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การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี และพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
เจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งพฒันา
ธุรกิจใหเ้ติบโตควบคู่ไปกบัการสร้างมูลคา่เพิม่ใหก้บัสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ 
คู่คา้ทางธุรกิจ คู่แข่งขนั ลูกหน้ี เจา้หน้ี ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งสนบัสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษทัฯ มุ่งหวงัใหภ้าคธุรกิจสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ยา่ง
เป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกนั เพื่อการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยทั้งส่วนท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจปกติ (in-process) และส่วนท่ีนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจ
ปกติ (after-process)

คณะกรรมการบริษทั ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบัการมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้าํความเช่ียวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกบัความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อ
กาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินงาน สร้างคุณคา่ร่วมระหวา่งธุรกิจและสงัคมดงัวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเติบโต
ในธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี
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กลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดา้นเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนดด์ว้ยการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจ ทาํใหลู้กคา้มีความสุข และรู้สึก
ผกูพนักบับริษทัฯ

2. ร่วมกบัพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพือ่สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ สร้างภาพลกัษณ์ และแสดงถึงศกัยภาพ
และมาตรฐานบริการทางการแพทยข์องประเทศไทยใหป้ระจกัษต่์อชาวต่างชาติ

3. มุ่งมัน่สร้างสรรคแ์ละพฒันาธุรกิจ เพือ่สร้างคุณค่าร่วมระหวา่งธุรกิจและสงัคม โดยมิใช่แค่การรักษาเยยีวยา แต่ยงัส่งเสริม
และสนบัสนุนใหป้ระชาชนทุกชนชั้น และทุกช่วงอายใุหมี้สุขภาพท่ีดี 

4. พฒันาบุคลากรทั้งดา้นวชิาการ ความชาํนาญเฉพาะดา้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ควบคู่ไปกบัดา้นจริยธรรม 
5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแขง็แกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง

ดา้นสงัคม
1. พฒันาคุณภาพชีวติของชุมชน และสงัคม ดว้ยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน
2. มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสงัคมในการรณรงคแ์ละส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพ และการสร้างสุขอนามยัท่ีดี
3. ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนปฏิบติัตามกฎหมาย 

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

1. รักษาส่ิงแวดลอ้ม ควบคุมดูแลการบริหารจดัการกาํจดัของเสีย รวมทั้งส่ิงปนเป้ือนต่าง  ๆ  โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ
และติดตามเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของสงัคม 
3. ปลูกฝังจิตสาํนึกใหก้บับุคลากรของบริษทั เพื่อใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

การด�าเนินการของบริษัท ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ในปี 2563 ทัว่โลก ต่างเผชิญกบัสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วติประจาํวนั
ของผูค้น ส่งผลต่อภาคธุรกิจมากมาย นบัตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม 2563 เป็นตน้มา รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการและ
ขอความร่วมมือประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ดาํเนิน
ตามแนวทางเพื่อยบัย ั้งและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
เช่น การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) งด
ออกจากบา้น ขอความร่วมมือใหท้าํงานจากท่ีบา้น (Work 
from home)  และมีมาตรการเขม้งวดสาํหรับการเดินทาง
ขา้มจงัหวดัหรือระหวา่งประเทศ กาํหนดใหมี้การกกัตวัเม่ือ
เดินทางจากต่างประเทศ ฯลฯ ส่งผลต่อธุรกิจหลากหลาย 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพึ่งพาผูใ้ชบ้ริการหรือนกัท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศ
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โรงพยาบาลในเครือบริษทัฯ ต่างไดรั้บผลกระทบ ไดด้าํเนินการการเตรียม
พร้อมเพือ่ใหรั้บมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และทนัท่วงที เพื่อใหธุ้รกิจดาํเนินไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญัคือเพื่อ
ความปลอดภยัของคนไขแ้ละบุคลากร ตวัอยา่งการดาํเนินการมีดงัน้ี

1. การจดัเตรียมยาและเวชภณัฑท์างการแพทย์
ดว้ยสถานการณ์โรคระบาด ทาํใหเ้วชภณัฑท์างการแพทยบ์างชนิด เช่น หนา้กาก

อนามยั หนา้กาก N95 ชุดป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) และแอลกอฮอล ์ขาดตลาด บริษทัฯ 
จึงสํารวจความตอ้งการใช้ของโรงพยาบาลในเครือ จดัหาและวางแผนการใช้ให้
เหมาะสม เพ่ือให้มีเพียงพอสําหรับการป้องกนับุคคลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วย 
ช่วยลดความเส่ียงในการติดเช้ือหรือแพร่เช้ือ 

2. การจดัการพ้ืนท่ีและระบบโครงสร้าง เพ่ือลดโอกาสการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค

ในช่วงแรกของการระบาด โรงพยาบาลในเครือไดเ้ตรียมความพร้อมในการ
รองรับผูป่้วย ตวัอยา่งเช่น การปรับปรุงระบบระบายอากาศและปรับพ้ืนท่ีเพ่ือแยก
ส่วนสาํหรับคนไขใ้นท่ีมีความเส่ียงติดเช้ือ COVID-19 ส่วนคนไขน้อก ไดมี้การจดั
พื้นท่ีแยกส่วนจากอาคารหลกั เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ผูท่ี้อาการดา้นทางเดิน
หายใจ เรียกวา่ คลินิก ARI (Acute Respiratory Infection clinic) และจดักระบวนการ
ใหบ้ริการเพื่อลดการสมัผสั เช่น ท่ีโรงพยาบาลธนบุรี มีการจดัทาํ Drive-in unit แยก
ออกมาเพ่ือใหบ้ริการตรวจรักษาและจ่ายยา สาํหรับผูมี้อาการไข ้ไอ เจบ็คอโดยไม่ตอ้ง
เขา้ไปนัง่รอและใชบ้ริการในอาคารหลกั 

นอกจากน้ี ในช่วงแรกของการระบาด บริษทัฯ ยงัไดเ้ตรียมแผนการปรับปรุง
พื้นท่ีเพ่ือสร้างหอ้งดูแลผูป่้วยวิกฤต (ICU) เตรียมรองรับผูป่้วยหากเกิดสถานการณ์
โรคระบาดจาํนวนมาก จนสถานพยาบาลและเคร่ืองมือการแพทย ์ เคร่ืองช่วยหายใจ 
ท่ีมีในขณะนั้นไม่เพียงพอ 

3. เพิม่โอกาสในการเขา้ถึงการตรวจหาเช้ือ COVID-19 เพ่ือช่วยลดการแพร่
กระจายเช้ือโรค

