
ลักษณะของการประกอบธุรกิจ

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

กรุงเทพมหานคร เปดใหดําเนินการเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ภายใตช่ือ "โรงพยาบาลไทยนครินทร" ตอมาเปล่ียนช่ือเปน 

“โรงพยาบาลไทยนครินทร โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ” ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผูปวยไว

คางคืน เปนโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ ฝงตะวันออก ใหบริการรักษาพยาบาล ท้ังผูปวยใน ผูปวยนอก และผูปวยฉุกเฉิน 

ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีแพทยท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานหลากหลายสาขาพรอมเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยได 

มาตรฐาน ปจจุบันโรงพยาบาลฯ มีแพทยประจําและแพทยนอกเวลา ประมาณ 320 คน บุคลากรในฝายการพยาบาลประมาณ

568 คน มีเตียงสําหรับผูปวยใน 190 เตียง และสามารถรองรับผูปวยนอกได 2,000 คนตอวัน มีบริการนอกเวลาจนถึงเวลา 24.00 น.

การใหบริการสามารถแบงสัดสวนตามประเภทผูปวยท่ีเขามารับการรักษาพยาบาลเปน 2 ประเภท ไดแกผูปวยนอก หรือ OPD 

คิดเปนรอยละ 59 และผูปวยใน หรือ IPD คิดเปนรอยละ 41 ของรายไดจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

2564 2563 2562

OPD OPD OPD
IPD IPD IPD59% 60% 59%41% 40% 41%

โครงสรางของรายได

2564 2563 2562

รายไดคารักษาพยาบาล          

ผูปวยนอก 1,206.53 58.46 1,207.18 59.25 1,279.80 58.57

ผูปวยใน 837.31 40.57 801.85 39.35 875.35 40.06

รวมรายไดคารักษาพยาบาล 2,043.84 99.03 2,009.03 98.60 2,155.15 98.63

รายไดอ่ืน 19.24 0.97 28.44 1.40 29.92 1.37

รวมรายได 2,063.08 100.00 2,037.47 100.00 2,185.07 100.00

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน % สัดสวน % สัดสวน %

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

โรงพยาบาลไทยนครินทรมีการใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวยนอก ดังน้ี

 1. ศูนยหัวใจ

 2. ศูนยกระดูกและขอ

 3. ศูนยมะเร็งโฮลิสติค

 4. ศูนยโรคเตานม

 5. ศูนยไตเทียม

 6. ศูนยตรวจสุขภาพ

 7. ศูนยผิวหนังและเลเซอร

 8. ศูนยทันตกรรม

 9. ศูนยทางเดินอาหาร

 10. ศูนยเลสิค

 11. ศูนยสมองและระบบประสาท

 12. ศูนยเวชศาสตรฟนฟู

 13. ศูนยปลูกถายไต

 14. ศูนยสงเสริมสุขภาพองครวม

 15. แผนกเบาหวานและตอมไรทอ

2564ผูปวยนอก 2563 2562

ความสามารถในการใหบริการตอวัน (คร้ัง)    2,000 2,000 2,000

ความสามารถในการใหบริการตอป (คร้ัง)    730,000 732,000 730,000

จํานวนการมาใชบริการตอป (คร้ัง)                             550,381 533,149 596,561

อัตราการใหบริการ (รอยละ)                   75.39 72.83 81.72

 16. แผนกแพทยแผนจีน

 17. แผนกสราญรมย

 18. แผนกตับ ทางเดินน้ําดี และตับออน

 19. แผนกอายุรกรรม

 20. แผนกศัลยกรรม

 21. แผนกกุมารเวชกรรม

 22. แผนกสูติ-นรีเวช

 23. แผนกหู คอ จมูก

 24. แผนกจักษุ

 25. แผนกฉุกเฉิน

26. แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) 

27. ฝายวิเคราะหโรค

 28. ฝายรังสีวินิจฉัย

 29. ฝายกายภาพบําบัด

หองสําหรับใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย มีดังน้ี

 1. หองผาตัด (OR)

 2. หองวิสัญญี (Anes)

 3. หองคลอด (LR)

 4. หองปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab)

 5. หออภิบาลผูปวยหนัก (ICU)

 6. หออภิบาลผูปวยหนักโรคหัวใจ (CCU)

