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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม โดยมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล มีความ

รับผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่ ไปกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและมีมูลค่าเพิ่ม

ของสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ คู่แข่งขนั ลูกหน้ี เจา้หน้ี ชุมชน 

และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อกระบวนการด�าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชน

ในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัใหภ้าคธุรกิจสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้

ไปพร้อมกนั เพื่อการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ ประกอบดว้ยทั้งส่วนท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ในการด�าเนินธุรกิจปกติ (in-process) และส่วนท่ีนอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ (after-process)

คณะกรรมการบริษทั ยดึมัน่ในการด�าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบัการมี

ความรับผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้�าความเช่ียวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกบัความรับผดิชอบทางสงัคม เพ่ือ

ก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหวา่งธุรกิจและสงัคมดงัวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเติบโต

ในธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี

ด้านเศรษฐกิจ
1. การสร้างแบรนดด์ว้ยการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจ ท�าใหลู้กคา้มีความสุข และรู้สึกผกูพนั

กบับริษทัฯ

2. ร่วมกบัพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ สร้างภาพลกัษณ์ และแสดงถึงศกัยภาพและ

มาตรฐานบริการทางการแพทยข์องประเทศไทยใหป้ระจกัษต่์อชาวต่างชาติ

3. มุ่งมัน่สร้างสรรคแ์ละพฒันาธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหวา่งธุรกิจและสงัคม โดยมิใช่แค่การรักษาเยยีวยา แต่ยงัส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหป้ระชาชนทุกชนชั้น และทุกช่วงอายใุหมี้สุขภาพท่ีดี 

4. พฒันาบุคลากรทั้งดา้นวชิาการ ความช�านาญเฉพาะดา้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ควบคู่ไปกบัดา้นจริยธรรม 

5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแขง็แกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง

ด้านสังคม
1. พฒันาคุณภาพชีวติของชุมชน และสงัคม ดว้ยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน

2. มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสงัคมในการรณรงคแ์ละส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพ และการสร้างสุขอนามยัท่ีดี 

3. ด�าเนินธุรกิจภายใตก้ารก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนปฏิบติัตามกฎหมาย 

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส�าคญัต่อความรับผดิชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้�าหนดนโยบายและแนวทาง

เก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Anti - Corruption) รวมถึง

โครงการ Whistle Blower ดงัน้ี

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม

1.1 บริษทัฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต และด�าเนินงานธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท�าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบ

การด�าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดยใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูล

ท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด

1.2 ดา้นการปฏิบติัต่อคู่คา้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชนใ์ด ๆ  ท่ีไม่ชอบธรรมจาก

คู่คา้ และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข

1.3 ดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่

แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี

2.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกบับุคคลอ่ืนใด ท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ืงประโยชน์

ในทางมิชอบ

2.2 ละเวน้การรับของขวญั การเล้ียงรับรอง หรือเงินสนบัสนุนจากลูกคา้ หรือคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงเกินความจ�าเป็น หากมีความ

จ�าเป็นตอ้งรับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีก�าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 

ใหพ้นกังานรายงานใหบ้ริษทัฯ รับทราบและน�าส่งบริษทัฯ ต่อไป

2.3 จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในป้องกนัมิใหมี้การทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก�าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน ผูมี้อ �านาจในการอนุมติัจ่ายเงินและวงเงินท่ีรับผดิชอบตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยตอ้ง

มีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน

2.4 พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระท�าท่ีท�าทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมี

ผลกระทบต่อบริษทัฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที

2.5 งพยาบาลมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการจริยธรรม” ซ่ึงท�าหนา้ท่ีในการสอบสวนและตดัสินลงโทษพนกังานท่ีถูกกล่าวหา

วา่ท�าการผดิจริยธรรมหรือวนิยั (การทุจริต)

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การอบรมแก่พนกังาน เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความซ่ือสตัย ์สุจริต และรับผดิชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่กิจการตอ้งเคารพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนซ่ึงนบัเป็นรากฐานของการบริหารและ

การพฒันาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ในสงัคม

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค 

โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาติพนัธ์ุหรือ

พ้ืนเพทางสงัคม ทรัพยสิ์น ชาติก�าเนิด หรือสถานะ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ในการแสดง

ความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทัฯ เช่ือวา่ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุดในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนใหแ้ก่กิจการ 

เน่ืองจากการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ จ�าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจใน

การท�างานใหบ้รรลุเป้าหมาย

ดงันั้นบริษทัฯ จึงก�าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อพนกังานบริษทั โดยผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งยติุธรรม บริหาร

งานโดยความไม่ล�าเอียง สนบัสนุนในการสร้างศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานของพนกังาน รวมทั้ง

ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสม และปฏิบติั

ต่อพนกังานดว้ยความสุจริตใจดว้ยการรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค

5.1 บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้

ท่ีตนไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการด�าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวสิยัจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย 

ตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย

5.2 บริษทัฯ เปิดใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบูรณ์ของสินคา้และบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของ

สินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งครบถว้นต่อผูบ้ริโภค

5.3 บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ  กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้ตอ้ง

รีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส�าคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย ์ ในขณะท่ีสังคมปัจจุบนัเร่ิมตระหนกัถึงความ

ส�าคญักบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั

ดงันั้น บริษทัฯ จึงก�าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินกิจการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่ใหก้าร

ด�าเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะควบคุม

มลพิษทั้งทางน�้าและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยน�้าเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากน้ี

ทางบริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะและส่งเสริมใหมี้การน�ากลบัมาใชป้ระโยชน ์เพื่อลดปริมาณขยะ

7. การร่วมพฒันาชุมชมหรือสังคม

 บริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึง

ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนและสงัคม เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเขม้แขง็ทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสงัคมและวฒันธรรม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสีย

 บริษทัฯ จะสนบัสนุนใหมี้นวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท�างานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือระหวา่งองคก์รซ่ึง

หมายถึงการท�าส่ิงต่าง ๆ  ดว้ยวธีิใหม่ ๆ  และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป้าหมายของนวตักรรม

คือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อท�าใหส่ิ้งต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อ

สงัคมสูงสุด

 การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบทั้งทาง

ตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารของบริษทัเขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง

กิจกรรมเพื่อประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญักบักิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของสังคม ดว้ยบริษทัฯ 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดักิจกรรมสาธารณประโยชนข้ึ์น โดยสนบัสนุนให้

พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการ ตลอดจนลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สงัคมดว้ยกนั โดยกิจกรรมท่ีจดัข้ึน จะมุ่งเนน้

การใชท้รัพยากร ความรู้ความสามารถท่ีมี เพื่อสร้างประโยชนต่์อสงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

รอบขา้ง ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ จดักิจกรรมเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงการดูแลสุขภาพ อนัจะท�าใหทุ้กภาคส่วนเติบโตไปดว้ย

กนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ตวัอยา่งของกิจกรรมในปีท่ีผา่นมา มีดงัต่อไปน้ี
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การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ  เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชน นอกจากสามารถลดความเส่ียงในการเกิด

โรค และสามารถลดอตัราการเสียชีวติไดด้ว้ย โรงพยาบาลธนบุรี 2 จึงไดจ้ดักิจกรรมโรดโชว ์“BE STRONG BE HEALTHY” แบ่ง

ออกเป็น 3 คร้ัง เพื่อบรรยายและใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยคร้ังท่ี 1 จดัข้ึนในหวัขอ้ “ขอ้เข่าเส่ือมกบัทางเลือกของการรักษา” โดยมี 

คุณออ๊ฟ ศุภณฐั ศิลปิน AF2 ร่วมเป็นเกียรติบรรยาย เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายซ่ึุงประสบกบัการเป็นโรคขอ้เข่าเส่ือม และวธีิการป้องกนั

ตนเองตั้งแต่อายนุอ้ยเพื่อรักษาอวยัวะใหมี้ความแขง็แรงและสามารถใชง้านไดย้าวนานมากข้ึน คร้ังท่ี 2 ในหวัขอ้ “เตรียมตวัอยา่งไร

ไม่ใหเ้ป็นโรคกระดูกพรุน” บรรยายโดยนายแพทย ์ไชยยนัต ์ประชาศิลป์ชยั แพทยเ์ฉพาะทางดา้นศลัยกรรมกระดูกและขอ้ พร้อมดารา

รับเชิญคุณโบว ์เบญจศิริ วฒันา เพื่อใหค้วามรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่โรคกระดูกพรุนมีผลอยา่งไรต่อการใชชี้วติของผูป่้วย ขอ้ควร

