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3.1 นโยบายและเป�าหมายการจัดการความย่ังยืน 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน

เป�าหมายการจัดการด�านความยั่งยืน

 บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินงานและสรางการเติบโตที่

ย่ังยืนแกธุรกิจ ภายใตการกําากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดหวงโซ

คุณคาโดยคํานึงถึงผลกระทบตอผู มีสวนไดเสีย สังคม 

และส่ิงแวดลอม บริษัทมีความเช่ือม่ันวาการดําเนินธุรกิจบน

พื้นฐานของความยั่งยืนเปนรากฐานสําคัญที่จะชวยเสริม 

สรางใหองคกรเติบโตไดอยางมั่นคง นอกจากนี้บริษัทยังมุง

ม่ันท่ีจะดําเนินงานบนพ้ืนฐานของการสรางการเปล่ียนแปลง 

เชิงบวกท้ังตอชุมชน ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและสรางประโยชน

ตอผูมีสวนไดเสียทุกระดับ ซึ่งความตั้งใจดังกลาวนี้จะชวย 

สงเสริมใหการดําเนินงานมุงสูความยั่งยืนทั้งในระดับบริษัท

และกลุมบริษัท

3.2  การจัดการผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียในห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจ
 หวงโซคุณคาของธุรกิจ

ADMISSION
CARE

CONTINUTING
CARE

SUPPORT
SERVICE

SCREENING
DISCHARGE
REFERRAL

FOLLOW UP

นโยบายการจัดการด�านความยั่งยืนของ CHG

 บริษัท ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการขับเคล่ือน 

ธุรกิจเพื ่อความยั่งยืน โดยตั้งคณะทํางานเพื่อวางแผน 

กําหนดประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ และเขารวมกิจกรรมดานความ 

ยั ่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสรางความเขาใจในเรื ่อง 

ดังกลาว ทั้งนี ้มีการวิเคราะหตามขั้นตอน และกําหนด 

ผูมีสวนไดเสีย 
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การคัดกรอง (Screening)

 คัดกรองผูปวยกอนเขาใชบริการเพื่อจัดลําดับความ 

สําคัญ มีการประเมินและใหการรักษาไดสอดคลองและ 

เหมาะสมกับสภาวะการเจ็บปวย

การให�บร�การการรักษาทางการแพทย� (Admission Care)

 โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการผูปวยตลอดกระบวน

การใชบริการในโรงพยาบาล ครอบคลุม การลงทะเบียน 

ผูปวยนอก การรับผูปวยในเขารักษาตามเกณฑท่ีกําหนดการ 

จัดลําดับความตองการใชบริการดานสุขภาพตามสภาพของ

ผูปวยใน การสื่อสารแนวปฏิบัติในหอผูปวยและแนวทาง 

การรักษา คาใชจาย แกผูปวยและครอบครัว ดูแลและใหบริการ 

แกผูปวยอยางตอเน่ืองโดยแพทย พยาบาล และผูเช่ียวชาญ 

ทางการแพทยอื่น ๆ ที่ผานการรับรองคุณสมบัติ ในทุก 

กระบวนการใหบริการ ไดแก บริการฉุกเฉิน การรับผูปวยใน 

เขารักษา การวินิจฉัย การรักษา ผูปวยนอก และบริการอ่ืน 

ซ่ึงจะส่ือสารรายละเอียดแกผูปวยอยาง เหมาะสม

การส�งต�อการรักษา สิ�นสุดการรักษาและ การติดตาม 
อาการ (Referral / Discharge / Follow up)

 มีการสงตอการรักษาผูปวยอยางปลอดภัยตามความ

ตองการการรักษาและความสามารถขององคกรปลายทางที่

รับชวงการรักษาตอ พรอมสื่อสารรายละเอียดสรุปของ 

ผูปวยที่บันทึกอยางเปนระบบ ถูกตองครบถวน สิ้นสุด 

กระบวนการรักษาใหเปนไปอยางเหมาะสมตามสุขภาพของ

ผูปวย โดยมีการสรุปรายละเอียดการใหบริการใหแกผูปวย 

ในเม่ือส้ินสุดการดูแลรักษา การส่ือสารแนวทางการติดตาม

อาการในรูปแบบที่ผูปวยเขาใจได การสื่อสารบันทึก การ 

รักษาท่ีมีความชับซอนแกบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของ

กรณีผูปวยนอก การสื่อสารความรูหรือแนวทางการดูแล

อยางตอเน่ืองแกผูปวยและครอบครัวตามความจําเปน และ

มีการบริหารจัดการและติดตามผูปวยท่ีแจงลวงหนาวา อาจ

ไมสามารถดําเนินการตามคําแนะนําของแพทยไดหรือออก

จากโรงพยาบาล โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนตน

การดูแลอย�างต�อเนื่อง (Continuing Care)

 มีการสงเสริมการดูแลผูปวยภายหลังการเขารับการ 

รักษา เปนความรวมมือระหวางทีมแพทย พยาบาล  

ผูปวยและครอบครัว โดยเริ่มจากการประเมินความจําเปน 

ในการวางแผนการจําหนายผูปวยตั้งแตแรกรับวิเคราะห 

ปญหา ความตองการการดูแลท่ีผูปวยจะตองเผชิญเม่ือกลับ

บานหลังจบการรักษา รวมถึงคําแนะนํา ความรูและฝกทักษา 

ท่ีจําเปนนการดูแลผูปวยพรอมติดตามอาการเปนระยะ 

บร�การสนับสนุน ( Support Service)

 หลังจากส้ินสุดการรักษามีการนัดหมายติดตามอาการ 

พรอมทั้งการติดตามอาการทางโทรศัพท รวมถึงมีการให 

บริการสนับสนุนดานอ่ืนๆ เชน การใหคําปรึกษา เปนตน
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การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมตลอดหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

คลอบคลุมถึงผูที่ไดรับผลกระทบหรืออาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของกลุม ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และในอนาคต 

บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียผานชองทางตางๆ รวมถึงสํารวจความคิดเห็น 

เพื่อนํามาวิเคราะห วางแผน พัฒนาแนวทางในการตอบสนองตอความคาดหวังไดอยางเหมาะสมและสรางประโยชนสูงสุด 

แกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

  ในป 2564 บริษัทฯไดมีการทบทวนกลุมผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา โดยแบงเปน 7 กลุม ไดแก 1.พนักงาน  

2. ลูกคา 3. คูคา 4. สังคม 5. คูแขง 6. เจาหน้ี 7. ผูถือหุนและนักลงทุน  โดยมีรูปแบบในการส่ือสารและสรางการมีสวนรวม

ท่ีแตกตางกันในแตละกลุม เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี และตอบสนองตอความคาดหวังไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง 

กับหลักการกํากับดูแลท่ีดี โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

พนักงาน (Employee)

ช�องทางการมีส�วนร�วม

1.  การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน (1คร้ังตอป)

2.  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan) (ตลอดท้ังป)

3.  การจัดทําแผนฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ (KPI - พนักงานวิชาชีพอยางนอย 25 ชม.ตอป/พนักงานท่ัวไป  

 อยางนอย 18 ชม.ตอป)

4.  กิจกรรมเสนอแนะ, แจงเบาะแส และรับขอรองเรียนของพนักงานไปยังผูบริหาร, หนวยงาน Compliance  

 หรือ หนวยงานตรวจสอบภายใน ผานชองทางตางๆ (ตลอดท้ังป)

5.  กิจกรรมผูบริหาร CEO พบพนักงาน (1 คร้ังตอป)

6.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท (6 คร้ังตอป)

7.  การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม (12 คร้ังตอป)

8.  การจัดโครงการประกาศเกียรติคุณ พนักงานดีเดน (12 คร้ังตอป)

9.  การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม (12 คร้ังตอป)

10.  การส่ือสารขอมูลตางๆ ใหพนักงานไดรับทราบผานชองทางตางๆ เชน การประชุม, อีเมล,   

 ส่ืออินทราเน็ตขององคกร, LINE กลุม, LINE Official  (ตลอดท้ังป)

11.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชหลัก KPI หรือ OKR (2 คร้ังตอป)

12.  การจัดกิจกรรม OD วันเกิดพนักงาน รวมใสบาตรทําบุญ กิจกรรมในวันเทศกาลสําคัญตางๆ ปใหม สงกรานต 

 ตรุษจีน วันสําคัญทางศาสนา

13. การใหทุนการศึกษาและสนับสนุนการอบรมเพ่ือพัฒนาและเสริมศักยภาพพนักงานทุกระดับท้ังรายกลุม  

 รายบุคคล

14. การเขาถึงเงินกูยืมอัตราดอกเบ้ียต่ํา เพ่ือท่ีอยูอาศัย การศึกษาบุตรธิดา การรักษาบุคคลอันเปนท่ีรัก  

 หรือเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน
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ความคาดหวังและประเด็นสําคัญ

1.  การเติบโตในสายงาน โอกาสและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม

2.  การปรับปรุงรูปแบบสวัสดิการใหเหมาะสมกับความตองการ

3.  ความปลอดภัยในการทํางาน

4.  การพัฒนาความสามารถผานการฝกอบรม 

การตอบสนอง

1.  ส่ือสารประวัติความเปนมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ แนะนํากรรมการและผูบริหาร แจงแนวปฏิบัติและ

 หลักเกณฑสําคัญๆ ขององคกรผานการปฐมนิเทศ

2.  จัดชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลายใหกับพนักงาน

3.  ส่ือสารแนวนโยบายตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และแนวทางในการบริหารความหลากหลาย   

 ไมกีดกันทางเพศ ศาสนา เช้ือชาติ และเปนไปตามหลักฏหมายแรงงาน

4.  มีมาตรการปองกันและคุมครองผูแจงเบาะแส

5.  จัดใหมีการประชุม Town Hall ระหวางผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง รวมท้ังการประชุมในสายงานและ 

 ระหวางสายงาน

6.  สํารวจความผูกพันของพนักงานและจัดกิจกรรมสรางความผูกพันและกําลังใจใหแกพนักงาน

7.  จัดประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และมีการส่ือสารแบบ 2 ทาง 

 (Two-way Communication)

8. พัฒนาความรูความสามารถของพนักงานผานการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอกองคกร  

 ท้ังรูปแบบออนไลนและรูปแบบท่ัวไป รวมท้ังเปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะหรือเลือกวิธีการเรียนรูและ

 หลักสูตรอบรมท่ีเหมาะสมกับตนเองเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในสายงาน 

9.  จัดประชุมรวมกับพนักงานเพ่ือนําเสนอและทํากิจกรรมเพ่ือสังคมรวมกัน

10. จัดทําโครงสรางเงินเดือนและเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)   

 พรอมท้ังกระตุนใหพนักงานกําหนด Career Path เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพของตน

11.  วางระบบและจัดอบรมพนักงานทางดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในในการปฏิบัติงานและแนว 

 ทางในกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคทุกปเพ่ือใหพนักงานรูสึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และมีความ 

 พรอมในการรับมือกับเหตุการณฉุกเฉิน

12.  จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ( Individual Development Plan) และแผนในการรักษาบุคลากรท่ีดี  

 ไวกับองคกร

13.  จัดพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติตามหลักศาสนาของพนักงาน เชน หองละหมาด

14. ทบทวนรูปแบบผลตอบแทนและสวัสดิการใหเปนท่ีพึงพอใจของพนักงานและสามารถแขงขันไดในระดับ  

 อุตสาหกรรมเดียวกัน

15.  พัฒนาพนักงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาบุคลากร  

 ในอนาคต

16.  สงเสริมการรับรองคุณวุฒิของพนักงานสายวิชาชีพ

17.  สราง LINE กลุม หรือ Application เพ่ือเปนชองทางในการส่ือสารขอมูล หรือ สรางกําลังใจพนักงานจาก 

 แผนกทรัพยากรบุคคล เชน การประกาศรายช่ือพนักงานดีเดนประจําเดือน 
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

ลูกค�า (Customer)

ช�องทางการมีส�วนร�วม 

1.  การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาในการรับบริการ ผานทางโทรศัพท, แบบสอบถาม, และชองทาง  
 อิเลคทรอนิกสตางๆ (ตลอดท้ังป)

2.  กําหนดฝายลูกคาสัมพันธ และสายดวน Call Center (ตลอดท้ังป)

3.  พัฒนาศักยภาพของพนักงานในดานการบริการ (ตลอดท้ังป)

4.  จัดกิจกรรมอบรมความรูดานสุขภาพในโรงพยาบาล (ตลอดท้ังป)

5.  มีชองทางท่ีหลากหลายในการติดตอ,ส่ือสาร,แสดงความเห็น, ขอเสนอแนะ, รองเรียน, ปญหา เชน   
 ศูนยบริการลูกคา, โทรศัพท,  อีเมล, จดหมาย, หนาเว็บไซตบริษัท, LINE Official, Whistleblower (ตลอดท้ังป)

6.  มีระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูล Cyber Security System (ตลอดท้ังป)

7. กิจกรรมตามบริษัทลูกคาไปอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การสอนฟนคืนชีพ CPR    
 พรอมภาคปฏิบัติรายบุคคล การใหความรูพ้ืนฐานการดูแลตัวเองในภาวะโรคระบาด COVID   
 การไปฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ (โควิดตามสถานประกอบการ) 

ความคาดหวังและประเด็นสําคัญ

1. ไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ, มีมาตรฐาน, ปลอดภัย และเปนท่ีนาพอใจ

2. ผลิตภัณฑและบริการมีความหลากหลาย ตรงกับความตองการ รวมท้ังมีแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

 อยางตอเน่ือง

3.  มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระบบการรักษาขอมูลความลับของลูกคาท่ีดี

การตอบสนอง

1.  จัดกิจกรรมพบปะลูกคาเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธตามโอกาสสําคัญ

2.  จัดกิจกรรมเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการขององคกร

3.  จัดกิจกรรมอบรมใหความรูทางดานการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ โดยไมมีคาใชจาย   
 ผานส่ือออนไลน เครือขายสาขา ปายประกาศ เว็บไซตและชองทางอิเล็คทรอนิกสตางๆ

4.  การสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของลูกคาผานโทรศัพท, LINE,  แบบสอบถาม และชองทาง  
 อิเล็คทรอนิกสตางๆ

5. มีชองทางส่ือสารท่ีหลากหลาย ท้ังทางตรงและทางออม สําหรับการติดตอ แสดงความคิดเห็น แนะนํา  
 แจงขอรองเรียน เชน ศูนยบริการลูกคา, โทรศัพท, LINE Official, แอปพลิเคช่ันของทางองคกร,   
 หนาเว็บไซตบริษัท, ระบบ whistleblower เปนตน

6. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุม

7. รับฟงปญหาและแกไขปญหาอยางรวดเร็ว

8. เขาพบปะเย่ียมเยียนลูกคากลุมบริษัทเปนประจําเพ่ือพัฒนาความสัมพันธท่ีดี และส่ือสารผลิตภัณฑและ  
 บริการท่ีตรงกับความตองการ

9.  นําเสนอบริการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือตอบสนองลูกคาไดครบวงจร

10.  มีระบบการจัดการขอมูลลูกคาท่ีดีและมีความปลอดภัยสูงสุด  
 (Information Security Management System-ISMS)

11. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในดานการบริการและดานภาษาเพ่ือการใหบริการท่ีนาประทับใจ
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

คู�ค�าที่ส�งมอบยา เวชภัณฑ� และเคร�่องมือแพทย� (Supplier)

ช�องทางการมีส�วนร�วม

1.  การเชิญประชุมกับคูคาเพ่ือช้ีแจงขอบเขตงานสําหรับการประกวดราคาผานชองทางท่ีกําหนด                 

 (ทุกคร้ังท่ีมีการประกวดราคา) 

2.  การจัดประชุมกับคูคา หรือเย่ียมชมสถานประกอบการของคูคา เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ ปญหา 

 และแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน  (1 คร้ังตอป)

3.  การสํารวจความพึงพอใจของคูคา (1 คร้ังตอป)

4.  การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของคูคา (1 คร้ังตอป)

ความคาดหวังและประเด็นสําคัญ

1. การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนธรรม เสมอภาคและโปรงใส

2.  การปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวอยางเครงครัด ถูกตองและตรงเวลา 

การตอบสนอง

1.  ทบทวนการปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอสัญญาท่ีตกลงไวกับคูคาอยางเครงครัด และตรงเวลา

2.  ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได โดยไมเรียกรับหรือยอมรับทรัพยสินหรือ 

 ประโยชนอ่ืนใดตามแนวนโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน

3.  เขาเย่ียมชม ประชุมและประเมินประสิทธิภาพในการใหบริการของคูคาประจําป เพ่ือการพัฒนาความสัมพันธ 

 ระบุประเด็นปญหาและแนวทางในการแกไขรวมกัน ขอเสนอแนะอัพเดตผลิตภัณฑและความรูท่ีเก่ียวของ 

 เพ่ือการพัฒนาและการเติบโตรวมกัน

4. ส่ือสารใหคูคาไดรับทราบในนโยบายจรรยาบรรณคูธุรกิจเพ่ือเปนแนวทางในการทําธุรกิจรวมกัน

5. สํารวจความพึงพอใจของคูคาเปนประจําทุกป

6.  สรางความเช่ือม่ันใหคูคาผานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและมีการขยายฐานธุรกิจให  

 เติบโตอยางตอเน่ือง

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

สังคม (Society)

ช�องทางการมีส�วนร�วม

1.  การสํารวจความพึงพอใจ ความตองการ หรือขอคิดเห็นของชุมชนรอบดาน (1 คร้ังตอป)

2.  การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมในชุมชนใกลเคียงอยางตอเน่ือง 

 (ตลอดท้ังป)

3.  การจัดโครงการใหความรูดานสุขภาพและใหความชวยเหลือดานตางๆ กับชุมชนและสังคม (ตลอดท้ังป)

4.  การสํารวจผลกระทบดานส่ิงแวดลอมตอชุมชนใกลเคียงอันเน่ืองมาจากการประกอบกิจการของบริษัท  

 (1 คร้ังตอป)

5.  การใหความชวยเหลือกับชุมชนและสังคมเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน (ตลอดท้ังป)
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6.  การออกหนวยเคล่ือนท่ีการทําคลาสสอน อสม.  เร่ืองฟนคืนชีพและฝกปฏิบัติรายบุคคล    

 สอนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน สอนการดูแลตัวเองในภาวะโรคระบาด เปดจุดฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ โควิด 

 ในชุมชนเพ่ือสรางภูมิคุมกัน

7.  รับสงตอผูปวยโควิดท่ีตองการโรงพยาบาล

ความคาดหวังและประเด็นสําคัญ

1. ไดรับการปฏิบัติท่ีมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม

2. มีหนวยงานกํากับดูแล กําหนดแนวทางโครงการบริหารจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

 อยางเปนระบบ  

การตอบสนอง

1. ลงพ้ืนท่ี เขารวมประชุม และทํากิจกรรมรวมกับชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี  รับฟงความคิดเห็น 

 และขอเสนอแนะ  รวมท้ังสํารวจความตองการและ ความพึงพอใจของชุมชนท่ีเก่ียวของ 

2.  ตรวจสอบและติดตาม การจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ประเมินผลกระทบทางลบดาน

 ส่ิงแวดลอมตอชุมชนอันเน่ืองมาจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเปนประจํา

3.  จัดกิจกรรมซอมแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินกับชุมชนใกลเคียงเปนประจําทุกป

4.  จัดกิจกรรมหรืออบรมใหความรูดานสุขภาพ หรือจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพอยางทันตอเหตุการณ   

 โดยไมมีคาใชจาย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ชวยลดอัตราการเสียชีวิต หรือความรุนแรงของโรคในชุมชน  

 เปนประจําทุกป เชน อบรมบรรยายใหความรูเก่ียวกับโรค COVID-19 , อบรมการชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน, 

 โครงการอบรม Mother Class รอบรูรอบครรภ เปนตน

5.  สงเสริมใหพนักงานมีจิตอาสา สนับสนุน และจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

 เชน โครงการรักษโลก เก็บขยะในปาชายเลน, โครงการปลูกปา

6.  จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน ผูพิการและดอยโอกาสในชุมชน โดยไมมีคาใชจาย  เชน จัดพ้ืนท่ี 

 สําหรับขายสินคาใหผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล 

7.  ใหความชวยเหลือ สนับสนุน แบงปน สงเสริมชุมชนผานกิจกรรมตางๆ เชน การมอบหนากากอนามัย  

 ปจจัยและถุงยังชีพใหประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง, กิจกรรมฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ, กิจกรรมแขงขัน เดินว่ิง  

 เพ่ือสมทบทุนซ้ือเคร่ืองมือแพทย, กิจกรรมตูปนสุข, กิจกรรมแจกหนากากอนามัยและปจจัยใหพระสงฆ  

 ในพ้ืนท่ี, กิจกรรมถวายเทียนเขา พรรษาและทอดกฐิน เปนตน

8.  ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวทางการพัฒนาเพ่ือความ  

 ย่ังยืน

9. มีการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของทีมงานเปนประจําทุกป
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

คู�แข�ง (Competitor)

ช�องทางการมีส�วนร�วม 

1.  การเขารวมประชุม พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรวมมือกันตามวาระตางๆ ผานชมรม
 และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  (ตลอดท้ังป) 