ในช่วงตน้ปีท่ีมีการระบาด ผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมาก เกิดความกงัวล และตอ้งการ
เขา้ตรวจหาเช้ือ COVID-19 แต่ในช่วงแรกนั้น การตรวจยงักระจายไม่มากพอ ทาํให้
ตอ้งรอคิวนาน หรือจาํกดัเพียงกลุ่มเส่ียง บริษทัฯ จึงเพ่ิมบริการตรวจหาเช้ือแบบ 
Drive-Thru ท่ีโรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง และโรงพยาบาล
สิริเวช จนัทบุรี เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ ลดการสมัผสั แออดัปะปนกบั
กลุ่มคนจาํนวนมาก รู้ผลเร็ว ซ่ึงหากกลุ่มคนในวงกวา้งสามารถเขา้ถึงการตรวจหาเช้ือ
มากข้ึน ทาํใหมี้โอกาสพบการติดเช้ือมากข้ึน ผูท่ี้ติดเช้ือรู้ตวัไดเ้ร็ว ช่วยยบัย ั้งลดโอกาส
การแพร่กระจายเช้ือ

4. จดัทาํมาตรการรักษาความสะอาดและฆ่าเช้ือเพ่ือความปลอดภยัของบุคลากร
และผูม้าใชบ้ริการ

มีการคดักรองวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ ปรับเปล่ียนกระบวนการใหบ้ริการ
หรืออุปกรณ์บางอยา่งเพ่ือลดการสมัผสั ทาํความสะอาดจุดท่ีมีการสมัผสั เช่นปุ่มกด
ลิฟท ์ เกา้อ้ีนัง่ ท่ีจบัประตู จดัพ้ืนท่ีลดการแออดั ติดตั้งเจล สเปรยแ์อลกอฮอลเ์พ่ือฆ่า
เช้ือ เป็นตน้
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5. จดัทาํแผนการรักษาและวางแผนการบริหาร
บุคลากรเพื่อลดความเส่ียง

มีการประชุมเพื่อจดัทาํแผนการรักษา การซกัซอ้ม
วิธีการใชเ้คร่ืองป้องกนัการติดเช้ือ การเพิ่มการตรวจหา
เช้ือ COVID-19 สาํหรับผูป่้วยท่ีเขา้รับการผา่ตดั การจดั
กลุ่มบุคลากร เพ่ือลดความเส่ียงกรณีมีการติดเช้ือ การเวน้
ระยะห่างในการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแผนก รวมถึงการจดั
พื้นท่ีรับประทานอาหารใหมี้ระยะปลอดภยั 

6. ดูแลบุคลากร
บริษทัฯ ไดดู้แลบุคลากร ทั้งดา้นความปลอดภยั

จากโรคระบาด เช่น มีการส่ือสารกบัพนกังาน ติดตาม
สถานการณ์ อาการทางป่วยไข ้แจง้แนวทางเพ่ือการปฏิบติั
ตวัใหป้ลอดภยั ทาํประกนัภยั COVID-19 ใหก้บับุคลากร
ในเครือ ตรวจหาเช้ือคดักรองเป็นพิเศษสาํหรับผูท่ี้ตอ้ง
ปฏิบติังานกบัคนไขสู้งอาย ุเช่น ท่ี รพ.ธนบุรีบูรณา อีกทั้ง
ยงัมีการจดัพ้ืนท่ีสาํหรับกกัตวัพร้อมการดูแล โดยเฉพาะ
บุคลากรในโรงพยาบาล Ar Yu International ท่ีเมียนมา ซ่ึง
มีการระบาดสูงกวา่ท่ีประเทศไทย นอกจากน้ี โรงพยาบาล
ในต่างจงัหวดับางแห่งของเครือบริษทัฯ ยงัไดช่้วยดูแล
ความเป็นอยู ่ จดัหาสวสัดิการดา้นอาหารราคาพิเศษ เพ่ือ
ช่วยพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบ

7. ปรับตวัเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ช้
บริการท่ีเปล่ียนไป

จากวกิฤต COVID-19 ผูใ้ชบ้ริการเร่ิมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เช่น ลดการมาโรงพยาบาลถา้ไม่จาํเป็น ปรับ
ตัวให้คุ ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีออนไลน์มากข้ึน 
บริษทัฯ จึงตอ้งจดัหาบริการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของคนไข ้เช่น การส่งยาทางไปรษณีย ์สาํหรับคนไขเ้ดิม
แต่ไม่สะดวกเดินทาง การใหบ้ริการวคัซีนถึงบา้น รวมไป
ถึงการพฒันาระบบ Telemedicine เพื่อส่ือสารกบัคนไข ้
โดยสามารถดูแล ตรวจสอบประวติั ติดตามอาการได ้
ทั้งคนไขไ้ทยและคนไขต่้างชาติท่ีไม่สามารถเดินทางมา
พบแพทยไ์ด้



ธน
บุร

ี เฮ
ลท

์แค
ร์ 

กร
ุ๊ป

รายงานประจ�าปี 256326

นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจ พร้อมแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือการ

กาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรม โดยสามารถ download ไดจ้าก https://www.thg.co.th/storage/
ir/downloads/cg-principle/20190912-thg-cg-ethics-th.pdf  ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํไปปฏิบติั
ตามแนวทางท่ีกาํหนดไวเ้ป็นรูปธรรม ดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
1.1 กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงไม่มีคดี หรือขอ้พิพาททาง

กฎหมายท่ีกระทบต่อสินทรัพย ์ความเช่ือมัน่ และภาพลกัษณ์ของ THG 
1.2 กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิง

แวดลอ้ม อาทิ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ต้ี และนวตักรรม “ภูเกต็แคร์” ท่ี
นาํความเช่ียวชาญของกลุ่มบริษทัฯ มาพฒันาต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าในเชิง
เศรษฐกิจ พฒันาสงัคม และส่ิงแวดลม้ไปพร้อมกนั ช่วยรองรับปัญหาสงัคมสูง
วยัท่ีกาํลงัเป็นปัญหาระดบัโลกไดอ้ยา่งลงตวั

1.3 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบอยา่งถูกตอ้ง 
เท่าเทียม และทนัต่อเหตุการณ์ ทั้งยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการเก่ียว
กบัการจดัส่งสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนตามท่ี ตลท. และ ก.ล.ต. กาํหนด

1.4 กลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่
เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่ชอบธรรม ทั้งน้ี การจดัซ้ือจดัจา้งเป็น
จุดท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตมาก บริษทัฯ จึงกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการจดั
ซ้ือจดัจา้งท่ีชดัเจนและโปร่งใส เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   
โดยมีแนวปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้ ดงัน้ี
- จดัทาํทะเบียนขอ้มูลผูข้ายเม่ือเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกผูข้ายรายใหม่ โดย

