
พระรามเก้า 
กับการพฒันาอย่างยั่งยืน 

การด าเนนิกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของธุรกิจ 
( Corporate Social Initiatives)  



 โรงพยาบาลพระรามเก้า ยกระดับการให้บริการสุขภาพสู่ความเช่ียวชาญขั้นสูงในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคยาก,ซับซ้อน เช่น กลุ่มโรค NCD (ไต,หัวใจ,เบาหวาน), โรคมะเร็งที่พบบ่อย, โรคที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ, การผ่าตัดผ่านกล้องในทุกสาขาวิชา  
 รวมทั้งพัฒนาบริการใหม่ๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่สุขภาพดี และมีความต้องการสร้างเสริม
สุขภาพให้เข้มแข็ง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมไปถึงการป้องกันก่อนการเจ็บป่วย  
 พัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่มีความต้องการจากกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ เช่น การ
พัฒนาโรงพยาบาลในระบบ Virtual , การเพิ่มรายได้อื่น ๆ นอกจากการให้บริการแบบเดิม รวมไปถึงการ
ให้บริการนอกสถานที่ทุกรูปแบบ 
 โดยการพัฒนาความเช่ียวชาญอย่างต่อเนื่องของทีมแพทย์และบุคลากร พร้อมเครื่องมือทาง
การแพทย์รวมถึงเทคโนโลยี IT ที่ทันสมัย สถานที่ที่ปลอดภัย สะอาด สวยงาม และการบริการที่ออกแบบ
มาตามความต้องการที่แท้จรงิของลูกคา้ ภายใต้ความเช่ือมั่น และไว้ใจในภาพลักษณ์ของ โรงพยาบาล
พระรามเก้า 

 

Praram9 hospital : Corporate strategy 
“PRARAM9 A-B-V” 

 



 

Praram9 hospital : Corporate strategy 
“PRARAM9 A-B-V” 

 

A = ADVANCED , 
SPECIALIZED , INTEGRATED 

SOLUTION FOR COMPLEX 
DISEASE 

B = BETTER  
QUALITY OF LIFE FOR ALL 

AGE GROUP 

V = VIRTUAL  
HOSPITAL FOR NEW NORMAL 



  

 
    เป้าหมายกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจปี 2563-2564  

 

 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรวม  >   85%  
 ด านินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

(Corporate social responsibility)  มากกว่า 15 กิจกรรม/ปี 
 ด าเนินกิจการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value: CSV) 

มากกว่า 1 โครงการ/ปี 
 น าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนบูรณการมาบูรณาการในโรงพยาบาลหรือชุมชนอย่าง

น้อย 2 โครงการ/ปี 
 



กิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
(Corporate social responsibility) 2563  

ทั้งหมด  17  กิจกรรมดงันี้ 



บริจาคน ้าดื่มให้กับสถานทูตกัมพูชา ในเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่  
เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 



บรรยายให้ความรู้ที่ Shrewsbury International School 
ในหัวข้อเรื่องจิตวิทยาและวิวัฒนาการเด็ก 

วิทยากรโดย นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ และแพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 



 
 
 

กิจกรรม MTL x ROV Fun Runเม่ือวันท่ี 18  มกราคม 2563 



 
 
 

กิจกรรม MTL x ROV Fun Runเม่ือวันท่ี 18  มกราคม 2563 



 
 
 

กิจกรรม โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม (CSR) เม่ือวันท่ี 28  มกราคม 2563 



 
 
 

กิจกรรม Rosewood Bangkok เม่ือวันท่ี  11 และ18  กุมภาพันธ์ 2563 



 
 
 

กิจกรรม ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวเวอร์ เม่ือวันท่ี 12  กุมภาพันธ์ 2563 



 
 
 

กิจกรรมบริษัท เบเคอร ์ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 



 
 
 

กิจกรรม งานวิวาห์สร้างชาติ  เม่ือวันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2563 



 
 
 

โครงการรักลูก @ School 2020  
ณ โรงเรียนบีคอนเฮ้าส ์แย้มสะอาด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 



 
 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 



 
 
 

โรงเรียนนิธิปริญญา วันท่ี 23  มิถุนายน 2563 



 
 
 

โรงเรียนนิธิปริญญา เม่ือวันท่ี 25-26 กรกฏาคม 2563 



 
 
 

HSBC Basic Life Support  เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2563 



 
 
 

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว เม่ือวันท่ี 10  ตุลาคม 2563 



 
 
 

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน ์เมื่อวันท่ี 7  พฤศจิกายน 2563 



 
 
 

บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จ ากัด 
วันท่ี 1  ธันวาคม 2563 



 
 
 

กิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ  
(BLS) ภาคประชาชน เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 



 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เม่ือวันท่ี 24  ธันวาคม 2563 



กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม  
(Corporate social responsibility) 2563 

 
โครงการ   ไตใหม่  ชีวติใหม่  



 
 
 

     โรคไตเรือ้รงัเปน็โรคทีพ่บบอ่ย และเปน็ปญัหาดา้นสาธารณสขุของประเทศไทย เป็นโรคเรือ้รงัทีร่กัษาไมห่ายขาด 
และเมือ่เขา้สูโ่รคไตวายระยะสดุทา้ย  จะใหก้ารรกัษาโดยการฟอกเลอืดดว้ยไตเทยีม  และวธิสีดุทา้ยคอืการเปลีย่น
ไต เพื่อรกัษาชวีติ หรือใหค้ณุภาพชวีติดีขึน้  จาการวเิคราะหข์้อมลู ความรู ้ความเขา้ใจของผูป้ว่ยโรคไต พบวา่ยงัมี
จ านวนมากทีย่งัไมท่ราบวา่ การเปลีย่นไต ไม่ไดน้า่กลวั  เปลีย่นไตแลว้สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งปกต ิประกอบอาชพีได ้
สามารถท าประโยชนต์า่งๆ ให้กบัสงัคมเหมอืนคนปกตทิัว่ไป และสามารถผา่ตดัเปลีย่นไตทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ภาวะแทรกซอ้นนอ้ยได้ในประเทศไทย 
       โรงพยาบาลพระรามเกา้ประสบความส าเรจ็ในการผา่ตดัเปลีย่นไตไดด้ทีดัเทยีมกบัตา่งประเทศ  จึงเหน็ควรที่
โรงพยาบาลจะใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ สร้างความมัน่ใจ ให้กับผูป้ว่ยเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน และ
สังคมดงักลา่ว 