ความคาดหวังและประเด็นสําคัญ

1. ดําเนินธุรกิจและแขงขันดวยความโปรงใส เปนธรรม ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมกล่ันแกลงหรือใสราย

2.  ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดีและสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย

การตอบสนอง

1.  เขารวมประชุมกับสมาคม และชมรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือขอเสนอ 
 แนะเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการทางการแพทยท่ีดีย่ิงข้ึน หรืออัพเดตเทคโนโลยีทาง  
 การแพทยใหมๆ

2.  ประพฤติปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางสุจริตและเปนธรรม ตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี   
 ภายใตกรอบของกฎหมาย

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของคูแขง ท้ังท่ีเปนแบบทางการและไมทางการเปนประจําทุกป

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

เจ�าหนี้ (Creditor)

ช�องทางการมีส�วนร�วม

1.  การใหขอมูล ตอบขอซักถาม รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผานชองทางตางๆ เชน การประชุม,  

 อีเมล, โทรศัพท (ตลอดท้ังป)

2.  การเปดเผยขอมูลทางการเงินผานงบการเงิน, MD&A, สัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนผานทางหนา  

 เว็บไซตบริษัท  (4 คร้ังตอป) 

ความคาดหวังและประเด็นสําคัญ

1. การปฏิบัติตามเง่ือนไขดวยความซ่ือสัตย ถูกตอง ตรงเวลา

2.  มีการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

การตอบสนอง

1. จัดประชุมกับเจาหน้ีอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี และเปดโอกาสใหเจาหน้ีแสดงขอคิดเห็น

 หรือขอเสนอแนะตางๆ ท่ีนําไปสูการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจรวมกัน 

2.  สํารวจความพึงพอใจของเจาหน้ี อยางสม่ําเสมอ ในการปฏิบัติตามเง่ือนไขดวยความซ่ือสัตยสุจริต   

 เครงครัดและตรงเวลา เพ่ือสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจตอองคกร 

3. มีการทบทวนการปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางมีธรรมมาภิบาลเปนประจํา

4.  มีการส่ือสารกับเจาหน้ีอยางตอเน่ือง เพ่ือใหขอมูล ขาวสาร ความรูท่ีถูกตอง ครบถวน

5.  เปดเผยผลการดําเนินงานและรายงานขอมูลทางการเงิน ผานชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน   

 หนาเว็บไซตบริษัท
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กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

ผู�ถือหุ�นและนักลงทุน (Shareholder and Investor)

ช�องทางการมีส�วนร�วม

1.  การจัดประชุมผูถือหุนประจําป AGM ( 1 คร้ังตอป)

2.  การประชุมนักวิเคราะห ทุกไตรมาส (4 คร้ังตอป)

3.  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่ือสารผลการดําเนินงานของบริษัท ท้ังในรูปแบบ On Line และ Off Line เชน   

 Roadshow ท้ังในและตางประเทศ, Company Visit, Site Visit, Thailand Focus (ตลอดท้ังป)

4.  การนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และการแจงขาวสารสําคัญของบริษัท  

 ผานทางเว็บไซตของบริษัท (ตลอดท้ังป)

5.  การตอบประเด็นขอซักถามนักลงทุน/ผูถือหุนผานชองทางส่ือสารตางๆ เชน โทรศัพท, อีเมล, LINE  

 (ตลอดท้ังป)

6.  การแถลงผลประกอบการ MD&A (4 คร้ังตอป)

7.  การจัดทํารายงานประจําป (1 คร้ังตอป)

8.  ชองทางท่ีหลากหลายในการติดตอบริษัท เพ่ือใหคําแนะนําหรือความคิดเห็น เชน โทรศัพท, จดหมาย,  

 อีเมล, หนาเว็บไซตบริษัท, ชองทาง Whistleblower เปนตน (ตลอดท้ังป)

9.  ชองทางท่ีหลากหลายในการติดตอนักลงทุนสัมพันธ เชน หนาเว็บไซตบริษัท, , อีเมล, โทรศัพท (ตลอดท้ังป) 

10.  การใหสัมภาษณของผูบริหาร (ตลอดท้ังป) 

ความคาดหวังและประเด็นสําคัญ

1. มีผลการดําเนินงานท่ีดีและสม่ําเสมอไดรับผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอ

2.  บริษัทมีธรรมภิบาล มีการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน มีการบริหารความเส่ียงอยางรอบดาน มีความรับผิดชอบ

 ตอสังคมและส่ิงแวดลอม

3. ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียม 

4. การไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา

การตอบสนอง

1. มีการทบทวนกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธประจําปและ วางแผนทิศทางในการทํากิจกรรมในปถัดไป

2.  ทบทวนประสิทธิภาพของชองทางตางๆ ในการส่ือสารกับผูถือหุนและนักลงทุน เชน หนาเว็บไซตบริษัท  

 ภายใตหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ (IR), อีเมล, จดหมาย, โทรศัพท, LINE เปนตน

3.  เปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาพิจารณากําหนดกลยุทธ

 และแนวทางการดําเนินงานของบริษัท

4. มีคณะกรรมการรับเร่ืองขอรองเรียน ขอเสนอแนะจากผูถือหุน และมีการดําเนินการแกไขพัฒนาให   

 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.  มีการกําหนดนโยบายเพ่ือปองกันธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 (Conflict of Interest) และ นโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน

6.  มีการสงเสริมกิจกรรมท่ีสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม

7.  มีการกําหนดนโยบาย Whistleblower และมาตรการในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือรองเรียน
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8.  มีการรายงานสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตอง ครบถวน สม่ําเสมอ   

 ทันเหตุการณ และเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด

9. มีการส่ือสารแผนพัฒนาและขยายฐานธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอผานชองทางการส่ือสาร

 ท่ีหลากหลาย

10.  มีการเปดเผยและส่ือสารขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันการณ ทันตอการตัดสินใจและเทาเทียม

การประเมินประเด็นสําคัญด�านความยั่งยืน

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ประเด็นตางๆที่อาจจะสงผลกระทบตอการสรางคุณคาขององคกรตลอดหวงโซคุณคาของธุรกิจ รวมไปถึงประเด็นสําคัญที่ 

สอดคลองตอความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดเสีย  สถานการณและแนวโนมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ 

รักษาพยาบาลในระดับประเทศและสากล ซึ่งประเด็นเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกําหนดทิศทางและกลยุทธ 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือมุงสูความย่ังยืนท่ีสรางคุณคาใหกับสังคมและส่ิงแวดลอม ควบคูกับการดําเนินธุรกิจอยาง 

มีคุณธรรมและจริยธรรมภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

 บริษัทฯ กําหนดกระบวนการประเมินประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนตามกรอบการจัดทํารายงานประจําป One Report 

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และแนวทางอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยมีการประเมินประเด็นสําคัญดาน

ความย่ังยืน 4 ข้ันตอน ดังน้ี

 ข้ันตอนท่ี 1: การระบุประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนและขอบเขตของการรายงาน (Identification)

 บริษัทฯ ระบุหัวขอท่ีเปนสาระสําคัญ โดยสัมภาษณผูมีสวนไดเสีย ท้ังภายในและภายนอกองคกร มีการประเมินความเส่ียง 

และทบทวนหัวขอสําคัญท่ีเปดเผยในรายงานประจําป 2564

ข้ันตอนท่ี 2: การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization)

 บริษัทฯ มีการประเมินสาระสําคัญในแตละหัวขอจากขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาทั้งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว  

โดยพิจารณาจากแนวโนมสําคัญทางธุรกิจ และสํารวจผูมีสวนไดเสียภายในและภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา 

พนักงาน และสมาชิกในชุมชนทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจตอความคาดหวัง ความสนใจ และผลกระทบที่มีตอพวกเขา 

จัดลําดับความสําคัญของหัวขอ ขอบเขตสําหรับการเปดเผยโดยพิจารณาจาก ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย

 ข้ันตอนท่ี 3: การตรวจสอบประเด็นสําคัญ (Validation)

 บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกตอง จัดลําดับความสําคัญของหัวขอเพื่อพิจารณาตอผูอํานวยการฝายกลยุทธที่ดูแล 

ประเด็นดานความย่ังยืนของกลุมบริษัทฯ และเสนอใหคณะกรรมการการพัฒนาความย่ังยืนหรือคณะกรรมการ CG  ตรวจสอบ 

และรับรองตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  และเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบและลงนาม

ข้ันตอนท่ี 4: การปรับปรุงอยางตอเน่ืองและความถูกตอง ( Development)

 บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนารายงานความย่ังยืนอยางตอเน่ือง และเปดรับขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากผูมีสวนได

เสียผานชองทางตางๆ เพ่ือปรับปรุงรายงาน และทบทวนนโยบายความย่ังยืนเปนระยะๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
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มิติการกํากับดูแลกิจการ

 การกํากับดูแลกิจการ

 รักษาผลการประเมินดานการกํากับดูแลกิจการ CGR ในระดับ 4 ดาว คือ "ดีมาก" และมุงเปดเผยการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน

 การตอตานคอรรัปชัน

 สนับสนุนและใหคําแนะนําคูคาในการเขารวมประเมินตนเองอยางนอย 1 รายจนกระทั่งไดรับการรับรองการเปน 

สมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

การบริหารจัดการหวงโซคุณคาและการจัดหาอยางย่ังยืน

 รอยละ 100 ของคูคาหลักรับทราบและลงนามตอบรับในจรรยาบรรณคูคาธุรกิจครบถวน

มูิติเ ริษั กิจ
1  ผลปีริะกอบการิที�ดีและมูั�นคง 
2  การิพั นาด้านเทค น ลยี
    เพ�อริองริับการิเปีลี�ยนแปีลง นอนาคต 

มูิติสิ้ังคมู
1 การิดูแลและพั นาทริัพยากริบุคคล 
2  การิจัดการิควัามูริู้สิ้ริ้างชีุมูชีนที�แข้งแริง

มูิติสิ้ิงแวัดล้อมู 
1  การิบริิหาริจัดการิข้ยะและข้องเสิ้ีย 
2  การิบริิหาริจัดการิน และน เสิ้ีย 
3  การิบริิหาริจัดการิพลังงาน า
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3.3  การจัดการด�านความย่ังยืนในมิติสิ�งแวดล�อม

3.3.1 นโยบายสิ�งแวดล�อม (Green Hospital & Zero 
 Waste)                                                                                              

