จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองคกร
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย จึง
เห็นสมควรจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองคกร เพื่อใหผูบริหารตลอดจนพนักงานทุกคนไดทราบถึง
มาตรฐานการปฏิ บั ติ เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ ห เ หมาะสมต อ ไป โดยบริ ษั ท ฯ นํ า Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) ของสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ.1948 มาใชในสวนของวิถีทางจริยธรรมระดับสากล สิทธิ
มนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คําประกาศสิทธิผูปวยและคุณธรรมประจํา
องคกร 4 ประการ รวมทั้งระเบียบวินัยองคกรมาใชในการจัดทํากรอบจริยธรรมขององคกร
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
-

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรอยางเครงครัด รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน

-

บุคลากรตองทําความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่
และความรับผิดชอบ

-

ใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของคุณธรรมประจําองคกร 4 ประการ ในการปฏิบัติตอผูรับผลงานและใน
การปฏิบัติงานประจําวัน ใหบุคลากรใชระเบียบวินัยองคกรเปนกรอบแนวทางในการทํางานประจําวัน เพื่อสื่อใหเห็น
ถึงคานิยมทางจริยธรรมของบุคลากรในบริษัทฯ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรใน
บริษัทฯ ทุกคนสามารถดําเนินการทุกอยางไดโดยสอดคลองกับ จริยธรรมทั่วไปและกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขของประเทศไทย

-

การสนับสนุนสิทธิของผูปวยใหผูปวยและครอบครัว โดยการติดปาย “คําประกาศสิทธิผูปวย” ในทุกหนวยงานที่
ใหบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน และใหทุกหนวยงานใชคูมือสิทธิผูปวย นโยบาย และวิธีตอบสนอง เปนแนวทาง
พื้นฐานในการปฏิบัติตอผูปวยหรือลูกคาทุกราย

-

บุคลากรทุกคนจะใหบริการดวยคุณภาพมีจริยธรรมไมขัดตอกฎหมายระเบียบขอบังคับ และเคารพตอสิทธิของผูปวย
ในทุกสถานการณ

-

บุคลากรทุกคนจะใหบริการแกผูปวยหรือลูกคาอยางเสมอภาคโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อของ
ผูปวย

2. การเปนกลางและสนับสนุนภาคการเมือง
บริษัทฯ มีความเปนกลางทางการเมืองไมฝกใฝพรรคการเมืองกลุมใด หรือ นักการเมืองคนหนึ่งคนใด และบริษัท
ฯ สนับสนุนการดําเนินการใดๆที่เปนไปตามระบอบการปกครองของประเทศ โดยบริษัทฯ สนับสนุนใหบุคลากรยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
บุคลากรของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการเขารับหนาที่เปนกรรมการ พรรคการเมือง หรือเปนตัวแทนพรรคการเมืองใน
กิจกรรมสาธารณะตางๆ
3. ความขัดแยงทางผลประโยชน
-

บริษัทฯ ใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ มากกวาประโยชนสวนตน ปราศจากความตองการ
สวนตัว และอิทธิพลจากผูใกลชดิ

-

บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมเกี่ยวของในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการและ
ผูบริหารตองพิจารณาความขัดแยงของผลประโยชนเกี่ยวกับการทํารายการตางๆ ของบริษัทฯ อยางรอบคอบ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผลและเปนอิสระ ภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี

-

กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตองรายงานการมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และ
การถือครองหลักทรัพยของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยกําหนด

-

การทําธุรกิจใดของบุคลากรของบริษัทฯ และผูที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัวที่บุคคลนั้นมีสวนไดสวนเสีย จะตอง
เปดเผยสวนไดสวนเสียตอบริษัทฯ กอนเขาทํารายการนั้นๆ รวมถึงหามการอนุมัติออกคําสั่ง เพื่อกอใหเกิดประโยชน
แกบุคคลผูออกคําสั่งเองในการกระทําการใดๆ ในนามของบริษัทฯ

-

การรั บ บุ ค ลากรใหม ที่ เ ป น ผู เ กี่ ย วดองกั บ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ต อ งเป น ไปอย า งโปร ง ใส และเป น ธรรมต อ ผู ที่ มี
คุณสมบัติอยางเดียวกัน โดยบุคลากรตองไมแทรกแซงหรือใชอิทธิพลใหรับผูเกี่ยวดองของตนเขาทํางาน