ไม่ทาํธุรกรรมกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกระทาํผดิกฎหมาย หรือทุจริต
- ฝ่ายจดัซ้ือพิจารณาขอ้มูลสินคา้/บริการ ความน่าเช่ือถือ การบริการก่อน/หลงัการ

ขาย การรับประกนั ประสบการณ์ ผลงาน และราคาสินคา้ ก่อนเสนอคณะ
กรรมการจดัซ้ือจดัจา้งพิจารณา

- ทาํการประเมินคุณภาพของผูข้ายทุกปีจากใบประเมินสินคา้ ความบกพร่อง
จากการตรวจรับสินคา้ และแนวทางแกไ้ขเม่ือแจง้ขอ้บกพร่องใหผู้ข้าย
ทราบ 

1.5 กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ี
ไม่สุจริต 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะไม่กระทาํหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ไม่วา่กรณีใด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนด

แนวทางปฏิบติั ใหมี้การสอบทาน และทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี

2.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีบริษทัไดส่ื้อสาร และเผยแพร่ผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ  เช่น การอบรมพนกังาน บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัทั้งทางตรงและทางออ้ม

2.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัการรับหรือให้การเล้ียงรับรอง รวมถึงการให้หรือรับของขวญั 
โดยตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการให ้ หรือรับของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเคร่งครัด และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี

2.3 การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริจาคเพือ่การกศุล และการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของบริษทัฯ ซ่ึงมีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้และปฏิบติัตามนโยบายการบริจาคเพื่อการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนุนบริษทัฯ ให้
ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ และเหมาะสม สามารถทาํใหกิ้จการเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

2.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือช่องทางตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและ
ขอ้ร้องเรียนของบริษทัฯ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

2.5 ผูท่ี้กระทาํคอร์รัปชนั เป็นการกระทาํผดิท่ีตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบบริษทัฯ และอาจจะตอ้งรับโทษ
ตามกฎหมาย หากเป็นการกระทาํผดิต่อกฎหมาย

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บนโยบายดงักล่าวไปส่ือสารต่อยงัพนกังานและผูบ้ริหาร ทั้งในรูปแบบการจดัอบรม การจดัทาํ
หนงัสือเวียนใหพ้นกังานศึกษา ทาํความเขา้ใจและลงนามรับทราบ และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการปฐมนิเทศแก่พนกังานใหม่ 
รวมทั้ง กาํหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของคะแนนประเมินผลของพนกังาน เป็นคะแนนท่ีมาจากการทาํขอ้สอบระดบัองคก์รท่ีมีขอ้คาํถาม
เก่ียวกบัจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชนัดว้ย เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความซ่ือสตัย ์สุจริต และรับผดิชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ

ปี 2564 บริษทัฯ ไดส่ื้อสารและ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษทัร่วม 
คือ บจก. โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี 
และ บจก. โรงพยาบาลอุบลรักษ ์ ซ่ึง
ทั้ง 2 บริษทั ไดมี้การจดัอบรม ทาํแบบ
ทดสอบความเขา้ใจพนกังาน บรรจุใน
คู่มือพนกังาน และใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบพร้อมให้คาํมัน่ว่าจะปฏิบัติ
ตามครบ 100% แลว้
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3. การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัมลพษิส่ิงแวดลอ้ม และคุม้ครอง

สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานในสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ 
และมุ่งมัน่ในการพฒันากระบวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยมีตวัอยา่งการ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี

3.1 ความปลอดภยั สวสัดิภาพ และการรักษาความปลอดภยั
 ดูแลพื้นท่ี ตั้งแต่โครงสร้างอาคารใหป้ลอดภยัตามมาตรฐาน จดัระบบรักษาความปลอดภยั ตรวจตรา และเฝ้าระวงัในพื้นท่ี  

การกาํจดัสารเคมีอนัตราย การดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองมือแพทย ์ระบบไฟฟ้า นํ้าประปา การบาํบดันํ้าเสีย ฯลฯ ใหพ้ร้อมใชง้าน 
เพยีงพอต่อความตอ้งการ และตอ้งตรวจสอบคุณภาพ บาํรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ตามอายกุารใชง้าน

3.2 การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน
 มีการซอ้มแผนรับอุบติัภยัหมู่ ทบทวนแผนรับมือภยัพบิติัทางธรรมชาติ  เพือ่เตรียมพร้อมรับมือไดเ้ป็นระบบอยูต่ลอดเวลา
 บริษทัฯ ใส่ใจดูแลความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน ในปี 2563 มีการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานท่ีทาํให้

พนกังานตอ้งหยดุงานจาํนวน 5 คน เป็นอุบติัเหตุเลก็นอ้ย อาทิ ของหล่นใส่เทา้  หยดุงาน เฉล่ียประมาณ 3 วนั

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่กิจการตอ้งเคารพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนซ่ึงนบัเป็นรากฐานของการบริหารและ

การพฒันาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ในสงัคม
ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค 

โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาติพนัธ์ุหรือ
พื้นเพทางสงัคม ทรัพยสิ์น ชาติกาํเนิด หรือสถานะ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ในการ
แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล อาทิ

• คณะผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพทุธ คริสต ์และอิสลาม ซ่ึงสามารถทาํงานร่วม
กนัโดยสมานฉนัท ์ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นสาํคญั

• เม่ือมีการเล้ียงรับรองพนกังานในโอกาสสาํคญั เช่น วนัครบรอบจดัตั้งบริษทัฯ จะใหค้วามสาํคญัในการเลือกอาหารสาํหรับ
ทุกศาสนา หรือผูท่ี้รับประทานมงัสวรัิติทุกคร้ัง

• บริษทัฯ ไม่ขดัขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใชสิ้ทธิทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายของพนกังาน
ทุกคน ทุกระดบั
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 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทัฯ เช่ือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ 

เน่ืองจากการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจใน
การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย

ดงันั้นบริษทัฯ จึงกาํหนดแนวทางการปฏิบติัต่อพนกังาน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งยติุธรรม บริหารงานโดย
ความไม่ลาํเอียง สนบัสนุนในการสร้างศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน รวมทั้งส่งเสริมให้
พนกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพงึปฏิบติั จดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัตอ่พนกังาน
ดว้ยความสุจริตใจดว้ยการรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรท่ีสาํคญัไดแ้ก่
5.1 จดัการตรวจสุขภาพประจาํปีใหพ้นกังาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัอายขุองพนกังาน รวม