บริษัทฯ มุงมั่นในการเปนองคกรที่ใหความใสใจและ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมและ 
สํานึกรักษสิ่งแวดลอมใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
เพื่อมุงสูความเปนโรงพยาบาลสีเขียวและการลดปริมาณ 
ขยะทุกประเภทแบบ Zero Waste (Green Hospital & Zero 
Waste) ผานการฝกอบรมใหความรู การจัดกิจกรรมดาน 
สิ่งแวดลอมรวมกัน การติดโปสเตอรประชาสัมพันธรณรงค 
รักษาส่ิงแวดลอมตามจุดตางๆ ภายในโรงพยาบาล และการ
สื่อสารผลงานดานสิ่งแวดลอมทางชองทางตางๆ โดยมี 
นโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ คือ การสงเสริมการบริหาร
จัดการเพ่ือลดผลกระทบทางลบดานส่ิงแวดลอม การใชพลัง
งานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ตามหลัก 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยคํานึงถึงผูมี 
สวนไดเสียท่ีเก่ียวของทุกกลุม เชน การลดปริมาณขยะและ
การนําขยะบางประเภทกลับมาใชใหม (3Rs-Reduce, Reuse, 
Recycle) การลดปริมาณการใชพลังงาน การลดปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Emission) การใชน้ํา 
อยางรูคุณคา การบําบัดนํ้าเสียใหมีคุณภาพมาตรฐานกอน
ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณ
โรงพยาบาล รวมไปถึงการรณรงคใหพนักงานและชุมชุน 
ตระหนักถึงความสําคัญในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 
และเกิดประโยชนสูงสุด มีสวนรวมในการสรางคุณคารวม 
(Shared Value) เพ่ือชวยลดผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอม 
ภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และเพ่ิมผลกระทบทางบวกเพ่ือสงมอบโลกสีเขียว
ท่ีย่ังยืนและคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับคนรุนหลังตอไป

นอกเหนือจากความมุงม่ันในการเปนองคกรท่ีใหความ
สําคัญกับการจัดการดานส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยาง
รูคุณคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดผลกระทบทางลบ
ตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยาง 
ตอเนื่อง ควบคูไปกับการสรางมูลคาเพิ่มขององคกรแลว 
บริษัทฯ ยังมุงม่ันท่ีจะบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางมี
ระบบ ตามแนวปฏิบัติ ขอกําหนด กฎหมาย และมาตรฐาน 
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน มาตรฐาน HA (The Healthcare Ac-
creditation Institute), มาตรฐาน JCI (Joint Commission 
International) ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารจัดการความเส่ียง 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรตางๆ ในการ 
ดําเนินธุรกิจ เชน มาตรการการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน 
ตางๆ การจัดหาและจัดเตรียมแหลงพลังงานไฟฟาสํารอง 
และแหลงนํ้าสํารองเพื่ออุปโภคและบริโภค ความปลอดภัย 
ของอาคารและสถานที่ ความปลอดภัยของการทํางานการ 
บริหารจัดการขยะ (การคัดแยกและกําจัดขยะแตละประเภท) 
การบํารุงรักษาเชิงปองกันและการซอมบํารุงเครื่องจักรวัสดุ
อุปกรณตางๆ ในระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่และ 
ระบบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนบริการทางการแพทยภายใน โรงพยาบาล
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยบริษัทมอบหมายให คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบวางแผนงานดาน 
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย คอยกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การทํางานดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมของโรงพยาบาล
ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  และมาตรฐานดังกลาว 
บริษัทฯ ยังไดจัดใหมี คณะทํางานยอย เพื่อสรางสรรค
กิจกรรมสงเสริมการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมรวมกันกับ 
พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เพื่อสรางความตระหนักรูและ 
การลงมือทํา นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนใหทุกสาขาของ 
กลุมโรงพยาบาลจุฬารัตน มีการดูแลและสงเสริมส่ิงแวดลอม
อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือ จากการดําเนินงานในกระบวนการปกติ 
ของบริษัทฯ 

 ในเดือนเมษายนของทุกป บริษัทฯ จัดกิจกรรม Green 

Hospital ข้ึน ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร เพ่ือใหความ 

รูแกพนักงานและบุคคลท่ัวไป โดยมุงสงเสริมใหพนักงานและ 

บุคคลทั่วไปไดตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสําคัญของการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม และเขาใจเปนอยางดีวาประเด็นดังกลาว ไมไดเปน 

ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวย 

งานหน่ึง แตเปนส่ิงท่ีเราทุกๆ คนจะตองรวมมือรวมใจกัน  
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แบบ 56-1 One Report

 โดยเริ่มจากการรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่อง ใกลตัวและปฏิบัติไดงาย เชน การทิ้งขยะใหถูกประเภทการ 

รณรงคการใชพลังงานไฟฟาและทรัพยากรน้ําอยางรูคุณคาการรณรงคการปลูกตนไมบริเวณท่ีวางของโรงพยาบาล เพ่ือลดการ 

ใชพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงทํา ใหอากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมีความสะอาดเปนผลดีตอ 

สุขภาพของชุมชนโดยรอบ พรอมท้ังมอบหมายคณะทํางาน ยอยรับผิดชอบบริหารจัดการในดานตางๆ  ดังน้ี

โครงก�ร een o pi al

a a e การจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท คณะกรรมการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

R e oom
การดูแลหองน้ําใหสะอาด เพียงพอ 

และปลอดภัย (HAS)

แผนกแมบาน

E ne การจัดการดานพลังงาน แผนกชางซอมบํารุง

E n i onmen การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล แผนกส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

N i ion
การสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ําบริโภค 

ในโรงพยาบาล

แผนกโภชนาการ และแผนกส่ิงแวดลอมและ

ความปลอดภัย

 นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการปลูกฝงวัฒนธรรมและจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน 

การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และรณรงคลดการใชพลังงานอยางตอเน่ือง บริษัทฯ กําหนดใหมีแนวปฏิบัติและการใหความรู

เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว เปนสวนหน่ึงของกิจกรรม PCI & FMS Festival & Safety Week เปนประจําทุกป  โดยมอบหมายให 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และคณะทํางานยอย เปนผูรับผิดชอบ พรอมทั้งกําหนด 

เปาหมายการเขารวมกิจกรรมน้ีของพนักงานท้ังองคกร 100% อยางไรก็ตาม สําหรับป 2564 เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 

เพื่อปองกันการแพรระบาด บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการรักษาระยะหางทางสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จําเปนตอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมดังกลาว รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของไปอยูในรูปแบบของการประชาสัมพันธผานชองทาง 

อ่ืนๆ แทน เชน การประชาสัมพันธเสียงตามสาย อีเมล บอรดประชาสัมพันธ เปนตน

ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ�งแวดล�อม 

 • กําหนดแนวทางและมอบหมายคณะทํางาน ใหดําเนินการตามแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ขอกําหนด และมาตรฐานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ

 • รับผิดชอบในการบริหารจัดการเร่ือง การประเมินความเส่ียง วิเคราะหความเส่ียง วางแผนงานกําหนดมาตรการลด

ความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการขยะและของเสีย การจัดการ 

พลังงานภายในโรงพยาบาล สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของคารสถานที่ การเตรียมความพรอมในการตอบสนอง 

ตอภาวะฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 
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กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

 • มอบหมายใหแผนกชางซอมบํารุง จัดทําแผนการ 

บํารุงรักษาตรวจสอบดูแลระบบสาธารณูปโภคทั ้งหมด 

ภายในโรงพยาบาลตามท่ีกฎหมายกําหนด

 • มอบหมายใหแผนกชางซอมบํารุง จัดทําแผนระบบ 

นํ้าสะอาดและระบบไฟฟาใหสามารถมีใชงานไดตลอดเวลา 

รวมถึงในกรณีที ่เกิดเหตุขัดของ ปนเปอนหรือลมเหลว 

ของแหลงปกติ

 • มอบหมายใหหัวหนาแผนกสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายในการควบคุม 

คุณภาพนํ้า เปนผูมีอํานาจตรวจสอบติดตามคุณภาพนํ้า 

ประปาอยางสม่ําเสมอ

 • มอบหมายใหแผนกส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่อง ประเมินความเสี่ยง 

วิเคราะหความเส่ียง วางแผนงานกําหนดมาตรการลดความ

เส่ียง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการวัตถุ

อันตรายและของเสียอันตรายในโรงพยาบาล เพ่ือนําไปสูการ 

พัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 • มอบหมายใหแผนกส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

จัดใหมีการเยี่ยมสํารวจหนวยงานดานอาคารสถานที่และ 

ความปลอดภัย (FMS Round) โดยกําหนดความถ่ีในการเดิน 

เย่ียมตามระดับความเส่ียง

 • มอบหมายใหแผนกส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

จัดทําบัญชีรายการ การหยิบสัมผัส และการจัดเก็บ และการ  

ใชวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย รวมทั้งรับผิดชอบจัด 

ทําระบบควบคุมวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย 

 • จัดใหมีการจัดอบรม และจัดกิจกรรม PCI & FMS 

Festival Week เปนประจําทุกป เพ่ือเสริมสรางความรูความ

เขาใจแกบุคลากร เจาหนาท่ี หรือผูมีสวนเก่ียวของท้ังภายใน

และบริษัทคูสัญญาที่อยูในโรงพยาบาลใหรับทราบเกี่ยวกับ 

แนวทางการปฏิบัติการใชงานวัตถุอันตรายและขยะ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม และมีการ 

ทบทวนความรูตามแผนอบรมประจําปและ/หรือกรณีพิเศษ 

 • จัดใหมีการประชุมคณะทํางาน เพ่ือติดตามผลการ 

ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน พรอมท้ังสรุปผลการดําเนิน

งานเพื่อนําเสนอผูบริหารทุกไตรมาส และจัดทํารายงาน 

ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการของคณะกรรมการความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมนําเสนอคณะกรรม 

การบริหารอยางนอยปละ 1 คร้ัง

รายละเอียดของโครงการด�านสิ�งแวดล�อม ดังนี้

 1. การบร�หารจัดการขยะและของเสีย        

 นโยบาย

 ดวยความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ 

เกิดจากขยะและของเสียภายในโรงพยาบาล บริษัทฯ กําหนด 

ใหมีการบริหารจัดการขยะและของเสียภายในโรงพยาบาล 

อยางมีระบบและเปนไปตามมาตรฐานดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอม มาตรฐาน HA (The Healthcare Accreditation 

Institute), มาตรฐาน JCI (Joint Commission International),  

กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545,  

กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564, 

กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ 2560  

โดยกําหนดให คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ในโรงพยาบาล เปนผูรับผิดชอบ

