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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 

นโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นสังคมนโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นสิทธมินษุยชน 
 (Human Rights) 

เป� าหมายประจาํป�  2564 ด้านการจดัแผนสบืทอดตาํแหนง่ ดงันี� 

    บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") บรษัิทตระหนกัถงึความสาํคญัของการ
ประกอบธุรกจิโดยคาํนงึถงึหลกัการดําเนนิธุรกจิภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกจิควบคูไ่ปกบัความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคม และใหค้วามสาํคญัต่อผูม้สีว่นได้เสียในทกุระดบัมาโดยตลอด เนน้การปฏบิตัติามหลกัสทิธิ
มนษุยชนการปฏบิตัอิยา่งเป� นธรรมและเทา่เทยีม รวมถงึการตอบแทนประโยชนค์นืกลบัสูส่งัคม  

      บริษัทฯ มุง่มั�นในการบรหิารจดัการด้านสทิธมินษุยชน โดยประกาศใชน้โยบายด้านสทิธมินษุยชน
(Human Rights Policy) สอดคลอ้งตามหลกัการของสหประชาชาติวา่ด้วย การดาํเนนิธุรกจิและสทิธิ
มนษุยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) เพื�อเป� นการลด
ความเสี�ยงป� องกนัและหลกีเลี�ยงการละเมดิสทิธมินษุยชนของบริษัทฯตลอดหว่งโซค่ณุคา่รวมถงึดาํเนนิ
การตามกระบวนการดาํเนนิงานด้านสทิธมินษุยชน (Human Rights Due Diligence Processes) ซึ�ง
ประกอบด้วยการ ระบปุระเดน็ความเสี�ยงด้านสทิธมินษุยชน การระบกุลุม่ผูไ้ด้ รบัผลกระทบ การป� องกนั
หรอืจดัทาํแผนแกไ้ข รวมถงึกาํหนด มาตรการเพื�อบรรเทาเยยีวยาความเสยีหายและตดิตามผล เพื�อให้
มั�นใจวา่การดาํเนนิธุรกจิ ตั�งอยูบ่นการคุม้ครอง สทิธมินษุยชนอยา่งเคร่งครดั 
     บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของพนกังาน อนัเป� นกลไก สําคญัที�ชว่ยขบัเคลื�อนธุรกจิใหเ้จริญ
เติบโต เพื�อเป� นไปตาม เป� าหมายขององคก์ร จงึมุง่มั�นในการบรหิารงานทรพัยากรบคุคลใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธข์องบริษัทฯ ได้มกีารบงัคบัใชน้โยบายบรหิารงานบคุคล เพื�อกาํหนดทศิทางในการบรหิาร
งานทรพัยากรบคุคลอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป� นธรรม สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป� าหมายของบริษัทฯ
ภายใต้การเปลี�ยนแปลงของโลกที�ไมห่ยดุนิ�ง ควบคูไ่ปกบัการสร้างแรงจูงใจและ ความผกูพันต่อองคก์ร
ของพนกังาน โดยนโยบายการบรหิารงานบคุคลจะนาํมาซึ�งความสาํเร็จและความกา้วหนา้อยา่งยั�งยนื
รว่มกนัระหวา่งพนกังานและองคก์ร 

 

         1. Succession Plan จดัเตรยีมแผนการสบืทอดตาํแหนง่ ในระดบับรหิารเพื�อความต่อเนื�องของ    
            ธุรกจิ 
          2. เตรียมความพร้อมของพนกังาน กลุม่ศกัยภาพเพื�อรองรบัการเจรญิเตบิโตของธุรกจิ
          3. การสร้างความผกูพันต่อองคก์ร และความเป� นหนึ�งเดยีวของบรษัิทฯ 
          4. ส่งเสรมิภาพลกัษณอ์งคก์รใหเ้ป� นที�รู้จกัต่อบคุคลภายนอก 
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
ผลการดําเนินงานด้านสังคม 
 การบริหารจดัการด้านสิทธมินุษยชน (Human Rights) 

    การวางแผนกําลงัคน (Workforce Planning)

 การพัฒนาศักยภาพบคุลากร (Employee Development) 

ความหลากหลายในบริษัทฯ (Diversity and Equal Opportunity)

     บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัด้านสทิธมินษุยชนได้ม ีการจดัอบรมด้านสทิธมินษุยชนใหก้บัพนกังาน
และการประเมนิโอกาสที�อาจเกดิผลกระทบในระดบัประเทศ ระดบัปฏบิตังิาน และระดบับคุคล โดยเกณฑ์
การประเมนิความเสี�ยงด้านสทิธมินษุยชนดาํเนนิการโดยพิจารณาจาก 2 ป� จจยั ได้แก ่ โอกาสที�จะเกดิขึ�น
และผลกระทบครอบคลมุสทิธมินษุยชน ทั�ง 6 ด้าน ได้แก ่สิทธแิรงงาน สทิธชุิมชน หว่งโซ ่อุปทาน ความ
มั�นคงปลอดภยั สิ�งแวดลอ้ม และสทิธผิูบ้รโิภค 