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาขอมูล และการใชขอมูลภายใน
บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ตองดูแลเก็บรักษาขอมูลของบริษัทฯ และของผูปวยหรือลูกคาไวเปนความลับโดยไม
เปดเผยขอมูล หรือขาวสารของบริษัทฯ ที่หากเปดเผยตอสาธารณชน จะกอใหเกิดผลกระทบรายแรงตอบริษัทฯ และไมให
ขอมูลหรือขาวสารใดๆ ที่ผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต
-

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลที่สามารถเปดเผยไดอยางครบถวน ถูกตอง โปรงใส เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

-

บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการคิดคาใชจายอยางถูกตอง เหมาะสม ตรวจสอบได โดยพรอมเปดเผยขอมูลดานคาบริการ
ตาง ๆ แกผูใชบริการและบุคคลภายนอก

-

บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมนําขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยหรือเปนขอมูลที่เปนความลับไปใช หรือไปเปดเผยกับ
บุคคลภายนอก หรือกระทําการอันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
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-

บริษัทฯ ตองรักษาและปกปดขอมูลผูปวยหรือลูกคา และขอมูลทางการคาไวเปนความลับ เวนแตเปนขอบังคับโดย
กฎหมายใหเปดเผย การเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคทางการฟองรองคดี หรือผานการอนุมัติจากกรรมการใหมีการ
เปดเผย

-

ขอมูลดานสุขภาพของผูปวยหรือลูกคาจะไดรับความคุมครองโดยจะถูกควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการป พ.ศ. 2540 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 บุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนจะรักษาขอมูล
และความเปนสวนตัวของผูปวยหรือลูกคาภายใตแนวทางที่บริษัทฯ ไดกําหนดขึ้น ขอมูลตางๆ ของผูปวยหรือลูกคา
ทั้งจากขอมูลในระบบสารสนเทศ หรือเวชระเบียนจะรับรูไดบุคลากรที่มีหนาที่เทานั้น

-

การเปดเผยความลับของผูปวย หรือลูกคาในการกอใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดไมวาจะเปนความตั้งใจ หรือ
ความประมาทเลินเลอจะถูกดําเนินการสอบสวน และลงโทษโดยคณะกรรมการที่บริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้น ขอมูลอันเปน
ความลับจะประกอบดวย รายชื่อผูปวย เวชระเบียน และขอมูลทางการเงินของผูปวย สําหรับการขอประวัติสุขภาพ
หรือการรักษาพยาบาลจะสามารถทําไดโดยตัวผูปวยเองหรือผูที่ไดรับมอบฉันทะจากผูปวย หรือโดยบิดา/มารดา/ผู
อนุบาล/ผูอภิบาล อยางเปนทางการ กรณีเปนผูเยาวหรือผูไรความสามารถ รวมทั้งการใหประวัติตามหมายศาล
ผูปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลผูปวยไดยกเวนกรณีที่มีความจําเปนตองทําตาม
หนาที่ในงานเทานั้น

5. การคํานึงถึงผูม ีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผู
มีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ และชุมชนสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน
-

การปฏิบัติตอผูถือหุน
o

o

o

-

บริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและหลัก
จริยธรรม
บริษัทฯ รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง รวมถึงขอมูลความเปน
เจาของซึ่งไดรับการเปดเผยผานชองทางตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
บริษัทฯ แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งจะตองมีขอมูล
สนับสนุนอยางเพียงพอ

การปฏิบัติตอบุคลากร
o

o

บริษัทฯ จัดใหมีการดําเนินการสรรหาวาจางบุคลากรโดยไมมีการแบงแยกการปฏิบัติ ในการจางงาน ภายใต
กฎหมายแรงงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติตอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ถิ่น
กําเนิด ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับตําแหนงการปฏิบัติงาน
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o