ทั้งมีโปรแกรมใหส้มาชิกในครอบครัวของพนกังานในการเขา้รับการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ
5.2 สวสัดิการพนกังาน เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวติและอุบติัเหตุ ค่าเล่าเรียนบุตร สวสัดิการเงินช่วยเหลือ

และอ่ืน ๆ  เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ เงินกูเ้พือ่การศึกษาบุตร เป็นตน้
5.3 จดัอบรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพนกังานทั้งในทกัษะดา้น

การบริหารจดัการ ทกัษะดา้นวิชาชีพ และการเสริมสร้างความรู้
ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ทั้งท่ีจดัข้ึนภายในองคก์ร 
และจดัโดยสถาบนัต่าง ๆ โดยเฉล่ียชัว่โมงการฝึกอบรมเท่ากบั 23 
ชัว่โมง/คน/ปี 

5.4 จดักิจกรรมต่าง ๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหลากหลายท่ีกลุ่มบริษทัฯ จดัข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น งาน
ทาํบุญใส่บาตรในวนัสาํคญัทางศาสนา กิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต ์รดนํ้าดาํหวัผูสู้งอาย ุกิจกรรมปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 
เป็นตน้

5.5 ทาํประกนั COVID-19 ใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการทุกท่าน
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2

5.6 จดัหาสินเช่ือสวสัดิการให้พนกังาน เพื่อให้พนกังานไดกู้เ้งินใน
อตัราดอกเบ้ียตํ่า

5.7 ดว้ยความห่วงใยและใส่ใจพนกังาน และตระหนกัในความรับผดิ
ชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธนบุรีไดท้าํการ
ตรวจหาเช้ือ COVID-19 ดว้ยตนเองให้กบัพนกังานทุกคนท่ีเดิน
ทางไปต่างจงัหวดัดว้ยขนส่งสาธารณะในช่วงวนัหยดุปีใหม่ และ
อนุญาตใหพ้นกังานกลบัเขา้ทาํงานไดต่้อเม่ือไดรั้บแจง้ผลตรวจวา่
ไม่พบเช้ือแลว้

5.8 พนกังานสามารถร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัเก่ียวกบั
การถูกละเมิดสิทธิ การกระทาํทุจริต รวมถึงการกระทาํผดิกฎหมาย 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยงัคณะ
กรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ท่ี BOD@
thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  IA@
thg.co.th เพือ่ตรวจสอบตามขั้นตอนและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัต่อไป
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6.1 ให้บริการ / สินคา้ท่ีลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและราคา ภายใตค้วามปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
  โรงพยาบาลทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้สดงราคายา และเวชภณัฑ ์ไวท่ี้จุดชาํระเงินโดยสามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ

สแกน QR Code เพือ่ดูรายละเอียด และแสดงในเวบ็ไซตก์ระทรวงพาณิชย ์เพือ่ใหค้นไขส้ามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา 
โดยโรงพยาบาลเครือข่ายธนบุรีในประเทศ จาํนวน 9 แห่ง จากทั้งหมด 16 แห่งท่ีเปิดดาํเนินการในปี 2562 ไดรั้บการประกาศช่ือ
เป็นโรงพยาบาลสีเขียว (โรงพยาบาลท่ีคิดราคายาไม่แพง) จากกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกคา้ 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลร้อยเอด็ ธนบุรี โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ธนบุรี โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลภทัร ธนบุรี 
โรงพยาบาลสิริเวชจนัทบุรี โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร โรงพยาบาลนครคริสเตียน และโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

6.2 ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งโปร่งใสและเท่าเทียมกนั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้ง
รีบเจรจากบัลูกคา้ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

6.3 จดัระบบการบริการลูกคา้ และเปิดช่องทางการส่ือสาร ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพื่อ
ให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และให้ความมัน่ใจว่าลูกคา้ไดรั้บการบริการอยา่งมีคุณภาพท่ีดีเลิศ

6.4 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้งทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้งรักษา
สมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยนื

6.5 ใหค้วามสาํคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ และไม่นาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พือ่ผลประโยชน์
ของตนเอง และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ

6.6 บริษทัฯ มีการซอ้มเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ ซอ้มอุบติัภยัหมู่ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุมีผูเ้ขา้รับการรักษาตั้งแต่ 5 คนข้ึน
ไปพร้อม ๆ กนั และมีการซอ้มรับมือกบัโรคอุบติัใหม่ เช่น COVID 19  

6.7 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืนยาและคืนเงินใหใ้นกรณีท่ีลูกคา้แพย้า โดยยาท่ีรับคืนมาโรงพยาบาลจะนาํไปทาํลาย 
เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค

6.8 ประชาสัมพนัธ์ ออกหน่วยคดักรองสุขภาพใหป้ระชาชน และจดักิจกรรมใหค้วามรู้ท่ีบรรยายโดยแพทย ์ และบุคลากร
ทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลในเครืออยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และเพื่อ
สุขภาพท่ีดีในระยะยาว โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 จะเนน้ใหค้วามรู้ดว้ยการบรรยายเป็นคลิปวดีีโอ
ผา่น Facebook และการถ่ายทอดสดแบบ Facebook live ของโรงพยาบาลแทน

6.9 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้การบริการดว้ย “Service by heart “ มีการสาํรวจความพงึพอใจและจดัทาํมาตรฐานการ
บริการโดยใช ้โปรแกรม AIDET ซ่ึงถูกสร้างและพฒันาข้ึนเพือ่ช่วยส่ือสารและใหข้อ้มูลระหวา่งผูใ้หบ้ริการ และผูป่้วยหรือ
ครอบครัว เพือ่นาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ ระบุปัญหา และนาํมาปรับปรุงการใหบ้ริการ สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้กลบัมาใช้
บริการอีก โดยมีการติดตามวดัความพึงพอใจต่อเน่ืองทุกเดือน โดยในปี 2563 อตัราความพึงพอใจของผูป่้วยนอกเท่ากบั 
84%  และผูป่้วยในเท่ากบั 93% ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์บริษทัฯ ตั้งไว้
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7. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์ในขณะท่ีสงัคมปัจจุบนัเร่ิมตระหนกัถึงความสาํคญั

กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั และมีการดาํเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่ใหก้าร

ดาํเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะควบคุม
มลพิษทั้งทางนํ้าและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยนํ้าเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากน้ี
ทางบริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะและส่งเสริมใหมี้การนาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์เพื่อลดปริมาณขยะ โดยมีตวัอยา่งการดาํเนิน
การดงัต่อไปน้ี

