
นโยบายการให้บริการทางการแพทย์และเงือ่นไขการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 

วิสัยทัศ 

บริษทั  ธนบุรี เฮลทแ์คร์  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  หรือ โรงพยาบาลธนบุรี เป็นโรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐานเฉพาะทาง

ชั้นแนวหนา้ในระดบัสากล ท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศ ดว้ยนวตักรรมท่ีทนัสมยั เพ่ือความไวว้างใจ และพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

แนวทางด าเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทศัน์ดงักล่ าว บริษทัฯ ไดมี้แนวทางด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเข้าถึงมาตรฐานทีสู่งขึน้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล 

 บริษทัฯ บริหารจดัการโรงพยาบาลฯให้มีบริการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัมาตรฐานสากล โดยไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ มีการจดัระบบงานท่ีดี เอ้ือต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภยั 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีการด าเนินการรักษาระดบัมาตรฐานเพ่ือเป็นตน้แบบของการพฒันาโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทั
ฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกนั 

 บริษทัฯ มีกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยพฒันาขีดความสามารถในการรักษาใน 5 ศูนยย์ุทธ์
ศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ศูนยร์ะบบประสาทและสมอง (2) ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ (3) ศูนยท์างเดินอาหารและตบั (4) 
ศนูยห์ัวใจ และ (5) ศนูยสู์ติ-นรีเวชกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 บริษทัฯ จดัให้มีทีมท่ีปรึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วม
สนบัสนุนการเขา้ถึงมาตรฐานสูงสุดดา้นการด าเนินงานแก่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ  น าไปสู่การให้บริการท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 

 บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมและให้ทุนเพ่ือพฒันาความรู้แก่บุคลากรทั้งด้านวิชาการและด้านการบริการอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.      แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ ว 
แม่นย า และตรงต่อความต้องการและความจ าเป็นในการรักษา 

 บริษทัฯ พฒันาระบบบริการการจา้งเหมาบริการทางการแพทยใ์ห้แก่โรงพยาบาลรัฐในรูปแบบการให้บริการทั้ง
ระบบและการให้บริการศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) ท าให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการแบบ
โรงพยาบาลเอกชนโดยช าระตามสิทธิท่ีมีเหมือนโรงพยาบาลรัฐทัว่ไป 

 บริษทัฯ มีนโยบายเนน้การขยายศนูยค์วามเป็นเลิศ (Excellent Center) เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ย่าง
ครอบคลุมเบด็เสร็จ 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการแสวงหาและพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  มุ่งเน้นนวตักรรมท่ีไดรั้บการยอมรับและ
รับรองในระดบัสากล อาทิ เทคโนโลยีการสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบติัการ อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีการ
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ฟ้ืนฟผููป่้วย เป็นตน้ เพ่ือการให้บริการท่ีรวดเร็ว แม่นย  า ตรงต่อความจ าเป็นในการรักษา และความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

 บริษทัฯ มีแผนท่ีจะให้บริการการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบครบวงจร (Senior Living Complex) และพฒันาระบบ
การบริหารจดัการเพ่ือให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 บริษัทฯ มีระบบสนับสนุนบริการทางการแพทยเ์พ่ือดูแลผูป่้วยและผูต้้องการรับบริการท่ีบา้น  อาทิ การท า
กายภาพบ าบดั การเปล่ียนสายยางต่อท่อออกซิเจนและน ้ าเกลือ รวมถึงการให้บริการท าความสะอาดฆ่าเช้ือเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและการให้บริการก าจัดไรฝุ่ นส าหรับผูป่้วยโรคภูมิแพใ้นบ้านและ
สถานศึกษา 

 บริษัทฯ พฒันาเทคโนโลยีเครือข่ายการดูแลผูป่้วยทางไกล รวมถึงกลไกการปรึกษา  การติดตามและการ
ประเมินผลผูป่้วยภายหลงัหรือระหว่างการรักษา เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจและลดเวลาในการเดินทางมารักษา
ของผูป่้วยและญาติ 