ระวงัและวธีิการตรวจสอบหรือรักษาส�าหรับผูป่้วย และ คร้ังท่ี 3 หวัขอ้ “โรคหวัใจ ใครเส่ียง” โดยนายแพทย ์เพิ่มศกัด์ิ ศรวณีย ์แพทย์

เฉพาะทางดา้นอายรุศาสตร์โรคหวัใจโดยมี คุณลิฟท ์สุพจน ์ศิลปินและนกัแสดง เขา้ร่วมการบรรยายในคร้ังน้ี ซ่ึงโรคหวัใจถือเป็นโรค

ประเภท NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อ) โดยเป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการใชชี้วติของผูป่้วยและมีอตัราของประชากรในประเทศไทยท่ี

เป็นโรคหวัใจเป็นจ�านวนมาก

โครงการ “BE STRONG BE HEALTHY”

โครงการ “กจิกรรมบรรยายให้
ความรู้เร่ืองโรคออฟฟิศซินโดรม”

ในปัจจุบนัมีประชาชนวยัท�างานมากมายท่ีประสบปัญหากบัโรคออฟฟิศซินโดรมซ่ึงเป็น

โรคยอดฮิตของหนุ่มสาววยัท�างาน โดยโรคออฟฟิศซินโดรมนอกจากจะสร้างความไม่สบาย

ตวัใหก้บัผูป่้วยยงัมีโอกาสท่ีเป็นตน้เหตุของโรคร้ายแรงอ่ืน ๆ ในอนาคตไดด้ว้ย โรงพยาบาล

ธนบุรี 2 จึงไดจ้ดักิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้เร่ืองโรคออฟฟิศซินโดรม ใหแ้ก่พนกังานบริษทั

ไทยโทเรเทก็ไทลมิ์ลลล ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานไดรู้้จกัวธีิปฏิบติัตวัในการท�างาน

อย่างถูกตอ้งเพ่ือสุขภาพท่ีดีกับการท�างานในส�านักงาน รวมถึงอบรมการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้และการกูฟ้ื้นคืนชีพ (CPR) ใหผู้ท่ี้เขา้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบติัจริง เพื่อ

ใหพ้นกังานไดมี้ทกัษะพ้ืนฐานในการช่วยชีวติผูห้มดสติก่อนน�าส่งโรงพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันตัวเองแก่ชุมชน
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โครงการ “World Stroke Day 2018 หัวข้อ «ตบี แตก ตนั ตาย»

โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี ใหค้วามส�าคญักบัทุกชีวิตและภยัใกลต้วั 

โดยเฉพาะโรคหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือท่ีเรียกกนัวา่ 

โรคอมัพฤกษ ์อมัพาต อนัซ่ึงเป็นโรคท่ีสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน 

จึงไดร่้วมจดักิจกรรม โครงการ World Stroke Day เพื่อสร้างความ

ตระหนักและเพ่ิมความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กลุ่มผูใ้ช้บริการของ

โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดีและประชาชนผูรั้กในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครัวทุกเพศทุกวยัไดเ้ห็นถึงอนัตรายและเสริม

สร้างความรู้ความเขา้ใจในหวัขอ้ “ตีบ แตก ตาย” เพ่ือเป็นการแนะน�า 

ใหข้อ้มูล เรียนรู้และท�าความเขา้ใจพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถท�าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่ง

ถูกวธีิ ไม่สร้างความเสียหายอนัเป็นอนัตรายถึงชีวติใหก้บัผูมี้ความเส่ียง

และเพ่ือป้องกัน ดูแล รักษา ผู ้ท่ี มีความเส่ียงตลอดจนผู ้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง ณ หอ้งประชุมดุสิตา โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี 

จงัหวดัสงขลา



29
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ ๊ป
รายงานประจ�าปี 2561

กจิกรรม “ให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงวยั”

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ โดย โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคานต้ี์ ไดจ้ดักิจกรรม “ให้

ความรู้ดา้นสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผูสู้งวยั” กวา่ 20 คร้ัง อาทิ “กิจกรรม Diet Food & Good 

Health” ใหค้วามรู้เร่ืองการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพผูสู้งวยัพร้อมบริการตรวจสุขภาพ 

“กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ แนะน�ากิจกรรมยามวา่งเพ่ือพฒันาสุขภาพจิตใจของผูสู้งวยั” 

โดยมีนกัเขียนช่ือดงั คุณกีรตี ชนา เป็นวทิยากรใหค้วามรู้ “กิจกรรม HYGIENIC ศิลปะบ�าบดั» 