 7. หออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 

 8. หอผูปวยใน (Ward)

 9. แผนกทารกแรกเกิด (Nursery)

 ดวยคํานึงถึงความสะดวกสบายแกผูปวยและบุคคลท่ัวไปท่ีมาใชบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฯ 

จึงจัดใหมีรานคาและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลฯ ไดแก บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง รานสะดวกซ้ือ 24 ช่ัวโมง 

รานดอกไม รานเสริมสวย รานกาแฟและเบเกอร่ี รานขายของเด็กเลนและผลิตภัณฑตาง ๆ สําหรับเด็ก รานแวนตา ศูนยอาหาร 

หองพระและหองละหมาด

ปริมาณการใหบริการ

 อัตราการใชบริการของผูปวยประเมินจากความสามารถในการใหบริการจริง เปรียบเทียบกับศักยภาพการใหบริการโดย 

แยกเปนกลุมผูปวยนอกและผูปวยใน ท้ังน้ี จะเห็นวาอัตราการใชบริการของโรงพยาบาลฯ ลดลง เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการแขงขันท่ีสูงข้ึน 
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การตลาดและการแขงขัน 

ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย 

  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดรุนแรงในชวงเวลาท่ีผานมา

แตคาดวา รายไดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ท่ีจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ป 2564 นาจะกลับมาขยายตัวราวรอยละ 

1-4 เม่ือเทียบกับป 2563 ท่ีหดตัวรอยละ 14.1 ขณะท่ีกําไรสุทธินาจะกลับมาขยายตัวรอยละ 15-20 เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีแลว 

อยางไรก็ดีแมวาผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในป 2564 จะมีทิศทางท่ีดีข้ึนตามท่ีคาดการณไว แตดวยสถานการณ

ท่ีอาจจะไมแนนอนในอนาคตโดยเฉพาะในเร่ืองของการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหผูประกอบการ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอาจเผชิญกับปจจัยทาทายท่ีสงผลตอรายไดและการทํากําไรในระยะขางหนา โดยสรุปประเด็นสําคัญ

ไดดังน้ี

 • กลุมโรงพยาบาลเอกชนท่ีพ่ึงพารายไดจากผูปวยตางชาติในสัดสวนท่ีสูงโดยเฉพาะกลุม Medical Tourism นาจะได

  รับผลกระทบและมีความเส่ียงมากกวากลุมโรงพยาบาลเอกชนในกลุมอ่ืน ๆ เน่ืองจากตลาดผูปวยจากตางประเทศนาจะ

  ยังไมสามารถกลับเขามาใชบริการไดเปนปกติ โดยเฉพาะกลุมผูปวยจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเมียนมา ท่ีสถานการณ

  การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศยังไมคล่ีคลาย ขณะท่ีจํานวนผูปวยชาวตางชาติท่ีกลับมา

  นาจะเปนกลุมชาวตางชาติท่ีพักอาศัยอยูในประเทศไทย (Expatriate) และกลุม Medical Tourism บางประเทศ เชน 

ตะวันออกกลาง และจีน แตก็ยังตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขของการกักตัวอยางเขมงวด ซ่ึงคาดวาจะกลับมาได

บางในกรอบเวลาท่ีคอนขางจํากัดในชวงคร่ึงปหลัง ท้ังน้ี คาดวา ในป 2564 ผูปวยชาวตางชาติท่ีเขารับการรักษาพยาบาล

  ในไทยอาจมีประมาณ 1.57-1.77 ลานคน (คร้ัง) เพ่ิมข้ึนจากป 2563 ท่ีมีจํานวนราว 1.45 ลานคน (คร้ัง) ซ่ึงตัวเลขดังกลาว

  ยังไมกลับเขาสูภาวะปกติท่ีมีจํานวนผูปวยตางชาติเขามารับการรักษาพยาบาลอยูท่ีราว 3.75 ลานคน (คร้ัง) ในป 2562

 • กลุมโรงพยาบาลเอกชนท่ีพ่ึงพารายไดจากผูปวยชาวไทยเปนหลักนาจะเผชิญการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะ

  เม่ือการเปดประเทศเพ่ือรองรับตลาดผูปวยชาวตางชาติจะยังไมกลับมาเปนปกติไดในเร็ววัน ทําใหผูประกอบการกลุม

