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 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูเลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร เปดใหดําเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536 ภายใตชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร” ไดรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการสถานพยาบาลประเภทรบัผูปวยไวคางคนื เปนโรงพยาบาลเอกชนในยานกรงุเทพตะวนัออก ใหบรกิารรกัษาพยาบาลทัง้ผูปวยใน

ผูปวยนอก และผูปวยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยที่มีความชํานาญเฉพาะดานหลากหลายสาขาพรอมเครื่องมืออุปกรณ

ทางการแพทยที่ทันสมัยไดมาตรฐาน ปจจุบันโรงพยาบาลฯ มีแพทยประจําและแพทยนอกเวลา ประมาณ 320 คน บุคลากรในฝาย

การพยาบาลประมาณ 606 คน มเีตยีงสาํหรบัผูปวยใน 190 เตยีง และสามารถรองรบัผูปวยนอกได 2,000 คนตอวัน มบีรกิารนอกเวลาจนถึง

เวลา 24.00 น. การใหบรกิารสามารถแบงสดัสวนตามประเภทผูปวยท่ีเขามารบัการรกัษาพยาบาลเปน 2 ประเภท ไดแกผูปวยนอก หรอื 

OPD คิดเปนรอยละ 60 และผูปวยใน หรือ IPD คิดเปนรอยละ 40 ของรายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

โครงสรางของรายได

2563 2562 2561

OPD OPD OPD

IPD IPD IPD
60% 59% 59%40% 41% 41%

2563

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

สัดสวน % สัดสวน % สัดสวน %

2562 2561

รายไดคารักษาพยาบาล          

ผูปวยนอก 1,207.18 59.25 1,279.80 58.57 1,249.05 57.71

ผูปวยใน 801.85 39.35 875.35 40.06 885.46 40.91

รวมรายไดคารักษาพยาบาล 2,009.03 98.60 2,155.15 98.63 2,134.51 98.62

รายไดอื่น 28.44 1.40 29.92 1.37      29.76     1.38

รวมรายได 2,037.47 100.00 2,185.07 100.00 2,164.27 100.00

รายงานประจําป 2563

ANNUAL REPORT 2O2O

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

28



ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

โรงพยาบาลไทยนครินทรมีการใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวยนอก ดังนี้

 1. ศูนยหัวใจ

 2. ศูนยกระดูกและขอ

 3. ศูนยมะเร็งโฮลิสติค

 4. ศูนยโรคเตานม

 5. ศูนยไตเทียม

 6. ศูนยตรวจสุขภาพ

 7. ศูนยผิวหนังและเลเซอร

 8. ศูนยทันตกรรม

 9. ศูนยทางเดินอาหาร

 10. ศูนยเลสิค

 11. แผนกเบาหวานและตอมไรทอ

 12. ศูนยสมองและระบบประสาท

 13. แผนกแพทยแผนจีน

2563ผูปวยนอก                                       2562 2561

ความสามารถในการใหบริการตอวัน (ครั้ง)    2,000 2,000     2,000 

ความสามารถในการใหบริการตอป (ครั้ง)    732,000 730,000  730,000 

จํานวนการมาใชบริการตอป (ครั้ง)                             533,149 596,561 602,771

อัตราการใหบริการ (รอยละ)                   72.83 81.72 82.57

 14. แผนกสราญรมย

 15. แผนกตับ ทางเดินนํ้าดี และตับออน

 16. แผนกอายุรกรรม

 17. แผนกศัลยกรรม

 18. แผนกกุมารเวชกรรม

 19. แผนกสูติ-นรีเวช

 20. แผนกหู คอ จมูก

 21. ฝายวิเคราะหโรค

 22. ฝายรังสีวินิจฉัย

 23. ฝายกายภาพบําบัด

 24. แผนกจักษุ

 25. แผนกฉุกเฉิน

หองสําหรับใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย มีดังนี้

1. หองผาตัด (OR)

2. หองวิสัญญี (Anes)

3. หองคลอด (LR)

4. หออภิบาลผูปวยหนัก (ICU)

5. หองปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab)

6. หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจ (CCU)

