
 คณะกรรมการบรษัิทยดึม่ันในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทาง

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม จึงได้นําความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกับความรับผิดชอบทาง

สังคม เพื่อกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม     

ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซ่ึงจะนําไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ี

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
▶ กลยุทธการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ด้านเศรษฐกิจ
 1)   การสรา้งแบรนด์ด้วยการสรา้งความสัมพนัธร์ะหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้

  เกิดความประทับใจ ทําให้ลกูค้ามีความสุข และรูสึ้กผูกพนักับบริษัทฯ

 2)   รว่มกับพนัธมิตรท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรา้งโอกาสในการขยาย

  ธุรกิจ สรา้งภาพลักษณ ์และแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานบรกิารทางการ

  แพทยข์องประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ

 3)   มุ่งม่ันสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและ

  สงัคม โดยมิใชแ่ค่การรักษาเยยีวยา แต่ยงัสง่เสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน

  ทกุชนชั้น และทกุชว่งอายุให้มีสขุภาพท่ีดี 

 4)   พัฒนาบุคลากรท้ังด้านวิชาการ ความชาํนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ

  การรกัษา ควบคู่ไปกับด้านจรยิธรรม 

 5) การแสวงหาโอกาสในการลงทนุ เพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ และสรา้งความ

  เจรญิเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
▶ หวงโซคุณคาของธุรกิจ

 กิจกรรมหลัก (Primary Activity) 
 ในการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ได้แก่

 1) การสรรหาบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความรู ้ความสามารถ

   มีความชาํนาญ การเฉพาะด้าน และเป็นมืออาชพี

 2) การจัดหายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ท่ีมีคุณภาพ

  เพื่อเป็นศูนยก์ารรกัษาท่ีครบวงจร

 3) การให้บรกิารรกัษาท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ให้คุณค่ากับทุกชวิีต 

  โดยไมแ่บง่แยกหรอืเลือกกลุ่มบุคคล

 4) การให้บรกิารหลังการรกัษาเพื่อดแูลผู้มาใชบ้ริการมีสุขภาพท่ีดี สามารถใชช้วิีตอยา่งมีความสุขได้

 5) การพฒันาทักษะ และรกัษาทรพัยากรบุคคล เพื่อรว่มขบัเคล่ือนองค์กรสูบ่รกิารท่ีเป็นเลิศ

 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) 
 การดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ได้แก่

 1) การจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปรง่ใส เป็นธรรม และให้ได้มาสิง่สนิค้าบรกิารท่ีมีคณุภาพ

  และมาตรฐาน

 2) การพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อลดขั้นตอนงาน ทําให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ 

  และได้รบับรกิารท่ีสะดวกรวดเรว็ และปลอดภัยมากข้ึน

 3) การสรา้งนวัตกรรมในการรกัษา หรอืดแูลลกูค้า เพื่อให้ลกูค้ามีคณุภาพชวิีตท่ีดีขึน้

 4) การสื่อสาร และจัดกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ ์เพื่อแจ้งขา่วสาร และเป็นชอ่งทางในการส่ือสารแก่สังคม

 ด้านสงัคม
 1) พฒันาคณุภาพชวิีตของชุมชน และสงัคม ด้วยความใสใ่จ ห่วงใย และแบง่ปัน

 2) มีสว่นรว่มในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์และสง่เสรมิกิจกรรมด้านสขุภาพ และการสรา้งสขุอนามัยท่ีดี 

 3) ดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดแูลกิจการท่ีดี มีความโปรง่ใสเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนปฏิบติัตาม

  กฎหมาย และขอ้บงัคับต่าง ๆ อยา่งเครง่ครัด

 ด้านสิง่แวดล้อม
 1) รกัษาสิง่แวดล้อม ควบคมุดูแลการบริหารจัดการกําจัดของเสยี รวมท้ังสิง่ปนเป้ือนต่าง ๆ  โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมี

  ประสทิธภิาพและติดตามเฝ้าระวังอยา่งต่อเน่ือง เพื่อไมใ่ห้กระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 2) สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อคุณภาพชวิีตท่ีดีของสังคม

 3) ปลกูฝังจิตสาํนึกให้กับบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม

62



▶ การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

ผู้มีส่วนได้เสีย                   ความคาดหวัง                   การตอบสนองการคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

✔ ผลตอบแทนการลงทนุ
✔ บรษัิทฯ ม่ังค่ัง ย่ังยืน
✔ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุ่มเท
 ความรูค้วามสามารถในการทํางาน
✔ ปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม

✔ การจ่ายเงินปันผลทกุปี
✔ ราคาหุ้นเติบโตต่อเน่ือง
✔ ภาพลักษณท่ี์ดีของบรษัิทฯ
✔ ปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน
✔ ให้สทิธผู้ิถือหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ

บุคลากรทางการแพทย์ 
และพนักงาน

✔ ค่าตอบแทน สวัสดิการ
✔ โอกาสและความก้าวหน้าในอาชพี
✔ บรษัิทฯ ม่ันคง

✔ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
✔ การพจิารณาเล่ือนตําแหนง่อยา่งเป็นธรรม
✔ การพฒันาทักษะการทํางาน
✔ สถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัย มีอุปกรณพ์รอ้ม
✔ ให้ความสําคัญในการดูแลความปลอดภัย
 อาชวีะอนามัย และสภาพแวดล้อมการทํางาน
✔ เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะกับผู้บรหิาร
 เพื่อชี้แจงนโยบาย และรบัฟงัขอ้คิดเห็น
 จากพนักงานทกุระดับอยา่งเท่าเทียมและ
 เสมอภาค
✔ มีชอ่งทางเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญ กฎ ระเบยีบ
 ให้แก่พนักงานได้รบัทราบ
✔ มีชอ่งทางการรอ้งเรยีน และมาตรการการ
 คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ลกูค้า ✔ การบรกิารท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน
✔  การอํานวยความสะดวก และรวดเรว็
✔  ราคายุติธรรม
✔  เปิดชอ่งทางการสื่อสาร เพื่อให้คําปรกึษา
 และรบัข้อรอ้งเรยีน

พนัธมิตรทางธุรกิจ ✔ ผลตอบแทนการลงทนุ

✔ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีแพทยเ์ฉพาะทางหลากหลาย 
✔ สามารถรกัษาโรคซบัซอ้นเป็นท่ียอมรบั
✔ ให้บรกิารในราคาท่ีคนสว่นใหญส่ามารถเขา้ถึง
✔ รกัษาความลับของลกูค้า
✔ มีชอ่งทางการรอ้งเรยีน
✔ สาํรวจความพงึพอใจในการเขา้รบับรกิาร
✔ ให้ความรู้ คําแนะนําในการดูแล ป้องกัน และ
 รกัษาต่อผู้ใชบ้รกิาร และบุคคลท่ัวไป

✔ คัดเลือกพนัธมิตรท่ีมีความสามารถ และมีจริยธรรม
 ธุรกิจ
✔ สรา้งความสมัพนัธอั์นดีต่อกัน
✔  มีการลงนามรว่มมือท้ังภาครฐั เอกชน มหาวิทยาลัย
 เพ่ือดําเนินธุรกิจรว่มกัน อาทิ บมจ. การบินไทยจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ฯลฯ
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้า
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ลกูหน้ี

ผู้มีส่วนได้เสีย                   ความคาดหวัง                   การตอบสนองการคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

