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12.

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม

1.

นโยบายภาพรวม

บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิ นธุรกิ จให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ งบริ ษทั ฯคาดว่าการดําเนิ นธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ
2.

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

2.1

กิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้ อม ซึงเป็ นส่ วนหนึงของการดําเนินงานปกติ (CSR in Process)

บริ ษทั ฯมีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แบ่งเป็ น8 หมวด รายละเอียดดังนี9
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการประกอบกิจการด้วยด้วยความซือสัตย์ สุจริ ต ความเป็ นธรรมในทุกๆ ด้าน อาทิ
เช่ น การจัดซื9 อทัวไป การจัดซื9 อยาและเวชภัณฑ์ การสรรหาเครื องมือแพทย์ และการบริ หารภายในโรงพยาบาล ทุ ก
ขั9นตอนของการดําเนินงานมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี9บริ ษทั ฯยังส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเสมอภาค และปฏิเสธพฤติกรรมทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม รวมถึงการเรี ยก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดทีไม่สุจริ ตทางการค้า เช่น การจัดซื9 อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เป็ นต้น ทั9งนี9 บริ ษทั ฯยังเคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรื อ ข้อกําหนดเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น การจัดซื9อลิขสิ ทธิ?โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทั9งรณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานเห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ต การกรรโชก และให้สินบน
ทุกรู ปแบบ
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน การให้หรื อรับสิ นบน ตลอดจนสนับสนุ น
และส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึ กในการต่อต้านการทุจริ ต และคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ โดยได้วางแนวทาง
ปฏิบตั ิเพือป้ องกันและร่ วมต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ดังนี9
2.1 การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยจัดทําแนวทางการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ซึ งระบุในเอกสาร “ระเบี ยบและข้อบังคับในการทํางานของโรงพยาบาล” และได้
สื อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน รั บ ทราบและนํา ไปปฏิ บัติ นอกจากนี9 ไ ด้บรรจุ หัวข้อ
ดัง กล่า วไว้ใ นการปฐมนิ เทศพนัก งานใหม่ ทุ กรุ่ น เพื อให้พ นักงานได้รับ ทราบและถื อ ปฏิ บัติอ ย่า ง
เคร่ งครัด หากพนักงานบริ ษทั กระทําการทุจริ ตคอร์รัปชัน ถือเป็ นโทษทางวินยั ในการเลิกจ้าง
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2.2 การประเมินความเสี ยงการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน
•
•

คณะกรรมการบริ หาร ได้จดั ทําบัญชีความเสี ยงของบริ ษทั ฯตามระดับความเสี ยงที เกิดขึ9นเพือวาง
แผนการตรวจสอบภายในและบริ หารจัดการความเสี ยงทางการดําเนินงานทีอาจเกิดขึ9น
จัดให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนการประเมินความเสี ยงทีได้จดั ทํา โดยมอบหมายผูต้ รวจสอบ
ภายในจากบริ ษทั ภายนอกทีมีประสบการณ์ และคุณสมบัติทีเหมาะสมให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
และกฎหมาย เพือการปฏิ บัติง านที มี ป ระสิ ทธิ ภาพและโปร่ ง ใส โดยจะต้องประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ

2.3 การควบคุมและป้ องกันความเสี ยงการเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน
•

•

•

•

บริ ษทั ฯได้กาํ หนดระเบียบการจัดซื9 อ จัดจ้าง การเข้าทําสัญญา การเบิกจ่ายเงิ น โดยกําหนดวงเงิ น
อํานาจอนุ มตั ิ และวัตถุประสงค์ในการทํารายการ ซึ งต้องมี เอกสารหลักฐานประกอบที ชัดเจน
พร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายในทีมีประสบการณ์และคุณสมบัติทีเหมาะสม
จัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั9งด้านการเงิ น การบัญชี การเก็บบันทึ กข้อมูล รวมถึ ง
กระบวนการอื นภายในที เกี ยวข้องด้านบัญชี การเงิ น เพือให้มนว่
ั าธุ รกรรมทางการเงิ นดังกล่าว
เป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ทีได้รับอนุมตั ิและเพือการดําเนินธุรกิจทีโปร่ งใส
การบริ จาคเงินเพือการกุศลหรื อเงินสนับสนุนเพือสาธารณะ จะต้องจะต้องเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์
สําหรับสาธารณกุศลเท่านั9น และต้องมีเอกสารหลักฐานที ชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดําเนิ นการ
เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯทีกําหนดไว้
การให้ มอบหรื อ รั บของกํา นัล และการเลี9 ยงรั บ รองจะต้อ งเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส่ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรื อประเพณี นิยมในมูลค่าทีเหมาะสม