เพื่อพฒันาอารมณ์ เพิ่มพลงังานบวก และปรับแนวคิดการใชชี้วติใหมี้ความสุขมากข้ึน “กิจกรรม 

แมะเพื่อพลงัชีวติ” เรียนรู้เก่ียวกบัธาตุเจา้เรือน ดิน น�้า ลม ไฟ ซ่ึงมีผลต่อ ลกัษณะนิสยั สุขภาพ 

และอาหารท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการแมะ หรือ จบัชีพจรเพื่อบอกโรคต่าง ๆ  “กิจกรรม ขา้วแช่ 

อาหารแห่งการต่ืนรู้» เกร็ดความรู้เก่ียวกบัศาสตร์แห่งข่าวแช่แลว้ ยงัไดเ้รียนรู้การแกะสลกัผกั

เคร่ืองเคียง ซ่ึงเป็นการฝึกสมองในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ (sense of thought) และฝึกการใชป้ระสาท

สัมผสัระหว่างสายตา (sense of vision) และมือ (sense of touch) ในการแกะสลกั เพ่ือป้องกนั

อลัไซเมอร์ “กิจกรรม หมอในบา้น” ผา่นการเรียนรู้ 12 สมัผสั (12 senses) เมนูอาหารตา้นโรค 

และการนวดแบบง่าย ๆ “กิจกรรม ฝึกหายใจ คลายความเศร้า” การฝึกหายใจท่ีถูกตอ้งจะท�าให้

สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดีข้ึน “กิจกรรม สมาธิบ�าบดั” การฝึกหายใจให้ถูกวิธี เป็นเสมือน

ยาอายวุฒันะ มีประโยชนใ์นหลาย ๆ ดา้น “กิจกรรม การแพทย.์.. พยากรณ์โรค”  ล่วงหนา้วา่มี

ความเส่ียงจะเกิดโรคอะไรบา้ง เพ่ือท่ีจะวางแผนการดูแลสุขภาพตวัเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง “กิจกรรม

ยดืเสน้เพื่อสุขภาพ Stretch & Strength” ยดืเสน้ ใหร้ะบบอวยัวะต่างๆท�างานสมัพนัธ์กนัดี เพื่อให้

เกิดความแขง็แรงและสุขภาพดีอยา่งย ัง่ยนื บรรยายการดูแลสุขภาพ ท่ีงาน “กินดีอยูดี่ by ชีวจิต” 

และงานสมัมนา “กระดูกพรุน ผูสู้งวยั อยูอ่ยา่งไร? ไม่ใหทุ้กข”์ 

โครงการ “ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น”

แพทยพ์ยาบาลแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และผูจ้ดัการศูนยคุ์ณภาพ 

Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมา น�าคณะทีมปฏิบติัการแพทย์

พยาบาล ใหก้ารฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัอุบติัเหตุและการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้แก่พนกังาน บริษทั เมียนมาบีเวอเรจ จ�ากดัทั้งหมด 50 คน 

โครงการอบรมวชิาการ แนวการรักษาคนไข้โรคหัวใจในปัจจุบัน 

ศูนยห์วัใจ ภทัร-ธนบุรี ตระหนกัถึงความส�าคญัและอนัตรายจาก

โรคหวัใจขาดเลือด ซ่ึงเป็นโรคท่ีอนัตรายถึงชีวิต และพบไดบ่้อยใน

ปัจจุบนั จึงไดร่้วมมือ กบั โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จงัหวดั ลพบุรี 

จดัอบรมวชิาการ แนวทางรักษาและปฏิบติัตวัของคนไขโ้รคหวัใจ แก่ 

บุคคลากร การแพทย ์ ผูป่้วย และ บุคคลทัว่ไป เพื่อใหส้งัคมไดรั้บทราบ 

แนวทางป้องกนัตวั การรักษาเบ้ืองตน้และตระหนกัถึงภยัอนัตรายจาก

โรคหวัใจ และ ทราบความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตนและการรักษา 



30
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ ๊ป
รายงานประจ�าปี 2561 31

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ ๊ป
รายงานประจ�าปี 2561

เป็นศูนย์เรียนรู้ “การให้การบริบาลผู้สูงวยัทางการแพทย์
และการออกแบบทีพ่กัอาศัย”

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ โดย โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง 