7.1 มีระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการตรวจคุณภาพนํ้าท้ิงเป็นไป
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ มีการติดตั้งป๊ัมหมุนเวยีนตะกอน
จากบ่อตกตะกอนเขา้ไปยงับ่อเกรอะอีกคร้ังและทาํการเปิดป๊ัมสัปดาห์
ละคร้ัง ทั้งยงัมีการสูบตะกอนบ่อเกรอะปีละคร้ัง เพือ่เป็นการลดตะกอน
สะสมและเพือ่เป็นการกาํจดัขยะ เพือ่ไม่ใหห้ลุดเขา้ไปยงัระบบบาํบดันํ้า
เสีย

7.2 โครงการหลงัคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา(ภา)ยามยากโดยการ
แยกท้ิงกล่อง UHT เพื่อนาํไปสร้างหลงัคาและอุปกรณ์การศึกษาให้
ผูย้ากไร้

7.3 โครงการคดัแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยการจดัใหมี้ถงัขยะแยก
ประเภทตามพื้นท่ีรอบนอกอาคารและบริเวณลานจอดรถ เพือ่รณรงคใ์ห้
มีการท้ิงขยะ และแยกประเภทขยะอยา่งถูกตอ้ง เพือ่การจดัเกบ็ไดส้ะดวก
ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน

7.4 โครงการ “ENV มีส่ิงดีมาบอก” โดยจดัทีมงานของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั ENV NETWORK สาํรวจหน่วยงานทุกพื้นท่ีของ
โรงพยาบาลครอบคลุมหัวขอ้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้
เจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงานได้
รับประโยชน ์พร้อมทั้งเกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง

7.5 โครงการ Say No to Plastic Bag 
• รณรงคใ์หเ้ลิกใชก้ล่องโฟมในการบรรจุอาหาร และเปล่ียนมาใชก้ล่อง

ท่ีทาํจากชานออ้ยแทน และรณรงคใ์ห้บุคลากรนาํภาชนะมาใส่อาหาร
ในหอ้งอาหารของโรงพยาบาลแทนการใชถุ้งพลาสติก

• รณรงคใ์ห้พนกังานลดการสร้างขยะ โดยให้พนกังานนาํภาชนะ อาทิ 
ป่ินโตมาใส่อาหารแทนการใชถุ้งพลาสติก หรือกลอ่งโฟม และรณรงคใ์ห้
หนัมาใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก โดยจดัเตรียมถุงผา้ใหน้าํไปใชห้มุนเวยีน
และนาํมาคืนได้
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8. การประหยัดพลังงาน
บริษทัฯ ตระหนกัถึงการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่าโดยการรณรงคแ์ละส่งเสริมใหใ้ชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า และเตม็

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ตวัอยา่งการดาํเนินการในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่
• ตั้งคณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังานในโรงพยาบาลธนบุรี
• เปล่ียนระบบปรับอากาศใหเ้ป็นระบบ Magnetic ซ่ึงเป็นระบบ Oil Free สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 30% 

และลดตน้ทุนในการบาํรุงรักษา 
• ใหค้วามรู้เร่ืองการประหยดัพลงังานแก่พนกังาน เช่น ปิดแอร์ระหวา่งพกักลางวนั รณรงคใ์หพ้นกังานเดินข้ึนบนัไดแทน

การใชลิ้ฟท ์เป็นตน้
• ปฐมนิเทศพนกังานใหม่เร่ืองอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อปลูกฝังจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังาน
 อีกทั้งโครงการท่ีเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่กเ็ป็นไปเพือ่ประหยดัพลงังานควบคู่กนัไป

9. การร่วมพัฒนาชุมชมหรือสังคม
บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบักิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของสังคม ดว้ยบริษทัฯ 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ข้ึน โดยสนบัสนุนใหพ้นัธมิตร
ทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการ ตลอดจนลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมดว้ยกนั โดยกิจกรรมท่ีจดัข้ึน จะมุ่งเนน้การใช้
ทรัพยากร ความรู้ความสามารถท่ีมี เพือ่สร้างประโยชนต์อ่สงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนรอบขา้ง 
ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ จดักิจกรรมเพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงการดูแลสุขภาพ อนัจะทาํใหทุ้กภาคส่วนเติบโตไปดว้ยกนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื ตวัอยา่งของกิจกรรมในปีท่ีผา่นมา มีดงัต่อไปน้ี

การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองแก่ชุมชน
•	 กจิกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชน
โรงพยาบาลธนบุรี 2 จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้แก่บริษทัคู่สญัญา และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีทววีฒันา  จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงอนุบาลนานาชาติฮมัม่ิงเบิร์ด จาํนวน 10 คน โรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้ พระราม 5  จาํนวน 35 คน โรงเรียนเพลินพฒันา  เซ็นทรัล 
พลาซ่า สาขาป่ินเกลา้ และเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาศาลายา จาํนวน 50 คน เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและ
การรับมือ และลดโอกาสเส่ียงท่ีจะติดเช้ือพร้อมกบัรณรงคใ์หล้า้งมือ สวมหนา้กากอนามยั เพื่อใหร่้างกายห่างไกลจาก COVID-19
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•	 กิจกรรมรณรงค์ 	 เ พ่ือการดูแล
สุขภาพ

โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง และ
โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จดักิจกรรมรณรงค์
ลา้งมือ เพื่อป้องกันเช้ือโรค ในโรงเรียน
ท่ีอยู่ในชุมชนรอบขา้ง ทั้งน้ี โรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลา ไดเ้ดินรณรงค์
การลา้งมือและใส่หนา้กากอนามยั มอบเจล
แอลกอฮอล ์ในพื้นท่ีท่องเท่ียวอีกดว้ย

• โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพ	เพ่ือลดความเส่ียงโรคความดนั
โลหิต	ไขมนัในเลือดสูง	และเบาหวาน
ในพระภกิษุ	วดับูรพา	จ.อุบลราชธานี	



ธน
บุร

ี เฮ
ลท

์แค
ร์ 

กร
ุ๊ป

รายงานประจ�าปี 256334

•	 ออกหน่วยคดักรองสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคยีง
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ี เห็นความสําคญั และตระหนักในการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้อย่างสมํ่าเสมอ 

หาความเส่ียงโรคความดนั เบาหวาน หวัใจ อมัพฤกษ ์อมัพาต ฯลฯ	

•	 ฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่แด่พระภกิษุสงฆ์ในเขตทววีฒันา	
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกบัมูลนิธิธรรมสภา บนัลือธรรม ถวายวคัซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหพ้ระภิกษุสงฆใ์นพื้นท่ีเขตทวี