2.4 การายงานความเสี ยงการเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯมีหน้าทีต้องรายงานให้บริ ษทั ฯทราบถึงการกระทําที เข้า
ข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชันที เกี ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา และให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ
2.5 การกลันกรองและจัดการความเสี ยงการเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯทําหน้าที ตรวจสอบและสอบทานให้บริ ษทั ฯมีการกํากับดู แล
กิจการทีดี ทีมีความสอดคล้องกับนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของโรงพยาบาล
และกฎหมายทีเกี ยวข้อง ทั9งนี9 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทําทีอาจส่งผลต่อความโปร่ งใสของการดําเนินงานของบริ ษทั ฯคณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระใน
การรายงานสิ งทีพบต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ เพือให้มีการดําเนินการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวได้อย่างทันเวลา และหากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีการกระทําใดๆ ทีฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อกระทําผิดจรรยาบรรณตามสถานะที ตนดํารงอยู่ บริ ษทั ฯจะพิจารณา
แนวทางหรื อมาตรการดําเนิ นการทีเหมาะสมกับบุคคลนั9น ตั9งแต่การดําเนิ นการทางวินยั ตามระเบียบที
กําหนดไว้ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯตลอดจนถึงการดําเนินการทางกฎหมายทีเกียวข้อง
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2.6 การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน
บริ ษทั ฯจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสเรื องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั9งบุคคลที ให้
ความร่ วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือป้ องกันผลกระทบที
อาจเกิดขึ9นกับผูแ้ จ้งเบาะแสทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยกําหนดให้แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ปฏิบตั ิอ
ผูป้ ่ วยและผูท้ ีมาใช้บริ การด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูม้ ารับบริ การโรงพยาบาล ดังนี9
3.1 ผูม้ าใช้บริ การทุกคนได้รับสิ ทธิข9 นั พื9นฐานอย่างเสมอภาค โดยไม่คาํ นึ งถึงความแตกต่างในเรื องเชื9อชาติ
สี ผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคม และผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยมีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการเรี ยกร้องทีเหมาะสม
3.2 มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสํ า คัญ และเคารพในสิ ท ธิ ผู ้ป่ วย โดยได้บ รรจุ หั ว ข้อ อบรมเรื องสิ ท ธิ ผู ้ป่ วยใน
การปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ทุกรุ่ น เพือให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ เพือสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง พร้ อมทั9งประกาศให้ผูป้ ่ วยรั บทราบถึ งสิ ทธิ และหน้าที รั บผิดชอบนี9 อย่างทัวถึงตามจุ ด
บริ การต่างๆ ของโรงพยาบาล
3.3 บริ ษทั ฯดูแลไม่ให้ธุรกิ จไปเกี ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และ การ
คุกคามทางเพศ เป็ นต้น
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น
ปั จจัยทีจะช่วยเพิมมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้าง
4.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและเคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงือนไขการจ้างงานอย่างเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนและ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเป็ นธรรม
4.3 ส่ งเสริ มให้พนัก งานมี ความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บัติ งานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กร ทั9งการอบรมภายในและภายนอก รวมถึง
ปลูกฝังทัศนคติทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4.4 จัดให้มีสวัสดิ การด้านต่างๆ สําหรับพนักงานตามที กฎหมายกําหนด เช่ น ประกันสังคม กองทุนเงิ น
ทดแทน กองทุนสํารองเลี9ยงชีพ และนอกเหนือจากทีกฎหมายกําหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที
นอกเหนือจากสิ ทธิประกันสังคม ประกันอุบตั ิเหตุในกลุ่มพนักงานทีมีความเสี ยง เงินช่วยฌาปนกิจ ชุด
ฟอร์มในการปฏิบตั ิงาน อาคารพักเวรสําหรับกลุ่มวิชาชีพ รวมถึงวันลาพักผ่อนประจําปี เป็ นต้น
4.5 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื9อต่อการทํางานพนักงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เช่น