  ท่ีเนนเจาะตลาดผูปวยชาวตางชาติ จะมีการปรับกลยุทธและหันมาแยงชิงตลาดผูปวยในประเทศกันมากข้ึน แตท้ังน้ี

  ดวยกําลังซ้ือของคนในประเทศท่ียังออนแรง จํานวนคนตกงานสะสมท่ียังสูง ทําใหการเจาะตลาดผูปวยชาวไทยในภาวะ

  ดังกลาวก็มีความยากลําบากเชนกัน เม่ือเทียบกับชวงท่ีผานมา โดยเฉพาะกลุมท่ีตองจายคารักษาพยาบาลเองอาจจะหัน

ไปใชบริการในโรงพยาบาลท่ีมีคารักษาพยาบาลถูกกวา หรือเลือกใชสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐ คลินิกท่ัวไป หรือ 

แมแตการหาซ้ือยามารับประทานเอง สงผลใหการแขงขันเพ่ือแยงสวนแบงตลาดผูปวยชาวไทยนาจะรุนแรงมากข้ึนใน

  ป 2564 สวนกลุมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีเจาะกลุมลูกคาประกันสุขภาพของภาครัฐ เชน ประกันสังคม ขาราชการ 

  หรือมีสัดสวนของลูกคาประกันสุขภาพในสัดสวนท่ีสูง นาจะประคับประคองรายได หรือไดรับผลกระทบนอยกวากลุม

  ธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจับกลุมลูกคากลุมอ่ืน ๆ

 • ปจจัยทางดานกําลังซ้ือของคนในประเทศท่ีชะลอตัว และความกังวลตอการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  รวมถึงตนทุนการดําเนินการของธุรกิจท่ียังสูง ยังคงกดดันการทํารายไดและกําไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในป 

2564 ทามกลางสถานการณท่ีผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีจํานวนมากและเปนกลุมทุนรายใหญ ขณะท่ีผูปวยท่ีมี

  ศักยภาพกลับไมไดเพ่ิมข้ึน จากปจจัยกดดันท้ังในเร่ืองกําลังซ้ือของผูบริโภค และความกังวลตอการระบาดของโรค

  ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 น้ัน ทําใหการรักษาฐานลูกคาเดิม หรือการขยายตลาดไปยงัลูกคากลุมใหม ๆ  ไมวาจะเปนลูกคา

2564ผูปวยใน 2563 2562

จํานวนเตียงท่ีพรอมใหบริการตอวัน (เตียง)                190 190 190

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

จํานวนเตียงท่ีใชบริการตอป (เตียง)               49,749 34,190 40,263

อัตราการครองเตียง (รอยละ)                          71.74 49.17 58.06

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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  ชาวไทยหรือชาวตางชาติ เพ่ือทํารายไดใหกับธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนอาจจะคอนขางลําบาก อีกท้ังยังเผชิญกับ

  ปจจัยทาทายอ่ืน ๆ  รอบดาน ไมวาจะเปนตนทุนท่ีคาดวายงัคงสูงตอเน่ืองเพ่ือรักษาคุณภาพของการใหบริการ ประกอบกับ

  พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการเขาถึง

การรักษาพยาบาลท่ีหลากหลายข้ึน

 ดังน้ันภายใตสถานการณดังกลาว โรงพยาบาลจําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความทาทายตาง ๆ โดยส่ิงท่ีสามารถ

ปรับตัวไดในระยะส้ัน คือ การควบคุมคารักษาพยาบาลเพ่ือใหผูปวยสามารถเขาถึงได ทามกลางกําลังซ้ือท่ียังไมฟนตัว เชน 

ลดราคาคาหอง จัดโปรแกรมคารักษาพยาบาลในราคาพิเศษ การชูจุดขายความเฉพาะทางของโรคในแตละกลุมลูกคา หรือการ

ผอนชําระคารักษาพยาบาลท่ียาวนานข้ึน รวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับผูปวยตางชาติท่ีเร่ิมทยอยเขามาใชบริการรักษา

พยาบาลในไทย (กลุม Special Tourism Visa: STV และกลุมอ่ืน ๆ  ท่ีภาครัฐอาจจะพิจารณาเพ่ิมเติมในอนาคต) เชน การเตรียม