 การจัดการขยะและของเสียอันตราย ขยะติดเช้ือกําจัด 

ดวยวิธีการเผาดวยเตาเผาอุณหภูมิ 1,200 องศา ทําใหเกิด

กาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศ  และขยะอันตราย 

กําจัดดวยวิธีการฝงกลบทําใหเกิดกาซมีเทนในช้ันบรรยากาศ 

ทั้งกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทนสงผลกระทบตอ 

ภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ 

ตระหนักถึงสภาวะดังกลาว จึงไดกําหนดนโยบายในการ 

ควบคุมปริมาณขยะ เพื่อลดปริมาณการกําจัดขยะและการ 

ลดการใชพลังงานทุกชนิดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณ

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทน (Carbon 

Footprint) โดยการจัดอบรมเพื่อใหความรูกับบุคลากรทุก 

ทานในองคกร และจัดโครงการตางๆ เพ่ือกระตุนใหพนักงาน 

ตระหนักและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดผลกระทบ 

ทางลบตอส่ิงแวดลอม และนําไปสูการชวยลดผลกระทบตอ

ภาวะโลกรอน พรอมจัดโครงการตางๆเพื่อรณรงคอยาง 

ตอเน่ือง อาทิอเชน รณรงคการปลูกตนไมท้ังภายในองคกร

และชุมชน รณรงคลดการใชถุงพลาสติก กลองโฟมทุกชนิด 

พลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง (Single-use Plastic) 
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 รวมถึงเปลี่ยนการใชนํ้ายาเคมีที่ใชทําความสะอาดมาเปนนํ้ายาชีวภาพ รณรงคใหใชกระดาษสองหนา และลดการ 

ถายเอกสารโดยใชระบบสารสนเทศเขามาทดแทน สงผลใหลดทั้งปริมาณการใชผงหมึก ลดการใชไฟฟา ลดการใชกระดาษ 

ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และกําหนดนโยบายเปลี่ยนการใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตเปนหลอดไฟ LED เพื่อลดการใชไฟฟา 

และลดความรอน เพิ่มสวิทซกระตุกเปดปดไฟในสํานักงาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเปนคาคงที่ ลดการใชลิฟต 

ปดหนาจอคอมพิวเตอรเม่ือไมใชงาน และถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิดหลังเลิกใชงาน รวมถึงรณรงคการใชรถทางเดียวกัน

ไปดวยกันเพ่ือลดการใชพลังงาน เปนตน 

บริษัทฯ  มีแนวทางในการกําจัดขยะและของเสียแตละประเภท ดังตอไปน้ี

ปีริะเ ทข้ยะ ตัวัอย่าง วัิธัีการิกําจัด

ขยะท่ัวไป (General Waste) เศษอาหาร กลองโฟม ทิชชู

 ผาอนามัย กลองใสอาหาร ถุงพลาสติก

ฝงกลบรอการยอยสลาย

ขยะรีไซเคิล (Recycle Waste) กระปองเคร่ืองด่ืม กลองกระดาษ

ขวดพลาสติก กระดาษ ขวดแกว

นํามารีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใชใหม

ขยะติดเช้ือ ( Infectious Waste) ขวดวัคซีนชนิดมีชีวิต เข็มทุกชนิด 

ถุงเลือด สําลี ผากอซท่ีเปอนเลือด 

หนองและสารคัดหล่ัง

เผา หรือฆาเช้ือแลวกําจัด

ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หลอดไฟ ถานไฟฉาย ยาหมดอายุ 

ขยะเคมี กระปองสเปรย 

กระดาษ Copy ปากกาเคมี

ทําลายท้ิงใหถูกวิธี

 เป�าหมาย  

 จากนโยบายและความมุงม่ันในการบริหารจัดการขยะและของเสียในโรงพยาบาล บริษัทฯ ต้ังเปาหมายลดปริมาณขยะ 

และของเสียจากการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีปริมาณขยะและของเสียจากการดําเนินธุรกิจไมเกิน 10 กิโลกรัม 

ตอวันนอนผูปวย โดยใชป 2561 เปนปฐาน และต้ังเปาหมายระยะยาว โดยมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวม เพ่ือนําไปสูการปรับ 

เปล่ียนพฤติกรรม ดังน้ี

 • พนักงานตระหนักถึงผลกระทบทางลบของขยะและของเสียที่มีตอสิ่งแวดลอม มีสํานึกรักษสิ่งแวดลอมอยางเปน 

รูปธรรม มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท้ิงขยะใหถูกประเภทท้ังในโรงพยาบาลและท่ีบาน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะและของ 

เสียท่ีไมจําเปน ลดคาใชจายในการกําจัดขยะ และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

 • พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการท้ิงขยะใหถูกประเภท เพ่ือนําไปสูการกําจัด หรือนําไปใชตออยางเหมาะสม 

(อัตราความถูกตองของการท้ิงขยะถูกประเภทของเจาหนาท่ี > 90%)

 • นําเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือหรืออุปกรณหรือองคความรูใหมๆ มาปรับใชอยางตอเน่ือง เพ่ือชวยลดปริมาณ

ขยะที่ไมจําเปน หรือนําขยะและของเสียกลับมารีไซเคิลหรือใชประโยชนตออยางเหมาะสม พรอมทั้งสนับสนุนใหพนักงาน 

เสนอความคิดเห็นหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะและของเสีย

 • สานตอโครงการคัดแยกขยะท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานภายในของบริษัทฯ อยางตอเน่ืองท่ัวท้ังกลุม

 • จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะกับชุมชน และสังคมเปนประจําทุกป   

 • ไมมีขอรองเรียนจากชุมชน และสังคม อันเนื่องมาจากการจัดการขยะและของเสียจากโรงพยาบาล พรอมทั้งเปน 

แบบอยางท่ีดีใหสังคมและชุมชน 
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 แนวทางบร�หารจัดการ                                    

 บริษัทฯ ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลัก 4Rs ( Right, Reduce, Reuse, Recycle) มา

ประยุกตใชในการจัดการขยะและของเสียภายในโรงพยาบาล เพ่ือมุงสูความเปนโรงพยาบาลสีเขียว ( Green Hospital & Zero 

Waste) และมุงเนนการมีสวนรวมของพนักงานท่ัวท้ังองคกร 

 Right  =  การท้ิงขยะใหถูกตองตามประเภทของขยะ 

 Reduce = การลดปริมาณขยะ

 Reuse  = การนําส่ิงของกลับมาใชใหม

 Recycle  = การนําขยะบางประเภทมารีไซเคิล เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือนําไปจําหนายใหกับผูรับซ้ือ

 ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2564 บริษัทฯ มีปริมาณขยะรวม 754,439 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน 39.4% เม่ือเทียบกับป 2563 จากการท่ีบริษัทฯ ได 

ใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยติดเช้ือ COVID-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยสวนใหญเปนขยะท่ัวไปจํานวน 485,724 กิโลกรัม 

คิดเปนสัดสวน 64% รองลงมาเปนขยะติดเช้ือ 197,917 กิโลกรัม คิดเปนสัดสวน 26% ปริมาณขยะ 9.3 กิโลกรัมตอวันนอนผูปวยใน 

ลดลง 1% เม่ือเทียบกับปกอน มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 3 จากการกําจัดขยะท่ัวไป 631,792 กิโลกรัม

คารบอนไดออกไซคเทียบเทาตอป 

 บริษัทฯ ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะจากชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ปร�มาณของขยะแต�ละประเภท ป� 2564

ปีริ
ิมูา

ข้ย
ะ 

กิ
ลก

ริัมู

ขยะทั่วไป/ขยะมูลฝอย

485,724

197,917

60,792

10,006

ขยะติดเชื้อ ขยะร�ไซเคิล ขยะอันตราย

64% 26%

8%
1%
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โครงการคัดแยกขยะ

ก�รบริห�รจัดก�รขยะ หน�วย 2561 2562 2563 2564

ปริมาณขยะท่ัวไป กิโลกรัม 433,631 464,552 419,782 485,725

ปริมาณขยะติดเช้ือ กิโลกรัม 64,451 66,104 69,704 197,917

ปริมาณขยะรีไซเคิล กิโลกรัม 55,437 55,437 43,149 60,792

ปริมณขยะอันตราย กิโลกรัม 7,796 9,009 8,366 10,006

ปริม�ณขยะรวม กิโลกรัม 561,314 559,461 541,001 754,439

ปริมาณขยะตอวันนอนผูปวยใน

(Waste Intensity)

กิโลกรัมตอวันนอน

ผูปวยใน

8.8 9.3 9.4 9.3

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 3-

การจัดการขยะท่ัวไป (CO2 Emission Scope 3-

Waste Management)

กิโลกรัม

คารบอนไดออกไซด

เทียบเทาตอป

(kgCO2e)

563,720 603,918 545,730 631,792



• 66 •

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

วัตถุประสงค�โครงการ

 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะลดปริมาณขยะและของเสียจากการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล ลดผลกระทบตอระบบนิเวศอยาง 

ตอเน่ือง บริษัทฯ จึงสานตอโครงการคัดแยกขยะ (Waste Separation Project) โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) และหลัก 4Rs ( Right, Reduce, Reuse, Recycle) มาปรับใช เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและการตระหนักรูใหพนักงาน

ในการคัดแยกขยะและนําขยะบางประเภทกลับมาใชใหมในทุกกิจกรรม พรอมทั้งชี้ใหเห็นประโยชนของการคัดแยกขยะ 

(ไดชวยรักษาส่ิงแวดลอม ชวยลดปริมาณขยะ ชวยประหยัดงบประมาณในกําจัดขยะ ชวยเพ่ิมรายไดจากการขายขยะ ) โดยมี

ชวงระยะเวลาดําเนินการตลอดท้ังป   พรอมท้ังมอบหมายให คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เปนผูรับผิดชอบโครงการ

ว�ธีการดําเนินการ

 • จัดเตรียมถังขยะแตละประเภท  (ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป ขยะเศษอาหาร ) ไวตามจุดตางๆ    

  ของโรงพยาบาลอยางท่ัวถึง

 • จัดทําปายและโปสเตอรใหความรูเก่ียวกับขยะแตละประเภท การคัดแยกขยะ และประโยชนของการคัดแยกขยะไว 

  ตามจุดตางๆ เชน จุดวางถังขยะ หองน้ํา

 • จัดทําโปสเตอรแสดงขอมูลปริมาณขยะแตละประเภท คาใชจายในการกําจัดขยะ และรายไดจากการขายขยะ                  

  แบบรายเดือน และติดไว ณ จุดตอกบัตรของพนักงาน

 • รณรงคลดการใชถุงพลาสติก โดยเร่ิมตนจากการรณรงคใหพนักงานใชถุงผา ลดการแจกถุงยาพลาสติกใหกับคนไข

 • รณรงคลดการใชขวดน้ําพลาสติก และหลอดดูดน้ําพลาสติกภายในโรงพยาบาล ดวยการสงเสริมใหพนักงานทุกคน  

  นําแกวน้ําด่ืมสวนตัวมาใช และไดรับสวนลดจากรานขายเคร่ืองด่ืมของโรงพยาบาล หากพนักงานนําแกวสวนตัวมาใช 

  งดการแจกขวดน้ําด่ืมในการประชุมภายใน เปนตน

 • รณรงคลดการใชกลองโฟม  ดวยการสงเสริมใหพนักงานทุกคนนําภาชนะใสอาหารสวนตัวมาใช

ผลสําเร็จของโครงการ

 ในป 2564 อัตราการท้ิงขยะถูกประเภทของพนักงาน 99% เปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว (>90%) แสดงใหเห็นถึงความ