ปรับระบบระบายอากาศในห้องชั9นใต้ดินและห้องซักรี ด เป็ นต้น
4.6 จัดให้มีบริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชั9นของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสี ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุ คคล รวมถึ งการส่ งเสริ มการ
ป้ องกันโรคที ระบาดและติดต่อง่าย โดยการให้วคั ซี นกับพนักงานทุกคน เช่น ไข้หวัดใหญ่ และโรคที
ติดต่อง่ายในกลุ่มเสี ยง เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เป็ นต้น
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4.7 ดําเนิ นการให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีทํางานที ดี โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยจัดให้มีมาตรการป้ องกันการเกิ ดอุ บัติเหตุและเสริ มสร้ างให้
พนั ก งานมี จิ ต สํ า นึ ก ในความปลอดภัย รวมถึ ง การฝึ กอบรมและส่ ง เสริ มสุ ข อนามัย ที ดี และมี
คณะกรรมการ Nส. กํากับดูแลสถานทีทํางานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
4.8 เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็ น ผ่านตูร้ ับความคิดเห็ นหรื อเขียนหนังสื อร้องเรี ยน
เกี ยวกับ การปฏิ บัติที ไม่ เป็ นธรรม ผ่า นผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโดยตรงและให้ความคุ ม้ ครองกับ
พนักงานทีรายงานเรื องดังกล่าว
4.9 เสริ มสร้างความผูกพันพนักงานองค์กร โดยผ่านกิจกรรม Happy Work Place
4.10 ให้ความช่วยเหลือพนักงานทีมีปัญหา ภาระทางการเงิน ด้วยการติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิ น
ให้เงินกูใ้ นอัตราดอกเบี9ยพิเศษ
?. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษัท ฯให้ ค วามสํ า คัญ และมี ค วามมุ่ ง มันในการพัฒ นาการดํา เนิ น การและการบริ การของบริ ษัท ฯ
ให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์ และเอาใจใส่ผบู ้ ริ โภคของบริ ษทั ฯ ดังนี9
5.1 บริ ษัท ฯได้จั ด ให้ มี ค ณะแพทย์ และบุ ค ลากรทางการแพทย์ที มี ค วามรู ้ ค วามชํา นาญเชี ยวชาญ
ด้านต่างๆ เพือให้การดูแลรักษา และบริ การอย่างมีคุณภาพ ในราคาทีเป็ นธรรม
5.2 บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการรักษาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคไว้เป็ นความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไป
ในทางทีมิชอบ
5.3 บริ ษทั ฯมุ่งเน้นเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับบริ ษทั ฯ ด้วยการจัดกิ จกรรมต่างๆ เพือ
เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุ ขภาพ รวมทั9งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน
อย่างยังยืน
5.4 บริ ษทั ฯจัดให้มีช่องทางรับความคิดเห็ นจากผูบ้ ริ โภค เพือนํามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุ งให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ตูร้ ับความคิดเห็ น โทรศัพท์ จดหมาย
E-mail และ Website ของโรงพยาบาล เป็ นต้น
5.5 บริ ษั ท ฯมุ่ ง เน้ น ที จะให้ ผู ้ป่ วยได้ รั บ การบริ การที มี คุ ณ ภาพอย่ า งเหมาะสมและได้ ม าตรฐาน
โดยได้นาํ มาตรฐานและเกณฑ์เกี ยวกับโรงพยาบาลต่างๆ มาใช้ในกระบวนการบริ การผูป้ ่ วยมาอย่าง
ต่อเนื อง ด้วยการขอรั บรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) และมาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย์ (Laboratory
Accreditation : LA)
6. การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
บริ ษ ัท ฯมุ่ง มันเป็ นองค์กรที เป็ นมิ ต รต่ อ สิ งแวดล้อ ม ดําเนิ น การตามกฎหมาย และข้อกํา หนดทางด้า น
สิ งแวดล้อ มอย่า งเคร่ ง ครั ด และได้ก ํา หนดนโยบายพร้ อ มแต่ ง ตั9ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพือคอยกํากับดู แล และตรวจสอบการทํางานด้านความปลอดภัย และสิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล โดยตระหนักดีวา่ อาคารทีมีความปลอดภัย มีสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมดี ย่อมเอื9ออํานวยให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงผูร้ ับบริ การได้รับความสะดวกในการรับบริ การ
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ด้านสภาพแวดล้อมในสังคมและชุมชน เป็ นอีกสิ งหนึ งทีทางบริ ษทั ฯให้ความสําคัญเสมอมา โครงการของ
บริ ษ ัทฯได้รั บการออกแบบให้มี สภาพแวดล้อมที ดี และได้ผ่านการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ งแวดล้อม และสุ ข ภาพ