     บรษัิทมกีารบริหารกลยทุธก์ารวางแผนอตัรากาํลงั และปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน
เพื�อใหร้องรับการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของบรษัิทฯ มกีารปรับปรุงกระบวนการสรรหาเพื�อใหไ้ด้บคุลากรที�
สอดคลอ้งกบัแผนการเตบิโตทางธุรกจิ โดยตาํแหนง่ที� สาํคญัมกีารจดัทาํแผนการสบืทอดตาํแหนง่
Successor Plan

     สร้างโปรแกรมการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรใหส้อดรับกบัตาํแหนง่งานในแต่ละระดบัที�สามารถ
สนบัสนนุแผนการเตบิโตทางธุรกจิ เพื�อมุง่ไปสูว่สิัยทศันก์ารเป� นโรงพยาบาลเอกชนชั�นนาํ มุง่เนน้คา่นยิม
วฒันธรรมองคก์ร และสร้างความผกูพันในองคก์รผา่นกจิกรรมแอมออนซอน (RPH I’m On-zon) ให้
พนกังานตระหนกัถงึคา่นยิมของ บรษัิทฯ อนันาํไปสู่วฒันธรรมและพฤตกิรรมในการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
มปีระสิทธภิาพ รวมถงึการพัฒนาการฟ� งของพนกังานผา่นกจิกรรมรณรงคก์ารฟ� ง สปัดาหแ์หง่การฟ� ง
(Deep Listening ) เป� นการฟ� งอยา่งตั�งใจ คดิ วเิคราะห ์เพื�อพัฒนาทกัษะการรับฟ� งและการสื�อสารของ
พนกังานซึ�งสามารถนาํไปปรับใชใ้นการทาํงานและการดาํเนนิชวีติประจาํวนัได้

    บริษัทฯ มคีวามหลากหลายทั�งทางดา้นเชื�อชาต ิ เพศ และอาย ุ ความหลากหลายชว่ยใหส้ามารถตอบ
สนองความต้องการที�แตกต่างของผูม้สีว่นไดเ้สยี และลกัษณะธุรกจิที�เปลี�ยนแปลงไปได้อยา่งสร้างสรรค์
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กาํหนดคณุสมบตัใินการสรรหาและการพัฒนาทรพัยากรบคุคลเพื�อเตรยีมความพร้อมใน
การเตบิโตในสายอาชพีอยา่งเทา่เทยีม
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ด้านการใหบ้ริการผูป้� วยและผูใ้ช้บริการในทกุกระบวนการ

ด้านขอ้มลูสารสนเทศและเวชระเบยีน

      บรษัิท โรงพยาบาลโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) ได้ดาํเนนิการภายใต้วสิยัทศันจ์ะดาํรงไว้
ซึ�งความบรสิทุธิ�แหง่การประกอบวชิาชพี และพรั�งพร้อมด้วยจรรยาบรรณวชิาชพี การใหก้ารดแูลรกัษา
ที�มคีณุภาพและมมีาตรฐาน ด้วยเหตนุี�คณะผูบ้รหิารจงึตระหนกัอยูเ่สมอวา่การดาํเนนิธุรกจิโรงพยาบาล
ไมไ่ด้ทาํเพื�อแสวงหากาํไรเพียงอยา่งเดยีวเทา่นั�น หากแต่เป� นธุรกจิที�ต้องใหค้วามดแูลใส่ใจในสขุภาพและ
คณุภาพชวีติของประชาชน ชุมชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม เพราะโรงพยาบาลฯ เชื�อมั�นวา่การมสีว่นรบัผดิ
ชอบตอ่สงัคมจะทาํใหธุ้รกจิเตบิโต มั�นคง และยั�งยนืได้อยา่งแทจ้รงิ
      สาํหรบัแนวทางพันธกจิที�ได้วางไวท้ั�ง 5 ด้านได้แก่
               1. พัฒนาบคุลากรใหม้คีณุภาพ มคีวามสขุและภาคภมูใิจในองคก์ร
               2. พัฒนาบคุณุภาพการดแูลรกัษามาตรฐานระดบัสากล
               3. พัฒนาองคก์รกา้วหนา้ต่อเนื�องอยา่งมั�นคงและยั�งยนื
               4. พัฒนาการบรกิารที�อบอุน่ ประทบัใจดจุญาตมิติร
               5. บริหารจดัการด้วยหลกั Humanize person centered care
   