✔ มีเครดิตการชาํระหน้ี
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรม

✔ มีเครดิตการชาํระหน้ี
✔ ติดตามการชําระหน้ีใกล้ชิดตามกฎกติกาการค้า
 อยา่งเป็นธรรม ไมเ่ปิดเผยขอ้มูล ประจาน หรอื
 คกุคามลกูหน้ี

เจ้าหน้ี ✔ การชาํระเงินต้น และดอกเบีย้ตรงเวลา
✔ ฐานะทางการเงินม่ันคง
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรม
✔ บรหิารจัดการเงินทุนอยา่งเหมาะสม
 เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจบรษัิทฯ
 และรกัษาความเชื่อม่ันต่อเจ้าหน้ี

✔ การชาํระเงินต้น และดอกเบี้ยตรงตามเวลา
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้เงิน
✔ เปิดเผยขอ้มูลท่ีถกูต้องและชดัเจน มีการประชุม
 พบปะผู้บรหิาร ให้เขา้เยีย่มชมกิจการและจัดการ
 ประชุมพบปะผู้บรหิาร
✔ สรา้งรายได้และกําไร มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
 สรา้งความเชื่อม่ันให้เจ้าหน้ี

คู่ค้า ✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้าอยา่งถกูต้อง 
 เป็นธรรม
✔ สง่เสรมิและสนับสนุนให้คู่ค้าดําเนิน
 ธุรกิจตามหลักการพฒันาอยา่งยั่งยนื

✔ คัดเลือกคู่ค้าท่ีมีคณุภาพ และคณุธรรม
✔ สรา้งความสมัพนัธอั์นดีต่อกัน
✔ รว่มกันขยายบรกิารและฐานลกูค้า อาทิ THG Hycar 
 เป็นต้น
✔ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการค้า

ชุมชน ✔ สรา้งแหล่งชุมชนใหญ่
✔ มีมาตรฐานโรงพยาบาลไมก่่อให้เกิด
 โรคระบาด หรอืผลกระทบต่อชุมชน
✔ สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสขุ เพื่อ
 ให้คนในชุมชนและสงัคมมีสขุภาพอนามัย
 และคณุภาพชวิีตท่ีดีขึ้น

✔ รกัษามาตรฐานโรงพยาบาลตามหลักสากลอยา่ง
 เครง่ครดั
✔ จัดสัมนา รณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
 ท่ีดีแก่ชุมชน
✔ ต้ังหน่วยออกตรวจ และดูแลสุขภาพในชุมชน 
 โรงเรยีน วัด โดยไมคิ่ดค่าใชจ่้าย
✔ ให้บรกิารฉดีวัคซนีป้องกันโรค COVID-19
✔ มีชอ่งทางรบัฟงัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

สงัคม ✔ การบรกิารท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน
✔ ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
✔ เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจรงิ
✔ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
✔ ให้ความรว่มมือกับองค์กรต่าง ๆ  ในการ
 ชว่ยเหลือสงัคม

✔ ใชพ้ลังงานและทรพัยากรอยา่งมีคณุค่า
✔ เตรยีมแผนลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
✔ สร้างและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
 ชวิีตท่ีดี
✔ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน กลุ่มอิสระในการ
 ชว่ยเหลือและดแูลรกัษาผู้ป่วย COVID-19
✔ สง่เสรมิ และสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
 ต่อสงัคม 
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คู่แขง่ 

ผู้มีส่วนได้เสีย                     ความคาดหวัง                 การตอบสนองการคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

✔ ปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนั
 อยา่งเสรแีละเป็นธรรม

✔ แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
✔ ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วย
 วิธกีารท่ีไมส่จุรติ
✔ ไมล่ะเมิด หรอืกระทําการใด ๆ ท่ีผิดจรยิธรรม
 ต่อคู่แขง่

หนว่ยงานกํากับดแูล ✔ ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม
✔ ปฏิบติัตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ

✔ ปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี
✔ ไมถ่กูฟอ้งรอ้งดําเนินคดีท่ีผิดจรยิธรรม
✔ ไมถ่กูรอ้งเรยีนจากผู้มีสว่นได้เสยี

สื่อมวลชน ✔ ให้ขา่วสารท่ีถกูต้อง ชดัเจน ✔ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีจริยธรรม สามารถรักษา
 โรคซบัซอ้น และเป็นท่ียอมรบั
✔ เผยแพรข่อ้มูล ขา่วสารชดัเจน 

องค์กรอิสระ ✔ ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
✔ ให้ขา่วสารท่ีถกูต้อง ชดัเจน

✔ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีจริยธรรม สามารถรักษา
 โรคซบัซอ้น และเป็นท่ียอมรบั
✔ เผยแพรข่อ้มูล ขา่วสารถกูต้องชดัเจน
✔ ให้ความรว่มมือกับองค์กรในการชว่ยเหลือสงัคม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
 บรษัิทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาํคัญของสิง่แวดล้อมต่อการดํารง

ชวิีตของมนุษย ์ในขณะท่ีสงัคมปัจจุบนัเริม่ตระหนักถึงความสําคัญ

กับการรกัษาสิง่แวดล้อมอยา่งจรงิจัง และมีการดําเนินการ

ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 ดังน้ัน บรษัิทฯ จึงกําหนดนโยบายสิง่แวดล้อมเพื่อเป็น

แนวทางในการดําเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

ไมใ่ห้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในบรเิวณ

ชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด บริษัทฯ 

มีความมุ่งม่ันท่ีจะควบคุมมลพิษท้ังทางน�าและทางอากาศ 

โดยการควบคมุปริมาณการปล่อยน�าเสยีออกจากอาคารและ

ปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากน้ีทางบริษัทฯ 

ยงัสง่เสรมิให้มีการคัดแยกขยะและสง่เสรมิให้มีการนํากลับมา

ใชป้ระโยชน์ เพื่อลดปรมิาณขยะ โดยมีตัวอยา่งการดําเนินการดังต่อไปน้ี
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▶ การจัดการพลังงาน  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงการใชพ้ลังงานอยา่งประหยดัและรู้

คุณค่ามาโดยตลอด จึงได้จัดต้ังคณะทํางานด้านการจัดการ

พลังงาน เพื่อวางแผนการดําเนินการจัดการพลังงานให้

สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล

มาต้ังแต่ปี 2562 ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะปรับปรุงการ

ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น

อาคารต้นแบบท่ีเป็นเลิศทางด้านการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธภิาพเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

โรงพยาบาลธนบุรี จึงได้ว่าจ้างท่ีปรกึษาอิสระ สาขาพลังงาน 

ศูนย์ท่ีปรกึษา กระทรวงการคลัง มาให้คําปรกึษาในบริหารจัดการ

พลังงานในปี 2563 โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี

✔ ต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานใหม ่

✔ ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix :  EMM) โดยพิจารณาจากการ

 ดําเนินงานด้านพลังงานท่ีผา่นมา 

✔ ทบทวนแก้ไขนโยบายการอนุรกัษ์พลังงาน และเผยแพรป่ระชาสัมพนัธใ์ห้ทราบโดยท่ัวกัน

✔ ประเมินศักยภาพการจัดการพลังงาน

✔ กําหนดเป้าหมายและดําเนินการประหยดัพลังงานปี 2563 เท่ากับ 1.5% 

ท้ังนี ้ในป ี2564 ได้กําหนดมาตรการและเปา้หมายในการดําเนินการอนุรกัษ์พลังงานต่อเน่ือง ดังนี้