o

o

o

o

บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ความชํานาญ และมีความระมัดระวัง รวมถึงมีการ
พัฒนาความรูและประยุกตใชความรูความสามารถในการจัดการบริษัทฯ อยางเต็มความรู ความสามารถ เพื่อ
สรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูลงทุน รวมทั้งรวมกันพัฒนาบริษัทฯ ใหมีความกาวหนาและเติบโตอยางมั่นคง
ตอเนื่อง
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยใหโอกาสบุคลากรอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของบุคลากร
บริษัทฯ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ
เกี่ยวกับการทํางานและคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมองคกรของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ
บริษัทฯ ใหโอกาสแกบุคลากรทุกคนสามารถแสดงความสามารถอยางเต็มที่ โดยใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแก
บุคลากร และสรางแรงกระตุนในการทํางาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส เปนตน
บริษัทฯ สงเสริมใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของ คุณธรรมประจําองคกร 4 ประการ ในการปฏิบัติ
ตอผูรับผลงานและในการปฏิบัติงานประจําวัน ดังนี้
1) สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมเพื่อความสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในสังคมและหมูคณะ ไดแก
(1) ทาน หมายถึง การใหปนสิ่งของแกผูอื่นที่ควรใหปน
(2) ปยวาจา หมายถึง เจรจาออนหวาน ไพเราะ
(3) อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชน
(4) สมานัตตา หมายถึง วางตนไดดี เหมาะสม ไมถือตัว
2) อิทธิบาท 4 คือ ธรรมเพื่อความสําเร็จ
(1) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น
(2) วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม
(3) จิตตะ หมายถึง เอาใจฝกใฝสนใจอยางจริงจัง
(4) วิมังสา หมายถึง หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น
3) พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเพื่อการปกครอง หรือการดูแลผูใตบังคับบัญชา
(1) เมตตา หมายถึง ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข
(2) กรุณา หมายถึง ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
(3) มุทิตา หมายถึง ชื่นชมยินดีกับผูที่ไดดีมีสุข
(4) อุเบกขา หมายถึง การรูจักวางเฉย วางตัวเปนกลาง
4) อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
(1) ทุกข หมายถึง ปญหา
(2) สมุทัย หมายถึง สาเหตุของปญหา
(3) นิโรธ หมายถึง การดับทุกข หรือปญหาไดรับการแกไข
(4) มรรค หมายถึง วิธีการแกปญหา
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o

กรณีมีขอกังวลดานจริยธรรมที่ตองการรายงานใหทราบ บริษัทฯ จัดใหมีกลไกในการรายงานเหตุการณหรือขอ
กังวลทางจริยธรรมสําหรับบุคลากรผานการรายงานอุบัติการณหรือขอรองเรียน รวมทั้งทางเว็บไซตของบริษัทฯ
หรือสามารถรายงานไปยังองคกรภายนอก เชน Joint Commission International ซึ่งระบุไวใน เว็บไซตเชนกัน
โดยสื่อสารในโปรแกรมการปฐมนิเทศใหแกบุคลากรรับทราบ รวมทั้งใหมั่นใจวาไมมีผลดานวินัยใด ๆ เพื่อลด
ความหวาดกลัวในการรายงาน

-

การปฏิบัติตอผูปวยหรือลูกคา
o

o

o

o

o

บริษัทฯ มีนโยบายในการนําเสนอบริการตอผูปวยและผูมาใชบริการดวยความจริงใจ โดยขอมูลดานการบริการที่
จัดใหเปดเผยผานทางเว็บไซต www.sikarin.com
บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ตองมีความจริงใจตอผูปวยหรือลูกคา ใหการบริการอยางเต็มความสามารถ รักษา
คํามั่นสัญญาที่ใหไวแกผูปวยหรือลูกคา หากไมสามารถปฏิบัติตามที่ตกลงได ควรรีบแจงผูปวยหรือลูกคาทันที
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ทุกหนวยงานของบริษัทฯ ใชคูมือสิทธิผูปวย นโยบาย และวิธีตอบสนอง เปนแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติตอ
ผูปวยหรือลูกคา
คณะกรรมการจริยธรรมของบริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมการสอบถามผูปวยหรือลูกคาเพื่อประเมินระดับความเขาใจ
ความพึงพอใจและการตอบสนองตอสิทธิผูปวยของเจาหนาที่ ทุก 6 เดือน เพื่อนํามาพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนั้นยังจัดใหมีชองทางในการรับขอรองเรียน หรือขอกังวลดานจริยธรรมผานทาง เว็บไซตของบริษัทฯ
หรือสามารถรายงานไปยังองคกรภายนอก เชน Joint Commission International ซึ่งระบุไวในเว็บไซตของ
โรงพยาบาลไดเชนกัน
คณะกรรมการจริย ธรรมประสานงานกับ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงเพื่ อ นํ า ข อ รอ งเรียนหรือ รายงาน
อุบัติการณในประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิผูปวยและจริยธรรม เพื่อนํามาวางแผนแกไข วางระบบปองกัน ทุก 1
เดือน