3.      พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลศิทางวชิาการ และความช านาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา 
รวมไปถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพื่อน าไปสู่ความไว้วางใจ และความมัน่ใจ และความสุขของผู้รับบริการ 

 ในปี พ.ศ. 2538 บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัสยามในการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และ คณะแพทยศาสตร์ 
ซ่ึงจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของบริษทัฯ และโรงพยาบาล
ในกลุ่มบริษทัฯ 

 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดล้งนามความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  เพ่ือผลิตบุคลากรสายสนับสนุนทางการแพทย ์ได้แก่ 
พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และผูช่้วยดูแลผูสู้งอายุ และมีแผนท่ีจะร่วมมือกบัสถาบนัศึกษาต่างๆ  ผลิตบุคลากรสาย
สนับสนุนทางการแพทย์อ่ืนๆ ได้แก่ ผูช่้วยทันตแพทย์ ผูช่้วยนักเทคนิคการแพทย ์ผูช่้วยเภสัชกร เป็นต้น            
โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานของสถาบนัคุณวุฒิวิช าชีพ (องค์การ
มหาชน) ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีให้การรับรองความรู้ ความเช่ียวชาญ  และทกัษะทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล 

 บริษทัฯ ได้จัดท าระบบการอบรมจริยธรรมและเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงให้ทุน
บุคลากรเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้และเสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

 โรงพยาบาลธนบุรีสามารถรักษาพยาบาลไดใ้นระดบัตติยภูมิ ซ่ึงครอบคลุมโรคและความซับซ้อนท่ีสามารถรักษา
ในวงกวา้ง สามารถให้บริการรักษาโรคโดยแพทยเ์ฉพาะทาง  และมีการให้บริการศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellent 
Center) เพ่ือการให้บริการทางการแพทยท่ี์ผูรั้บบริการมัน่ใจและไวว้างใจ โดยมุ่งขยายระบบบริการศูนยค์วามเป็น
เลิศไปยงัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษทัฯ และพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการการรักษาพยาบาลของผูรั้บบริการ 

 บริษทัฯ จดัฝึกอบรมพฒันาบุคลิกภาพ พฒันาจิตบริการของบุคลากร และประเมินผลการด าเนินงานของทุกฝ่าย
อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในแผนกหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บการประเมินในระดบัสูง 
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4.      น าเสนอมติใิหม่ในการรักษาในราคาทีป่ระชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้ 

 บริษทัฯ ก าหนดราคาการรักษาพยาบาลในระดบักลางโดยสามารถรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อนไดเ้ม่ือเทียบกับ
โรงพยาบาลท่ีมีราคาใกลเ้คียงกนัได ้ 

 บริษทัฯ มีโครงการพฒันาศนูยพ์กัฟ้ืนผูป่้วย (Step-Down Care) เพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีอยู่ในช่วงพกัฟ้ืนหลงัการผ่าตดั 
หรืออยูใ่นช่วงบ าบดัและตอ้งพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลนานกว่า 2 วนั โดยเนน้ให้ญาติเป็นผูดู้แลหรือส าหรับผูป่้วยท่ี
ดูแลตวัเองไดเ้พ่ือลดค่าใชจ่้ายในการพกัฟ้ืนในโรงพยาบาล โดยถือเป็นทางเลือกในการรับบริการดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
นอ้ยกว่า 

เง่ือนไขการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 

1. ผูรั้บบริการสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ สามารถสั่ง ซ้ือสินค้าและบริการต่างๆท่ี
โรงพยาบาลจดัท าข้ึนในเวบ็ไซด ์ได ้

2. ผูรั้บบริการท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ การท าธุรกรรมใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน เช่น การซ้ือบริการ
ทางการแพทยอ์อนไลน์ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบิดา มารดาหรือผูป้กครองดูแลก่อน 

3. โรงพยาบาลธนบุรีอาจไม่ให้บริการทางการแพทยห์ากพบว่า ผูรั้บบริการให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จในส่วนท่ี
เป็นสาระส าคญั เช่น ช่ือ- สกุล ,ประวติัการรักษาท่ีผูรั้บบริการตอ้งแจง้ให้ทราบ เป็นตน้ 