เอกสารทางการแพทยใหกับผูปวย การจัดเตรียมหองพักสําหรับผูติดตามผูปวย เปนตน

 ขณะท่ีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดูแลผูปวย ท้ังในลักษณะของการดูแลเชิงปองกันและการรักษา เชน การใช

Health Check-Up Application หรืออาจจะใช AI หรือ Chatbot ในการดูแลผูปวย รวมถึงบริการใหคําปรึกษาสุขภาพและ

ออกกําลังกายผาน Online-Platform แบบ Real-Time โดยมีการตรวจวัดอัตราการเตนของหัวใจและการเคล่ือนไหวแบบ 

Real-time โปรแกรมบริหารสุขภาพจิตหรือบริหารสมองผานออนไลน สวนการรักษาก็อาจจะใชเทคโนโลยีทางดาน 

Telemedicine หรือ Medical Device with IoT หรือใชเทคโนโลยีท่ีมีความซับซอนหรือมีฟงกชันการใชงานท่ีหลากหลาย เชน 

VR เปนตน ซ่ึงแนนอนวา ในชวงแรกของการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการอาจจะทําใหตนทุนการดําเนินงานของ

ธุรกิจสูงข้ึน และการใชบริการจริงของผูปวยอาจจะยงัคงจํากัด เน่ืองจากผูปวยคุนเคยกับการรับบริการทางการแพทยแบบด้ังเดิม

แตในระยะยาว ก็อาจจะชวยลดปญหาในดานบริหารจัดการและชวยลดภาระตนทุนลงได และทําใหธุรกิจสามารถสรางความได

เปรียบไดมากข้ึนและผานการเขาถึงกลุมลูกคาท่ีกวางขวางและสะดวกข้ึน

 นอกจากน้ี ผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอาจจะมีการปรับกลยุทธทางธุรกิจ โดยมองหาแหลงรายไดใหม ๆ เขามา

เสริมนอกเหนือจากรายไดหลักท่ีเปนคารักษาพยาบาล ซ่ึงธุรกิจในกลุม Non-hospital เปนกลุมธุรกิจท่ีนาสนใจในการขยายการลงทุน

และมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึน เชน ผลจากการแพระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหความตองการเคร่ืองมือแพทย 

เชน ถุงมือยางทางการแพทย น้ํายาหรือชุดตรวจโรค วัคซีนปองกันโรคตาง ๆ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของจํานวน

ผูสูงอายุ ซ่ึงประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณในป 2565 ทําใหสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ เชน 

ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ (Nursing Home) เคร่ืองมือทางการแพทยท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ เชน รถเข็น เคร่ืองตรวจวัดความดัน น้ําตาล 

ในเลือด หรือการรวมมือกับผูผลิตอาหาร ในการดูแลดานโภชนาการภายในโรงพยาบาล ท้ังอาหารท่ีเหมาะสําหรับผูปวยแตละ

กลุม รวมถึงโอกาสท่ีจะขยายตลาดรองรับญาติหรือผูติดตาม อยางไรก็ดี ไมวาจะเลือกวิธีใด ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงการ

รักษาดุลยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู รวมถึงการวางตําแหนงทางการตลาด (Positioning) หรือภาพลักษณของ

ธุรกิจท่ีเปนผลพวงจากการปรับตัวดังกลาวใหเหมาะสม

อางอิงจากแหลงขอมูล: ศูนยวิจัยกสิกรไทย, https://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/2000000400394/3167.pdf 

กลุมผูใชบริการหลัก

 โรงพยาบาลไทยนครินทรไดรับความไววางใจจากผูรับบริการมาตลอด 28 ปท่ีผานมา มีเปาหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพ

ทางดานการแพทย พัฒนาทางดานการบริการโดยเขาใจถึงความตองการของลูกคาเดิม พรอมท้ังขยายตลาดไปยงัฐานลูกคากลุม

ใหม เพ่ือวางฐานของธุรกิจโรงพยาบาลใหไดอยางม่ันคง สําหรับกลุมลูกคาหลักของโรงพยาบาล ไดแก