✔ จัดแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 มากกว่า 1,000 คน 

✔ ดําเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลังงาน 4 มาตรการ ซึ่งใชเ้งินลงทุนรวมท้ังสิน้ 7,545,972 บาท

ลําดับ มาตรการ
การประหยัดไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี

ร้อยละ
ผลประหยัด

เวลา
คืนทุน (ปี)

1 เปล่ียน Filling ของ Cooling Tower 55,713.60 

2 เปล่ียนใบพัด ของ Cooling Tower 47,916.00 

3 การเปล่ียนหลอดไฟ LED 1,234,290.34

4 เปล่ียนเครื่องอัดอากาศ 45,519.15

รวม 1,383,439.09

207,811.73 

178,726.68 

4,607,786.22

169,786.43

5,164,111.05

0.38

0.33

8.48

0.31

9.50

5.12

1.25

1.12

6.48

1.46
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▶ การจัดการนํ้า 
✔  ระบบน�าด่ืม/น�าใช้ โรงพยาบาลมีการแผนการตรวจน�าด่ืม/น�าใช้ตามมาตรฐานน�าด่ืม ของประกาศกระทรวง

 สาธารณสุข และมาตรฐานน�าประปาตามประกาศกระทรวงกรมอนามัย ท้ังยังเพิ่มการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์ม

 ในจุดบรกิารน�าด่ืมทกุ 6 เดือน 
✔ ระบบบาํบดัน�าเสียท่ีมีประสิทธภิาพ ผลการ

ตรวจคณุภาพน�าท้ิงเป็นไปตามมาตรฐานของ

กรมควบคมุมลพษิ  มีการติดต้ังป๊ัมหมุนเวียน

ตะกอนจากบอ่ตกตะกอนเขา้ไปยงับอ่เกรอะ

อีกครั้งและทําการเปิดป๊ัมสปัดาห์ละครั้ง 

ท้ังยงัมีการสบูตะกอนบอ่เกรอะปีละครัง้ เพ่ือ

เป็นการลดตะกอนสะสมและเพื่อเป็นการ

กําจัดขยะ เพื่อไม่ให้หลดุเขา้ไปยงัระบบบาํบดั

น�าเสีย โดยมีการกําหนดตารางการดูแล 

บํารุงรกัษา ตรวจคณุภาพน�าท่ีผา่นการบาํบดัโดยหนว่ยงานภายในทกุวัน และตรวจโดยหนว่ยงานภายนอกทกุ 2 เดือน

ตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามขนาดของสถานพยาบาลประเภท ก. ซ่ึงค่า 

BOD (Biological Oxygen Demand คือ การหาปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้ในการหายใจ) ของโรงพยาบาล 

ซึ่งผา่นเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด 

▶ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
✔  โครงการหลังคาเขยีวเพื่อมูลนิธอิาสาเพื่อนพึ่งพา(ภา)ยามยากโดยการแยกท้ิงกล่อง UHT เพื่อนําไปสรา้งหลัง และ

 อุปกรณก์ารศึกษาให้ผู้ยากไร ้

✔  โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทตามพื้นท่ีรอบนอกอาคารและ

 บรเิวณลานจอดรถ เพื่อรณรงค์ให้มีการท้ิงขยะ และแยกประเภทขยะอยา่งถกูต้อง เพื่อการจัดเก็บได้สะดวกปลอดภัย

 ต่อผู้ปฏิบติังาน

✔  โครงการ Say No to Plastic Bag

✔  รณรงค์ให้เลิกใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร และเปล่ียนมาใช้กล่องท่ีทําจากชานอ้อยแทน และรณรงค์ให้

 บุคลากรนําภาชนะมาใสอ่าหารในห้องอาหารของโรงพยาบาลแทนการใชถุ้งพลาสติก

✔  รณรงค์ให้พนักงานลดการสรา้งขยะ โดยให้พนักงานนําภาชนะ อาทิ ป่ินโตมาใสอ่าหารแทนการใชถ้งุพลาสติก หรอื

 กล่องโฟม และรณรงค์ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยจัดเตรียมถุงผ้าให้นําไปใช้หมุนเวียนและนํามาคืนได้  

▶ คณะกรรมการส่ิงแวดลอม ไดจดัตัง้กลุม “ENV NETWORK” ตัง้แตป 2561 
 ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสมัครเป็นสมาชิก ENV NETWORK อย่างน้อย 1 คน 
 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
 พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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▶ การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
 1) กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่มีคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อ

   สนิทรพัย ์ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณข์อง THG 

 2) กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการจิณณ์

  เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี และนวัตกรรม “ภูเก็ตแคร์” ท่ีนําความเช่ียวชาญของกลุ่มบริษัทฯ มาพัฒนาต่อยอด 

  เพ่ือสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้มไปพร้อมกัน ช่วยรองรับปัญหาสังคมสูงวัย

  ท่ีกําลังเป็นปัญหาระดับโลกได้อยา่งลงตัว

 3) กลุ่มบรษัิทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศให้ผู้มีสว่นได้เสยีรบัทราบอยา่งถกูต้อง เท่าเทียม และทันต่อเหตกุารณ ์

  ท้ังยงัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารเก่ียวกับการจัดสง่สารสนเทศของบรษัิทจดทะเบยีนตามท่ี

  ตลท. และ ก.ล.ต. กําหนด

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จึงได้สมัครเข้าร่วม 

“โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุน

คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีท่ี 9” ท่ีองค์การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน - TGO) และ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อม คณะสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(VGREEN) จัดข้ึน และได้รับคัดเลือกเขา้โครงการเพื่อเป็นต้น

แบบธุรกิจบริการสังคมคาร์บอนต�าสู่ความเป็นกลางทาง

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
 บรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายและจรยิธรรมธุรกิจ พรอ้มแนวทางปฏิบติั

ไว้ในคู่มือการกํากับดแูลกิจการและจรยิธรรม โดยสามารถ download ได้จาก 

https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20190912

-thg-cg-ethics-th.pdf  ซ่ึงกลุ่มบรษัิทฯ ได้นําไปปฏิบติัตามแนวทางท่ีกําหนด

ไว้เป็นรูปธรรม ดังต่อไปน้ี 

▶ การจัดการเพื่อลดปญหากาซเรือนกระจก

คาร์บอน ซึ่งจะประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

(CFO: Carbon Footprint for Organization) เพ่ือหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการ

เขา้รว่มกิจกรรมชดเชยคารบ์อนโดยการจัดหาคารบ์อนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกเพื่อชดเชยปรมิาณการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร ท้ังน้ี จะเริม่ดําเนินการภายในเดือนมีนาคม 2565 และเร่ิมเปิดเผยขอ้มูลท่ีได้รบัการ

รบัรองในปี 2566 ซึ่งจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการกําหนดแผนปฏิบัติการต่อไป
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 4)  กลุ่มบรษัิทฯ ปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเป็นธรรม โดยไมเ่อารดัเอาเปรยีบ ไมเ่รยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์

  ใด ๆ  ท่ีไมช่อบธรรม ท้ังน้ี การจัดซื้อจัดจ้างเป็นจุดท่ีมีความเสีย่งต่อการทจุรติมาก บรษัิทฯ จึงกําหนดระเบยีบ

  เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยมีแนว

  ปฏิบติัในการคัดเลือกคู่ค้า ดังน้ี

  - จัดทําทะเบียนข้อมูลผู้ขายเม่ือเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยไม่ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือ

   นิติบุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย หรอืทจุริต

  - ฝ่ายจัดซ้ือพิจารณาข้อมูลสินค้า/บริการ ความน่าเชื่อถือ การบริการก่อน/หลังการขาย การรับประกัน 

   ประสบการณ ์ผลงาน และราคาสนิค้า ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพจิารณา

  - ทําการประเมินคุณภาพของผู้ขายทุกปีจากใบประเมินสินค้า ความบกพร่องจากการตรวจรับสินค้า และ

   แนวทางแก้ไขเม่ือแจ้งขอ้บกพรอ่งให้ผู้ขายทราบ 

 5)  กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และไม่แสวงหา

  ขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่แขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธท่ีีไมสุ่จริต 

 1) ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการรกัษาความปลอดภัย

  ดแูลพ้ืนท่ี ต้ังแต่โครงสร้างอาคารให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

  จัดระบบรกัษาความปลอดภัย ตรวจตรา และเฝ้าระวังในพื้นท่ี  

  การกําจัดสารเคมีอันตราย การดแูลอุปกรณ ์เคร่ืองมือแพทย ์

  ระบบไฟฟา้ น�าประปา การบาํบดัน�าเสีย ฯลฯ ให้พร้อมใชง้าน 

  เพียงพอต่อความต้องการ และต้องตรวจสอบคุณภาพ 

  บาํรุงรกัษา ซอ่มแซม ปรบัเปล่ียนอุปกรณต์ามอายุการใชง้าน 

 2) การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

  มีการซอ้มแผนรบัอุบติัภัยหมู ่ทบทวนแผนรบัมือภัยพบิติัทาง

  ธรรมชาติ  เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมือได้เป็นระบบอยูต่ลอดเวลา

  บรษัิทฯ ใสใ่จดแูลความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานท่ีทํางาน 

  ในปี 2564 มีการเกิดอุบติัเหตจุากการทํางานท่ีทําให้พนักงาน

  ต้องหยุดงานจํานวน 9 คน เป็นอุบัติเหตุจากแก้วบาดเท้า 

  ตกเก้าอ้ี ล่ืนล้ม ของตกใสเ่ท้า ซึ่งเฉล่ียแล้วหยุดงาน 2 วัน

▶ การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
 คณะกรรมการบรษัิท ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันมลพษิสิง่แวดล้อม 

และคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ และมุ่งม่ันในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมอยา่งต่อเน่ือง โดยมีตัวอยา่งการดําเนินการดังต่อไปน้ี
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▶ การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บรษัิทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชวิีตและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของ

การบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล รวมท้ังการสร้างมนุษยสัมพนัธใ์นสังคม

 ดังน้ัน บรษัิทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะสง่เสรมิและกระตุ้นให้มีการปฏิบติัตามหลักการสทิธมินุษยชนขั้นพื้นฐานและ

ความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรอืความ

เชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพนัธุห์รอืพื้นเพทางสงัคม ทรัพย์สิน ชาติกําเนิด หรือสถานะ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแนวทางท่ี

จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละ

บุคคล อาทิ

 • คณะผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ มีท้ังเพศหญงิและชาย ท้ังศาสนาพทุธ ครสิต์ และอิสลาม ซึ่งสามารถ

  ทํางานรว่มกันโดยสมานฉนัท์ ไม่มีการแบง่แยก ทุกคนมีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนตําแหนง่โดยพจิารณาจาก

  ผลงานเป็นสาํคัญ

 •  เม่ือมีการเล้ียงรบัรองพนักงานในโอกาสสาํคัญ เชน่ วันครบรอบจัดต้ังบรษัิทฯ จะให้ความสาํคัญในการเลือก

  อาหารสาํหรบัทกุศาสนา หรอืผู้ท่ีรบัประทานมังสวิรัติทุกคร้ัง

 •  บริษัทฯ ไมข่ดัขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใชส้ทิธทิางการเมืองภายใต้บทบญัญติัของกฎหมาย

  ของพนักงานทกุคน ทกุระดับ

 • กลุ่มบรษัิทฯ ได้สนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คือ ผู้พกิาร จํานวนรวม 9 คน

▶ การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
 บรษัิทฯ เชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสาํคัญท่ีสดุในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสรา้งมูลค่าและผลตอบแทน

ให้แก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบรษัิทฯ จําเป็นต้องใชค้วามรู้ ความสามารถ รวมท้ังความ 

ทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย

 ดังน้ันบริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

ยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลําเอียง สนับสนุนในการสรา้งศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทํางานของพนักงาน รวมท้ังสง่เสรมิให้พนักงานมีความเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณท่ีพนักงานต้องพงึปฏิบติั จัดสวัสดิการ

ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อยา่งมีเหตผุล

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้จัดกิจกรรมสง่เสรมิและพฒันาบุคลากรท่ีสําคัญได้แก่

 1) การตรวจสขุภาพประจําปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของ 

  พนักงาน รวมท้ังมีโปรแกรมให้สมาชกิในครอบครวัของพนักงานในการเขา้รบัการตรวจสขุภาพในราคาพเิศษ

 2) สวัสดิการพนักงาน เชน่  สวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเล่าเรยีนบุตร สวัสดิการ

  เงินชว่ยเหลือและอ่ืน ๆ  เชน่ เงินชว่ยเหลืองานศพ เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร เป็นต้น

 3) จัดอบรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพนักงานท้ังในทักษะด้านการบรหิารจัดการ ทักษะด้านวิชาชพี และ

  การเสรมิสรา้งความรูท่ี้สามารถนําไปใชใ้นชวิีตประจําวันได้ ท้ังท่ีจัดข้ึนภายในองค์กร และจัดโดยสถาบนั

  ต่าง ๆ  โดยเฉล่ียชัว่โมงการฝึกอบรมเท่ากับ 12 ชัว่โมง/คน/ปี ลดจากปีก่อนท่ีเฉล่ีย 23 ชัว่โมง/คน/ปี เน่ืองจาก

  การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทําให้พนักงานต้องดูแลผู้ป่วยท่ีเพิม่ข้ึน
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▶ ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
 1) ให้บรกิาร / สนิค้าท่ีลกูค้าได้รบัประโยชน์สูงสุดท้ังด้านคุณภาพและราคา ภายใต้ความปลอดภัยและ

  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม รวมท้ังยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

  โรงพยาบาลท้ังหมดของกลุ่มบรษัิทฯ ได้แสดงราคายา และเวชภัณฑ์ ไว้ท่ีจุดชาํระเงินโดยสามารถใชโ้ทรศัพท์

  มือถือสแกน QR Code เพื่อดรูายละเอียด และแสดงในเว็บไซต์กระทรวงพาณชิย ์เพื่อให้คนไขส้ามารถตรวจ

  สอบและเปรยีบเทียบราคา โดยโรงพยาบาลเครอืขา่ยธนบุรใีนประเทศ จํานวน 9 แหง่ จากท้ังหมด 16 แหง่ 

  ได้รับการประกาศชื่อเป็นโรงพยาบาลสีเขียว (โรงพยาบาลท่ีคิดราคายาไม่แพง) จากกระทรวงพาณิชย ์

  ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้า ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุร ี

  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุร ี

  โรงพยาบาลธนบุร ีชุมพร โรงพยาบาลนครคริสเตียน และโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

 2) ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลงหรอืเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีมีต่อลกูค้าอยา่งโปรง่ใสและเท่าเทียมกัน กรณท่ีีไมส่ามารถ

  ปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพ่ือรว่มกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

 3) จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการส่ือสาร ให้คําปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับ

  ขอ้รอ้งเรียน เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ และให้ความม่ันใจว่าลกูค้าได้รบัการบรกิารอยา่งมี

  คณุภาพท่ีดีเลิศ

 4) เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกับการบรกิารอยา่งครบถ้วน ถกูต้องทันต่อเหตกุารณ ์และไมบ่ดิเบอืนข้อเท็จจรงิ 

  รวมท้ังรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน

 5) ให้ความสาํคัญในการรกัษาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าอยา่งสม�าเสมอ และไมนํ่าข้อมูลดังกล่าวมาใช้

  เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ

 6) บริษัทฯ มีการซ้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ ซ้อมอุบัติภัยหมู่ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุมีผู้เข้ารับการ

  รกัษาต้ังแต่ 5 คนขึ้นไปพรอ้ม ๆ กัน และมีการซอ้มรับมือกับโรคอุบัติใหม ่เชน่ COVID-19  

 7) โรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ จะรบัคืนยาและคืนเงินให้ในกรณท่ีีลกูค้าแพย้า โดยยาท่ีรบัคืนมาโรงพยาบาล

  จะนําไปทําลายไมนํ่ากลับมาใชอี้ก เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค

 4) จัดกิจกรรมต่าง ๆ  และเชญิชวนให้พนักงานได้มีสว่นรว่มในกิจกรรมหลากหลายท่ีกลุ่มบรษัิทฯ จัดขึ้นอยา่ง

  สม�าเสมอ เชน่ งานทําบุญใสบ่าตรในวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมสืบสานประเพณสีงกรานต์ รดน�า

  ดําหัวผู้สงูอายุ กิจกรรมปลกูต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

 5) ทําประกัน COVID-19 ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกท่าน  

 6) จัดหาสนิเชื่อสวัสดิการให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้กู้เงินในอัตราดอกเบ้ียต�า

 7) พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธ ิการกระทําทุจริต 

  รวมถึงการกระทําผิดกฎหมาย นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยังคณะกรรมการ

  ตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ท่ี BOD@thg.co.th หรอื AC@thg.co.th หรอื ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

  IA@thg.co.th เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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ค่าเฉลี่ยอัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ค่าเฉลี่ยอัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

90.91

2562 2563 2564* 2562 2563 2564*

91.722 93.26 88.8 89.0987.96

* ในปี 2564 ไมร่วมความพงึพอใจของผู้ป่วยของโรงพยาบาลธนบุร ีเน่ืองจากโรงพยาบาลธนบุรไีด้งดสํารวจความพงึพอใจ
ของผู้ป่วยในชว่งท่ีมีการระบาดของเชื้อ COVID-19 รุนแรง เพื่อรกัษาระยะหา่งกับผู้ใชบ้รกิาร 

 8) ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพให้ประชาชน และจัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีบรรยายโดยแพทย ์

  และบุคลากรทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลในเครอือยา่งสม�าเสมอ เพื่อสง่เสรมิให้ประชาชนมีความรูค้วาม

  เขา้ใจท่ีถกูต้อง และเพื่อสขุภาพท่ีดีในระยะยาว โดยในชว่งการแพรร่ะบาดของเชื้อ COVID-19 จะเน้นให้

  ความรู้ด้วยการบรรยายเป็นคลิปวีดีโอผ่าน Facebook และการถ่ายทอดสดแบบ Facebook live ของ

  โรงพยาบาลแทน

 9) โรงพยาบาลในกลุ่มบรษัิทฯ มุง่เน้นการบริการด้วย “Service by heart “ มีการสํารวจความพงึพอใจและ

  จัดทํามาตรฐานการบริการ เพ่ือช่วยสื่อสารและให้ข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ป่วยหรือครอบครัว 

  แล้วนําข้อมูลไปวิเคราะห์ ระบุปัญหา และนํามาปรับปรุงการให้บริการ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

  กลับมาใชบ้รกิารอีก โดยมีการติดตามวัดความพงึพอใจต่อเน่ืองทุกเดือน 
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▶ การดำเนินการของบริษัท ในสถานการณโรคระบาด COVID-19
 ในปี 2563-2564 ท่ัวโลก ต่างเผชญิกับสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 สง่ผลกระทบต่อการใชช้วิีตประจําวัน

ของผู้คน สง่ผลต่อภาคธุรกิจมากมาย นับต้ังแต่ชว่งเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการและ

ขอความรว่มมือประชาชน ภาครฐัและภาคเอกชน ดําเนินตามแนวทางเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค 

เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) งดออกจากบ้าน ขอความร่วมมือให้ทํางานจากท่ีบ้าน 

(Work from home)  และมีมาตรการเข้มงวดสําหรบัการเดินทางขา้มจังหวัดหรอืระหว่างประเทศ กําหนดให้มีการกักตัว

เม่ือเดินทางจากต่างประเทศ ฯลฯ ส่งผลต่อธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพ่ึงพาผู้ใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว

จากต่างประเทศ

 โรงพยาบาลในเครอืบรษัิทฯ ต่างได้รบัผลกระทบ ได้ดําเนินการการเตรียมพร้อมเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรคได้อยา่งมีประสทิธภิาพและทันท่วงที เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปได้อยา่งย่ังยืน โดยมีจุดมุง่หมาย

สาํคัญคือเพื่อความปลอดภัยของคนไขแ้ละบุคลากร ตัวอยา่งการดําเนินการมีดังน้ี

 1) การจัดเตรยีมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  ด้วยสถานการณโ์รคระบาด ทําให้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางชนิด เชน่ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 

ชุดป้องกันสว่นบุคคล (PPE) และแอลกอฮอล์ ขาดตลาด บริษัทฯ จึงสํารวจความต้องการใชข้องโรงพยาบาลในเครอื 

จัดหาและวางแผนการใชใ้ห้เหมาะสม เพื่อให้มีเพยีงพอสาํหรบัการป้องกันบุคคลากรทางการแพทยแ์ละผู้ป่วย ชว่ยลด

ความเสี่ยงในการติดเชื้อหรอืแพรเ่ชื้อ
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 2) การจัดการพ้ืนทีแ่ละระบบโครงสรา้ง เพื่อลดโอกาส
  การแพรก่ระจายของเชื้อโรค
  ในชว่งแรกของการระบาด โรงพยาบาลในเครือได้เตรียมความ

พรอ้มในการรองรบัผู้ป่วย ตัวอยา่งเชน่ การปรบัปรุงระบบระบายอากาศ

และปรบัพื้นท่ีเพื่อแยกสว่นสาํหรบัคนไขใ้นท่ีมีความเสีย่งติดเชื้อ COVID-19 

สว่นคนไขน้อก ได้มีการจัดพื้นท่ีแยกสว่นจากอาคารหลัก เพ่ือให้บรกิาร

แก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้ท่ีอาการด้านทางเดินหายใจ เรียกว่า คลินิก ARI 