7. แผนกทารกแรกเกิด (Nursery)

8. หอผูปวยใน (Ward)

9. หออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)

 ดวยคํานึงถึงความสะดวกสบายแกผูปวยและบุคคลทั่วไปท่ีมาใชบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฯ

จึงจัดใหมีรานคาและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลฯ ไดแก บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง รานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

รานดอกไม รานเสริมสวย รานกาแฟและเบเกอรี่ รานขายของเด็กเลนและผลิตภัณฑตาง ๆ สําหรับเด็ก รานแวนตา ศูนยอาหาร

หองพระและหองละหมาด

ปริมาณการใหบริการ

 อัตราการใชบริการของผูปวยประเมินจากความสามารถในการใหบริการจริง เปรียบเทียบกับศักยภาพการใหบริการโดยแยก

เปนกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน ทัง้นี ้จะเหน็วาอตัราการใชบรกิารของโรงพยาบาลฯ ลดลง เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจิ สถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการแขงขันที่สูงขึ้น
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การตลาดและการแขงขัน

ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงและแพรระบาดอยางรวดเร็วไป

ท่ัวโลก รวมทัง้ในประเทศไทย จงึสงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกจิในทุกภาคสวน รวมถงึธรุกจิโรงพยาบาลเอกชน เนือ่งจากกลุม

ผูใชบริการสวนหน่ึงที่เปนชาวตางชาติลดจํานวนลง เน่ืองจากมีขอจํากัดในการเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย

คาดการณกันวา จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติในป 2563 จะลดลงถึง 79.6% เมื่อเทียบกับในป 2562 ซึ่งสงผลกระทบกับผูใชบริการ

ที่เปนชาวตางชาติดวย

 ในสวนของกลุมผูใชบริการชาวไทยเองก็ลดจํานวนลงเชนเดียวกัน อันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวนของภาครัฐ และความกังวล

ที่จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากโรงพยาบาลเปนสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง กลุมผูปวยที่ใชบริการทางการ

แพทยกรณีไมเรงดวนฉุกเฉิน อาทิ บริการดานทันตกรรม การตรวจสุขภาพ จึงชะลอการเขารับบริการออกไป

 นอกจากเรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แลว ปจจัยอื่น ๆ ก็สงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเชนเดียวกัน อาทิ สงครามราคานํ้ามันโลก ที่สงผลใหราคานํ้ามันโลกปรับตัวลดลง สงผลใหรายไดของผูปวย

กลุมประเทศตะวนัออกกลางลดลง ทาํใหจาํนวนผูปวยกลุมนีล้ดลงมากขึน้ไปอีก โดยโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีสดัสวนรายไดจากผูใชบรกิาร

ชาวตางชาติสูงจะไดรับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้ คาดวาภาพรวมรายไดของโรงพยาบาลเอกชนในป 2563 จะหดตัว 6-8% เมื่อเทียบ

กับป 2562 และในป 2564 รายไดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะกลับมาขยายตัวไดที่ 8-10% เมื่อเทียบกับป 2563 ดวยศักยภาพและ

คุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนของไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

 ปจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ที่กระทบตอภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนป 2563 ไดแก 

 • สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กดดันรายไดโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในกลุม

  ผูใชบรกิารชาวไทย และผูใชบรกิารชาวตางชาตทิีไ่มสามารถเดินทางเขามาในประเทศไทยจากมาตรการล็อกดาวนของภาครฐั

 • ผลกระทบจากสงครามราคานํ้ามันโลก ทําใหรายไดของผูใชบริการกลุมประเทศตะวันออกกลางถูกกดดันจากราคานํ้ามัน

  หดตัว 

 • ปญหากําลังซื้อที่หดตัว จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเปนปจจัยสําคัญ

  ท่ีกดดันรายไดของโรงพยาบาลเอกชนในระยะถัดไป โดยผูใชบริการที่มีกําลังซื้อปานกลางจะระมัดระวังการใชจายมากขึ้น

  ในสถานการณที่เศรษฐกิจหดตัว

 • ความไมชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมราคา ยา เวชภัณฑ และการบริการทางการแพทย ซ่ึงเพิ่ม