ประเด็นการใหบริการฉุกเฉินและการสงตัวเพื่อการรักษาตอ การรับผูปวย และการจําหนายผูปวย
 บริ ษั ท ฯ จะให บ ริ ก ารแก ผู ป ว ยทุ ก คนที่ อ ยู ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ความสามารถในการจ า ยค า
รักษาพยาบาลของผูปวย กรณีผูปวยไมมีคารักษาพยาบาล บริษัทฯ จะใหการรักษาจนอยูในสภาวะที่สามารถ
สงตอเพื่อรับการรักษาจากสถานพยาบาลตนสังกัดได และรายงานผูอํานวยการแพทยทราบเพื่อพิจารณางด
คาใชจาย
 สํ า หรั บ กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม มี ศั ก ยภาพในการดู แ ลผู ป ว ยได บริ ษั ท ฯ จะส ง ตั ว ผู ป ว ยเพื่ อ รั บ การรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลอื่นเมื่อผูปวยอยูในภาวะที่สามารถสงตอได โดยผูปวยหรือญาติยอมรับในการสงตัวเพื่อการรักษา
ตอ
 การสงตอเพื่อไปรักษาตอที่สถานที่พยาบาลอื่น แพทยจะตองเปนผูประเมินวาปลอดภัยสําหรับการเคลื่อนยาย
สงตอ กรณีไมปลอดภัยใหทําการดูแลรักษาผูปวยจนปลอดภัย จึงทําการเคลื่อนยาย
 ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความจําเปนและความพรอมกอนจําหนาย เพื่อผูรับผูปวยจะไดใหการดูแลอยาง
ตอเนื่อง
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กรณีเกิดความขัดแยงที่ตัดสินใจลําบากระหวางความตองการของญาติและครอบครัวกับแผนการดูแล
รักษาใหปฏิบัติดังนี้
 แพทย พยาบาล รวมกันอธิบายรายละเอียด ทําความเขาใจและแนวทางที่เปนไปไดใหกับญาติ และครอบครัว
ไดรับทราบและเขาใจในแผนการดูแลรักษา
 กรณีมีความขัดแยงเรื่องคารักษาพยาบาล ใหแพทยหรือพยาบาลหัวหนาเวรรายงานใหผูอํานวยการทราบ เพื่อ
พิจารณาความชวยเหลือที่เหมาะสม
 หากพบวาญาติและครอบครัวยังคงยืนยันที่จะไมใหผูปวยไดรับการดูแลตามความเห็นที่เหมาะสมของแพทย
ผูดูแลรักษา และใหแพทยพิจารณาปรับแผนการรักษาตามความเหมาะสม
 กรณีที่มีมติไมเปนเอกฉันทในทีมผูดูแลรักษาผูปวย หรือมีประเด็นที่ตองพิจารณาทางดานจริยธรรม หรือ
กฎหมายใหเขาสูกระบวนการพิจารณาของคระกรรมการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรมองคกร โดยเปดโอกาส
ใหมีตัวแทนของผูไมมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการพิจารณา
 กรณีเกิดความขัดแยงที่ตัดสินใจลําบากระหวางความตองการของญาติและครอบครัวกับผูปฏิบัติงาน ในบริการ
ที่นอกเหนือจากการดูแลผูปวย ใหดําเนินการตามแนวทาง การบริหารความเสี่ยงและการจัดการเหตุการณไมพึง
ประสงคในโรงพยาบาล
-

การปฏิบัติตอคูแขง
o

o
o

o

-

บุคลากรยึดหลักการแขงขันทางการคาและยึดถือกติกาของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม โดยไมแสวงหา
ขอมูลที่เปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
บุคลากรตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นหรือคูแขงทางการคา
บุคลากรตองไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาบริษัทคูแขงดวยความไมสุจริต ปราศจากขอมูลความ
เปนจริง ไมใสรายปายสี กลั่นแกลง หรือบิดเบือนขอเท็จจริงของคูแขง
บุคลากรตองไมทําการตกลงใดๆ กับคูแขง ที่เปนการลดหรือจํากัดการแขงขันทางการคา