วฒันา ในโครงการ “สุขภาพดี  ดว้ยรอยยิม้” ซ่ึงโรงพยาบาลธนบุรี 2 ไดท้าํการออกหน่วยฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ใหแ้ก่พระภิกษุ
สงฆ ์ 9 วดั  ฉีดวคัซีนพระภิกษุสงฆ ์148 รูป

จัดข้ึนเป็นประจําทุกปี ทุกโรงพยาบาลในเครือ อาทิ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 มีประชาชน และบุคลากรในโรงพยาบาล
ร่วมใจบริจาคโลหิตไดป้ริมาณรวมทั้งส้ิน 223 ยนิูต 

• กจิกรรมบริจาคโลหิต
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การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และบริจาค เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนหรือประสบเหตุภัย

• โครงการจติอาสา	เพ่ือช่วยพฒันาชุมชน
บริษทัฯ ช่วยพฒันาชุมชนในดา้นการทาํสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด น่าอยู ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติของคนในชุมชน เช่น โรงพยาบาล

ธนบุรี ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในยา่นบางกอกนอ้ย ธนบุรี ดงัเช่น กิจกรรมจิตอาสา “เราทาํความดี เพื่อชาติ ศาสน ์กษตัริย”์  ทาํความ
สะอาดวดัเพื่อปรับปรุงทศันียภาพและสภาพแวดลอ้ม 	

• การมอบส่ิงของให้กบัหน่วยงานต่าง	ๆ	เพ่ือน�าไปส่งต่อ	ช่วยเหลือผู้ทีม่คีวามจ�าเป็น
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• การมอบส่ิงของให้กบัประชาชนในละแวกใกล้เคยีงทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19

เช่น ท่ีชุมชนใกลโ้รงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาล
ธนบุรี 2 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง โรงพยาบาล
ราษฎร์ยนิดี เป็นตน้ 

โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ.สงขลา และ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นท่ีมอบนํ้าด่ืมและอาหารแหง้ใหก้บั
ผูป้ระสบอุทกภยัใน จ.นครศรีธรรมราช

• มอบน�า้ด่ืมและอาหารแห้ง	ช่วยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ที	่จ.นครศรีธรรมราช
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10. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
 และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัฯ จะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการทาํงานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กรซ่ึง
หมายถึงการทาํส่ิงต่าง ๆ  ดว้ยวธีิใหม่ ๆ  และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือ
การเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทาํใหส่ิ้งต่าง ๆ  เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมสูงสุด

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผดิชอบต่อสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบทั้งทางตรง
และทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัเขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ได้
อยา่งทัว่ถึง 

ตวัอยา่งนวตักรรมท่ีบริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความคิดริเร่ิม เพ่ือประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี

1) ผ้าคลุม	Super	Safe ใชก้บักลุ่มผูรั้บบริการตรวจสุขภาพซ่ึงมีจาํนวนมาก ช่วยให้
ผูรั้บบริการรู้สึกมิดชิดเป็นส่วนตวัและปลอดภยัในการเขา้รับบริการ ส่งผลต่อความ
สะดวก รวดเร็วในการเตรียมก่อนรับบริการ และลดระยะเวลาในการรอคอย ผูรั้บ
บริการมีความพึงพอใจ และไดมี้ปรับปรุงพฒันาต่อยอดมาใชก้บัผูป่้วยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และขยายผลไปท่ีหอ้ง Treatment OPD

2) การดูแลคุณภาพชีวติผู้ป่วยมะเร็ง ศูนยเ์น้ืองอกและเคมีบาํบดัจดัระบบการดูแลคุณภาพ
ชีวติผูป่้วยมะเร็งทุกคน ดว้ยพยาบาลประจาํตวั

3) การให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่อเน่ือง	 ผ่าน	Home	Health	Care	Channel และ
ปัจจุบนัขยายผลเป็นการ Scan QR Code เพ่ือส่ือสารคาํแนะนาํในการดูแลผูป่้วยแต่ละ
ราย

4) หอไอเฟล อุปกรณ์แขวนถุงเกบ็ปัสสาวะ ท่ีช่วยไม่ใหถุ้งปัสสาวะสมัผสักบัพ้ืน ช่วย
ใหผู้ป่้วยหลงัผา่ตดัสะดวกในทาํกิจวตัรประจาํวนั และทาํกิจกรรมเดินออกกาํลงักาย
ได ้ขยายผลใชใ้นสายพยาบาล และฝ่ายกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

5) กางเกงจิงโจ้  ได้รับรางวัลนวัตกรรมรางวัลท่ี  1 ด้านการพยาบาลผู ้ป่วย
โรคระบบประสาท ใชก้บัผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ ช่วยใหผู้ป่้วย Ambulate หรือ
ฝึกเดินไดส้ะดวก ไม่ดึงร้ัง ป้องกนั Hematuria ส่งผลให ้UTI ลดลง ผูป่้วยพึงพอใจและ
ร่วมมือในการ Ambulate ไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัรเรียบร้อยแลว้

6) เส้ือกนัตก ไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร เม่ือมกราคม 2557 และขยายผลใชใ้นสายพยาบาล
7) นวตักรรมยืดอายุการใช้งานของ	Board	Control	Main	Power	On-Off	ไฟผ่าตดั	

ใหมี้อายกุารใชง้านไดย้าวมากข้ึน โดยการยา้ย Main Power ออกมาดา้นขา้งเคร่ือง
แลว้ติดตั้ง Breaker On-Off ทาํใหใ้ชง้านไดง่้ายสะดวกข้ึน และไม่พบการแจง้ซ่อม
โคมไฟผา่ตดัในส่วนของ Board Control อีกเลย ไดข้ยายผลติดตั้งใน OR ทั้งหมด 
รวมทั้งติดตั้งท่ีหอ้ง Sleep Lab

8) Miracle	Hand	(มือปาฏิหาริย์)	อุปกรณ์หยบิ Filter ของแกนนํ้ายาลา้งไต
9) ส่ือสารต่างภาษาด้วยฉลากยา ใหบ้ริการชาวต่างชาติ พม่า เขมร จีน ทั้ง OPD & IPD 
10) กระตกิช่วยชีวติเมด็เลือดแดง	ปรับเวลาในการรักษาเลือดใหค้งสภาพจากเวลา 30 นาที 

เป็น 8 ชัว่โมง ทาํใหล้ดจาํนวนการสูญเสียเลือด 
11) KOL	(YUTH):	Knowledge	Out	Lab	(Yearly	Update	Thonburi	Hospital) ส่ือ