  ความเสี่ยงใหกับโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะกลุมโรงพยาบาลเอกชนที่ถูกจัดอยูในเกณฑที่จําหนายราคายาสูง

 แนวโนมธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน หลงัทยอยผอนคลายมาตรการลอ็กดาวนในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ประเมินวาจะเปนธุรกิจที่สามารถฟนตัวไดเร็วแบบ V-Shape (ฟนตัวภายใน 3 เดือนหลังพนจากการผอนคลาย

มาตรการล็อกดาวน) ซ่ึงสอดคลองกับในปจจุบันที่ธุรกิจเริ่มมีสัญญาณฟนตัว โดยแผนกตาง ๆ ในโรงพยาบาลที่ปดทําการชั่วคราว 

เริ่มกลับมาใหบริการไดเหมือนเดิม โดยหลังจากที่ประเทศไทยผอนคลายมาตรการล็อกดาวน คาดวาผูใชบริการชาวไทยจะกลับมาใช

บริการทางการแพทยไดตามปกติ โดยเฉพาะแผนกการรักษาโรคที่คนไทยมีอัตราการปวยสูง ไดแก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน รวมถึงประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหแนวโนมผูสูงอายุจะกลับมารับการรักษาพยาบาลมากขึ้น 

2563ผูปวยใน                                      2562 2561

จํานวนเตียงที่พรอมใหบริการตอวัน (เตียง)                190 190        190 

ความสามารถในการใหบริการตอป (เตียง)           69,540 69,350    69,350 

จํานวนเตียงที่ใชบริการตอป (เตียง)               34,190 40,263    43,531    

อัตราการครองเตียง (รอยละ)                          49.17 58.06     62.77
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 นอกจากนี ้คนไทยจะใหความสาํคญักบัการทาํประกนัสขุภาพมากขึน้ จนสงผลใหเกดิการขยายตวัของการทาํประกนัสขุภาพ ทําให

โรงพยาบาลเอกชนสามารถขยายกลุมลกูคาไปยงักลุมบรษิทัประกนัได เพือ่ชดเชยรายไดทีอ่าจจะหดตวัลงจากกลุมลกูคาทีช่าํระเงินเอง 

ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังหดตัว

 สวนโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพิงรายไดจากผูใชบริการชาวตางชาติ หรือท่ีเรียกวาการพึ่งพิง Medical Tourism จากนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ นาจะไดรับผลกระทบทําใหรายไดลดลง เนื่องจากติดปญหาผูใชบริการชาวตางชาติไมสามารถเดินทางมารักษา

ในประเทศไทยไดในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทั่วโลกยังมีการแพรระบาดอยู ซึ่งจาก

โครงสรางรายไดของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยพบวา มรีายไดจาก Medical Tourism คดิเปน 8% ของรายไดโรงพยาบาลเอกชน

ทั้งหมด จึงมองวา รายไดจากผูใชบริการชาวตางชาติในปนี้จะยังไมฟนตัวดีนัก คาดวาจากที่ประเทศไทยยังคงมาตรการล็อกดาวน

ผูที่เดินทางจากตางประเทศ หรือคัดกรองผูเดินทางจากตางประเทศตอไป หากมีการคลายมาตรการล็อกดาวนโดยการเปดประเทศ 

รายไดจากกลุม Medical Tourism ในไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากชาวตางชาติมองวา ประเทศไทยมีมาตรฐานการรักษา

ท่ีดีและราคาสมเหตุสมผล และยังไดรับการยอมรับวาสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไดเปนอยางดี มีความสามารถในการรักษาผูปวยที่ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีอัตราการเสียชีวิตเพียง 1.8% 

ของจํานวนผูปวยทั้งหมด ซึ่งตํ่ากวาอัตราการเสียชีวิตของผูปวยทั่วโลกที่มีจํานวนสูงถึง 6.5% ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนจึงจําเปนตอง

ปรับตัว เพื่อผลักดันใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน ดังตอไปนี้

