
นโยบายการให้บริการทางการแพทย์และเง่ือนไขการใช้บริการ 

ผ่านระบบออนไลน์ 

วิสัยทัศ 

บริษทั  ธนบุรี เฮลทแ์คร์  กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  หรือ โรงพยาบาลธนบุรี เป็นโรงพยำบำลท่ีมีมำตรฐำนเฉพำะทำง

ชั้นแนวหนำ้ในระดบัสำกล ท่ีมีคุณภำพเป็นเลิศ ดว้ยนวตักรรมท่ีทนัสมยั เพ่ือควำมไวว้ำงใจ และพึงพอใจของผูรั้บบริกำร 

แนวทางด าเนินการ 

เพ่ือใหบ้รรลุถึงวสิยัทศัน์ดงักล่ ำว บริษทัฯ ไดมี้แนวทำงด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพฒันา
บุคลากรเพ่ือเข้าถึงมาตรฐานทีสู่งขึน้ทั้งระดบัประเทศและระดบัสากล 

 บริษทัฯ บริหำรจดักำรโรงพยำบำลฯใหมี้บริกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัมำตรฐำนสำกล โดยไดรั้บกำรรับรอง
มำตรฐำนสถำนพยำบำล (Hospital Accreditation: HA) จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน) เป็นกำรรับรองวำ่โรงพยำบำลฯ มีกำรจดัระบบงำนท่ีดี เอ้ือต่อกำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีคุณภำพและปลอดภยั 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีกำรด ำเนินกำรรักษำระดบัมำตรฐำนเพ่ือเป็นตน้แบบของกำรพฒันำโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทั
ฯ ใหมี้มำตรฐำนเดียวกนั 

 บริษทัฯ มีกลยทุธ์ท่ีจะมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย ์โดยพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำใน 5 ศูนยย์ุทธ์
ศำสตร์ ไดแ้ก่ (1) ศูนยร์ะบบประสำทและสมอง (2) ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ (3) ศูนยท์ำงเดินอำหำรและตบั (4) 
ศูนยห์วัใจ และ (5) ศูนยสู์ติ-นรีเวชกรรม ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด 

 บริษทัฯ จดัให้มีทีมท่ีปรึกษำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมถึงร่วม
สนบัสนุนกำรเขำ้ถึงมำตรฐำนสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนแก่โรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ น ำไปสู่กำรให้บริกำรท่ีมี
คุณภำพและมำตรฐำนเดียวกนั 

 บริษัทจดัให้มีกำรฝึกอบรมและให้ทุนเพ่ือพฒันำควำมรู้แก่บุคลำกรทั้ งดำ้นวิชำกำรและด้ำนกำรบริกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

2.      แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการให้บริการที่รวดเร็ ว 
แม่นย า และตรงต่อความต้องการและความจ าเป็นในการรักษา 

 บริษทัฯ พฒันำระบบบริกำรกำรจำ้งเหมำบริกำรทำงกำรแพทยใ์ห้แก่โรงพยำบำลรัฐในรูปแบบกำรให้บริกำรทั้ง
ระบบและกำรให้บริกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศ  (Excellent Center) ท ำให้ประชำชนมีโอกำสได้รับบริกำรแบบ
โรงพยำบำลเอกชนโดยช ำระตำมสิทธิท่ีมีเหมือนโรงพยำบำลรัฐทัว่ไป 

 บริษทัฯ มีนโยบำยเนน้กำรขยำยศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือให้ผูป่้วยสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรไดอ้ยำ่ง
ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ 
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 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรแสวงหำและพฒันำเทคโนโลยีท่ีทันสมยั  มุ่งเน้นนวตักรรมท่ีได้รับกำรยอมรับและ
รับรองในระดบัสำกล อำทิ เทคโนโลยีกำรสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบติักำร อุปกรณ์กำรแพทย์ เทคโนโลยีกำร
ฟ้ืนฟูผูป่้วย เป็นตน้ เพ่ือกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็ว แม่นย  ำ ตรงต่อควำมจ ำเป็นในกำรรักษำ และควำมตอ้งกำรของ
ผูรั้บบริกำร 

 บริษทัฯ มีแผนท่ีจะใหบ้ริกำรกำรดูแลสุขภำพผูสู้งอำยแุบบครบวงจร (Senior Living Complex) และพฒันำระบบ
กำรบริหำรจดักำรเพื่อใหบ้ริกำรท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร 

 บริษัทฯ มีระบบสนับสนุนบริกำรทำงกำรแพทยเ์พื่อดูแลผูป่้วยและผูต้ ้องกำรรับบริกำรท่ีบ้ำน  อำทิ กำรท ำ
กำยภำพบ ำบดั กำรเปล่ียนสำยยำงต่อท่อออกซิเจนและน ้ ำเกลือ รวมถึงกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือเพ่ือ
ป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคติดต่อและกำรให้บริกำรก ำจัดไรฝุ่ นส ำหรับผูป่้วยโรคภูมิแพ้ในบ้ำนและ
สถำนศึกษำ 