ซึ�งแนวทางนี� โรงพยาบาลฯ ได้สานต่อผา่นโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ เพื�อพัฒนาธุรกจิใหม้ั�นคงควบคู่
ไปกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละการบริการที�มคีณุภาพ เพื�อพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคม ตลอดจน
ชว่ยรักษาและฟ�� นฟูสิ�งแวดลอ้มใหไ้ปพร้อม ๆ กนั การดาํเนนิการด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริ
ษัทฯ มดีงันี�

     บริษัทฯ คาํนงึเสมอวา่ตนเป� นผูใ้หบ้รกิารการรกัษาพยาบาล คนไขค้อืคนไขไ้มใ่ชล่กูคา้ ซึ�งต้องเคารพ
สิทธขิองผูใ้ชบ้ริการและปฏบิตัติามกฎหมายพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อยา่ง
เคร่งครดั จงึได้ปลกูฝ� งใหท้กุหนว่ยงานมคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึสทิธผิูป้� วยตามคาํประกาศสทิธแิละ
ขอ้พึงปฏบิตัขิองผูป้� วย ซึ�งออกและรบัรองโดย 6 สภาวชิาชพี ณ วนัที� 12 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

       บรษัิทฯ มนีโยบายที�ชดัเจนในเรื�องความลบัและความปลอดภยัทางด้านขอ้มลูของผูร้ับบรกิาร ซึ�ง
ขอ้มลูทั�งหมดในเวชระเบยีนถอืเป� นสารสนเทศทางสขุภาพชนดิหนึ�ง และแต่ละกระบวรการได้รบัการ
จดัการที�ด ีโดยคาํนงึถงึสทิธขิั�นพื�นฐานและโประโยชนจ์องผูร้บับริการเป� นหลกั โดยสามารถจาํแนก
ประเภทของเวชระเบยีนได้ดงันี�
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บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 

 ด้านสังคมและชุมชน

               -      เวชระเบยีนในรูปแบบการบนัทกึในเอกสารและจดัทาํรูปเล่มเป� นแฟ� ม
                      เวชระเบยีน 
               มกีารกาํหนดรูปแบบและกระบวนการโดยคณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบยีน เริ�มตั�งแต่
ขั�นตอนการจดัทาํเวชระเบยีนสาํหรบัผูป้� วยใหมท่กุราย การกาํหนดขอ้มลูที�จาํเป� นในการใชป้ระกอบการ
รกัษาพยาบาล การใหบ้รกิารด้านตา่ง ๆ  ซึ�งขอ้มลูที�บนัทกึมคีวามสาํคญัเป� นอยา่งมากเชน่ ขอ้มลูพื�นฐาน
ขอ้มลูด้านสทิธปิระโยชน ์ขอ้มลูด้านการใหบ้นกิารทางการพยาบาล ขอ้มลูลการตรวจวนิจิฉยั การใหค้าํ
แนะนาํ รวมถงึการรักษาโดยแพทย ์เป� นต้น
                -       เวชระเบยีนในรูปแบบอิเลก็ทรอนกิส์ (Electronic Medical Record) 
             บคุลากรผูร่้วมใหบ้รกิารทกุสว่นเป� นผูบ้นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบตามสทิธแิละหนา้ที�ที�ได้กาํหนดโดย
คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบยีน และผูม้อีาํนาจที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดขอ้มลูที�จาํเป� นสาํหรับการนาํ
ไปใชป้ระโยชนต์อ่การใหบ้รกิารตามมาตรฐานอนัเป� นที�ยอมรบั 
              อยา่งไรกต็าม เป� นที�ทราบดวีา่ขอ้มลูทั�งหมดไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดกต็าม ต่างกม็คีวามสาํคญั
ต้องได้รับการกาํหนดแนวทางที�ชดัเจนในการเขา้ถงึขอ้มลูผูป้� วยในเวชระเบยีนทกุฉบบับคุลากรโรง
พยาบาลฯ ทกุระดบั ได้รบัทราบนโยบายและปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดัเสมอมา

           โครงการที�บรษัิทฯ สร้างสรรคข์ึ�นจะคาํนงึถงึประโยชนข์องชุมชนเป� นสาํคญั โดยมุง่เนน้ใหค้วาม
สําคญัทั�งด้านเยาวชนและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อเป� นส่วนหนึ�งในการสนบัสนนุใหชุ้มชนและประชาชนจงัหวดั
ขอนแกน่มกีารพัฒนาไปในทางที�ดแีละมคีณุภาพชวีติที�ดขีึ�น 
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