ความรู้การวิเคราะห์โรคส่งนอกโรงพยาบาลผา่น Intranet ส่งผลทั้งความถูกตอ้ง
และลดเวลาการส่ือสารทางโทรศพัท์

12) ประเมนิภาวะโภชนาการด้วยผล	lab	ทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร ปรับอาหารใหส้มัพนัธ์
กบัอาการผูป่้วยรายบุคคล ตามแผนการรักษาของแพทย ์ เช่น ผูป่้วยท่ีมี Cholesterol 
สูง, ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และมีการประเมินติดตามอยา่งต่อเน่ือง
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13) Nutrisurvey	นาํส่ือใหค้วามรู้ Low Cholesterol โดยโปรแกรม มาใชก้บัผูป่้วย ไดรั้บ
รางวลัทุนวจิยัและพฒันาสุขภาวะของคนไทยท่ีมีสุขภาพท่ีดี ของสมาคมนกักาํหนด
อาหารแห่งประเทศไทย 

14) Nutrition	by	Social	Media มีการนาํความรู้ดา้นโภชนาการและโภชนบาํบดั มาทาํเป็น
ส่ือโดยใช ้Graphic Info ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Health Promotion 
โดยใชช่ื้อ Nutrition by Social Media ผา่นการเล่าเร่ืองวชิาการดว้ยภาพ ทาํใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนาํไปใชก้บัชีวติประจาํวนัไดจ้ริง

15) นวตักรรม	“ภูเกต็แคร์” สู่การรองรับสงัคมผูสู้งอายใุนอนาคต
รางวลัพระปกเกลา้ปี 2557 องคก์รปกครองทอ้งถ่ินดา้นความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ท่ี อบจ.ภูเกต็ ไดรั้บน้ี ไดป้ระกาศความสาํเร็จของโครงการภูเกต็แคร์ “สุขภาพ
พอเพียงกบัโรงพยาบาลหม่ืนเตียง” ท่ีใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูป่้วยเร้ือรังและผูพิ้การในจงัหวดัภูเกต็ 
โดย อบจ.ภูเกต็ร่วมมือกบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น (อสม.) โดยมีทีมแพทยบุ์คลากรสาธารณสุขของ บมจ.ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป (THG) ใน
ฐานะผูรั้บจา้งเหมาบริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเกต็ แห่งน้ีมานานกวา่ 9 ปี ไดส้ร้างผลงานจนเป็น
ท่ีประจกัษต่์อสาธารณะดว้ยความเป็นมืออาชีพ 

รูปแบบการบริหารจัดการใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมบริการสุขภาพของ 
อบจ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นภาครัฐแห่งแรกท่ีไม่ปรากฏมาก่อน งานบริการสุขภาพจากภาคเอกชนใน
สถานท่ีของภาครัฐถือเป็นการร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค ์สร้างพลงัในการทาํประโยชนใ์หแ้ก่ประชาชน
ผูด้อ้ยโอกาส สร้างแนวรุกในเร่ืองสร้างเสริมสุขภาพ มีการตรวจคดักรองสุขภาพในเบ้ืองตน้ ติดตาม
เยีย่มผูป่้วยกลุม่เส่ียงและกลุ่มท่ีภาวะแทรกซอ้น พร้อมทั้งรายงานผลใหโ้รงพยาบาลทราบ หากพบ
วา่มีการเจบ็ป่วยเกิดข้ึน กอ็าํนวยความสะดวกใหเ้ขา้ตรวจรักษากบัแพทยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดว้ยกลยทุธ์น้ี สามารถแบ่งเบาภาระความแออดัในการใหบ้ริการของโรงพยาบาลในจงัหวดัภูเกต็
ไดเ้ป็นอยา่งมาก ทาํใหแ้พทยแ์ละพยาบาลมีเวลาเพ่ิมข้ึนในการสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ก่ประชาชน
ไดม้ากข้ึน 

จากการถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่การรองรับสงัคมผูสู้งอาย ุดว้ยการนาํเอาทุนสงัคมเดิม
แบบไทย ๆ ท่ีเก้ือกลูผูสู้งอายมุาพฒันาระบบท่ีชุมชนดูแลกนัเองท่ีบา้น (Community-based long 
term care system) โดยท่ีผูสู้งอายใุนพื้นท่ีสามารถยืน่ความจาํนงท่ีจะรับบริการน้ีไดจ้ากสถานบริการ
สาธารณสุขของภาครัฐและองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) ซ่ึงมีระบบสารสนเทศท่ีบูรณาการงาน
บริการสุขภาพและบริการทางสังคมไวท้ั้งหมด และมีระบบท่ีสนบัสนุนใหค้นในครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายเุหล่าน้ีไดด้ว้ย ทั้งน้ี อปท. จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนเบ้ียเล้ียง
ผูสู้งอาย ุ เบ้ียเล้ียงผูพิ้การ ค่าตอบแทนแก่ อสม. กองทุนดา้นสุขภาพและกองทุนฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ตามท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้ สาํหรับกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ะ
สนบัสนุนงบประมาณตั้งกองทุนผูสู้งอาย ุ สวสัดิการของผูพิ้การและดอ้ยโอกาส และกองทุน
การออมแห่งชาติ ส่วนสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนบัสนุนงบประมาณ
ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมกบั อปท. ในการสร้างกองทุนสุขภาพในชุมชนตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

กลไกหลกัท่ีเป็นตน้ทุนของชุมชนคือ อสม. และมีวดั โรงเรียนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนและ
เป็นสถานท่ีฝึกอบรมใหค้นในครอบครัวและในชุมชนใหมี้ทกัษะในการดูแลผูสู้งอายไุดเ้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่วนบทบาทของทีมบุคลากรทางการแพทยก์ด็าํเนินการเหมือนกนักบัโมเดลภูเกต็แคร์คือ ตรวจคดักรองสุขภาพผูสู้งอายใุนเบ้ืองตน้ ติดตาม
เยีย่มบา้นผูสู้งอายกุลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable disease; NCD) นอกจากนั้น ชุมชนจดัใหมี้ศูนยฟ้ื์นฟู
สุขภาพในชุมชนหรือศูนยรั์บดูแลรายวนั (Day care center) สาํหรับผูสู้งอายติุดเตียงและช่วยตวัเองไม่ได ้ในระหวา่งท่ีคนในครอบครัวไป
ทาํงานนอกบา้น