 1. การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการรักษา เชน การใชหุนยนต หรือการใช Telemedicine มาชวยในการตรวจรักษาผูปวย

  ทางไกล จะชวยอํานวยความสะดวกตอการรักษามากขึ้น สําหรับผูปวยที่ตองติดตามการรักษา

 2. การรกัษามาตรฐานของโรงพยาบาลเพือ่สรางความเชือ่มัน่ใหกบัผูใชบรกิารท้ังในประเทศและตางประเทศ นอกจากจะสามารถ

รักษาฐานลูกคาปจจุบันไดแลว ยังจะสามารถดึงดูดลูกคาใหมและนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพเขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลได

มากขึ้น

 3. อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการชาวตางชาติที่ผานการคัดกรอง COVID-19 แลว โดยทางโรงพยาบาลมีบริการประสาน

กับทางสถานทูต เพื่อนําผูใชบริการจากตางประเทศที่มีความประสงคมาทําการรักษาที่ประเทศไทย พรอมทั้งจัดหาสถานที่พัก

  ใหกบัผูใชบรกิารและญาตขิองผูใชบรกิารในทีไ่ดรบัอนญุาตจากภาครฐั เพือ่ใหเกดิความสะดวกสาํหรบัผูใชบรกิารชาวตางชาติ

แหลงขอมลู: Krungthai COMPASS และศนูยวเิคราะหเศรษฐกจิทเีอม็บ ีหรือ TMB Analytics

กลุมผูใชบริการหลัก

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผานมา โรงพยาบาลไทยนครินทรไดจัดมาตรการ

ดแูลผูใชบรกิาร โดยมกีารตรวจวดัอณุหภมูทิกุทางเขา-ออกของอาคาร เปดคลินกิโรคระบบทางเดนิหายใจ (ARI Clinic) เปนการช่ัวคราว 

แยกบรเิวณจากพืน้ทีท่ี่ใหบริการผูใชบริการทัว่ไป สาํหรบัผูปวยทีมี่อาการไข ไอ เจบ็คอ และมปีระวตัสิมัผสักลุมเสีย่งหรอืเดินทางมาจาก

พื้นที่เสี่ยง มีจุดบริการแอลกอฮอลลางมือตามบริเวณตาง ๆ เพิ่มรอบการทําความสะอาดทุกชั่วโมง จัดระยะหางสรางความปลอดภัย 

(Social Distancing) แพทยและบุคลากรทางการแพทยมีอุปกรณปองกันครบตามมาตรการ มีการลดระยะเวลาการอยูในโรงพยาบาล

และลดความหนาแนนของผูใชบริการในโรงพยาบาล โดยไดจัดทําโครงการ Home Service ไดแก บริการจัดสงยารักษาโรค เจาะเลือด 

ฉดีวคัซีน กายภาพบําบดั และลางแผล ณ ทีพ่กัอาศยัของผูใชบรกิาร เปนตน เพือ่รองรบัการบรกิารสาํหรบัผูใชบรกิารท่ีไมสะดวกเดนิทาง

เขามารับบริการในโรงพยาบาลสําหรับกลุมลูกคาทั่วไป กลุมลูกคาประกันชีวิต และกลุมลูกคาคูสัญญา ดวยเหตุดังกลาวโรงพยาบาล

ไทยนครินทรจึงไดรับความไววางใจจากผูรับบริการมาตลอด 27 ปที่ผานมา เปาหมายหลักนับจากนี้ไปคือการพัฒนาคุณภาพทางดาน

การแพทยเพือ่ผูใชบรกิาร พฒันาการบรกิารดวยความเขาใจถงึความตองการของลกูคาเดิม พรอมขยายตลาดไปยงัฐานลกูคากลุมใหม 

เพื่อวางฐานของธุรกิจโรงพยาบาลใหไดอยางมั่นคง โดยกลุมลูกคาหลักของโรงพยาบาล ไดแก 

 1. กลุมลูกคาคูสัญญา (Corporate): กลุมผูใชบริการท่ีเปนพนักงานของบริษัทคูสัญญาท่ีทําขอตกลงใหพนักงานในบริษัทมาใช

สวัสดิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยนครินทรได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการชําระคารักษาตามเงื่อนไขที่กําหนด

 2. กลุมลูกคาบริษัทประกัน (Insurance): กลุมผูใชบริการที่เปนลูกคาทั่วไปและกลุมพนักงานของบริษัทคูสัญญาที่มอบสวัสดิการ

ใหแกพนกังานเพือ่มารบัการรกัษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลไทยนครนิทรโดยใชประกนัสขุภาพ ซึง่บรษิทัประกนัจะเปนผูรบัผดิชอบ

  ในการชําระคารักษาพยาบาลตามวงเงินและเงื่อนไขของกรมธรรม
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 3. กลุมลูกคาทั่วไป (Self-pay): กลุมผูใชบริการทั่วไปท่ีชําระคารักษาพยาบาลดวยตัวเอง ท้ังในรูปแบบของการใชบัตรเดบิต 

  บัตรเครดิต หรือเงินสด โดยสวนใหญเปนผูใชบริการท่ีมีถิ่นพํานักอาศัยในบริเวณใกลโรงพยาบาลฯ กลุมผูใชบริการที่อยู

  หางไกลออกไปที่มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลไทยนครินทร รวมท้ังกลุมผูใชบริการท่ีไดรับการ

  สงตอมารักษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ

การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

 บรษัิทฯ ใหความสาํคญักบัการสรางความพงึพอใจในการใหบรกิารกบัลกูคาและถอืวาการสาํรวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารเปน

กลยุทธที่สําคัญในการแขงขัน ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเปนประจํา โดยบริษัทฯ จะสรุปภาพรวม

เปนรายป เพือ่นาํผลทีไ่ดมาพฒันาและปรบัปรงุแกไขการใหบรกิารใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่นอกจากจะทาํใหผูใชบรกิารพงึพอใจ

แลว ยังทําใหผูใชบริการมีความประสงคจะกลับมาใชบริการอีก ซ่ึงผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการประจําป 2563 พบวา 

ความพงึพอใจของผูใชบรกิารทัง้ประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน (ภาพรวม) อยูท่ีรอยละ 95.94 ซึง่สงูกวาเปาหมายท่ีบรษิทัฯ กําหนดไว

จุดเดนในการดําเนินการ

 ตลอดระยะเวลา 27 ป  โรงพยาบาลไทยนครินทรไดพัฒนาศักยภาพทางการรักษาพยาบาลและการบริการ โดยมุงเนนความ

เปนเลิศตามหลักการตาง ๆ ดังนี้ 

 1. พรอมใหการรักษาและบริการแบบมืออาชีพ (Professional) โดยใชความรูและความชํานาญของบุคลากรทั้งฝายการแพทยและ

ฝายสนับสนุนตาง ๆ ของโรงพยาบาลฯ ในการทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อที่ผูใชบริการจะไดรับการรักษาที่เหมาะสมและ

ไดรับบริการที่สรางความพึงพอใจใหไดมากที่สุด และพรอมจะแกไขและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด

 2. พรอมดวยทีมแพทย พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multi-disciplinary Team) เพื่อใหผูปวยและผูใชบริการสามารถเขาถึง

  การรักษาไดครอบคลุม รวดเร็ว และแมนยํา ความพรอมของทีมรักษาที่มีความชํานาญทําใหโรงพยาบาลฯ มีหนวยงานสําคัญ

ที่สามารถใหบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง คือ (1) ศูนยหัวใจฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับและรักษาผูปวยฉุกเฉินจากอาการ

หัวใจหยุดทํางานเฉียบพลัน (2) ศูนยสมองและระบบประสาทฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับและใหการรักษาผูปวยจากอาการ

หลอดเลอืดสมองแตกเฉยีบพลนั หรือเสนเลอืดสมองอดุตัน ซ่ึงทัง้สองศนูยนีช้วยลดอตัราการเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพของผูปวย

ไดเปนอยางดี และ (3) ศนูยทางเดนิอาหารซ่ึงสามารถใหการรกัษาพยาบาลแกผูปวยทีม่ปีญหาเกีย่วกบัระบบทางเดินอาหารและ