รวมมือรวมใจของพนักงานในความพยายามท่ีจะลดปริมาณขยะและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง
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      2. การบร�หารจัดการนํ้า และการบําบัดนํ้าเสีย  

 นโยบาย

 ทรัพยากรน้ํา ถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการดําเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาล และเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการใชทรัพยากรน้ําอยาง 

มีประสิทธิภาพและรูคุณคา  จึงไดมีการกําหนดเปาหมายและ 

นโยบายในการบริหารจัดการนํ้าภายในองคกรอยางมีระบบ

และเปนไปตามมาตรฐานดานการจัดการสิ ่งแวดลอม, 

มาตรฐาน HA (The Healthcare Accreditation Institute), 

มาตรฐาน JCI (Joint Commission International),  ประกาศ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนด 

มาตรฐานระบายน้ําท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดให คณะกรรมการ 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและแผนก

ชางซอมบํารุง เปนผูรับผิดชอบใหดําเนินงาน ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผนงานการจัดการบริหารนํ้า 

และการบําบัด น้ําเสียท่ีวางไว

 โรงพยาบาลในกลุม มีระบบการบําบัดนํ้าเสียเพื่อ 

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย ใหอยู ในเกณฑมาตรฐานของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กอนปลอยสูทอระบายน้ํา 

สาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่ผานการบําบัด 

แลวเปนประจํา ซ่ึงคาพารามิเตอรตางๆ ท่ีตรวจวัดมีคาอยู 

ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด พรอมทั้งมอบหมายใหแผนก 

ชางซอมบํารุงจัดทําแผนระบบนํ้าสะอาด ตรวจสอบความ 

พรอมใชและการวางแผนบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ของ

ระบบนํ้าอยางสมํ่าเสมอ และมีการสํารองอุปกรณที่สําคัญ 

ของระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใหมีความพรอมในการใชงานได 

ตลอดเวลา ซ่ึงถือเปนการปองกันความเส่ียงเชิงรุก

 บริษัทฯ ผานการตรวจสอบประจําปจากสํานักงาน 

งานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานประกันสังคมตามเง่ือนไข

สมาชิกของสถานพยาบาลในสังกัดสํานักงานฯ ทุกปตลอดมา 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย 

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดไดมาตรฐาน

ปลอดภัยกอนปลอยสูสาธารณะ โดยนํ้าบางสวนจากระบบ 

RO จะถูกนํามาใชรดน้ําตนไมและทําความสะอาดลานจอดรถ

 เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 

กรณีแหลงนํ้ามีการปนเปอน กรณีระบบสั่งจายนํ้าประปา 

หลักขัดของหรือหยุดชะงัก บริษัทฯ ไดจัดใหมีถังเก็บนํ้า 

สํารองภายในองคกรอยางเพียงพอ และจัดเตรียมแหลงนํ้า 

สํารองจากภายนอก เพ่ือใหสามารถสํารองน้ําเพ่ือการอุปโภค

และบริโภคภายในองคกรภายใน 30 นาที พรอมทั้งมีการ

ฝกซอมตามแผนรับมือกับภาวะฉุกเฉินทุกไตรมาส

 เป�าหมาย 

 บริษัทฯ มีความมุงม่ันและความพยายามท่ีจะบริหาร

จัดการการใชนํ้าภายในองคกรอยางรูคุณคาและเกิดประโยชน

สูงสุด บริษัทฯ ต้ังเปาหมายลดปริมาณการใชน้ําอยางตอเน่ือง 

โดยมีปริมาณการใชนํ้าไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตรตอวันนอน 

ผูปวย โดยใชป 2562 เปนปฐาน และต้ังเปาหมายระยะยาว 

โดยมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวม เพ่ือนําไปสูการปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมในการใชน้ํา ดังน้ี

 • พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการใช

ทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกในการใชนํ้า 

เพื่ออุปโภคและบริโภคอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชนํ้าทั้งในโรงพยาบาล 

และท่ีบาน เพ่ือชวยลดปริมาณการใชน้ํา ลดปริมาณน้ําเสีย 

และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

 • นําเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรืออุปกรณหรือ

องคความรูใหมๆ มาปรับใชอยางตอเนื่อง เพื่อชวยลด 

ปริมาณการใชน้ํา พรอมท้ังสนับสนุนใหพนักงานเสนอความ

คิดเห็นหรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหาร 

จัดการน้ําและน้ําเสีย

 • จัดกิจกรรมและโครงการประหยัดน้ําในโรงพยาบาล

อยางตอเน่ือง พรอมท้ังมีการติดตามประเมินผลเปนประจํา

ทุกป 
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 • ไมมีขอรองเรียนจากชุมชน สังคม และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ อันเน่ืองมาจากการบริหารจัดการน้ํา และน้ําเสีย 

จากโรงพยาบาล 

 แนวทางบร�หารจัดการ

 บริษัทฯ ไดนําหลัก 3Rs มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชนํ ้าอยางรู คุณคาและยั ่งยืน ดวยการลดปริมาณ 

การใชน้ํา (Reduce) และการนําน้ําท่ีไดรับการบําบัดบางสวน 

กลับมาใชใหม (Reuse & Recycle) มีการวางระบบการบริหาร 

จัดการน้ําและนําเอาเทคโนโลยีหรืออุปกรณมาใชในกระบวน 

การบริหารจัดการนํ้า  มีการตรวจสอบความพรอมของ 

อุปกรณตางๆ ของระบบการจัดการนํ้าและระบบบําบัดนํ้า 

เสียเปนประจํา พรอมท้ังสงเสริมใหพนักงานและผูใชบริการ

มีสวนรวมในการใชนํ้าอยางรูคุณคา ผานการสื่อสารทาง 

ชองทางตางๆ

ผลการดําเนินงาน

 ในป 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใชน้ํารวม 79,993 

ลูกบาศกเมตร เพิ่มขึ้น 9.8% จากป 2563 สอดคลองกับ 

ปริมาณคนไขท่ีเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ COVID-19 ในขณะ

ท่ีปริมาณการใชน้ําตอวันนอนผูปวยอยูท่ี 0.98 ลูกบาศกเมตร 

ลดลง 22.8% เม่ือเทียบกับปกอน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิ 

ภาพในการบริหารจัดการนํ้าที่ดี มีปริมาณนํ้าเสีย 56,718 

ลูกบาศกเมตร เพ่ิมข้ึน 4.3% ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัด 

กอนปลอยสูสาธารณะ 44,441 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณการ 

ปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 จากการบําบัดนํ้าเสีย 

2,141 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซคเทียบเทาตอป 

 บริษัทฯ ไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

น้ําจากชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ก�รบริห�รจัดก�รนำ� หน�วย 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการใชน้ําประปา ลูกบาศกเมตร NA 89,360 72,850 79,993

ปริมาณน้ําเสีย ลูกบาศกเมตร 68,357 54,685 54,348 56,718

ปริมาณน้ําเสียท่ีไดการบําบัด ลูกบาศกเมตร 44,787 44,260 44,959 44,441

ปริมาณการใชน้ําประปาตอวันนอนผูปวยใน

(Water Intensity)

ลูกบาศกเมตรตอ

วันนอนผูปวยใน

NA 1.38 1.27 0.98

ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด กิโลกรัมบีโอดี

(kg BOD)

401 316 215 340

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 3-

การบําบัดน้ําเสีย (CO2 Emission Scope 3-

Wastewater Management)

กิโลกรัม

คารบอนไดออกไซด

เทียบเทาตอป

(kgCO2e)

2,527 1,991 1,353 2,141

 ข�อร�องเร�ยน

 บริษัท ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา

จากชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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แบบ 56-1 One Report

โครงการใช�นํ้าอย�างรู�คุณค�า

 วัตถุประสงค�โครงการ

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นและพยายามที่จะลดปริมาณการใชนํ้าจากการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล และสงเสริมการใชนํ้า 

อยางรูคุณคา เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงจัดใหมีโครงการเปลี่ยนหัวกอกนํ้าภายในโรงพยาบาลเปนหัวกอกนํ้า 

เซ็นเซอรท่ัวท้ังองคกร โดยมอบหมายให แผนกชางซอมบํารุง เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

รณรงคการใชน้ําอยางรูคุณคา ลดการส้ินเปลือง และลดการสัมผัส โดยการใชหัวกอกน้ําเซ็นเซอร

 ว�ธีการดําเนินการ

 บริษัทฯ ดําเนินการเปล่ียนไปใชหัวกอกเซนเซอรประหยัดน้ําในหองน้ํา และจุดตางๆภายในโรงพยาบาล พรอมท้ังจัด

ทําสติกเกอรและโปสเตอรประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชน้ําอยางรูคุณคาไวตามจุดตางๆ ของโรงพยาบาลอยางท่ัวถึง

 ผลสําเร็จของโครงการ

 บริษัทฯ ดําเนินการเปลี่ยนหัวกอกเซนเซอรประหยัดนํ้าในหองนํ้า และจุดตางๆ ภายในโรงพยาบาลไดครบตาม 

เปาหมายท่ีวางไว  นําไปสูการลดปริมาณการใชน้ําตอวันนอนผูปวยใน (Water Intensity)
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    3.การบร�หารจัดการพลังงาน (ไฟฟ�า)   

       

 นโยบาย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการใชพลังงาน 

อยางรูคุณคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อชวยลดผล 

กระทบจากภาวะโลกรอนและการเปลี ่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศจากการบริโภคพลังงานขององคกรทั้งทางตรง 

และทางออม บริษัทฯ จึงไดมีการกําหนดเปาหมายและ 

นโยบายในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาอยางมีระบบ 

และเปนไปตามมาตรฐานดานการจัดการสิ ่งแวดลอม, 

มาตรฐาน HA (The Healthcare Accreditation Institute), 

มาตรฐาน JCI (Joint Commission International),  พระราช

บัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบ

คุม  พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552) สําหรับอาคารควบคุม  

ขอกําหนดและกฏหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 บริษัทฯ มอบหมายให แผนกชางซอมบํารุง ตรวจสอบ 

ความพรอมใชของอุปกรณและเครื่องมือระบบไฟฟาอยาง 

สม่ําเสมอ มีการสํารองอุปกรณท่ีสําคัญของระบบไฟฟา เพ่ือ 

ใหมีความพรอมในการใชงานไดตลอดเวลา พรอมท้ังกําหนด 

ใหมีการทําแผนบํารุงรักษาเครื ่องมือและอุปกรณตางๆ 

ที่เกี ่ยวของตามมาตรฐานที่กําหนด หรือตามคําแนะนํา 

ของผูผลิต รวมถึงมีการประเมินระดับความเส่ียงและทบทวน 

อุบัติการณท่ีผานมาอยางสม่ําเสมอ 

 เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 

กรณีเกิดเหตุขัดของหรือลมเหลวของแหลงพลังงานไฟฟา 

ปรกติ บริษัทฯ จัดใหมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองภายในองคกร

ท่ีสามารถสํารองกระแสไฟฟาสําหรับการใชงานใน หนวยงาน 

สําคัญๆ (Cath Lab, ICU, CCU, NICU, หองผาตัด, หองคลอด,

หองพักฟน, หองฉุกเฉิน, หองพักผูปวย, หอง Lab, หอง 

X-Ray, หองจายยาและคลังยา) ระบบปรับอากาศ และระบบ 

แสงสวางทั่วทั้งองคกรภายในเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังมีการทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานภายนอก 

เพ่ือทําการสํารองเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองเขามา พรอมท้ัง

มีการฝกซอมตามแผนรับมือกับภาวะฉุกเฉินทุกไตรมาส

 เพื่อแสดงเจตจํานงคและความมุงมั่นในการดําเนิน 

การดานการอนุรักษพลังงาน บริษัทฯ กําหนดนโยบายอนุรักษ 

พลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานดานพลังงาน 

และสงเสริมการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด 

ประโยชนสูงสุด ดังตอไปน้ี  

 • ดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

อยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวน

หน่ึงของการดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมาย

และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

 • ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากร 

พลังงานของบริษัทฯอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ 

เทคโนโลยีท่ีใช และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี

 • กําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงาน  

และส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง

 • บริษัทฯ ถือวา การอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ท่ีจะให

ความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ติดตาม 

ตรวจสอบ และรายงานตอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

 • ใหการสนับสนุนที่จําเปน รวมทั้งทรัพยากรดาน 

บุคลากร ดานงบประมาณ เวลาในการทํางาน การฝกอบรม 

และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน

ดานพลังงาน

 • ผูบริหารและคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนิน 

งานดานพลังงานทุกป

 เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของ 

บริษัทฯ เปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทฯ จึงไดแตงต้ัง คณะทํางานดานพลังงาน ซ่ึงประกอบ

ไปดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆ เพ่ือรวมประสานงานการ 

ทํางานดานการอนุรักษพลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม 

นโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมทั้งแตงตั้งคณะผู 

ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยกําหนด

ใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมิน 

วิธีการจัดการพลังงานภายในองคกรใหเปนไปตามกฏกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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 ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน 
 ด�านพลังงาน มีดังนี้   

 •  ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบาย

อนุรักษพลังงานของบริษัทฯ 

 • ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงาน 

และวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดอบรมหรือกิจกรรมดาน 

การอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนวยงาน

 • ควบคุม ดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ 

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการรวบรวมขอมูลการ

ใชพลังงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และตรวจสอบผลการ

จัดการพลังงานของแตละหนวยงาน

 • รายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้งรวบรวมขอ 

เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหกับ 

ผูบริหารไดรับทราบ

 • ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการ 

พลังงานอยางสม่ําเสมอ 

 เป�าหมาย  

 จากนโยบายและความมุงมั่นในการบริหารจัดการ 

พลังงานในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพและรูคุณคา                     

บริษัทฯ ตั้งเปาหมายลดการใชปริมาณไฟฟาอยางตอเนื่อง 

ใหมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 65 กิโลวัตต-

ช่ัวโมงตอวันนอนผูปวย โดยใชป 2561 เปนปฐาน และต้ัง 

เปาหมายระยะยาว โดยมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวม เพ่ือนํา 

ไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชพลังงาน ดังน้ี

 • พนักงานตระหนักถึงการใชพลังงานอยางรูคุณคา

อยางเปนรูปธรรม มีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมในการ 

ประหยัดการใชพลังงานท้ังในโรงพยาบาลและท่ีบาน 

 • พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ

พลังงาน 

 • นําเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรืออุปกรณหรือ

องคความรูใหมๆ  มาปรับใชอยางตอเน่ือง เพ่ือชวย ลดการใช 

พลังงาน พรอมทั้งสนับสนุนใหพนักงานเสนอความคิดเห็น 

หรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน

 • จัดกิจกรรมและโครงการประหยัดพลังงานอยาง 

ตอเน่ือง พรอมท้ังมีการติดตามประเมินผลเปนประจําทุกป 

 • ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการพลังงาน

จากชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 แนวทางบร�หารจัดการ       

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานไฟฟา และ 

รณรงคการใชพลังงานไฟฟาอยางรูคุณคา บริษัทฯ ไดทําการ 

ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ อยาง 

สมํ ่าเสมอ รวมทั้งดําเนินการเปลี ่ยนไปใชอุปกรณชวย

ประหยัดการใชพลังงานไฟฟา เชน เปล่ียนหลอดฟลูออเรส 

เซนต T8 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต การติดต้ังระบบ 

VSD เพ่ือความเร็วรอบพัดลม AHU แทนการปรับรอบดวยพูเล 

(Pulley) นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมีการรณรงคการอนุรักษพลัง

งานและสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานอยาง

ตอเน่ืองทุกป                  

 สําหรับป 2565 บริษัทฯ วางแผนการดําเนินการตาม

นโยบายการอนุร ักษพลังงานตอเนื ่องจากปที ่ผ านมา  

ดวยการเปลี ่ยนหลอดไฟ LED เพิ ่มเติม และปรับปรุง 

ประสิทธิภาพแอรรุนเกาใหเปนระบบอินเวอรเตอร รวมถึง 

การสรางจิตสํานึกใหพนักงานมีสวนรวมในการประหยัดพลัง

งานอยางตอเน่ืองผานกิจกรรมและการอบรมใหความรู                                               

ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใชไฟฟารวม 

4,181,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 5.7% จากป 2563 

จากการที่บริษัทฯ ไดใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยติดเชื้อ 

COVID-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก ในขณะท่ีปริมาณการใชไฟฟา 

ตอวันนอนผูปวยอยูท่ี 51.4 กิโลวัตต-ช่ัวโมง ลดลง 25.3% 

เมื่อเทียบกับปกอน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ 

บริหารจัดการไฟฟาท่ีดี 

 บริษัทฯ ไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ไฟฟาจากชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งยังไดรับ 

การผอนผันการสงรายงานการใชพลังงานไฟฟาในป 2564 

จากการใชพลังงานไฟฟาตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด  

เรื่องการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบคุม จากกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (การปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 แกไข 

เพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และไดรับการผอนผันตอเนื่องในป 

2565     
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โครงการรณรงค�ประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค�โครงการ

 บริษัทฯ มีความมุงม่ันและพยายามท่ีจะลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล และสงเสริม

การใชพลังงานไฟฟาอยางรูคุณคา เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงจัดใหมีโครงการรณรงคประหยัดพลังงานใหกับ 

พนักงานท่ัวท้ังองคกรอยางตอเน่ือง ผานกิจกรรม PCI & FMS Festival Week ประจําป การแจกสติกเกอรอนุรักษพลังงาน 

การรณรงคใชบันไดแทนการใชลิฟท และการใหความรูดานการอนุรักษพลังงานผานการสื่อสารทางชองทางตางๆ เชน 

การจัดบอรดประชาสัมพันธ อีเมล เสียงตามสาย โดยมอบหมายให แผนกชางซอมบํารุง เปนผูรับผิดชอบโครงการ  

ก�รบริห�รจัดก�รพลังง�นไ � หน�วย 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการใชไฟฟา กิโลวัตต-ช่ัวโมง 4,245,000 4,183,000 3,953,879 4,181,000

ปริมาณการใชไฟฟาตอวันนอนผูปวยใน

(Energy Intensity)

กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอ

วันนอนผูปวยใน

66.4 64.7 68.8 51.4

กิจกรรมแจกสต๊ิกเกอรอนุรักษพลังงานใหพนักงานเพ่ือสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน
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โปสเตอรและบอรดประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน-ลดการใชพลังงานโดยการข้ึน-ลงบันไดแทนการใชลิฟต 

และปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศา

ว�ธีการดําเนินการ

 • เผยแพรความรูเก่ียวกับแนวทางประหยัดพลังงานและลดการใชพลังงานท่ีสามารถทําไดงายและสามารถทําไดทันที 

ผานชองทางส่ือสารตางๆภายในองคกร เชน โปสเตอร อีเมล เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธพนักงาน

 • แจกสติกเกอรรณรงคประหยัดพลังงานใหพนักงานทุกระดับ พรอมท้ังติดสติกเกอรเหลาน้ีในจุดตางๆ ของโรงพยาบาล 

เชน ลิฟทโดยสาร 

 • รณรงคใหพนักงานและผูใชบริการใชบันไดแทนการใชลิฟท เพ่ือลดการใชพลังงาน ดวยการติดโปสเตอรและสติกเกอร 

ประชาสัมพันธในบริเวณลิฟทและบันได 

ผลสําเร็จของโครงการ

 พนักงานมีความตระหนักรูถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟา เพ่ือชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

โดยนําเอาความรูและแนวปฏิบัติจากการส่ือสารภายในผานชองทางตางๆมาปฏิบัติใชอยางเปนรูปธรรม 
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
 กลุมโรงพยาบาลจุฬารัตนมุงเนนการเติบโตที่ยั่งยืน ควบคูกับคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม โดยใชความสามารถหลักใน 

เปนผูใหบริการดานสุขภาพ สงเสริมความแข็งแรงใหกับชุมชน ดวยการใหความรูดานสุขภาพ เพ่ือปองกันการเกิดโรคและลด

การเขารับการรักษาโรคที่สามารถปองกันได เพื่อลดภาระคาใชจายใหกับครัวเรือนรวมถึงลดการใชงบประมาณของประเทศ 

และเนื่องจากบริษัทเปนผูดําเนินการธุรกิจบริการ บุคลากรทุกคนถือหัวใจสําคัญในการสรางความเชื่อมั่น และความประทับ 

ใจใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย บริษัทจึงใหความสําคัญของคุณภาพความเปนอยู สภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากร 

เพราะเชื่อมั่นหากบุคลากรไดรับการดูแลเปนอยางดีแลว จะสงตอความรูสึกดีและการบริการที่นาประทับใจแกผูรับบริการ  

นําพาใหบริษัทกาวสูการเติบโตอยางย่ังยืน

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับการจัดการความยั่งยืนด�านสังคม

 • นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน นโยบายฉบับเต็มในเว็บไซตบริษัท 

 ผลการดําเนินงานด�านบุคลากร ป� 2564 

ภาพรวมด�านการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล

 บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) มีจํานวนพนักงานประจํา ท้ังหมด 3,871 คน

