นโยบายการให้ บริการทางการแพทย์ และเงือ่ นไขการใช้ บริการผ่ านระบบออนไลน์
วิสัยทัศ
บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ โรงพยาบาลธนบุรี เป็ นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเฉพาะทาง
ชั้นแนวหน้าในระดับสากล ที่มีคุณภาพเป็ นเลิศ ด้วยนวัตกรรมที่ทนั สมัย เพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

แนวทางดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ดงั กล่ าว บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้ อมในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเข้ าถึงมาตรฐานทีส่ ู งขึน้ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล








บริ ษทั ฯ บริ หารจัดการโรงพยาบาลฯให้มีบริ การที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุ ณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) เป็ นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริ การอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการดาเนินการรักษาระดับมาตรฐานเพื่อเป็ นต้นแบบของการพัฒนาโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั
ฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ที่จะมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาใน 5 ศูนย์ยุทธ์
ศาสตร์ ได้แก่ (1) ศูนย์ระบบประสาทและสมอง (2) ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (3) ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (4)
ศูนย์หัวใจ และ (5) ศูนย์สูติ-นรี เวชกรรม ให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
บริ ษทั ฯ จัดให้มีทีมที่ปรึ กษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่ ว ม
สนับสนุนการเข้าถึงมาตรฐานสูงสุ ดด้านการดาเนินงานแก่โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั ฯ นาไปสู่ การให้บริ การที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
บริ ษ ัทจัดให้มีก ารฝึ กอบรมและให้ทุนเพื่อ พัฒนาความรู้แก่ บุคลากรทั้งด้านวิชาการและด้านการบริ ก ารอย่าง
สม่าเสมอ

2.
แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้ บริการที่รวดเร็ ว
แม่นยา และตรงต่อความต้องการและความจาเป็ นในการรักษา






บริ ษทั ฯ พัฒนาระบบบริ การการจ้างเหมาบริ การทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐในรู ปแบบการให้บริ การทั้ง
ระบบและการให้บริ ก ารศูนย์ความเป็ นเลิ ศ (Excellent Center) ทาให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริ การแบบ
โรงพยาบาลเอกชนโดยชาระตามสิ ทธิที่มีเหมือนโรงพยาบาลรัฐทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเน้นการขยายศูนย์ความเป็ นเลิศ (Excellent Center) เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถเข้าถึงบริ การได้อย่าง
ครอบคลุมเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มุ่งเน้นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรั บและ
รับรองในระดับสากล อาทิ เทคโนโลยีการสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีการ
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ฟื้ นฟูผปู้ ่ วย เป็ นต้น เพื่อการให้บริ การที่รวดเร็ ว แม่นยา ตรงต่อความจาเป็ นในการรักษา และความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ
บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะให้บริ การการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุแบบครบวงจร (Senior Living Complex) และพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการเพื่อให้บริ การที่ตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ
บริ ษัทฯ มีระบบสนับสนุ นบริ ก ารทางการแพทย์เ พื่อ ดูแลผูป้ ่ วยและผูต้ ้องการรั บบริ การที่บา้ น อาทิ การทา
กายภาพบาบัด การเปลี่ยนสายยางต่อท่อออกซิ เจนและน้ าเกลือ รวมถึงการให้บริ การทาความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อ
ป้ องกัน การแพร่ ก ระจายของโรคติ ด ต่ อ และการให้ บริ ก ารก าจัดไรฝุ่ นส าหรั บ ผูป้ ่ วยโรคภู มิแ พ้ใ นบ้านและ
สถานศึกษา
บริ ษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีเ ครื อ ข่ ายการดูแ ลผูป้ ่ วยทางไกล รวมถึ งกลไกการปรึ ก ษา การติ ดตามและการ
ประเมินผลผูป้ ่ วยภายหลังหรื อระหว่างการรักษา เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจและลดเวลาในการเดินทางมารักษา
ของผูป้ ่ วยและญาติ

3. พัฒนาบุคลากรด้ านจริยธรรม ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และความชานาญเฉพาะด้ านเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการรักษา
รวมไปถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพื่อนาไปสู่ ความไว้วางใจ และความมัน่ ใจ และความสุ ขของผู้รับบริการ










ในปี พ.ศ. 2538 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และ คณะแพทยศาสตร์
ซึ่งจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ และโรงพยาบาล
ในกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ ได้ลงนามความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชี ยงราย และมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี เพื่อผลิตบุคลากรสายสนับสนุ นทางการแพทย์ ได้แก่
พยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล และผูช้ ่ วยดูแลผูส้ ู งอายุ และมีแผนที่จะร่ วมมือกับสถาบันศึกษาต่างๆ ผลิตบุคลากรสาย
สนับ สนุ น ทางการแพทย์อื่ นๆ ได้แก่ ผูช้ ่ ว ยทันตแพทย์ ผูช้ ่ ว ยนัก เทคนิ ค การแพทย์ ผูช้ ่ ว ยเภสั ช กร เป็ นต้น
โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานของสถาบันคุ ณวุฒิวิช าชี พ (องค์ก าร
มหาชน) ซึ่ งเป็ นสถาบันที่ให้การรั บรองความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะของบุคคลให้เป็ นมาตรฐานสากล
บริ ษทั ฯ ได้จ ัดทาระบบการอบรมจริ ยธรรมและเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่บุค ลากรอย่างสม่าเสมอ รวมถึงให้ทุน
บุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริ มสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โรงพยาบาลธนบุรีสามารถรักษาพยาบาลได้ในระดับตติยภูมิ ซึ่งครอบคลุมโรคและความซับซ้อนที่สามารถรักษา
ในวงกว้าง สามารถให้บริ การรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้บริ การศูนย์ความเป็ นเลิศ (Excellent
Center) เพื่อการให้บริ การทางการแพทย์ที่ผรู้ ับบริ การมัน่ ใจและไว้วางใจ โดยมุ่งขยายระบบบริ การศูนย์ความเป็ น
เลิศไปยังโรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษทั ฯ และพื้นที่ที่มีความต้องการการรักษาพยาบาลของผูร้ ับบริ การ
บริ ษทั ฯ จัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตบริ การของบุคลากร และประเมินผลการดาเนิ นงานของทุกฝ่ าย
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในแผนกหรื อหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับสูง
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4.