(Acute Respiratory Infection clinic) และจัดกระบวนการให้บรกิารเพื่อ

ลดการสมัผัส เชน่ ท่ีโรงพยาบาลธนบุร ีมีการจัดทํา Drive-in unit แยก

ออกมาเพื่อให้บริการตรวจรักษาและจ่ายยา สําหรับผู้มีอาการไข้ ไอ 

เจ็บคอโดยไมต้่องเขา้ไปน่ังรอและใชบ้รกิารในอาคารหลัก 

  นอกจากน้ี ในชว่งแรกของการระบาด บริษัทฯ ยังได้เตรียม

แผนการปรบัปรุงพื้นท่ีเพื่อสรา้งห้องดแูลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เตรยีมรองรบั

ผู้ป่วยหากเกิดสถานการณโ์รคระบาดจํานวนมาก จนสถานพยาบาลและ

เครื่องมือการแพทย ์เครื่องชว่ยหายใจ ท่ีมีในขณะน้ันไมเ่พยีงพอ 

 3) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการตรวจหาเช้ือ COVID-19 
  เพื่อชว่ยลดการแพรก่ระจายเชื้อโรค
  ในชว่งท่ีมีการระบาด ผู้ใชบ้รกิารจํานวนมาก เกิดความกังวล 

และต้องการเข้าตรวจหาเชื้อ COVID-19 แต่ในช่วงแรกน้ัน การตรวจ

ยังกระจายไม่มากพอ ทําให้ต้องรอคิวนาน หรือจํากัดเพียงกลุ่มเส่ียง 

บรษัิทฯ จึงเพิม่บรกิารตรวจหาเชื้อแบบ Drive-Thru ท่ีโรงพยาบาลธนบุร ี2 

โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง และโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เพื่อ

อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใชบ้รกิาร ลดการสมัผัส แออัดปะปนกับกลุ่มคน

จํานวนมาก รูผ้ลเรว็ ซึ่งหากกลุ่มคนในวงกว้างสามารถเขา้ถึงการตรวจหา

เชื้อมากขึ้น ทําให้มีโอกาสพบการติดเชื้อมากขึ้น ผู้ท่ีติดเชื้อรู้ตัวได้เร็ว 

ชว่ยยบัยั้งลดโอกาสการแพรก่ระจายเชื้อ

 4) จัดทํามาตรการรกัษาความสะอาดและฆา่เชื้อเพื่อ
  ความปลอดภัยของบุคลากรและผูม้าใชบ้รกิาร
  มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ ปรับเปล่ียน

กระบวนการให้บรกิารหรอือุปกรณบ์างอยา่งเพื่อลดการสัมผัส ทําความ

สะอาดจุดท่ีมีการสมัผัส เชน่ปุ่มกดลิฟท์ เก้าอ้ีน่ัง ท่ีจับประต ูจัดพื้นท่ีลด

การแออัด ติดต้ังเจล สเปรยแ์อลกอฮอล์เพื่อฆา่เช้ือ เป็นต้น
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 5) จัดทําแผนการรกัษาและวางแผนการบรหิาร
  บุคลากรเพ่ือลดความเสีย่ง
  มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการรักษา การซกัซอ้ม

วิธกีารใชเ้ครื่องป้องกันการติดเชื้อ การเพิม่การตรวจหาเชื้อ 

COVID-19 สําหรับผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด การจัดกลุ่ม

บุคลากร เพื่อลดความเสีย่งกรณมีีการติดเชื้อ การเว้นระยะ

ห่างในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผนก รวมถึงการจัดพ้ืนท่ี

รบัประทานอาหารให้มีระยะปลอดภัย 

 6) ดแูลบุคลากร
  บรษัิทฯ ได้ดแูลบุคลากร ท้ังด้านความปลอดภัย

จากโรคระบาด เช่น มีการสื่อสารกับพนักงาน ติดตาม

สถานการณ ์อาการทางป่วยไข ้แจ้งแนวทางเพื่อการปฏิบติั

ตัวให้ปลอดภัย ทําประกันภัย COVID-19 ให้กับบุคลากรใน

เครอื ตรวจหาเชื้อคัดกรองเป็นพเิศษสาํหรับผู้ท่ีต้องปฏิบติั

งานกับคนไข้สูงอายุ เชน่ ท่ี รพ.ธนบุรีบูรณา อีกท้ังยังมีการ

จัดพื้นท่ีสาํหรบักักตัวพร้อมการดแูล โดยเฉพาะบุคลากรใน

โรงพยาบาล Ar Yu International ท่ีประเทศเมียนมา ซึ่งมี

การระบาดสูงกว่าท่ีประเทศไทย นอกจากน้ี โรงพยาบาลใน

ต่างจังหวัดบางแห่งของเครอืบรษัิทฯ ยงัได้ชว่ยดแูลความเป็น

อยู ่จัดหาสวัสดิการด้านอาหารราคาพเิศษ เพื่อชว่ยพนักงาน

ท่ีได้รบัผลกระทบ

 7)  ปรบัตัวเพื่อรองรบัความต้องการของผูใ้ช้
  บรกิารทีเ่ปลีย่นไป
  จากวิกฤต COVID-19 ผู้ใช้บริการเร่ิมปรบัเปล่ียน

พฤติกรรม เชน่ ลดการมาโรงพยาบาลถ้าไมจํ่าเป็น ปรบัตัว

ให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี ออนไลน์ มากข้ึน บริษัทฯ 

จึงต้องจัดหาบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข ้

เชน่ การสง่ยาทางไปรษณีย์ สําหรับคนไข้เดิมแต่ไม่สะดวก

เดินทาง การให้บริการวัคซีนถึงบ้าน รวมไปถึงการพัฒนา

ระบบ Telemedicine เพ่ือสื่อสารกับคนไข้ โดยสามารถ

ดูแล ตรวจสอบประวัติ ติดตามอาการได้ ท้ังคนไข้ไทย

และคนไขต่้างชาติท่ีไมส่ามารถเดินทางมาพบแพทย์ได้
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▶ การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินงานที่มี
    ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีนวัตกรรมท้ังในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความรว่มมือระหว่าง

องค์กรซ่ึงหมายถึงการทําสิง่ต่าง ๆ  ด้วยวิธใีหม ่ๆ  และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิม่

มูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

ก่อผลิตผลท่ีเพิม่ขึน้ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

 การเผยแพรน่วัตกรรมถือเป็นความรบัผิดชอบต่อ สังคม โดยการส่ือสารและเผยแพรใ่ห้กับกลุ่มผู้มีสว่นได้เสยี

รบัทราบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผา่นชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลขา่วสารของบรษัิท

เขา้ถึงกลุ่มผู้มีสว่นได้เสยีของบรษัิทฯ ได้อยา่งท่ัวถึง 

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้จัดกิจกรรม Innovation Competition เป็นการสง่เสริม และสนับสนุนให้พนักงานในเครอื

สร้างสรรนวัตกรรมโดยมีรางวัลจูงใจมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท ซึ่งมีพนักงานสนใจนําเสนอโครงการเขา้เขา้แขง่ขนั

ท้ังประเภททีม และประเภทบุคคลมากถึง 20 โครงการ

 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้สง่เสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดรเิริม่และสรา้งนวัตกรรมมากมาย  ตัวอยา่งเชน่
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 1) ผ้าคลุม Super Safe ใช้กับกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพซ่ึงมีจํานวนมาก ช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกมิดชิด

  เป็นสว่นตัวและปลอดภัยในการเขา้รับบริการ สง่ผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการเตรียมก่อนรับบรกิาร

  และลดระยะเวลาในการรอคอย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และได้มีปรับปรุงพัฒนาต่อยอดมาใช้กับ

  ผู้ป่วยในรูปแบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และขยายผลไปท่ีห้อง Treatment OPD

 2) การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์เน้ืองอกและเคมีบําบัดจัดระบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

  ทกุคน ด้วยพยาบาลประจําตัว

 3) การให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่อเน่ือง ผ่าน Home Health Care Channel และปัจจุบันขยายผล

  เป็นการ Scan QR Code เพื่อสื่อสารคําแนะนําในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย

 4) หอไอเฟล อุปกรณแ์ขวนถงุเก็บปัสสาวะ ท่ีชว่ยไมใ่ห้ถงุปัสสาวะสมัผัสกับพื้น ชว่ยให้ผู้ป่วยหลังผา่ตัดสะดวก

  ในทํากิจวัตรประจําวัน และทํากิจกรรมเดินออกกําลังกายได้ ขยายผลใชใ้นสายพยาบาล และฝ่ายกายภาพ

  บาํบดัและเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู

 5) กางเกงจิงโจ้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมรางวัลท่ี 1 ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท ใช้กับผู้ป่วย

  ท่ีคาสายสวนปัสสาวะ ช่วยให้ผู้ป่วย Ambulate หรือฝึกเดินได้สะดวก ไม่ดึงรั้ง ป้องกัน Hematuria 

  สง่ผลให้ UTI ลดลง ผู้ป่วยพงึพอใจและรว่มมือในการ Ambulate ได้รับการจดอนุสิทธบัิตรเรียบร้อยแล้ว

 6) เสื้อกันตก ได้รบัการจดอนุสทิธบิตัร เม่ือมกราคม 2557 และขยายผลใชใ้นสายพยาบาล

 7) นวัตกรรมยืดอายุการใช้งานของ Board Control Main Power On-Off ไฟผ่าตัด ให้มีอายุการใช้งานได้ยาว

  มากขึ้น โดยการย้าย Main Power ออกมาด้านข้างเครื่องแล้วติดต้ัง Breaker On-Off ทําให้ใช้งานได้ง่าย

  สะดวกขึ้น และไม่พบการแจ้งซ่อมโคมไฟผ่าตัดในส่วนของ Board Control อีกเลย ได้ขยายผลติดต้ัง

  ใน OR ท้ังหมด รวมท้ังติดต้ังท่ีห้อง Sleep Lab

 8)  Miracle Hand (มือปาฏิหารยิ)์ อุปกรณห์ยิบ Filter ของแกนน�ายาล้างไต

 9) สื่อสารต่างภาษาด้วยฉลากยา ให้บรกิารชาวต่างชาติ พมา่ เขมร จีน ท้ัง OPD & IPD 

 10) กระติกช่วยชีวิตเม็ดเลือดแดง ปรับเวลาในการรักษาเลือดให้คงสภาพจากเวลา 30 นาที เป็น 8 ชั่วโมง

  ทําให้ลดจํานวนการสญูเสยีเลือด 

 11) KOL (YUTH): Knowledge Out Lab (Yearly Update Thonburi Hospital) สื่อความรู้การวิเคราะห์โรค

  สง่นอกโรงพยาบาลผา่น Intranet สง่ผลท้ังความถูกต้องและลดเวลาการส่ือสารทางโทรศัพท์

 12) ประเมินภาวะโภชนาการด้วยผล lab ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร ปรับอาหารให้สัมพันธ์กับอาการผู้ป่วยราย

  บุคคล ตามแผนการรักษาของแพทย์ เชน่ ผู้ป่วยท่ีมี Cholesterol สูง, ภาวะน�าตาลในเลือดสูง และมีการ

  ประเมินติดตามอยา่งต่อเน่ือง

 13) Nutrisurvey นําสื่อให้ความรู้ Low Cholesterol โดยโปรแกรม มาใช้กับผู้ป่วย ได้รับรางวัลทุนวิจัยและ

  พฒันาสขุภาวะของคนไทยท่ีมีสขุภาพท่ีดี ของสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 14) Nutrition by Social Media มีการนําความรูด้้านโภชนาการและโภชนบาํบดั มาทําเป็นส่ือโดยใช้ Graphic Info 

  ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของ Health Promotion โดยใชช้ื่อ Nutrition by Social Media

  ผ่านการเล่าเรื่องวิชาการด้วยภาพ ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้จริง

 15) นวัตกรรม “ภูเก็ตแคร”์ สูก่ารรองรบัสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
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 รางวัลพระปกเกล้าปี 2557 องค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ด้านความโปรง่ใสและสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน 

ท่ี อบจ.ภูเก็ต ได้รบัน้ี ได้ประกาศความสาํเรจ็ของโครงการ

ภูเก็ตแคร ์“สขุภาพพอเพยีงกับโรงพยาบาลหม่ืนเตียง” 

ท่ีให้การดแูลชว่ยเหลือผู้ป่วยเรื้อรงัและผู้พกิารในจังหวัด

ภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ตรว่มมือกับสาํนักงานสาธารณสขุ 

จังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

(อสม.) โดยมีทีมแพทย์บุคลากรสาธารณสขุของ บมจ.ธนบุร ี

เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ในฐานะผู้รับจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แหง่น้ีมานานกว่า 9 ปี ได้สรา้งผลงาน 

จนเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชพี 

 รูปแบบการบรหิารจัดการใหมท่ี่เปิดโอกาสให้ภาค

เอกชนรว่มบริการสุขภาพของ อบจ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นภาครัฐ 

แห่งแรกท่ีไม่ปรากฏมาก่อน งานบริการสุขภาพจาก

ภาคเอกชนในสถานท่ีของภาครัฐถือเป็นการร่วมมือกัน

อย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทําประโยชน์ให้แก่

ประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างแนวรุกในเรื่องสร้างเสริม  

สขุภาพ มีการตรวจคัดกรองสขุภาพในเบื้องต้น ติดตาม

เยีย่มผู้ป่วยกลุม่เสีย่งและกลุม่ท่ีภาวะแทรกซอ้น พรอ้มท้ัง

รายงานผลให้โรงพยาบาลทราบ หากพบว่ามีการเจ็บป่วย

เกิดขึ้น ก็อํานวยความสะดวกให้เขา้ตรวจรกัษากับแพทย์

ได้อยา่งมีประสทิธภิาพ ด้วยกลยุทธน้ี์ สามารถแบง่เบาภาระ

ความแออัดในการให้บรกิารของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

ได้เป็นอยา่งมาก ทําให้แพทย์และพยาบาลมีเวลาเพิม่ขึ้น

ในการสรา้งเสรมิสขุภาพให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น 

 จากการถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่การรองรับ 

สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการนําเอาทุนสังคมเดิมแบบไทย ๆ 

ท่ีเก้ือกูลผู้สูงอายุมาพัฒนาระบบท่ีชุมชนดูแลกันเองท่ี

บ้าน (Community-based long term care system) 

