ธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประจําปี 2561 (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ)
ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การนําองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้า
(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้ระดับคะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จากระดับคะแนนเต็ม ร้อยละ 100
นอกจากนี้ ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป และเป็นธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ฯ 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award Best Practice 2018
ปี 2561 มีรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award Best Practice 2018 และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ ประจําปี 2561 (จํานวน 45 ราย) ดังนี้
หมายเหตุ : ลําดับ 1-5 เป็นธุรกิจที่ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award Best Practice 2018
ลําดับ
*1

ชื่อกิจการ
บริษัท วาสนา บิวซิเนส ไลน์
จํากัด

*2 ลิฟวิ่งเวลโซไซตี้

คํานํา

ชื่อ

สกุล

ตําแหน่ง

คุณ

วาสนา

พูลศิริคช

กรรมการ

คุณ

เจน

ศรีสว่าง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

*3

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์
สซิ่งโฮม สาขาพัฒนาการ

คุณ

พรรณนิดา

สารมะโน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

*4

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์
สซิ่งโฮม สาขารามอินทรา

คุณ

พรรณนิดา

สารมะโน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

*5

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่โจ้เนอร์
สซิ่งโฮม

คุณ

บุษรินทร์

ทองมี

6

บริษัท เซ็นเตอร์แฮปปี้โฮมแคร์
จํากัด ( เซ็นแคร์ )

คุณ

สุวิทย์

ผู้บริหาร

โสตถิปรีดาวงศ์ กรรมการบริษัท

ที่อยู่
เลขที่ 100/55 ม. 6 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180
เลขที่ 237 ถนนสามัคคี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
นนทบุรี 11000
เลขที่ 2/6 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2-5 ถนน
พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 29 ถนนรามอินทรา อนุเสาวรีย์ บางเลน
กรุงเทพมหานคร 10220
เลขที่ 85/162 ถนนเชียงใหม่ -พร้าว หนองจ๊อม
สันทราย เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ชั้น 9 ถนนปู่
เจ้าสมิงพราย พระประแดง พระประแดง
สมุทรปราการ 10130

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

087-1403688 wbl.teams.mis@gmail.com
02-9524989

noiphanidnut@gmail.com

094-6142597 funny_patty@hotmail.com

094-6142597 funny_patty@hotmail.com
081-1125750 bussarint@yahoo.com
081-4990572 suwtweet@gmail.com

ลําดับ

ชื่อกิจการ

7 เทวานันทาภิรมย์ โฮมแคร์

คํานํา

ชื่อ

สกุล

ตําแหน่ง

เลขที่ 50/322 ซอย8 หมู่บ้านพฤษาการ์เด้
นโฮม ถนน.เลียบคลองฯฝั่งเหนือ ซอยเพชร
เกษม 69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ
10160
เลขที่ 1526/15-26 เทพารักษ์ เมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เลขที่ 29 สรณ์คมน์ 19 สีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

คุณ

อนิตา

สวัสดิ์เสวี

คุณ

กรุณา

วรภัทรากุล กรรมการบริหารบริษัท

คุณ

นิภาพร

วงษ์ปิ่น

10 บริษัท ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์ จํากัด คุณ

ธนิดา

ภูมิสุววรณ์

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 5 ซอย เพชรเกษม 68 แยก 14 บางแค
เหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

094-4294598

11

บริษัท บ้านแสงธรรม เนอร์สซิ่ง
แคร์ จํากัด

คุณ

ณิอาภา

โวหารลึก

ผู้บริหาร

เลขที่ 23 ถนนราษมนตรี คลองขวาง
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

081-1996542 piyawongb@gmail.com

12

บริษัท เพชรเกษมเนอร์สซิ่งโฮม
จํากัด

คุณ

ศิรสิทธิ์

ตั้งจิตกมล

กรรมการ

เลขที่ 78/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

095-8907042 sirasit.tangjitgamol@gmail.com

คุณ

ภัสส์กุญช์

บุญย์เชี่ยว

กรรมการผู้จัดการ

คุณ

พัชรมน

โรจน์วีระ

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

15 บริษัท ไอแคร์ซีเนียร์สโฮม จํากัด คุณ

พรรณรพี

8

บริษัท จุฬาเวชเนอร์สซิ่งแคร์
จํากัด

9 บริษัท ดอนเมืองโฮมแคร์ จํากัด

บริษัท ภัสส์กุญช์เฮลท์แคร์โฮม
จํากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง
14
โฮม จํากัด

13

16 บริษัท แฮปปี้ไลฟ์เพลส จํากัด

คุณ

อัศวิน

17 บางกอกซีเนียร์ลีฟวิง

คุณ

อรพรรณ

กรรมการผู้จัดการ

ที่อยู่

ผู้จัดการทั่วไป

รุ่งแจ้งสุวรรณ ผู้บริหาร
วิศรุตานันท์ กรรมการที่ปรึกษา
นันทะเสน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

เลขที่ 315 หมู่ที่ 5 ถนนกลางเมือง เมืองเก่า
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เลขที่ 168/25 ถนนบางนา-ตราด บางบ่อ บาง
บ่อ สมุทรปราการ 10560
เลขที่ 466 ซอยศิริถาวร ถนนรามคําแหง สวน
หลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 26 วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73140
ซ.49/1-5 ถนนร่มเกล้า 1 คลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

095-8363028 tevanantapirom@gmail.com

086-3247608 chulavej@hotmail.com
099-5931217 aew_2006@hotmail.com

043-008966

phaskul.b@hotmail.com

090-9756339 patcharamal@gmail.com
092-6149542 punrapeer@gmail.com
092-2692959
083-8423101 pph_oc_nurse@hotmail.com