ตับ โดยทีมแพทยเฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหไดผลการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา

    3. ใหความมั่นใจในการรักษาและบริการดวยความอบอุน (Trust) เพื่อใหผูใชบริการเชื่อม่ันไดวาจะไดรับการรักษาท่ีมีคุณภาพ

  และไดรับการบริการจากบุคลากรที่เขาใจถึงหลักการบริการที่แทจริง โรงพยาบาลฯ พัฒนาในเรื่องนี้มาโดยตลอดและไดรับ

  การยอมรับในวงกวาง ดังจะเห็นไดจากรางวัลจาก “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019” โดยไดรับรางวัล

  ชนะเลศิอนัดบั 2 ดานความรวมมือระหวางองคกร และรางวลัดานการรเิริม่ เปดรบั ตอบรบันวตกรรมใหม (ประเภทโรงพยาบาล

ขนาดกลาง) ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

    4. พรอมใหการรักษาดวยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (International Quality) โดยดูแลและควบคุมคุณภาพการรักษาใหเปน

ไปตามขอบังคับของสถาบันรับรองคุณภาพตาง ๆ  ดังน้ี  ในป 2546 ไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ

  สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ซ่ึงถือวาโรงพยาบาลไทยนครินทรเปนโรงพยาบาลเอกชนลําดับแรก ๆ  ที่ไดรับการรับรอง

  คณุภาพนี ้ในป 2554 ไดรบัการตออายกุารรบัรองกระบวนการคณุภาพ ครัง้ที ่1 (Hospital Re - Accreditation ครัง้ที ่1) ป 2556

  ไดรับการตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 (Hospital Re - Accreditation ครั้งที่ 2) จากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตอมาในป 2559 ไดรบัการตออายุการรบัรองกระบวนการคุณภาพ ครัง้ท่ี 3 (Hospital 

Re - Accreditation ครั้งที่ 3) และในป 2562 ก็ไดรับการตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 4 (Hospital Re - 

Accreditation ครั้งที่ 4) จากสถาบันดังกลาวเชนกัน
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

๏ บุคลากรทางการแพทย

 บรษัิทฯ มนีโยบายในการจดัหาแพทยทีม่คีวามชํานาญเฉพาะดานในแตละสาขา รวมถงึบุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ  เชน พยาบาล 

เปนตน เพือ่ใหบรกิารผูปวยไดอยางครอบคลมุและมคุีณภาพ โดยทีผ่านมาบริษทัฯ สามารถจดัหาบคุลากรทางการแพทยผูมคีวามชาํนาญ

มารวมงานอยางตอเนื่อง และมีนโยบายรักษาบุคลากรทางการแพทยโดยกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม การสราง

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในองคกรที่ดี สนับสนุนใหมีการจัดประชุมวิชาการแพทย มีการจัดอบรมสําหรับแพทย พยาบาล และ

บคุลากรทางการแพทยอยางสม่ําเสมอ เพือ่พฒันาความรูดานการแพทยใหมคีวามทนัสมัยและมคีวามปลอดภยัตอผูปวยและผูใชบรกิาร

๏ การจัดหายาและเวชภัณฑ

 ยาและเวชภัณฑถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น บริษัทฯ จึงใหความสําคัญและปฏิบัติอยางรัดกุม

ทุกกระบวนการตั้งแตการส่ังซื้อยา โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกยา ประกอบดวยแพทย  เภสัชกร ฝายจัดซื้อ มีหนาที่ดูแล

การจัดหายาอยางเหมาะสมรวมถึงกระบวนการควบคุมสินคาคงคลังภายในโรงพยาบาลฯ

 ปริมาณการสั่งซื้อเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ เปนการสั่งซื้อภายในประเทศ จึงไมมีปญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ นอกจากนี้ 

บริษทัฯ มรีะบบการบรหิารจดัการในการจดัซือ้ และการบรหิารจดัการสนิคาคงคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่รวมถงึการประเมนิความเหมาะสม

ในดานราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินคา เพื่อใหเพียงพอกับความตองการ