โดยท่ีผู้สงูอายุในพ้ืนท่ีสามารถยื่นความจํานงท่ีจะรับบรกิาร

น้ีได้จากสถานบรกิารสาธารณสขุของภาครฐัและองค์กร

ปกครองท้องถ่ิน (อปท.) ซึ่งมีระบบสารสนเทศท่ีบูรณาการ

งานบรกิารสขุภาพและบรกิารทางสงัคมไว้ท้ังหมด และมี

ระบบท่ีสนับสนุนให้คนในครอบครัวและชุมชนมีสว่นรว่ม

ในการดูแลผู้สงูอายุเหล่าน้ีได้ด้วย ท้ังน้ี อปท. จะต้องให้การ

สนับสนุนเบ้ียเล้ียงผู้สูงอายุ เบ้ียเล้ียงผู้พกิาร ค่าตอบแทน

แก่ อสม. กองทุนด้านสุขภาพและกองทุนฟื้ นฟูสุขภาพ 

ตามท่ีกฎหมายได้บญัญติัไว้ สําหรบักระทรวงการพฒันา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยจ์ะสนับสนุนงบประมาณ

ต้ังกองทุนผู้สงูอายุ สวัสดิการของผู้พกิารและด้อยโอกาส 

และกองทนุการออมแหง่ชาติ สว่นสาํนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนับสนุนงบประมาณ 

ด้านการ สรา้งเสรมิสขุภาพ และรว่มกับ อปท. ในการสรา้ง

กองทนุสขุภาพในชุมชนตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 39 (2) 

แหง่พระราชบญัญติัหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545 

 กลไกหลักท่ีเป็นต้นทุนของชุมชนคือ อสม. และมี

วัด โรงเรยีนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนและเป็นสถานท่ี

ฝึกอบรมให้คนในครอบครวัและในชุมชนให้มีทักษะในการ

ดูแลผู้สงูอายุได้เองอยา่งมีประสทิธภิาพ สว่นบทบาทของ

ทีมบุคลากรทางการแพทยก็์ดําเนินการเหมือนกันกับโมเดล

ภูเก็ตแคร์คือ ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในเบื้องต้น 

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ีมีโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease; NCD) 

นอกจากน้ัน ชุมชนจัดให้มีศูนยฟ์ื้ นฟสูขุภาพในชุมชนหรอื

ศูนย์รับดูแลรายวัน (Day care center) สําหรับผู้สงูอายุ

ติดเตียงและชว่ยตัวเองไมไ่ด้ ในระหว่างท่ีคนในครอบครวั

ไปทํางานนอกบ้าน

 โรงพยาบาลหม่ืนเตียงจากโมเดล อบจ.ภูเก็ต ท่ี 

THG ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ อบจ.ภูเก็ต โดยให้

ชุมชนมีสว่นรว่มในการสร้างโอกาสให้ชุมชนในการดแูล

ผู้ป่วยเรื้อรงั และผู้พกิาร กลับเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์

ท่ีแก้ปัญหาสงัคมไทยท่ีต้องแบกภาระงบประมาณมหาศาล

เพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้
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▶ การรวมพัฒนาชุมชมหรือสังคม
 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับกิจกรรมท่ีใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของสังคม 

ด้วยบริษัทฯ ถือเป็นสว่นหน่ึงของการดําเนินธุรกิจ บรษัิทฯ และบริษัทยอ่ยจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้น โดย

สนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน 

โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้น จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร ความรู้ความสามารถท่ีมี เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ท้ังการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบข้าง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ อันจะทําให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน แต่ด้วยสถาณการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงในปีท่ีผ่านมา ทําให้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม และบุคลากรของบริษัทฯ 

ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจท้ังหมดไปกับการดูแลรักษาผู้ป่วยจํานวนมาก ดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเน้นไปในการการ

เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (ผ่านส่ือออนไลน์เป็นหลัก) สร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองแก่ชุมชน   

ตัวอย่างของกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มีดังต่อไปน้ี

 • การใหค้วามรูเ้พ่ือใหป้ระชาชนดูแลตนเอง 
  โรงพยาบาลได้สง่เจ้าหน้าท่ีออกไปบรรยายนอกสถานท่ีในชว่งท่ีสถาณการณค์ล่ีคลาย  และมีการสื่อสาร

ขอ้มูลผา่นชอ่งทาง Online ของโรงพยาบาล รายการวิทยุ จส.100 “หมออาสาไขปัญหาสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชน

สามารถดแูลสขุภาพ และป้องกันตนเอง 
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 • ออกหน่วยตรวจสุขภาพฯ และคัดกรอง COVID-19 ในชุมชนกลุ่มเสีย่ง
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 • บรกิารฉีดวัคซนีป้องกัน COVID-19  ให้ท้ังประชาชนท่ัวไป กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่เข้า
  ไมถึ่งวัคซนี 
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 • สนับสนุนการรกัษาแบบ Home Isolation
  โครงการจิตอาสารกัษา COVID-19 เพ่ือมิตรภาพ ลาว-ไทย 70 ปี สถานเอกอัครรฐัทตู แหง่ สปป.ลาว ประจํา

ประเทศไทยและสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ รว่มกับโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จัดสง่บุคลากรทางการแพทย์

 • รบับรจิาคโลหติ
  การแพรร่ะบาดของ COVID-19 สง่ผลกระทบให้จํานวนผู้บรจิาคโลหิตลดลงอยา่งมาก จนโรงพยาบาลใหญ่

ท่ัวประเทศ ประกาศขาดเลือดพรอ้ม ๆ  กัน โรงพยาบาลเห็นว่า การรบับรจิาคโลหิตยงัเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญสาํหรบั

การรกัษาและชว่ยชวิีตผู้ป่วย จึงจัดกิจกรรมรบับรจิาคโลหิตจากพนักงาน และประชาชน โดยมีมาตรการและแนวทาง

การปฏิบติัท่ีสรา้งความเชื่อม่ันแก่ผู้บรจิาคโลหิต 

ไปยงันครหลวง เวียงจันทน์ รว่มดูแลพลเมืองลาว

ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ท่ีติดเชื้อ 

COVID-19 และรกัษาตัวแบบ Home Isolation 

ท้ังน้ีโครงการ วันสร้างสุข สถานีโทรทัศน์ช่อง 

One 31 ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อหวังช่วยยับยั้ง

สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ให้คล่ีคลาย

ในเรว็วันเพื่อเป็นสว่นหน่ึงของการครบรอบการ 

สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต ไทย-ลาว 

ครบรอบ 70 ปี

83THONBURI HEALTHCARE GROUP
รายงานประจำ ปี 2564



 • มอบสิง่ของใหกั้บหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําไปสง่ต่อ ชว่ยเหลือผูท้ีม่คีวามจําเปน็
  

 นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ

บริษัท และผู้บริหาร มอบรถตู้ให้แก่ศูนย์วิจัย

ยาเสพติด วิทยาลัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เพื่อนําไปใชใ้นกิจการ

ของศูนย์วิจัย ยาเสพติดฯ

 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง สนับสนุนอุปกรณ์

ทางการแพทยใ์นการดแูลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับ 

โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด มูลค่า 2,020,200 บาท ประกอบด้วย 

เครื่องให้อากาศผสมออกซเิจนด้วย อัตราการไหลสงู จํานวน 

8 เครื่อง เครื่อง Vital Sign Monitor จํานวน 2 เครื่อง

และเครื่องผลิตออกซเิจนขนาด 10 ลิตร 3 เครื่อง
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