 1. กลุมลูกคาคูสัญญา (Corporate) คือ กลุมผูรับบริการท่ีเปนพนักงานของบริษัทคูสัญญาท่ีทําขอตกลงใหพนักงานในบริษัท

  มาใชสวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลไทยนครินทรได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการชําระคารักษาพยาบาล 

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
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 2. กลุมลูกคาบริษัทประกัน (Insurance) คือ กลุมผูรับบริการท่ีเปนลูกคาท่ัวไปและกลุมพนักงานของบริษัทคูสัญญาท่ีมอบ

สวัสดิการใหแกพนักงานเพ่ือมารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลไทยนครินทรโดยใชประกันสุขภาพ ซ่ึงบริษัทประกัน

จะเปนผูรับผิดชอบในการชําระคารักษาพยาบาลตามวงเงินและเง่ือนไขของกรมธรรม

 3. กลุมลูกคาท่ัวไป (Self-pay) คือ กลุมผูรับบริการท่ัวไปท่ีชําระคารักษาพยาบาลดวยตัวเอง ท้ังในรูปแบบของการใชบัตรเดบิต 

บัตรเครดิต หรือเงินสด โดยสวนใหญเปนผูรับบริการท่ีมีถ่ินพํานักอาศัยในบริเวณใกลโรงพยาบาลฯ กลุมผูรับบริการท่ีอยู

  หางไกลออกไปท่ีม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลฯรวมท้ังกลุมผูรับบริการท่ีไดรับการสงตอ

  มารักษาจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ

การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสรางความพึงพอใจในการใหบริการกับลูกคา และถือวาการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ 

บริการเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการแขงขัน ซ่ึงบริษัทฯ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเปนประจํา โดยบริษัทฯ 

จะสรุปภาพรวมเปนรายป เพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนอกจากจะ

ทําใหผูรับบริการพึงพอใจแลว ยังทําใหผูรับบริการมีความประสงคจะกลับมารับบริการอีก ซ่ึงผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับ

บริการประจําป 2564 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน (ภาพรวม) อยูท่ีรอยละ 96.50 

ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว

จุดเดนในการดําเนินการ 

 ตลอดระยะเวลา 28 ป โรงพยาบาลไทยนครินทรไดพัฒนาศักยภาพทางการรักษาพยาบาลและการบริการ โดยมุงเนนความ

เปนเลิศ ดังน้ี 

 1. พรอมใหการรักษาและบริการแบบมืออาชีพ (Professional) โดยใชความรูและความชํานาญของบุคลากรทางการแพทย

  และบุคลากรฝายตาง ๆ ของโรงพยาบาลฯ ในการทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด เพ่ือท่ีผูรับบริการจะไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม

  และไดรับบริการท่ีสรางความพึงพอใจใหไดมากท่ีสุด และพรอมจะแกไขและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนมาโดยตลอด

 2. พรอมดวยทีมแพทย พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multi-Disciplinary Team) เพ่ือใหผูปวยและผูรับบริการสามารถ

  เขาถึงการรักษาไดครอบคลุม รวดเร็ว และแมนยํา ความพรอมของทีมรักษาท่ีมีความชํานาญทําใหโรงพยาบาลฯ มี

  หนวยงานทางการแพทยสําคัญท่ีสามารถใหบริการฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง คือ 

  2.1 ศูนยหัวใจฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง เพ่ือรองรับและรักษาผูปวยฉุกเฉินจากอาการหัวใจหยุดทํางานเฉียบพลัน 

  2.2 ศูนยสมองและระบบประสาทฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง เพ่ือรองรับและใหการรักษาผูปวยจากอาการหลอดเลือดสมองแตก

   เฉียบพลัน หรือเสนเลือดสมองอุดตัน

   ซ่ึงท้ังสองศูนยน้ีชวยลดอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพของผูปวยไดเปนอยางดี 

 3. พรอมใหความม่ันใจในการรักษาและบริการดวยความอบอุน (Trust) เพ่ือใหผูรับบริการเช่ือม่ันไดวาจะไดรับการรักษา

ท่ีมีคุณภาพ และไดรับการบริการจากบุคลากรท่ีเขาใจถึงหลักการบริการท่ีแทจริง  โรงพยาบาลฯ ไดพัฒนาในเร่ืองน้ีมาโดย 