การปฏิบัติตอคูคา
o

o
o

o

บริษัทฯ มีนโยบายที่คํานึงถึงความเสมอภาคเทาเทียม มีความเปนธรรมและความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ
โดยปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหหรือทําไวกับคูคา ผูรับเหมา หรือบริษัทคูสัญญาทุกประการ ซึ่งบริษัทฯ มีขั้นตอน
การประมูลงาน การตอรองราคา การคัดเลือกผูรับเหมาและการเขาทําสัญญาตางๆ ที่โปรงใสและตรงไปตรงมา
บุคลากรทุกคนพึงใหขอมูลที่เปนจริง ครบถวนแกคูคา ผูรับเหมาหรือบริษัทคูสัญญา
บุคลากรที่ตองการจัดซื้อ จัดจาง สินคาและบริการ ตองคํานึงถึงความตองการ ราคา ความคุมคา และคุณภาพ
ของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติตอคูคา
บุคลากรตองไมเรียกรับผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดจาง วางตัวเปนกลาง โดยไมใกลชิดกับคูคารายหนึ่งรายใด
มากเกินไปจนมีผลตอการตัดสินใจ
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-

ปฏิบัติตอเจาหนี้
o

o
o

-

บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม ตามขอตกลงและเงื่อนไขที่มีอยูกับเจาหนี้โดยเครงครัดรวมถึง
การชําระคืนตามกําหนดเวลา ทําหนาที่อันพึงมีตอเจาหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญา
บุคลากรตองไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย
หากมีเหตุอันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอมูลผูกพันในสัญญา บุคลากรจะทําการแจงเจาหนาที่ลวงหนา
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน

การปฏิบัติตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
o

o

o

บริษัท ฯ มีนโยบายใหความสําคัญ กับ การดํา เนินภารกิจเพื่อประโยชนและรับ ผิดชอบตอ สัง คม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม ทั้งในดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
บุคลากรตองอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปฏิบัติตากฎหมายสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ไม
กระทําการใดๆ ที่มีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอ
สังคมใหแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี กิ จ กรรมหรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของผู มี ส ว นได เ สี ย กลุ ม ต า งๆ ที่ เ ป น กิ จ กรรมเพื่ อ
สาธารณประโยชนและการบริการสังคมอยางตอเนื่อง

6. ระเบียบวินัยองคกรวาดวยการทํางาน
เรื่องทั่วไป
1) การใหพื้นที่บริการรวมกับผูรับบริการ พนักงานทุกคนควรใหโอกาสในการใชพื้นที่บริการแกผูปวยกอน เชน การใช
ลิฟต เปนตน
2) ไมพูดโทรศัพท หรือพูดคุยเรื่องสวนตัว หรือเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานขณะใหบริการผูปวย
3) ไมพูดถึงผูปวยไมวากรณีใดๆ ในบริเวณพื้นที่ทํางานที่ผูรับบริการมีโอกาสอยูรวมดวย ยกเวนการอภิปรายในเชิง
วิชาการในหองประชุมที่เหมาะสม
4) บริษัทฯ เปนสถานที่ปลอดจากยาเสพติด การใชยาเพื่อการเสพติดในบริษัทฯ ถือเปนขอหามและมีโทษรุนแรงทั้งตาม
ระเบียบของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
5) นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนตองยึดถือและปฏิบัติตาม
6) บุคลากรทุกคนมีหนาที่ตองรายงานเหตุการณที่ผิดปกติภายในบริษัทฯ ตามขอกําหนดและวิธีการปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
7) บุคลากรทุกคนมีหนาที่รักษาทรัพยสินของบริษัทฯ การนําทรัพยสินของบริษัทฯ ออกไปภายนอก จะตองดําเนินการ
ตามระเบียบของคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ
8) อัตราเงินเดือนของแตละบุคคลถือเปนความลับขององคกร หามมิใหเปดเผยในระหวางผูรวมงาน
9) บุคลากรทุกคนตองติดบัตรประจําตัวเจาหนาที่ในขณะปฏิบัติงาน
10) บุคลากรตองมาปฏิบัติงานใหตรงตาม วัน เวลา ที่กําหนด
11) บุคลากรตองแตงกายใหเรียบรอย และมีกิริยาสุภาพ ออนโยน
12) บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต และมีประสิทธิภาพ
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

