป็นระบบ
ร่วมกนั เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของ
ชมุชน สร้างสงัคมให้เข็มแขง็ และเป็น
ก�าลังให้ประเทศชาติมีความส�าเร็จ 
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน
การควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อม
ในชุมชนใกล้สถานประกอบการ  
ส่งเสรมิชมุชนให้อนรุกัษ์ป่าและฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมเพือ่บรรเทาผลกระทบ
จากการปรวนแปรของภมูอิากาศเป็น
ปัจจยัส�าคญัในการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื

สังคมสงบสุข ยุติธรรม
บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้วยธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เคารพ
กฎหมายและจรยิธรรม รกัษาสิง่แวดล้อม และลดช่องว่างเพือ่สร้าง
ความมั่นคงในสังคม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
มุ่งมั่นด�าเนินกิจการ 

เพ่ือสร้างสังคมที่ยั่งยืน
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