ตลอดและไดรับการยอมรับในวงกวาง ดังจะเห็นไดจากรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 

2019” โดยไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ดานการดูแลใสใจอยางเลิศ และรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 ดานการริเร่ิม เปดรับ 

ตอบรับนวัตกรรมใหม (ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง) ซ่ึงจัดข้ึนโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

 4. พรอมใหการรักษาดวยคุณภาพมาตรฐาน (Quality) โดยดูแลและควบคุมคุณภาพการรักษาใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของสถาบันรับรองคุณภาพตาง ๆ ดังน้ี  ในป 2546 ไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคการมหาชน) ซ่ึงถือวาโรงพยาบาลไทยนครินทรเปนโรงพยาบาลเอกชนลําดับแรก ๆ  ท่ีไดรับการรับรองคุณภาพน้ี ในป 

2554 ไดรับการตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ คร้ังท่ี 1 (Hospital Re - Accreditation คร้ังท่ี 1) ป 2556 ไดรับ 

การตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ คร้ังท่ี 2 (Hospital Re - Accreditation คร้ังท่ี 2) ป 2559 ไดรับการตออายุ

  การรับรองกระบวนการคุณภาพ คร้ังท่ี 3 และในป 2562 ก็ไดรับการตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ คร้ังท่ี 4 

จากสถาบันดังกลาวเชนกัน

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 บุคลากรทางการแพทย

 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทยท่ีมีความเฉพาะดานในแตละสาขา รวมถึงบุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ เชน พยาบาล 

เปนตน เพ่ือใหบริการผูปวยไดอยางครบถวนและมีคุณภาพ โดยท่ีผานมาบริษัทฯ สามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทยผูมีความ

ชํานาญมารวมงานอยางตอเน่ือง และมีนโยบายรักษาบุคลากรทางการแพทยโดยกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม

การสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในองคกรท่ีดี สนับสนุนใหมีการจัดประชุมวิชาการแพทย มีการจัดอบรมสําหรับแพทย 

พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาความรูดานการแพทยใหมีความทันสมัยและมีความปลอดภัย 

ตอผูปวยและผูรับบริการ

 การจัดหายาและเวชภัณฑ

 ยาและเวชภัณฑถือเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล ดังน้ัน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญและปฏิบัติอยางรัดกุม 

ทุกกระบวนการต้ังแตการส่ังซ้ือยา โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกยา ประกอบดวยแพทย  เภสัชกร ฝายจัดซ้ือ ฝายบัญชี 

มีหนาท่ีดูแลการจัดหายาอยางเหมาะสมรวมถึงกระบวนการควบคุมสินคาคงคลังภายในโรงพยาบาลฯ

 ปริมาณการส่ังซ้ือเกือบท้ังหมดของบริษัทฯ เปนการส่ังซ้ือภายในประเทศ จึงไมมีปญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการในการจัดซ้ือ และการบริหารจัดการสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมในดานราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินคา เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ

 สําหรับชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การจัดหายา และเวชภัณฑกลุมพิเศษน้ัน อาจมี

ผลกระทบกับการจัดการสินคาคงคลังบาง แตบริษัทฯ สามารถดําเนินการแกปญหาแตละข้ันตอนผานพนไปได

 อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย 

 ปจจุบันความซับซอนของโรคมีมากข้ึน จําเปนตองมีอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัย เพ่ือใหบริการผูปวยอยาง

เพียงพอและมีคุณภาพ โดยท่ีโรงพยาบาลไทยนครินทรไดคํานึงถึงความซับซอนของโรคท่ีมีมากข้ึน และความจําเปนท่ีจะตอง

มีอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัยดังกลาวแลว แมวาการลงทุนเร่ืองดังกลาวเปนการลงทุนท่ีคอนขางสูง บริษัทฯ 

ก็ไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงความจําเปนและคุณภาพของอุปกรณและเคร่ืองมือเหลาน้ัน เพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอและ 

สอดคลองกับความตองการ 

 ในป 2564 บริษัทฯ ไดจัดหาเคร่ืองมือแพทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา เชน ชุดถายทอดสัญญาณสําหรับการผาตัด