เคาน์ต้ี ไดจ้ดัให้เป็นท่ีศึกษาดูงานเก่ียวกบัการให้การบริบาล

ผูสู้งวยัทางการแพทยแ์ละท่ีพกัอาศยั ซ่ึงโครงจิณณ์ เวลบีอิ้ง 

เคานต้ี์ เป็นโครงการตน้แบบ เมืองแนวใหม่เพื่อวยัเกษียณแห่ง

แรกของเมืองไทย โดยมีผูเ้ขา้มาศึกษาดูงาน อาทิ คณะนกัศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร  นกัเรียนหลกัสูตร

ผูสู้งอายุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะนักศึกษา คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

กิจกรรมสาธิตการปรุงเคร่ืองด่ืมและอาหารเพ่ือสุขภาพ ในงาน 

ผูห้ญิงยกก�าลงัแจ๋ว Presented by Fuzetea ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตร

การบริหารระดบัสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย ์(บสพ 2) วทิยาลยั

ทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะนกัศึกษา คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะนกัศึกษา 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

1) โครงการ “กจิกรรมบริจาคโลหิตคร้ังที ่2 ประจ�าปี 2561”

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของการใหแ้ละการช่วยเหลือผูอ่ื้นในทุก ๆ 

ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการช่วยเหลือและดูแลรักษาสุขภาพและชีวติของเพื่อน

มนุษย ์โรงพยาบาลธนบุรี 2 ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยกิจกรรม

ในคร้ังน้ีได้ร่วมกับศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซ่ึงจดัข้ึนเป็น

คร้ังท่ี 2 ประจ�าปี 2561 วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน�าโลหิตท่ีไดรั้บบริจาคไปสมทบให้

กบัสภากาชาดไทยเพื่อน�าไปช่วยเหลือชีวติผูอ่ื้นในยามฉุกเฉินและช่วยเหลือผูป่้วย

ในการรักษาพยาบาลโดยมีทีมแพทย ์ พยาบาล เจา้หนา้ท่ี และประชาชนใหค้วาม

สนใจเขา้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมาก

2) โครงการ “บริจาคโลหิตมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตเิมยีนมา”

Ar Yu International Hospital กรุงยา่งกุง้ ประเทศเมียนมา ไดจ้ดักิจกรรม

รณรงคเ์ชิญชวนพนกังานร่วมใจบริจาคโลหิตมอบใหศู้นยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ

เมียนมา เพื่อใชใ้นการส�ารองโลหิตแก่ผูป่้วยทัว่ไป โดยมี แพทย ์ผูบ้ริหาร พนกังาน

ประจ�ารวมทั้งส้ินรวมกวา่ 60 ท่านร่วมบริจาค

การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับภาครัฐและเอกชน
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6) การร่วมกจิกรรม วิง่มาราธอน  ส่งเสริมสุขภาพ รพ. บางพลี

ศูนยห์ัวใจ บางพลี –ธนบุรี ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม วิ่งมาราธอน 

โรงพยาบาลบางพลี ประจ�าปี 2561 โดยได ้สนบัสนุน ทีมแพทย ์และ 

พยาบาล ในการดูแลสุขภาพ นกัวิง่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งส่งตวัแทน

เขา้ร่วมวิง่มาราธอน เพื่อส่งเสริมการอออกก�าลงักาย และการมีสุขภาพ

ท่ีดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งไดบ้ริจาคเงินเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม 

เพื่อซ้ือเคร่ืองมือแพทยท่ี์ขาดแคลน 

5) โครงการ “กจิกรรมคลนิิกชุมชนหน้าเล”

บุคลากรทางการแพทย ์THG ประจ�าโรงพยาบาลองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัภูเกต็  ไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือท�ากิจกรรม “คลินิก

ชุมชนหนา้เล” ซ่ึงเป็นการออกหน่วยใหบ้ริการคดักรอง  ตรวจ

รักษาโรคและใหค้ �าแนะน�าในการดูแลตนเอง ใหแ้ก่ผูป่้วยในเขต

พื้นท่ีหมู่ท่ี 4  บา้นแหลมตุก๊แก ต�าบลรัษฎา  อ �าเภอเมือง  จงัหวดั

ภูเกต็ โดยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคร่วมเบาหวาน ความดนัโลหิต 

และไขมนั โดยด�าเนินการกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมให้

ประชากรในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี  สามารถสร้างเสริม  ป้องกนั  

การรักษา  ฟ้ืนฟู และควบคุมโรคได ้รวมถึงสามารถดูแลตนเอง

และมีคุณภาพชีวติไดต่้อไป

4) การร่วม “กจิกรรม Bike อุ่นรัก ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน�า้แห่งรัตนโกสินทร์”

