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การด าเนนิการด้านสทิธิมนุษยชน (Human Right Management) 
 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “โรงพยาบาลฯ”) ให้ความส าคัญต่อการ
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights; UDHR) จึงได้ก าหนดนโยบายและ   
แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติ และ
พิจารณาความผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนตามระเบียบ ข้อบังคับการท างานของบริษัท และกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

1.1. ผู้บริหารก ากับดูแลให้บุคลากรทางการแพทย์  รวมถึงพนักงานปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บรกิารด้วยความ        
เสมอภาค ด้วยมาตรฐานเดียวกนัท้ังหมด และไม่เลือกปฏิบัตติ่อผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนๆ เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่แข่งทางการค้า ฯลฯ โดยการไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) บริษัทเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นกรณี พิเศษ หรือ  
ให้สิทธิเหนือบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในเชื้อชาติ ศาสนา     
สีผิว เพศ สถานะทางสังคม สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางความ คิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะ    
อ่ืนใด 

1.2. พนักงานปฏิบัติต่อผู้มาใช้บรกิารทุกคนได้รับการบริการท่ีเสมอภาคตามสิทธิที่ผู้ป่วยพึงได้รับทกุประการ  โดย         
ไม่ค านึงถึงความแตกต่างเรื่องเชือ้ชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม 

1.3. บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางร้องเรียนที่เหมาะสม 
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย 

1.4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรจุหัวขอ้อบรมเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงาน
รับทราบ เข้าใจและน าไปปฏิบัตไิด้ถูกต้อง พร้อมท้ังสื่อสารให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ โดยมีการติดประกาศ
ตามจุดบริการต่าง ๆ ในบริษัทฯ  

1.5. ผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
1.6. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้พกิารเขา้ร่วมงานกับบริษัท  
1.7. ผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกก ากบั ให้ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผดิกฎหมาย 
1.8. ผู้บริหาร และหัวหน้าแผนก ก ากบัให้ผู้มาใช้บริการตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการบริการและ    

การปฏิบัติที่เสมอภาคตามสิทธิที่พึงจะได้รับทุกประการ 
1.9. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมุ่งเน้นและให้ความส าคัญรวมถึงเคารพในสิทธิของบุคคลและผู้ป่วยอย่าง

เคร่งครัด ดังจะเห็นไดจ้ากการบรรจุหัวข้ออบรมเรื่องวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) ซึ่งจะให้ความส าคัญ
กับสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ถกูต้อง  

1.10. หัวหน้าแผนก และพนักงานที่ให้บริการผู้ป่วย ส่ือสารให้ผู้ป่วยรบัทราบถึงสิทธิและหน้าที่ (Patient rights) และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

1.11. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารก ากับ ดูแลให้มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเคารพสิทธิของพนักงานตาม 
หลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้ 
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1) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการพจิารณา
ผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

2) ไม่ใช้แรงงานเดก็ที่อายุต ่ากว่า 18 หรือแรงงานบังคับ รวมท้ังไม่มีการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ทั้งบุคลากรประจ า  
และบุคลากรรับเหมาช่วง หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของโรงพยาบาล   

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกีย่วข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีม 

4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส าหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ       
เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการ
ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น  

5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน และจดัสวัสดกิารต่าง ๆ 
เช่น น ้าดื่มท่ีสะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการ จัดห้องน ้าสะอาด จัดหอพักที่ปลอดภัยและเพียงพอ พร้อมท้ัง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การบริการ Internet รวมท้ังให้สวัสดิการในการรกัษาพยาบาลกับบุคลากรทุกคน 

6) ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างานท่ีดี โดยจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัตเิหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภัย รวมถึงจดัการฝึกอบรม และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลกัษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท า
ทีไ่ม่ถูกต้องในบริษัทฯ  รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว 

1.12. กรณีหากพบการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  ให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้บริหารรายงานตรงต่อฝ่ายทรพัยากรบุคคล  โดยใหฝ้่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูด้ าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการท างานในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

1.13. ผู้พบเห็นเหตกุารณ์สามารถรายงานความเสี่ยง (Incident report ) มาที่แผนกบริหารความเสี่ยงฝ่ายคุณภาพ 
หรือแจ้งตรงกับผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) โดยผู้รายงานจะได้รับการปกปิดชื่อ และคุ้มครอง ไม่ให้โดน
กล่าวโทษ 

1.14. เมื่อได้รับรายงานความเสี่ยงเรื่องการละเมดิต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน แผนกบริหาร        
ความเสี่ยง ด าเนินการตามนโยบาย การบริหารความเสี่ยง (HP-QPS-01) และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้ก ากับกิจการ
โรงพยาบาลอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
 

กระบวนการแกไ้ขเยยีวยา (Remediation) เมื่อการด าเนนิงานของบรษิทักอ่ให้เกดิการละเมดิสทิธมินษุยชน 
           
กรณีการด าเนินงานของบริษัทกอ่ให้เกิดการละเมดิสิทธิมนุษยชน ทางผู้บริหารโรงพยาบาลจะให้การช่วยเหลือ

เบื้องต้น และทางแผนกบริหารความเสี่ยง ฝ่ายคุณภาพ จะสืบสวนข้อเท็จจริงในผู้ทีเ่กี่ยวข้อง น าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม (โรงพยาบาลพระรามเก้า) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดในทุกฝ่าย และนักกฎหมายของ
โรงพยาบาล เพื่อพิจารณาการชว่ยเหลือ และสรุปผลการเยียวยาอย่างเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาและอนุมัตกิารด าเนินการ 
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แนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกับ เรือ่งสทิธมินษุยชนเพือ่ป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบ 
          
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา (Root cause) และจดัท า

แผนการป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบ จดัท าเป็นรายงาน  เอกสารแนวทางปฏิบัติ  ประกาศ น าเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
และสื่อสารให้กับผู้บริหารฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตามแผนการป้องกันดังกล่าว 

 
ประเด็นการละเมดิดา้นสทิธมินษุยชน ป ี2563  
 

 ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร  ไม่มี  
 ข้อมูลประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน  ไม่มี 

 

 

 