 บริษัทฯ พัฒนำเทคโนโลยีเครือข่ำยกำรดูแลผู ้ป่วยทำงไกล รวมถึงกลไกกำรปรึกษำ กำรติดตำมและกำร
ประเมินผลผูป่้วยภำยหลงัหรือระหว่ำงกำรรักษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจและลดเวลำในกำรเดินทำงมำรักษำ
ของผูป่้วยและญำติ 

3.      พฒันาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลศิทางวชิาการ และความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการรักษา 
รวมไปถึงการพฒันาจติบริการ (Service Mind) เพ่ือน าไปสู่ความไว้วางใจ และความมัน่ใจ และความสุขของผู้รับบริการ 

 ในปี พ.ศ. 2538 บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหำวทิยำลยัสยำมในกำรก่อตั้งคณะพยำบำลศำสตร์และ คณะแพทยศำสตร์ 
ซ่ึงจะสำมำรถผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีคุณภำพเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ และโรงพยำบำล
ในกลุ่มบริษทัฯ 

 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มำ บริษทัฯ ไดล้งนำมควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 
มหำวิทยำลยัเชียงรำย และมหำวิทยำลยักรุงเทพธนบุรี  เพ่ือผลิตบุคลำกรสำยสนับสนุนทำงกำรแพทย ์ได้แก่ 
พยำบำล ผูช่้วยพยำบำล และผูช่้วยดูแลผูสู้งอำย ุและมีแผนท่ีจะร่วมมือกบัสถำบนัศึกษำต่ำงๆ ผลิตบุคลำกรสำย
สนับสนุนทำงกำรแพทย์อ่ืนๆ ได้แก่ ผูช่้วยทันตแพทย์ ผูช่้วยนักเทคนิคกำรแพทย์ ผู ้ช่วยเภสัชกร เป็นต้น            
โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำกำรและมำตรฐำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำร
มหำชน) ซ่ึงเป็นสถำบันท่ีให้กำรรับรองควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ  และทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ โดยก ำหนดระดับ
สมรรถนะของบุคคลใหเ้ป็นมำตรฐำนสำกล 

 บริษัทฯ ได้จัดท ำระบบกำรอบรมจริยธรรมและเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงให้ทุน
บุคลำกรเพื่อพฒันำองคค์วำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

 โรงพยำบำลธนบุรีสำมำรถรักษำพยำบำลไดใ้นระดบัตติยภูมิ ซ่ึงครอบคลุมโรคและควำมซบัซอ้นท่ีสำมำรถรักษำ
ในวงกวำ้ง สำมำรถให้บริกำรรักษำโรคโดยแพทยเ์ฉพำะทำง  และมีกำรให้บริกำรศูนยค์วำมเป็นเลิศ (Excellent 
Center) เพ่ือกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ผูรั้บบริกำรมัน่ใจและไวว้ำงใจ โดยมุ่งขยำยระบบบริกำรศูนยค์วำมเป็น
เลิศไปยงัโรงพยำบำลในกลุ่มบริษทัฯ และพ้ืนท่ีท่ีมีควำมตอ้งกำรกำรรักษำพยำบำลของผูรั้บบริกำร 

 บริษทัฯ จดัฝึกอบรมพฒันำบุคลิกภำพ พฒันำจิตบริกำรของบุคลำกร และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำย
อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรในแผนกหรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรประเมินในระดบัสูง 
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4.      น าเสนอมติใิหม่ในการรักษาในราคาทีป่ระชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้ 

 บริษทัฯ ก ำหนดรำคำกำรรักษำพยำบำลในระดบักลำงโดยสำมำรถรักษำโรคท่ีมีควำมซับซ้อนไดเ้ม่ือเทียบกับ
โรงพยำบำลท่ีมีรำคำใกลเ้คียงกนัได ้ 

 บริษทัฯ มีโครงกำรพฒันำศูนยพ์กัฟ้ืนผูป่้วย (Step-Down Care) เพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีอยูใ่นช่วงพกัฟ้ืนหลงักำรผำ่ตดั 
หรืออยูใ่นช่วงบ ำบดัและตอ้งพกัรักษำท่ีโรงพยำบำลนำนกวำ่ 2 วนั โดยเนน้ให้ญำติเป็นผูดู้แลหรือส ำหรับผูป่้วยท่ี
ดูแลตวัเองไดเ้พ่ือลดค่ำใชจ่้ำยในกำรพกัฟ้ืนในโรงพยำบำล โดยถือเป็นทำงเลือกในกำรรับบริกำรดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ี
นอ้ยกวำ่ 

เงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 

1. ผู ้รับบริกำรสำมำรถลงทะเบียนเป็นสมำชิกออนไลน์  สำมำรถสั่งซ้ือสินค้ำและบริกำรต่ำงๆท่ี
โรงพยำบำลจดัท ำข้ึนในเวบ็ไซด ์ได ้