โรงพยาบาลหม่ืนเตียงจากโมเดล อบจ.ภูเก็ต ท่ี THG ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรมกบั อบจ.ภูเก็ต โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างโอกาสให้ชุมชนในการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง และผูพิ้การ กลบัเป็นแสงสว่างปลายอุโมงคท่ี์แกปั้ญหาสังคมไทยท่ีตอ้งแบกภาระ
งบประมาณมหาศาลเพ่ือรับมือกบัสงัคมผูสู้งอายใุนอนาคตได ้
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รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
1. โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี และโรงพยาบาลอุบลรักษ ์ธนบุรี ไดรั้บประกาศนียบตัร 

รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลท่ีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องคก์ารมหาชน)

2. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ไดรั้บโลป่ระกาศเกียรติคุณ หน่วยงานใหบ้ริการสาธารณประโยชนด์า้นการแพทย ์โครงการอบรมเพิม่
ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีดา้นรักษส่ิ์งแวดลอ้มและดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุจากองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันนทบุรี 

3. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผา่นการรับรองคุณภาพดา้นการจดัตั้งหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จากกรม
การแพทย ์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 โครงการท่ีเขา้เกณฑจ์าก
ทัว่โลก ในฐานะโครงการท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอาย ุท่ีมีความโดดเด่น และศกัยภาพในการตอบโจทยก์ารใชชี้วติของผูสู้งอาย ุ
ทั้งในดา้นแนวคิดการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั ดา้นความสวยงาม และดา้นนวตักรรมอยา่งลงตวั

5. โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม Best Senior Living Development หรือโครงการท่ีพกัสาํหรับ
ผูสู้งอายยุอดเยีย่ม และไดรั้บรางวลัดีเด่น (Highly commended) สาขา Universal Design Development หรือโครงการท่ี
ออกแบบไดโ้ดดเด่นและมีศกัยภาพในการตอบโจทยก์ารใชชี้วติของผูสู้งอายแุละคาํนึงถึงประโยชนก์ารใชส้อยอยา่งลงตวั 
จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 

6. โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี เมืองตน้แบบสุขภาพแห่งชุมชนวยัเกษียณและครอบครัว ควา้รางวลั เฟรนดล่ี์ ดีไซน ์
อวอร์ดส์ 2019 (Friendly Design Awards 2019) จากมูลนิธิสถาปัตยเ์พื่อคนทั้งมวล ผูจ้ดังานมหกรรมอารยสถาปัตย ์
และนวตักรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลคร้ังท่ี 4 หรือ ไทยแลนด ์เฟรนดล่ี์ ดีไซน ์เอก็โป 2019 ( Thailand Friendly Design 
Expo 2019) ในฐานะเป็นชุมชนและเป็นสถานท่ีตน้แบบอารยสถาปัตยท่ี์สร้างคุณประโยชนแ์ก่ส่วนร่วม เพือ่รองรับสงัคม
ผูสู้งวยั ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผูพ้กิาร ผูป่้วยพกัฟ้ืน ผูท่ี้ใชร้ถเขน็ ตลอดจนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสภาพร่างกาย 
ใหส้ามารถเขา้ถึงได ้และใชป้ระโยชนไ์ดด้ว้ยความสะดวก ทนัสมยั ปลอดภยั เป็นธรรม ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม

7. ศูนยห์วัใจ พทัลุง ธนบุรี ผา่นการรับรองคุณภาพ จาก สาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็น
หน่วยบริการ รักษา ฉีดสี สวนรักษาเสน้เลือดหวัใจ และ การผา่ตดัหวัใจ

8. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ในการประชุม  HA  National  Forum คร้ังท่ี  20

9. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลั Platinum Hospital Quality Award จาก AIA ปี 2557
10. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัดา้นการบริหารจดัการทางการแพทย ์ดีเด่น จาก เมืองไทยประกนัชีวติ ปี 2558
11. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัความรวดเร็ว มีคุณภาพและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ จาก เมืองไทยประกนัชีวติ 2558
12. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การบริหารและบริการทางการแพทยย์อดเยีย่ม จาก AZAY ปี 2558
13. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ การใหบ้ริการการตรวจสุขภาพยอดเยีย่ม จาก AZAY  ปี 2558
14. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บรางวลั Service Appreciation Award จาก AZAY  ปี 2559
15. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บการรับรองการจดัการพลงังานประจาํปี 2556 สาํหรับอาคารควบคุม TSIC-ID: 86101-0016 ดา้น

ความครบถว้นและถูกตอ้งตามกฏกระทรวงพลงังาน
16. โรงพยาบาลธนบุรี ไดรั้บการรับรองคุณภาพนํ้าประปา ตามขอ้กาํหนดขององคก์ารอนามยัโลกปี 1993
17. โรงพยาบาลธนบุรี รางวลั Hospital of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ประเทศสิงคโปร์
18.  โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง รางวลั Clinical Service Initiative of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 

ประเทศสิงคโปร์ 
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รายงานประจ�าปี 256340

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
บริษทัฯ จดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกาํกบัดูแลกิจการ

และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กาํหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตภายในองคก์ร เพื่อใหก้ารนาํมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตภายในองค์กร ไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมและผดกัดนัให้มีการปฏิบติัตามแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทางป้องกนั
ความเส่ียงนั้น ๆ พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแผนการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดระดบั
ความเส่ียงลงใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลควบคุมดูแลเพือ่ป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตภายในองคก์ร 
สรุปได ้ดงัน้ี

1. บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทาํผดิกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทัฯ หรือขอ้สงัสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองใหผู้ใ้หข้อ้มูล
หรือเบาะแส และจะมีการรักษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกาํหนดบท
ลงโทษทางวนิยัของบริษทั ฯ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีท่ีสามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัฯ 
จะแจง้ผลการดาํเนินการใหรั้บทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

2. จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมระบบงาน
สาํคญัต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง
ในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

3. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์สืบสวนขอ้เท็จจริงแล้วพบว่าขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียนมีหลกัฐานท่ีมีเหตุ
อนัควรให้เช่ือว่ามีรายการ หรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาํผดิกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

4. หวัหนา้สายงานท่ีเก่ียวขอ้งรับผดิชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ถา้มี) และรายงานให้
ผูมี้อาํนาจทราบตามลาํดบั

5. บริษทัฯ กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฎิบติัและประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองเก่ียวกบัการปฎิบติัตามคู่มือการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษทัฯ กาํหนดข้ึน  รวมถึงนโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร 
อยา่งสมํ่าเสมอ 

6. กาํหนดใหมี้แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริตภายในองคก์ร