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมพร้อมกนัทัว่ประเทศ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ไดเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนบริการดา้นการแพทย ์

โดยมีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และใหค้ �าปรึกษาทางดา้นสุขภาพ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ใหก้บัผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม Bike 

อุ่นไอรัก ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ท่าราชวรดิษฐ ์

 ในส่วนของ บจก.ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ประจ�าโรงพยาบาลพทัลุง มส่ีวนร่วมส�าคญัในการให้การรักษาผู้เข้าร่วมกจิกรรม

ชาวพทัลุง ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ซ่ึงเกิดอาการเสน้เลือดหวัใจตีบ ขาดเลือดไปเล้ียงหวัใจเฉียบพลนั ศูนยห์วัใจโรงพยาบาล

พทัลุงไดท้�าบอลลูนใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดช่วยชีวติไวไ้ดท้นัเวลาโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

3) ความร่วมมือกบัภาครัฐในการขยายศูนย์หัวใจสู่โรงพยาบาลในจงัหวดัห่างไกล  

บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมการรับบริหารศูนยห์วัใจใหก้บัโรงพยาบาลทั้งหมด 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาล

ภทัร-ธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 และรับบริหารใหก้บัโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลบางพล ีสมุทรปราการ และ

โรงพยาบาลพทัลุง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการรักษาอยา่งเร่งด่วน โดยใชสิ้ทธิการรักษาตามมาตรการรัฐ เพื่อลดจ�านวน

ผูเ้สียชีวติจากโรคเสน้เลือดหวัใจ 
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7) โครงการ ออกหน่วยเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดพทัลุง เพ่ือเพิม่
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยหัวใจ 

ศูนยห์วัใจ พทัลุง ธนบุรี ออกหน่วยเยีย่มโรงพยาบาลชุมชน ในจงัหวดัพทัลุง เพื่อให้

ความรู้และแนะน�าแนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหวัใจ รวมทั้งลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังปัญหา

ในการปฏิบติังานของแพทยใ์นระดบัโรงพยาบาลอ�าเภอ เพ่ือน�าปัญหามาปรับปรุงระบบดูแล

ผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและช่วยใหผู้ป่้วยในอ�าเภอไดเ้ขา้ถึงการรักษาเฉพาะทางท่ี

ทนัสมยั โดยมีโครงการออกหน่วยชุมชน เดือนละหน่ึงอ�าเภอ

8) ร่วมบริจาคสนับสนุนจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทย์โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลธนบุรีรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือแพทยใ์นโรงพยาบาลรัฐ 

เน่ืองจากความหนาแน่นของผูเ้ขา้รับการรักษาจึงไดม้อบเงิน จ�านวน 5,000 บาท เพื่อจดัซ้ือ

เคร่ืองทางการแพทย ์ใหก้บัโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ 

9) ร่วมงาน “พธีิบ�าเพญ็กุศลฉลองอายุวฒันมงคล 80 ปี พระธรรมบัณฑิต
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก”

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ ไดเ้ขา้ร่วมงานพิธีบ�าเพญ็กศุลฉลองอายวุฒันมงคล 80 

ปี พระธรรมบณัฑิตกรรมการมหาเถรสมาคม เจา้อาวาสวดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก ใน

วนัจนัทร์ท่ี 12 ถึง วนัองัคารท่ี 13 มีนาคม 2561 เวลา 7.00 – 17.00 น. โดยใหบ้ริการตรวจ

สุขภาพเบ้ืองตน้ อาทิ ตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจวดัระดบัน�้าตาลจากปลายน้ิวมือ ตรวจ

สมรรถภาพร่างกาย ใหค้ �าปรึกษาดา้นโภชนาการ และใหค้ �าปรึกษาดา้นสภาวะจิตใจ ใหก้บั

พระสงฆ ์จ�านวน 81 รูป และบุคคลทัว่ไปท่ีมาภายในงานดงักล่าว

10) โครงการอบรมวชิาการ พฒันาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ 

ศูนยห์วัใจ พทัลุง ธนบุรี ร่วมกบั โรงพยาบาลพทัลุง และ เครือข่ายสาธารณสุข ประกนัสุขภาพ 

เขต 12 ร่วมเสวนาอบรมวชิาการ การพฒันา ระบบส่งตวัผุป่้วยโรคหวัใจขาดเลือด เพื่อใหผู้ป่้วย 