2. ผูรั้บบริกำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ กำรท ำธุรกรรมใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเงิน เช่น กำรซ้ือบริกำร
ทำงกำรแพทยอ์อนไลน์ จะตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกบิดำ มำรดำหรือผูป้กครองดูแลก่อน 

3. โรงพยำบำลธนบุรีอำจไม่ให้บริกำรทำงกำรแพทยห์ำกพบวำ่ ผูรั้บบริกำรให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จในส่วนท่ี
เป็นสำระส ำคญั เช่น ช่ือ- สกลุ ,ประวติักำรรักษำท่ีผูรั้บบริกำรตอ้งแจง้ใหท้รำบ เป็นตน้ 

4. ขอ้มูลดำ้นสุขภำพของผูรั้บบริกำรถือเป็นควำมลบัส่วนบุคคล ทำงโรงพยำบำลจะไม่น ำไปเปิดเผยโดย
ไม่ไดรั้บควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

5. กำรช ำระเงิน  กำรขอคืนเงิน หรือกำรยกเลิกกำรท ำธุรกรรมผ่ำนเว๊บไซด์ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขทำง
กฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดระหวำ่งคู่สญัญำกบัผูใ้ชบ้ริกำรโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 

 เรำมีควำมค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตวัของลูกคำ้เป็นเร่ืองส ำคญั และไดต้ระหนกัถึงควำมปลอดภยั

ของขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ กำรใชง้ำนเวบ็ไซต ์เรำจะถือวำ่คุณมีควำมยนิยอมหรือไดอ้นุญำตท่ีจะเปิดเผย

และส่งมอบขอ้มูลส่วนตวันั้น ๆ แก่เรำ เรำขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดเง่ือนไข โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

การจัดเกบ็ข้อมูลส่วนตัว 

  เรำบริกำรคุณอยำ่งเตม็ท่ีเพื่อใหป้ระสบกำรณ์กำรซ้ือสินคำ้บนเวบ็ไซตท่ี์ดี เรำมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บ

ขอ้มูลของคุณ เช่น ช่ือ นำมสกุล อีเมล ท่ีอยู ่ท่ีคุณไดก้รอกขอ้มูลในขั้นตอนกำรสั่งซ้ือสินคำ้และกำรกรอก

ขอ้มูลเขำ้สู่ระบบเวบ็ไซตเ์พื่อสร้ำงบญัชีส่วนตวัของคุณ เรำมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งใชข้อ้มูลส่วนตวัท่ีคุณ

ยนิยอมบนเวบ็ไซตเ์พื่อกำรบริกำรท่ีเหมำะสมกบัคุณในทุกคร้ังท่ีเขำ้ใชเ้วบ็ไซต ์ เพื่อท ำใหลู้กคำ้มัน่ใจวำ่กำร

ด ำเนินกำรช ำระเงินและกำรปรับเปล่ียนแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวันั้นเป็นไปอยำ่งปลอดภยั ขอ้มูลส ำคญัต่ำงๆเช่น 

ขอ้มูลของบตัรเครดิต และขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ (ช่ือ,ท่ีอยู ่และอ่ืนๆ) จะถูกเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลบั 

บุคคลอ่ืนไม่สำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญำตระหวำ่งกำรด ำเนินกำรในเวบ็ไซต ์

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

   เรำจะใชข้อ้มูลส่วนท่ีเรำไดรั้บจำกคุณ เพื่อด ำเนินกำรหรือสนบัสนุนกำรใชบ้ริกำร เช่น ขั้นตอนใน

กำรสั่งซ้ือ กำรจดัส่งอีเมลยนืยนักำรสั่งสินคำ้ กำรใชท่ี้อยูใ่นกำรจดัส่งสินคำ้ และกำรจดัส่งโปรโมชัน่

ส่งเสริมกำรขำยท่ีเหมำะสมใหก้บัคุณ 

     เวบ็ไซต ์ของเรำ อำจมีกำรเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆท่ีไม่อยูภ่ำยใต ้กำรควบคุมของเรำ เรำไม่สำมำรถ

รับผดิชอบต่อ กำรป้องกนัและควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใดๆท่ีคุณใหใ้นขณะท่ีกำรเยีย่มชมเวบ็ไซต์

ดงักล่ำว และยอมรับควำมรับผดิชอบหรือไม่รับผดิส ำหรับ เน้ือหำหรือกำรใชง้ำนของเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ี

สำมเหล่ำน้ี เรำขอแนะน ำให้คุณอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสำมในแต่ละ

เวบ็ไซตท่ี์คุณเยีย่มชม 
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นโยบายการคืนเงนิ 

 รับเงินคืนเม่ือกำรส่งมอบสินคำ้ / บริกำร แตกต่ำงจำกท่ีโรงพยำบำลระบุไว ้เตม็จ ำนวน 

 

 

 