บุคลากรตองชวยกันรักษาผลประโยชนของทางบริษัทฯ และชวยปองกันความเสียหายอันจะเกิดแกบริษัทฯ
บุคลากรตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบธรรม และถูกตอง
บุคลากรตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคําสั่งตางๆ ของบริษัทฯ โดยเครงครัด
บุคลากรตองไมประพฤติตนใหเปนที่เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีงามและชื่อเสียงของบริษัทฯ
บุคลากรตองดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความไมประมาท
บุคลากรตองปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ

การปฏิบัติที่ถือเปนความผิดรายแรงตอการทํางาน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

บันทึกเวลาทํางานใหผูอื่น หรือใหผูอื่นบันทึกเวลาทํางานให
ละทิ้งหนาที่การปฏิบัติงาน โดยไมไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากหนาที่การงาน หรือจากเวลาปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสวนตัว หรือกิจการสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต
ทุจริต ฉอโกง ยักยอก หรือลักทรัพยของบริษัทฯ หรือของผูมาใชบริการ
เลนการพนัน เสพยาเสพติด เสพสุรา หรือมีอาการมึนเมา ในบริเวณบริษัทฯ รวมทั้งการขายสลากกินแบงหรือขาย
หวยใตดิน
ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายในระหวางปฏิบัติงาน หรือในบริเวณบริษัทฯ
นําอาวุธที่มีอันตรายรายแรงหรือมีวัตถุระเบิดเขามาในบริเวณบริษัทฯ
ฝาฝนคําสั่งผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ
ประพฤติ หรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดการแตกความสามัคคีในหมูเจาหนาที่ดวยกัน

7. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทฯ
กําหนดนโยบายกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม และมีการ
ติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยสอดคลองกับมาตรฐานสากล
บริษัทฯ ไดมีการกําหนดของเขตหนาที่และอํานาจในการดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ
บัญชีและขอมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล
วาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน
เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
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8. การรับ การใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
-

บริษัทฯ ไมเรียก ไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาหรือเจาหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ
ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ถาในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ตองรีบแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนา เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน

-

กรณีที่บุคคลภายนอกที่เกี่ย วของทางธุรกิจกับบริษัท ฯ ใหสิ่งของหรือ ผลประโยชนแ กบุคลากรเพื่อ เปน สิน น้ํา ใจ
บุคลากรตองใชดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม และความถูกตอง หากบุคลากรไมรับแลวจะเปนการเสียน้ําใจ
และกระทบตอความสัมพันธอันดีทางธุรกิจก็ใหรับได แตตองพิจารณาถึงความเหมาะสมดวย

-

ผลประโยชนทับซอนอาจเกิดขึ้นไดถากิจการภายนอกหรือความสนใจของบุคลากรมีอิทธิพลตอความสามารถในการ
ตัดสินใจในกระบวนการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของงาน
ผลประโยชนทับซอนที่ตองหลีกเลี่ยงประกอบดวย
(1) การรับผลประโยชนจากบริษัทที่เปนผูขายสินคาใหบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการนําสินคาหรือยาเขามาจําหนาย
ในบริษัทฯ
(2) มีการถือหุนหรือเปนเจาของบริษัทที่เปนคูคากับบริษัทฯ อันจะเปนผลใหมีอคติตอการสั่งใชยาหรือสินคาเพื่อการ
รักษาผูปวย

9. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
-

บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ พึงตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเองกอนปฏิบัติงาน และไมมา
ปฏิบัติงานหากรางกายไมพรอม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน

-

ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง บุคลากรที่เกี่ยวของจะตองศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
หรืออาจเปนอันตราย หากไมแนใจ ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทันที
เมื่อพบสิ่งผิดปกติในสถานที่ทํางานที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

-

ผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงาน มีหนาที่กําหนดหรือเผยแพรแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานใหแกบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวของ

10. ทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
-

บุคลากรทุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และหามนําไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัว

-

บุคลากรทุกคน ใชอุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ หามนําไปใชเพื่อประโยชน
สวนตัว

-

การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดจะอยูภายใตประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 11 (พ.ศ. .2546) ในการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรางการรับรูตอสาธารณชนในรูปสิ่งพิมพ วิทยุ และโทรทัศน จะตองผานการตรวจสอบ
จากแพทยสภา หรือกองการประกอบโรคศิลปะกอน จึงจะนําออกสูสาธารณะ
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