เพศชายคน
613

เพศหญิงคน
3,258

พนักงานอายุ 18-30 ป�

พนักงานอายุ 31-40 ป�

พนักงานอายุ 41-50 ป�

พนักงานอายุ 51-60 ป�

1,970 คน

1,098 คน

572 คน

227 คน

สัดส�วนอายุ

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต�อคนต�อป�

อัตราการลาออก 
าคาเ ล่ยขอ อต า รรม

ข�อพ�พาท
ทางด�านแรงงาน

20%

0

8.5 ชั่วโมง
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การจ�ายค�าตอบแทน

 บริษัทไดมีการกําหนดหลักเกณฑดานคาตอบแทนที่ 

ชัดเจน สําหรับผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหสอดคลองกับ 

ผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยบริษัท 

มีการพิจารณาจายคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม 

เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน และเปนไปตามกฎหมาย มี

มาตรฐานและสามารถแขงข ันไดภายในอุตสาหกรรม 

โดยยึดเกณฑการพิจารณา 3Ps ไดแก 

1. Position การบริหารคาตอบแทนตาม ตําแหนงงาน 

และหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับตลาดแรงงาน 

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

2. Personal การบริหารคาตอบแทนตามความ 

สามารถเฉพาะตัวของพนักงาน โดยพิจารณาจากความรู 

ความสามารถที่กอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานใหกับ

บริษัท

3. Performance การบริหารคาตอบแทนตามผลของ 

งานท่ีสําเร็จเปาหมาย โดยจะเปนปจจัยในการพิจารณาการ

จายคาตอบแทนพิเศษ เชน โบนัสประจําป หรือ เงินจูงใจ 

(Incentive) 

 สําหรับในป 2564 ท่ีผานมา ถือเปนปท่ีคอนขางหนัก

สําหรับบุคลากรทางการแพทย ในการทํางานดูแลผูปวยติด 

เช้ือโควิด 19 บริษัทไมไดน่ิงนอนใจในการพิจารณาคาตอบ 

แทนพิเศษ และจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ท่ีอํานวยความสะดวก 

ใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดปฏิบัติงานอยางสะดวก 

และปลอดภัย

 การมีสภาพแวดล�อมในการทํางานที่ดี

 บริษัทไดใหความสําคัญกับความสุขในการทํางานของ 

บุคลากร เพราะบริษัทเช่ือม่ันวาการทํางานอยางมีความสุข

จะสงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรดีขึ้น และนํามาซึ่ง 

บรรยากาศในการทํางานท่ีดี มีการประสานงานท่ีราบร่ืนและ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดมีการจัดสภาพแวดลอม

ในการทํางานท่ีเหมาะสม ตามหลักอาชีวอนามัย และมีการ

ตรวจสอบสภาพส่ิงแวดลอมในการทําอยางเปนประจํา โดย

แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 

ในชวงป 2564 ท่ีผานมา มีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 

เพ่ือลดความเส่ียงและปองกันการติดเช้ือเพ่ือใหบุคลากรดาน 

หนาทํางานหนักนอยลง ทางบริษัทไดมีนโยบายใหหนวยงาน 

ท่ีไมเก่ียวของกับการใหบริการสามารถปฏิบัติงานจาก บานได 

(Work from Home – WFH) และจัดหาอุปกรณปองกันการ 

ติดเช้ือใหกับพนักงานอยางเพียงพอและท่ัวถึง พรอมสนับสนุน

กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานภายในบริษัท

ดวยกิจกรรมตางๆระบบออนไลน เพ่ือสรางการส่ือสารและ

ดูแลอยางตอเน่ือง
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3.4.2 ผลการดําเนินงานด�านสังคม ป� 2564

 เนื่องดวยในป 2564 ที่ผานมา ตลอดทั้งปไดเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การ 

สงเสริมคุณภาพชีวิต ดวยการใหความรูดานสุขภาพตามชุมชนและสถานประกอบการตางๆ ตองระงับการดําเนินการไป เพ่ือ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของทางภาครัฐ และเพื่อลดการติดเชื ้อ แตดวยความมุงมั ่นในการเผยแพรความรูและเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ บริษัทจึงเพ่ิมชองทางการเผยแพรความรูทางส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เพ่ือใหประชาชน 

ในพ้ืนท่ีใกลเคียงในชุมชนไดรับความรูเร่ืองสุขภาพอยางตอเน่ือง และเพ่ือขยายผลกระทบเชิงบวกดานการใหความรูสงเสริม

สุขภาพ ไปในประชาชนกลุมใหญข้ึน 
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 นอกจากนี้กลุมโรงพยาบาลจุฬารัตน ยังไดชวยเหลือสังคมในชวงภาวะโควิด 19 ดวยการเขารวมกับภาครัฐบาลและ 

พันธมิตรเอกชนในโครงการตางๆดังน้ี

การค�นหาเชื้อไวรัสโคว�ด 19

 ตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด 19 ดวยวิธี RT-PCR โดยไมมีคาใชจายสําหรับผูมีอาการหรือมีความเส่ียงใกลชิดกับผูปวยติด 

เช้ือ 

การรักษาผู�ป�วยติดเชื้อไวรัสโคว�ด 19

 รับผูปวยติดเช้ือไวรักษาในโรงพยาบาล โดยไมมีคาใชจายตามเง่ือนไขของภาครัฐ และรวมกับผูประกอบการโรงแรมท่ี 

ไดรับผลกระทบจากการทองเท่ียว เปดใหบริการ Hospitel รักษาผูปวยติดเช้ือท่ีไมมีอาการรุนแรง โดยมีแพทยและพยาบาลดูแล 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 รวมกอตั ้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู ปวยติดเชื ้อโควิด 19 เขาเกณฑผู ปวยสีเหลือง และสีสม โดยเปน 

ความรวมมือกันในภาคเอกชน ประกอบดวย 3 องคกรหลัก ไดแก กลุมโรงพยาบาลจุฬารัตน เครือเจริญโภคภัณฑ และ บริษัท 

ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ใหบริการดูแลผูปวยโควิด 19 ดวยบุคลกรและอุปกรณทางการแพทยท่ีครบครัน 

ในการใหบริการผูปวยท่ีตองการการดูแลพิเศษ (Intensive Care Unit -I.C.U.) จํานวน 600 เตียง ภายใตอาคารสถานท่ีท่ีถูก 

ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผูปวยติดเช้ือทางเดินหายใจ และระบบรักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัย ทําใหการดูแลผูปวยเปน 

ไปอยางปลอดภัย

การป�องกันการติดเชื้อไวรัสโคว�ด 19

 รวมเปนหนึ่งกําลังในการออกหนวยฉีดวัคซีนใหกับประชาชนทั่วไปและผูประกันตนเพื่อใหการระบาดของเชื้อไวรัสยุติ

ลงอยางเร็วท่ีสุด ในป 2564 กลุมโรงพยาบาลจุฬารัตนไดกระจายกําลังในหลายสาขาของโรงพยาบาลเขารวมในการฉีดวัคซีน

ตามจุดตางๆรวมมากกวา 12 จุด ซึ่งถือเปนหนึ่งภารกิจที่กลุมโรงพยาบาลจุฬารัตนและบุคลากรทางแพทยที่ไดเขารวม 

ต้ังใจชวยเหลือสังคม เพ่ือจะไดเห็นประชาชนชาวไทยไดกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติ

สามารถติดตามความรูดานสุขภาพ ผานทางออนไลนไดทาง

 • https://www.youtube.com/user/chularatgroup

 • https://www.youtube.com/c/โรงพยาบาลจุฬารัตน9แอรพอรต

 • https://www.youtube.com/channel/UCBEyYBIABj3MvyCqHFVTfGQ

 • https://www.facebook.com/chularat3

 • https://www.facebook.com/ch9airport

 • https://www.facebook.com/chularat11inter

 • https://www.facebook.com/RuampatChachoengsaohospital/
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การค�นหาเชื้อไวรัสโคว�ด 19
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การรักษาผู�ป�วยติดเชื้อไวรัสโคว�ด 19
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การป�องกันการติดเชื้อไวรัสโคว�ด 19

ฉีดวัคซีน อบจ สมุทรปราการ

ฉีดวัคซีนร�วมกับประกันสังคม เซ็นทรัล พระราม 3
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การป�องกันการติดเชื้อไวรัสโคว�ด 19

ฉีดวัคซีนร�วมกับประกันสังคม ตลาดนัดเรนโบว�

ฉีดวัคซีนร�วมกับประกันสังคม ธ.กสิกรไทย
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การป�องกันการติดเชื้อไวรัสโคว�ด 19

ฉีดวัคซีนร�วมกับประกันสังคม 
นิคมอ�ตสาหกรรมเจโม



ฉีดวัคซีนให�กับผู�ประกันตนมาตรา ม.33 ร�วมกับสํานักงานประกันสังคม



• 84 •

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

การป�องกันการติดเชื้อไวรัสโคว�ด 19
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สรุปผลการดําเนินงานด�านความยั่งยืนของกลุ�มโรงพยาบาลจ�ฬารัตน�  ป� 2564

3,258 คน

มิติเศร กิ  

มิติสังคม

11,999,454,339 
ล�านบาท

4,204,071,701
ล�านบาท

ร�ยได้

3,871

ก ไร

52 %
อัตร�ก�ร
จ��ยป�นผล 

20.85 %
อัตร�ก�รล�ออก 

คะแนน C  co e 4 ด�ว 
(ต�อเนื่องเปนปที่ 6)

95 %
อัตร�ก�รเข้�ประชุมของ
คณะกรรมก�รแต�ละท��น

754,429
กิโลกรัม

631,792 
กิโลกรัมคารบอน ดออก คเทียบเท�าต�อป�

ปริม�ณขยะและของเสีย

4,181,000
กิโลวัตต-ชั่วโมง

ปริม�ณก�รใช้
พลังง�นไ �

79,993 
ลกบาศกเมตร 

ปริม�ณก�รใช้น  

ปริม�ณก�รปล�อยก� เรอนกระจก 
ขอบเขตที่ 3 จ�กก�รก จัดขยะทั่วไป

2,141
กิโลกรัมคารบอน ดออก ค

เทียบเท�าต�อป�

ปริม�ณก�รปล�อยก� เรอนกระจก
ขอบเขตที่ 3 จ�กก�รบ บัดน เสีย

0 ข้อร้องเร�ยน
เกี่ยวกับก�รก กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี

0 ข้อร้องเร�ยน
ด้�นสิงแวดล้อม

จ นวนพนักง�น

0
9.3 
กิโลกรัม

ปริม�ณขยะต�อ
วันนอนผู้ป�วยใน

51.4 
กิโลวัตต-ชั่วโมง

ปริม�ณก�รใช้พลังง�นไ �
ต�อวันนอนผู้ป�วยใน

0.98
ลกบาศกเมตร

ปริม�ณก�รใช้น
ต�อวันนอนผู้ป�วยใน

ข้อร้องเร�ยน
จ�กชุมชน

613 คน

มิติสิงแวดล�อม

คน