4. ขอ้มลูดา้นสุขภาพของผูรั้บบริการถือเป็นความลบัส่วนบุคคล ทางโรงพยาบาลจะไม่น าไปเปิดเผยโดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. การช าระเงิน  การขอคืนเงิน หรือการยกเลิกการท าธุรกรรมผ่านเว๊บไซด์ให้เป็นไปตามเง่ือนไขทาง
กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดระหว่างคู่สัญญากบัผูใ้ชบ้ริการโดยตรง 

 

 



นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 เรามีความค านึงถึงความเป็นส่วนตวัของลูกคา้เป็นเร่ืองส าคญั และไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยั

ของขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ การใชง้านเวบ็ไซต ์ เราจะถือวา่คุณมีความยนิยอมหรือไดอ้นุญาตที่จะเปิดเผย

และส่งมอบขอ้มูลส่วนตวันั้น ๆ แก่เรา เราขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเง่ือนไข โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 

  เราบริการคุณอยา่งเตม็ที่เพือ่ใหป้ระสบการณ์การซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซตท์ี่ดี เรามีความจ าเป็นตอ้งเก็บ

ขอ้มูลของคุณ เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล ทีอ่ยู ่ ที่คุณไดก้รอกขอ้มูลในขั้นตอนการสัง่ซ้ือสินคา้และการกรอก

ขอ้มูลเขา้สู่ระบบเวบ็ไซตเ์พือ่สร้างบญัชีส่วนตวัของคุณ เรามีความจ าเป็นจะตอ้งใชข้อ้มูลส่วนตวัที่คุณ

ยนิยอมบนเวบ็ไซตเ์พือ่การบริการที่เหมาะสมกบัคุณในทุกคร้ังที่เขา้ใชเ้วบ็ไซต ์  เพือ่ท  าใหลู้กคา้มัน่ใจวา่การ

ด าเนินการช าระเงินและการปรับเปล่ียนแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวันั้นเป็นไปอยา่งปลอดภยั ขอ้มูลส าคญัต่างๆเช่น 

ขอ้มูลของบตัรเครดิต และขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ,ที่อยู ่ และอ่ืนๆ) จะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั 

บุคคลอ่ืนไม่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตระหวา่งการด าเนินการในเวบ็ไซต ์

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

   เราจะใชข้อ้มูลส่วนที่เราไดรั้บจากคุณ เพือ่ด าเนินการหรือสนบัสนุนการใชบ้ริการ เช่น ขั้นตอนใน

การสัง่ซ้ือ การจดัส่งอีเมลยนืยนัการสัง่สินคา้ การใชท้ี่อยูใ่นการจดัส่งสินคา้ และการจดัส่งโปรโมชัน่

ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมใหก้บัคุณ 

   เวบ็ไซต ์ ของเรา อาจมีการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆที่ไม่อยูภ่ายใต ้ การควบคุมของเรา เราไม่

สามารถรับผดิชอบต่อ การป้องกนัและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใดๆที่คุณใหใ้นขณะที่การเยีย่มชม

เวบ็ไซตด์งักล่าว และยอมรับความรับผดิชอบหรือไม่รับผดิส าหรับ เน้ือหาหรือการใชง้านของเวบ็ไซตข์อง

บุคคลที่สามเหล่าน้ี เราขอแนะน าใหคุ้ณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่ามในแต่

ละเวบ็ไซตท์ี่คุณเยีย่มชม 

 หากมีปัญหาหรือขอ้เรียกร้องต่างๆเก่ียวกบัขอ้มูลของตนเองติดต่อ 

ฝ่ายการตลาดและส่ือสารองคก์ร โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์02 487 2000 ต่อ 2410 



นโยบายการคนืเงนิ 

 ทางโรงพยาบาลยนิดีคืนเงินเตม็จ านวนในกรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถส่งมอบสินคา้ / บริการ 

ไดต้ามที่โรงพยาบาลระบุไว ้