ไดเ้ขา้ถึงการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภยั โดยไดมี้การพฒันาเครือข่ายการส่งต่อผูป่้วย 

ภายในอ�าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงท�าใหผู้ป่้วยโรคหวัใจ เขา้ถึงการรักษาและไดรั้บการส่งต่อ 

เพื่อรับการรักษาอยา่งรวดเร็ว 

11) กจิกรรม “ตรวจสุขภาพฟรีเบ้ืองต้นส�าหรับผู้สูงวยัและครอบครัว”

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท ์แคร์ โดย โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคานต้ี์ ใหบ้ริการตรวจสุขภาพ

ฟรีเบ้ืองตน้ส�าหรับผูสู้งวยัและครอบครัว โดยร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ งาน “PIM & The 

Power of Education Network”  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ พิธีมอบรางวลั “เพชรกนก” 

และ “กนกนาคราช” “การประชุมสญัจร ศาลแรงงานกลาง”  งาน “Money Expo 2018”  งาน 

“เปิดศูนย ์UDC”  งาน “การอบรมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการบริหาร” ของสโมสรไลออนส์ 

สมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ “การประชุมวชิาการนานาชาติดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ประจ�าปี 

2561” “Thailand Social Expo 2018” กิจกรรม «เมืองไทย Smile คอนเสิร์ต Smile is all around” 

งานสมัมนา “ผลส�ารวจตลาดอสงัหาริมทรัพยผ์ูสู้งวยัในประเทศไทย” กิจกรรม “สุขใจวยัใกล้

เกษียณ” บริษทัวริิยะประกนัภยั งาน “MCOT safety Day 2018” งาน “Money Talk @ SET” 

งาน “มหกรรมวทิยาศาสตร์ทางจิต ปีท่ี 23 คร้ังท่ี 27” เป็นตน้
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กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1) โครงการ “กจิกรรมมอบชุดหนังสือเสริมความรู้”

โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดีเลง็เห็นความส�าคญัของการศึกษาต่อเดก็และเยาวชนใหไ้ดรั้บการศึกษาท่ีได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือช่วยพฒันาใหเ้ติบโตเป็นคนดีของสงัคมและเป็นก�าลงัหลกัในการพฒันา

ประเทศต่อไป โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี ร่วมมอบชุดหนงัสือเสริมความรู้ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ

และความรู้ท่ีไม่มีวนัรู้จบใหก้บันอ้ง ๆ ณ โรงเรียนสุวรรณวงศ ์จงัหวดัสงขลา

2) โครงการ “ธนบุรีรวมใจพฒันาวดัระฆงั” 

สุขลกัษณะและอนามยัท่ีดีของประชาชนเป็นส่ิงท่ีทาง บริษทัฯ ค�านึงถึงเป็นอนัดบัแรก โดยการมี

สุขลกัษณะและสุขอนามยัท่ีดียอ่มส่งผลต่อการมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง โรงพยาบาลธนบุรีไดมี้

การจดัตั้งโครงการท�าความสะอาดและขดุลอกคูคลองเพ่ือสนบัสนุนการปรับปรุงทศันียภาพและ

ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนใหก้บัชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยโรงพยาบาลธนบุรีไดร่้วมกบัชุมชนบริเวณ

ใกลเ้คียง อนัไดแ้ก่ ส�านกังานเขตบางกอกนอ้ย วดัระฆงัโฆษิตาราม และ จิตอาสาท่ีสนใจเขา้ร่วมเพื่อ

ท�าความสะอาดและเกบ็กวาดขยะ พร้อมทั้งมีการขดุลอกคลองในบริเวณพ้ืนท่ีเขตบางกอกนอ้ยเพ่ือเพิ่ม

ความสะอาดและประสิทธิภาพในการระบายน�้าของชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึน

3) กจิกรรม”ท�าด ีด้วยหัวใจ” คร้ังที ่๒

กิจกรรม”ท�าดี ดว้ยหวัใจ” คร้ังท่ี ๒ โรงพยาบาลธนบุรีร่วมกบัส�านกังานเขตบางกอกนอ้ย และส�านกั

การระบายน�้า เพ่ือพฒันาคูคลอง และแกไ้ขปัญหาคุณภาพน�้าใหดี้ข้ึนและสามารถใชป้ระโยชน์เพ่ือ

กิจกรรมต่างๆ โดยค�านึงภาพรวมทั้งระบบของลุ่มน�้า คูคลองต่างๆ ระบบการบริหารจดัการน�้าจากชุมชน 