(Environmental and Health Impact Assessment : EHIA) ตั9งแต่วนั ที lm ธันวาคม พ.ศ. lNNm จากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็ นทีปรึ กษา ด้วยคํานึ งถึงการก่อสร้างอาคารโดยไม่ให้เกิดผลเสี ยกับสิ งแวดล้อม หรื อแม้กระทังประชาชน หรื อชุมชน
โดยรอบโรงพยาบาล โดยบริ ษทั ฯยังคงปรับปรุ ง และติดตามการรายงานผลกระทบสิ งแวดล้อมต่อสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และหน่วยงานทีเกียวข้องทุก 6 เดือนจนถึงปั จจุบนั
นอกจากนี9 บริ ษทั ฯยังได้ปฏิ บตั ิตามกฎกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื9 อ พ.ศ.lNnN
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เรื องกําหนดประเภทอาคารและแหล่งมลพิษที จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยนํ9าเสี ยลงสู่แหล่งนํ9าสาธารณะและออกสู่สิงแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องอย่างเคร่ งครัด
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึ งมี นโยบายในการให้ความร่ วมมือและ
พัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริ การ รณรงค์สนับสนุ นด้านสุ ขภาพแก่ สังคม รวมทั9งมี นโยบายให้การสนับสนุ น
สถาบัน การศึกษา และอืนๆ ดังนี9
7.1 มีการออกหน่วยแพทย์เคลือนทีร่ วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอยุธยา เช่น หน่วยแพทย์เคลือนที
ร่ วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด กาชาดจังหวัด และ ประกันสังคมจังหวัด เพือให้ความรู ้แก่ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
7.2 กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ ด้า นสุ ข ภาพในโรงพยาบาล โดยเชิ ญ ประชาชน ผูท้ ี สนใจเข้า ร่ ว มรั บ ฟั ง เช่ น
โรคความดันโลหิ ตสูง มะเร็ งปากมดลูก ไวรัสตับอักเสบ โรคภูมิแพ้ในเด็ก การดูแลในหญิงตั9งครรภ์
เป็ นต้น
7.3 กิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันโรคให้กบั บริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมใกล้เคี ยง ชุมชนต่างๆ เช่ น
ชุมชนสวนพริ ก เป็ นต้น รวมทั9งศูนย์การค้าในบริ เวณใก้ลเคียง และ ศู นย์ส่งเสริ มศิ ลปาชี พระหว่าง
ประเทศบางไทร
7.4 ได้มีการจัดความรู ้แก่นกั เรี ยนตามโรงเรี ยน เพือเสริ มสร้างความรู ้เรื องสุ ขภาพสุ ขบัญญัติ op ประการ
การแปรงฟันทีถูกวิธี
D. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
เนื องด้วยบริ ษทั ฯเป็ นธุ รกิจบริ การด้านสุ ขภาพ การให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยถือเป็ นภารกิจทีสําคัญ นอกจาก
การขอรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพโรงพยาบาลของสถาบัน พัฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation : HA) แล้ว บริ ษทั ฯจึงได้จดั ให้มีกิจกรรมสําหรับบุคลกรทางการแพทย์ เพือคิดค้นนวัตกรรมในการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยให้เกิ ดความปลอดภัย และมีผลการรักษาที ดี ข9 ึน ตลอดจนความเหมาะสมในกระบวนการตรวจรักษาตาม
บริ บทของโรงพยาบาลตลอดมา ซึงได้มีนวัตกรรมทีเกิดขึ9นและนํามาใช้ ในช่วง ปี 2556 -2558 สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี9
8.1 จัดทํานวัตกรรมกางเกงตรวจภายใน สวมใส่ ไร้กงั วล แทนการใช้ผา้ ถุง ซึ งเดิ มการใช้ผา้ ถุงจะเปิ ดเผย
ร่ างกายส่วนอืนของผูป้ ่ วยโดยไม่จาํ เป็ น ทําให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกอายและไม่มนใจ
ั หลังจากการใช้กางเกงตรวจ
ภายใน ผูป้ ่ วยและผูร้ ับบริ การทุกคนพึงพอใจมาก
8.2 จัดทําหมอนน้อย ป้ องกันแผลกดทับ ทําให้การเกิดแผลกดทับลดน้อยลงอย่างชัดเจน
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8.3 เบาะรองนังผูป้ ่ วยทีมีแผลผ่าตัดบริ เวณทวารหนักและก้น ทําให้ผปู ้ ่ วยลดอาการปวดลงอย่างมาก
8.4 การจัดทํา “ปฏิทินของพีไม่มีพลาด” ในการกําหนดวันหมดอายุของนํ9ายาฆ่าเชื9อ และอุปกรณ์ปลอด
เชื9อ ซึงมีผลต่อคุณภาพของนํ9ายาและอุปกรณ์ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื9อ (Infectious
Control)
8.5 สร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ยึดจับแผ่นรับภาพทางรังสี (CR Plate) ในการถ่ายภาพรังสี ดา้ นข้าง ในผูป้ ่ วย
บาดเจ็บบริ เวณศีรษะและกระดูกคอ (Skull and Cervical spine lateral cross table) ช่วยให้ลดปริ มาณ
รังสี ทีมีโอกาสสัมผัสกับผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที
8.6 ภาพสวยด้วยเครื องฉี ดสารทึบรังสี (Syring Injector & Extension 36 inches) เป็ นการฉี ดสารทึบรังสี ใน
การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 แผ่น (slices) ช่วยให้คุณภาพของภาพชัดเจนมากยิงขึ9น ทําให้การ
วินิจฉัยแม่นยํามากขึ9น
F.F

กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้อม นอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ (CSR after Process)
บริ ษทั ฯได้ทาํ กิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนือง โดยกิจกรรมในอดีตทีผ่านมา

สามารถสรุ ปได้ ดังนี9
• เพิมพื9นที สี เขียวของต้นไม้ภายในโรงพยาบาลโดยมีการจัดสวนหย่อมบริ เวณหน้าโรงพยาบาล และ
พื9นทีบริ เวณห้องพักผูป้ ่ วย และสถานทีอืนๆ ตามความเหมาะสม
• จัดพื9นที เพือให้พนักงานและบุคคลทัวไปออกกําลังกาย เช่ น เดิ น วิง ขีจักรยาน วอลเลย์บอล และ
ฟุตซอล
• ร่ วมกับพนักงานในการจัดตั9งชมรมจิตอาสา เพือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริ จาคอุปกรณ์การ
เรี ยนและคอมพิวเตอร์ ปรับปรุ งห้องพยาบาล ห้องนํ9าให้แก่โรงเรี ยน รวมถึงการ จัดเลี9ยงอาหารกลางวัน
แก่ผสู ้ ูงอายุ เป็ นต้น
• ร่ วมกับพนักงานจัดตั9งชมรมจริ ยธรรม โดยจัดกิ จกรรมนิ มนต์พระสงฆ์ร่วมกันสวดมนต์ ทําวัตรเย็น
นังสมาธิ ฟังธรรม โดยมีพนักงานและประชาชนทัวไปเข้าร่ วมอย่างสมําเสมอ
• บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิ โรงเรี ยน สภากาชาดจังหวัด สโมสรฟุตบอล และชมรมเทนนิส
• จัดสถานทีให้คนพิการมีรายได้จากการขายของโดยไม่คิดค่าเช่า
• ให้ทุนการศึกษากับนักเรี ยนพยาบาลทุกปี

ส่ วนที 2 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ หน้า 82