    วิเคราะหค์วามต้องการของชุมชน ปี 2563 



 
 
 

1. สามารถเปลีย่นไตทัง้จากผูบ้รจิาคทีม่ชีวีติ (Living Related Kidney Transplantation) และจากผูบ้รจิาคที่
เสียชวีติ (Deceased Donor Kidney Transplantation) ซึ่งบรจิาคผา่นศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาด
ไทย 

2.       โรงพยาบาลแรกในโลกทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพรายโรคการเปลีย่นไตจาก JCI  (CCPC) 
3.  มีผลงานวจิยัเกีย่วกบัการผ่าตดัเปลีย่นไต 54 เรื่อง ที่เผยแพรใ่นการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ 
4.  สามารถท าผา่ตดัเปลีย่นไตใหก้บัผูป้ว่ยหลากหลายอาย ุ 
 

 

       ศักยภาพความพรอ้มของสถาบนัเปลี่ยนไตพระรามเกา้ 



กลยุทธ์ 
1. จัดเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรในทมีใหพ้รอ้มในการรบัไตและเปลีย่นไตตลอด 24 ชั่วโมง  ประกอบดว้ย  

• อายรุแพทย์โรคไต (Nephrologist)  
• แพทยผ์า่ตัดเปลีย่นไต (Transplant Surgeon)  
• แพทยค์วบคมุและปอ้งกนัการตดิเชือ้ 
• พยาบาลผูป้ระสานการเปลีย่นไต  
• พยาบาลหอ้งผา่ตดั, วิสัญญพียาบาล, พยาบาล ICU, พยาบาล IPD, พยาบาล OPD, เภสชักร,  

นักเทคนคิการแพทย์, นักโภชนาการ  



 
 
 

1.  สื่อความรูท้างออนไลน์ ให้ความรูก้ารดแูลไต การปฏบิตัติวัเพือ่ปอ้งกนั การรบัการรกัษา     
     ให้กับบคุลากรในโรงพยาบาลเครอืขา่ยเพือ่การส่งตอ่อยา่งราบรืน่  

การสนบัสนนุชุมชน 



2. จัดท าบอรด์ สื่อความรู้ในการความรู ้ความเขา้ใจในการการดแูลไต การปฏบิตัติวัเพือ่ปอ้งกนั     
    การรบัการรกัษา  

การสนบัสนนุชุมชน 



ผลการด าเนินการ  
วิเคราะห ์:   
1. ผลการด าเนนิการในป ี2562-2563 ผู้ป่วยทีม่ารบัการเปลีย่นไตมมีากขึน้ตามล าดบั ถึงแมม้สีถานการณ์

ระบาด Covid-19  ในปลายป ี2562 – ปัจจบุนั  รายไดม้แีนวโนม้สงูขึ้น 
2. ในปี 2562 – 2563 และไตรมาสแรกป ี2564  ไมพ่บการเสยีชวีติในผูป้ว่ยโรคไตทีม่าเปลีย่นไตใน

โรงพยาบาล  
 



น าหลักเศรษฐกิจหมนุเวยีนบรูณการมาบรูณาการในโรงพยาบาล
หรือชมุชนอย่างนอ้ย 2 โครงการ/ป ี
 
 

 
  ปี 2563 = 3 โครงการ 

 

 



 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
โดยควบคุมลดการเดินปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) 
ของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและกระทบต่อผู้ใช้ต ่าสุด  











  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการบริหารการจัดการน ้าเสียในองค์กร เพื่อลดการปล่อยสู่ระบบสาธารณะ 
โครงการน ้าทิ้ง จากบ่อบ าบัด Recycle ใช้งานรดน ้าต้นไม้ 

 

ผลการด าเนินงานแบบใหม่ 
ลดการปล่อยน ้าเสียสู่ระบบสาธารณะประหยัดน ้าได้ 810 ลูกบาศก์เมตร/ปี ลดลงร้อยละ 50 เทียบกับการด าเนินงานแบบเดิม 



 

 

ดูแลก ากับประสิทธิภาพการบ าบัดน ้าเสียสู่ชมุชนได้ตามมาตรฐาน  



  
 
 
 
 
 
 

โครงการ  : ลดปริมาณขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ   

 
 

• รณรงค์การคัดแยกขยะ   Recycle   และตั้งถังขยะ Recycle   พร้อมติดสติกเกอร์อย่าง
ชัดเจน  และแจกปิ่นโตใส่อาหารให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนใส่อาหาร แทน การใช้กล่องโฟม 



ผลการด าเนนิงานป ี2563    
 

 ลดปริมาณขยะทัว่ไปละขยะตดิเชื้อ = 16.58% นอกจากนีย้งัสง่ผลใหบ้รษิัทฯ   ลดค่าใช้จา่ยในการจดัเก็บ ขนส่ง ท าลาย  
(ค่าท าลายขยะตดิเชื้อ   5  บาท/กก) ลดลง 230,850  บาท/ปี เมื่อเทียบกับปี 2562 

 



 

THANK YOU  