๏ อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย 

 ปจจุบันความซับซอนของโรคมีมากขึ้น จําเปนตองมีอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัย เพื่อใหบริการผูปวยอยางมี

คณุภาพ ทัง้น้ี เพ่ือใหบริการการรักษาผูปวยเปนไปอยางมคุีณภาพ โรงพยาบาลไทยนครนิทรไดคาํนงึถงึความซบัซอนของโรคทีมี่มากข้ึน

ในปจจุบัน และคาํนงึถงึความจาํเปนทีจ่ะตองมอีปุกรณและเครือ่งมอืทางการแพทยทีท่นัสมยั ดวยเหตน้ีุการลงทนุเร่ืองดงักลาวเปนการ

ลงทุนที่คอนขางสูง บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงความจําเปนและคุณภาพของอุปกรณและเครื่องมือเหลานั้น เพื่อใหมี

ปริมาณเพียงพอและสอดคลองกับความตองการ ที่ผานมา บริษัทฯ จะสั่งซื้อผานผูแทนจําหนายในประเทศไทย ซึ่งมีการกําหนดราคา

ซือ้ขายทีแ่นนอน และมขีอตกลงเกีย่วกบัการใหบรกิารหลงัการขายอยางชดัเจน เพือ่ใหเกดิความคุมคาและเกดิประโยชนตอการใชงาน

ใหมากที่สุด

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

๏ สินทรัพยหลัก

 บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการบนที่ดิน 16 ไร 3 งาน 19.5 ตารางวา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดินและอาคาร ซึ่งเปนสถานที่ประกอบการในปจจุบันกับสภากาชาดไทย ตั้งอยูเลขที่ 345 ถนนเทพรัตน

กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 6 ไร 2 งาน 42 ตารางวา มีอายุการเชา 30 ปนับจาก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2591
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 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยหลัก ดังนี้

 หมายเหตุ อาคารโรงพยาบาลประกอบดวยอาคารใหญ 2 หลัง อาคารหนาสูง 14 ชั้น และอาคารหลังสูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใชสอย

ท้ังสิ้น 64,325 ตารางเมตร และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง

ทุกหลัง รวมฐานราก รั้ว กําแพง ประตูรั้ว รายการปรับปรุงตอเติม (ไมรวมเครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล อุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ 

ทางการแพทยเพ่ือการรกัษาพยาบาล) ระบบลฟิต ระบบสขุาภบิาล ระบบดบัเพลงิ ระบบทาํลายนํา้เสีย ระบบประปา ระบบเครือ่งชลิเลอร 

ระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟา ทุนประกันภัย 500 ลานบาท ผูรับผลประโยชนจากการประกัน

คือ สํานักงานจัดการทรัพยสิน สภากาชาดไทย สวนเฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง สิ่งตกแตงตอเติมเปนทรัพยสินที่สามารถเคลื่อนยายได

ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบโทรศัพท หองปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิและตูเย็น เครื่องมือ เครื่องจักร 

และเครื่องใชทางการแพทย อุปกรณอํานวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลทุกชนิด เวชภัณฑตาง ๆ ยาสําหรับใชรักษาพยาบาล 

รวมทรัพยสินที่เคลื่อนยายไดทุกชนิดในอาคาร ทุนประกันภัย 300 ลานบาท ผูรับผลประโยชนจากการประกันคือ บริษัท โรงพยาบาล

ไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

นโยบายเงินลงทุน

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ไมไดลงทุนในบริษัทใด ๆ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล

สินทรัพย มูลคาทางบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 227.15 เจาของ

อาคาร งานกอสราง และรายงานระหวางทํา 161.80 ดูหมายเหตุ

งานระบบตาง ๆ 316.24 เจาของ

เครื่องใชสํานักงานและตกแตง 155.62 เจาของ

อุปกรณและเครื่องมือแพทย 531.13 เจาของ

ยานพาหนะ 12.47 เจาของ 

รวม  1,404.41 

หัก: คาเสื่อมราคาสะสม 924.30 

รวมสุทธิ    480.11

 (หนวย: ลานบาท)
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