สถานประกอบการ ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีจะเช่ือมโยงไปยงัแหล่งน�้าท่ีส�าคญัในพ้ืนท่ี โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีร่วมท�าความสะอาด ณ คลองบา้นขม้ิน  คลองวดัช่างเหลก็ คลองน�้า

ดอกไม ้คลองวดัดุสิตาราม และคลองกระทอ้นแถว 

4) กจิกรรมวนัอนุรักษ์แม่น�า้ คู คลองแห่งชาติ

โรงพยาบาลธนบุรี ไดร่้วมกิจกรรมวนัอนุรักษแ์ม่น�้า คู คลองแห่งชาติ (คลองบางกอกนอ้ย) ในวนัท่ี 

1 กนัยายน 2561 เพื่อประชาสมัพนัธ์รณรงค ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มให้

กบัประชาชน และโรงพยาบาลไดม้อบเงินสนบัสนุนใหก้บัโรงพยาบาลศิริราช เป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท 

โดยโรงพยาบาลธนบุรีไดร่้วมออกหน่วยใหบ้ริการตรวจสุขภาพประชาชนท่ีมาร่วมงาน

5) โครงการ “จติอาสา 4.0 ท�าความดด้ีวยหัวใจ” และ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน ราษฎร์ยนิด ี
เพ่ือปวงประชา”

การใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้พร้อมทั้งการช่วยเหลือผูอ่ื้นในเวลา

ฉุกเฉินนั้นยงัมีการรับรู้ในอตัราท่ีค่อนขา้งต�่า บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส�าคญัในขอ้น้ี จึงไดจ้ดักิจกรรม

ใหค้วามรู้ในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ น�าโดยโรงพยาบาลราษฎร์ยนิดีซ่ึงไดร่้วมจดักิจกรรมเพ่ือใหค้วามรู้ อบรม

การฟ้ืนคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งใหบ้ริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ และปรับปรุง 

ซ่อมแซม พฒันา อีกทั้งมอบตูย้าพร้อมเวชภณัฑ ์ ณ องคก์ารบริหารส่วนต�าบลแม่ทอม และบ�าเพญ็

ประโยชนเ์กบ็ขยะโดยรอบสถานีรถไฟ ณ สถานีต�ารวจรถไฟ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
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รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
1. โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี และโรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี ไดรั้บประกาศนียบตัร รับรอง

คุณภาพ สถานพยาบาลท่ีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน)

2. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานใหบ้ริการสาธารณประโยชนด์า้นการแพทย ์โครงการอบรมเพ่ิมความ

รู้ดา้นเทคโนโลย ีดา้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มและดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรี 

3. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผา่นการรับรองคุณภาพดา้นการจดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จากกรมการ

แพทย ์กระทรวงสาธารณสุข

4. โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคานต้ี์ ไดรั้บรางวลั Environments For Aging Design Showcase 2018 จาก EFA Magazine ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในฐานะ 1 ใน 7 โครงการและเป็นโครงการเดียวจากเอเชีย ท่ีถูกคดัเลือก จาก 36 โครงการท่ีเขา้เกณฑจ์ากทัว่โลก 

ในฐานะโครงการท่ีพกัอาศยัส�าหรับผูสู้งอาย ุท่ีมีความโดดเด่น และศกัยภาพในการตอบโจทยก์ารใชชี้วติของผูสู้งอาย ุทั้งในดา้น

แนวคิดการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั ดา้นความสวยงาม และดา้นนวตักรรมอยา่งลงตวั

5. โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม Best Senior Living Development หรือ โครงการท่ีพกัส�าหรับผูสู้งอายุ

ยอดเยีย่ม และไดรั้บรางวลัดีเด่น (Highly commended) สาขา Universal Design Development หรือ โครงการท่ีออกแบบไดโ้ดด

เด่นและมีศกัยภาพในการตอบโจทยก์ารใชชี้วติของผูสู้งอายแุละค�านึงถึงประโยชนก์ารใชส้อยอยา่งลงตวั จากงาน PropertyGuru 

Thailand Property Awards 

6. ศูนยห์วัใจ พทัลุง ธนบุรี ผา่นการรับรองคุณภาพ จาก ส�านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นหน่วย

บริการ รักษา ฉีดสี สวนรักษาเสน้เลือดหวัใจ และ การผา่ตดัหวัใจ 