ผานกลองชนิดความละเอียดสูงระดับ 4K เพ่ือชวยใหแพทยทําการผาตัดและวินิจฉัยโรคไดแมนยาํมากข้ึน และชวยใหกระบวนการ

ทํางานของแพทยสามารถทํางานไดสะดวกและดีข้ึน นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ยังไดจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย

สําหรับใชในศูนยเวชศาสตรฟนฟูใหมีความทันสมัยมีความครบถวนในการใหบริการ รวมถึงการจัดหาเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร

ขนาด 128 สไลด เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมขนาด 64 สไลด เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

 ท่ีผานมา บริษัทฯ จะส่ังซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยผานผูแทนจําหนายในประเทศไทย ซ่ึงมีการกําหนดราคา

ซ้ือขายท่ีแนนอน และมีขอตกลงเก่ียวกับการใหบริการหลังการขายอยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอการ

ใชงานใหมากท่ีสุด

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 สินทรัพยหลัก

 บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการบนท่ีดิน 16 ไร 3 งาน 19.5 ตารางวา ซ่ึงเปนทรัพยสินของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกกิจการของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาท่ีดินและอาคาร ซ่ึงเปนสถานท่ีประกอบการในปจจุบันกับสภากาชาดไทย ต้ังอยูเลขท่ี 345 

ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีพ้ืนท่ีท้ังส้ิน 6 ไร 2 งาน 42 ตารางวา 

มีอายุการเชา 30 ปนับจากวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2591
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 หมายเหตุ ขณะน้ีบริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการกอสรางอาคารจอดรถยนต และอาคารศูนยรังสีรักษา ซ่ึงดําเนินการกอสราง 

แลวบางสวนบนท่ีดินท่ีบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ และนอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดมีการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร

ในปจจุบัน (อาคารเชาสภากาชาดไทย) เพ่ือรองรับการใชงานและการใหบริการแกผูรับบริการ

 อาคารโรงพยาบาลประกอบดวยอาคารใหญ 2 หลัง อาคารหนาสูง 14 ช้ัน และอาคารหลังสูง 7 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยท้ังส้ิน 

64,325 ตารางเมตร และในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ไดทําประกันภัย 

ส่ิงปลูกสรางทุกหลัง รวมฐานราก ร้ัว กําแพง ประตูร้ัว รายการปรับปรุงตอเติม (ไมรวมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อะไหล อุปกรณ 

เคร่ืองใชตาง ๆ  ทางการแพทยเพ่ือการรักษาพยาบาล) ระบบลิฟต ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบทําลายน้ําเสีย ระบบประปา 

ระบบเคร่ืองชิลเลอร ระบบไฟฟา ระบบเคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ทุนประกันภัย 500 ลานบาท

ผูรับผลประโยชนจากการประกันคือ สํานักงานจัดการทรัพยสิน สภากาชาดไทย สําหรับเฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตง ส่ิงตกแตงตอเติม

เปนทรัพยสินท่ีสามารถเคล่ือนยายได ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบส่ือสาร ระบบโทรศัพท หองปรับอากาศและ 

ควบคุมอุณหภูมิและตูเย็น เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเคร่ืองใชทางการแพทย อุปกรณอํานวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล 

ทุกชนิด เวชภัณฑตาง ๆ  ยาสําหรับใชรักษาพยาบาล รวมทรัพยสินท่ีเคล่ือนยายไดทุกชนิดในอาคาร ทุนประกันภัย 300 ลานบาท 

ผูรับผลประโยชนจากการประกันคือ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

นโยบายเงินลงทุน

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ไมไดลงทุนในบริษัทใด ๆ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการ

ท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล

 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยหลัก ดังน้ี

สินทรัพย มูลคาทางบัญชี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 227.76 เจาของ

อาคาร งานกอสราง และรายงานระหวางทํา 190.04 ดูหมายเหตุ

งานระบบตาง ๆ 300.67 เจาของ

เคร่ืองใชสํานักงานและตกแตง 156.84 เจาของ

อุปกรณและเคร่ืองมือแพทย 516.07 เจาของ

ยานพาหนะ 12.47 เจาของ 

รวม  1,403.85 

หัก: คาเส่ือมราคาสะสม 882.01  

รวมสุทธิ 521.84  

 (หนวย: ลานบาท)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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