นาเสนอมิตใิ หม่ในการรักษาในราคาทีป่ ระชาชนส่ วนใหญ่สามารถเข้ าถึงบริการได้




บริ ษทั ฯ กาหนดราคาการรักษาพยาบาลในระดับกลางโดยสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้เ มื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลที่มีราคาใกล้เคียงกันได้
บริ ษทั ฯ มีโครงการพัฒนาศูนย์พกั ฟื้ นผูป้ ่ วย (Step-Down Care) เพื่อรองรับผูป้ ่ วยที่อยู่ในช่วงพักฟื้ นหลังการผ่าตัด
หรื ออยูใ่ นช่วงบาบัดและต้องพักรักษาที่โรงพยาบาลนานกว่า 2 วัน โดยเน้นให้ญาติเป็ นผูด้ ูแลหรื อสาหรับผูป้ ่ วยที่
ดูแลตัวเองได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพักฟื้ นในโรงพยาบาล โดยถือเป็ นทางเลือกในการรับบริ การด้วยค่าใช้จ่ายที่
น้อยกว่า

เงื่อนไขการใช้ บริการผ่ านระบบออนไลน์
1. ผูร้ ั บ บริ ก ารสามารถลงทะเบี ย นเป็ นสมาชิ ก ออนไลน์ สามารถสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า และบริ การต่ า งๆที่
โรงพยาบาลจัดทาขึ้นในเว็บไซด์ ได้
2. ผูร้ ับบริ การที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ การทาธุ รกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การซื้ อบริ การ
ทางการแพทย์ออนไลน์ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรื อผูป้ กครองดูแลก่อน
3. โรงพยาบาลธนบุรีอาจไม่ให้บริ การทางการแพทย์หากพบว่า ผูร้ ับบริ การให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จในส่ วนที่
เป็ นสาระสาคัญ เช่น ชื่อ- สกุล ,ประวัติการรักษาที่ผรู้ ับบริ การต้องแจ้งให้ทราบ เป็ นต้น
4. ข้อมูลด้านสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การถือเป็ นความลับส่ วนบุคคล ทางโรงพยาบาลจะไม่นาไปเปิ ดเผยโดย
ไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. การชาระเงิ น การขอคืนเงิน หรื อ การยกเลิก การทาธุ รกรรมผ่านเว๊บไซด์ให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขทาง
กฎหมาย หรื อข้อกาหนดระหว่างคู่สัญญากับผูใ้ ช้บริ การโดยตรง

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
เรามีความคานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าเป็ นเรื่ องสาคัญ

และได้ตระหนักถึงความปลอดภัย

ของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การใช้งานเว็บไซต์ เราจะถือว่าคุณมีความยินยอมหรื อได้อนุญาตที่จะเปิ ดเผย
และส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดเก็บข้ อมูลส่ วนตัว
เราบริ การคุณอย่างเต็มที่เพือ่ ให้ประสบการณ์การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ที่ดี เรามีความจาเป็ นต้องเก็บ
ข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ทีอ่ ยู่ ที่คุณได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการสัง่ ซื้อสินค้าและการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพือ่ สร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ

เรามีความจาเป็ นจะต้องใช้ขอ้ มูลส่วนตัวที่คุณ

ยินยอมบนเว็บไซต์เพือ่ การบริ การที่เหมาะสมกับคุณในทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ เพือ่ ทาให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าการ
ดาเนินการชาระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็ นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลสาคัญต่างๆเช่น
ข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ,ที่อยู่ และอื่นๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ
บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดาเนินการในเว็บไซต์

การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัว
เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนที่เราได้รับจากคุณ เพือ่ ดาเนินการหรื อสนับสนุนการใช้บริ การ เช่น ขั้นตอนใน
การสัง่ ซื้อ การจัดส่งอีเมลยืนยันการสัง่ สินค้า การใช้ที่อยูใ่ นการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งโปรโมชัน่
ส่งเสริ มการขายที่เหมาะสมให้กบั คุณ
เว็บไซต์ ของเรา อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของเรา เราไม่
สามารถรับผิดชอบต่อ

การป้ องกันและความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลใดๆที่คุณให้ในขณะที่การเยีย่ มชม

เว็บไซต์ดงั กล่าว และยอมรับความรับผิดชอบหรื อไม่รับผิดสาหรับ เนื้อหาหรื อการใช้งานของเว็บไซต์ของ
บุคคลที่สามเหล่านี้ เราขอแนะนาให้คุณอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ ามในแต่
ละเว็บไซต์ที่คุณเยีย่ มชม
หากมีปัญหาหรื อข้อเรี ยกร้องต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองติดต่อ
ฝ่ ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 02 487 2000 ต่อ 2410

นโยบายการคืนเงิน
ทางโรงพยาบาลยินดีคืนเงินเต็มจานวนในกรณี ที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถส่งมอบสินค้า / บริ การ
ได้ตามที่โรงพยาบาลระบุไว้