ลําดับ

ชื่อกิจการ

18 สบายดีโฮมแคร์ สาขาลพบุรี
19

บ้านประกายพรรณ เนอร์สซิ่ง
โฮม

คํานํา

ชื่อ

คุณ

ธนญา

คุณ ประกายพรรณ

สกุล

เตชสิริอังกูร พยาบาลวิชาชีพ
ชมภู

20 สบายดีโฮมแคร์ สาขารังสิต

คุณ

วนภรณ์

นันต๊ะยา

21 บ้านสวนธรรมชาติเฮลท์แคร์

คุณ

บุศรา

เชื้อดี

22

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่
คุณ
งโฮม สาขาลําลูกกา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่
งโฮม สาขาสระบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่
24
งโฮม สาขาสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเฉพาะประเภท
25 ผู้ป่วยสูงอายุ เฌ้อสเซอรี่โฮม
ขนาดเล็ก
โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังนวศรี
26
เนอสซิ่งโฮม

ปภาพรปวีณ์

ตําแหน่ง

ผู้จัดการ
ผู้ช่วยพยาบาล
ประธานกรรมการ

ภูมิพัฒน์สโรชา ผู้บริหารศูนย์

คุณ

อรทัย

ติณเวช

คุณ

จิรภาส

เมืองสว่าง

กรรมการผู้จัดการ

คุณ

พิมพ์ชนก

ทวาภพ

หัวหน้าสํานักงาน

คุณ

อรนันท์

อุดมภาพ

ผู้อํานวยการ

27 วีราวัลย์ เนอสซิ่งโฮม

คุณ

จุลเทพ

28 ศรีวารีเฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์

คุณ

กุลบัณฑิต

บัวเทศ

คุณ

ณิชนัญติ์

ทิพสุวรรณ์

23

29

บริษัท ศิริราชพฤกษ์ เนอร์สซิ่ง
โฮม จํากัด

ผู้บริหารศูนย์

สุพรรณรัตน์ ผู้จัดการ
ผู้จัดการบริบาล
ผู้จัดการ

ที่อยู่
เลขที่ 17/60 หมู่ 1 ป่าตาล เมือง ลพบุรี
15000
เลขที่ 19 หมู่ 9 บ้านปากล้อง ต้นธง เมือง
ลําพูน ลําพูน 51000
เลขที่ 72/9 หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา ซอยรังสิตนครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เลขที่ 212 หมู่ 2 เมืองนคสวรรค์ นครสวรรค์
60240
เลขที่ 24/260 หมู่บ้านวราบดินทร์ โซน
กัลปพฤกษ์ ซอย 4 หมู่ 5 ถ.ลําลูกกา บึงคํา
พร้อย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
เลขที่ 3/18 หมู่ 4 ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
18230
เลขที่ 47/31 ถนนมาลัยแมน รั้วใหญ่ เมือง
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
เลขที่ 20 ซอยบางแวก 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์
13 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160
เลขที่ 65/17 ถนนรามคําแหง พลับพลา วัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขที่ 64 ลาดกระบัง 14/1 ลาดกระบัง
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เลขที่ 118 หมู่ 6 ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
สมุทรปราการ 10540
เลขที่ 114 ถนนราชพฤกษ์ บางขุนกรอง บาง
กรวย นนทบุรี 11130

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

086-5524420 toy.t@hotmail.com
088-2669939

prakaiphunchompoo@gmail.co
m

086-5524420 toy.t@hotmail.com
081-7404664 salocha.chuadee@gmail.com
02-1088699

supremo25@hotmail.com

089-0860270 tinweathn@gmail.com
098-7926009 rkurku1669@gmail.com
083-6541694 cherseryoffice@gmail.com
081-9202224 oranunu@gmail.com
084-1567890 junevo3@hotmail.com
089-4954974 gulbundit52@gmail.com
084-6657892

ลําดับ

ชื่อกิจการ

30 ศูนย์กัณภัทร

คํานํา

คุณ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่
31
คุณ
งโฮม สาขากรุงเทพฯ สาย 3
ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
32 ด้านระบบประสาทและสมอง
เชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์
33 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมายโฮม

34

สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม
สาขาพิษณุโลก

สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม
35
สาขารามอินทรา

คุณ

ชื่อ

อรุณวรรณ

ณัฐพล

กรรณิการ์

สกุล

ศรีศาสตร์

ตําแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

เลขที่ 314/346 หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม
ถนนราษฎร์อุทิศ ซอยราษฎร์อุทิศ 48 แสน
แสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

093-3629235 aronwan09@gmail.com

เลขที่ 67/7 ถนนพุทธมณฑล สาย 3(19) แยก
6-16 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

094-6371669 rkurku1669@gmail.com

ผู้บริหาร/พยาบาลวิชาชีพ

เลขที่ 199/414 หมู่บ้านสวนนนทรี ซอย 3
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210

080-1248695 kannikaruksud@gmail.com

094-2684422 nichapa.4242@gmail.com

ผู้บริหาร

สาริกะวนิช ผู้จัดการสาขา

วิฑูรย์

ที่อยู่

คุณ

ผกามาศ

มุขแสง

นักกายภาพบําบัด

สวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 28
วงเวียนแยก 3 ดอกไม้ ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

คุณ

ชุรีย์พร

วันหลัง

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 222/2 ม. 5 ถนนพิษณุโลก - สุโขทัย
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

081-7833239 chureepornpl@gmail.com

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 100/391 หมู่บ้านอินทรานิเวศน์ แยก 8
ถนนรามอินทรา 67 ทางเข้าตลาด ก.ม.7
คันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

081-7833239 chureepornpl@gmail.com

คุณ

ชุรีย์พร

วันหลัง

36

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กานต์ทิตา
เนิร์สซิ่งโฮม

คุณ

อรุณี

ปัญญาาสิน กรรมการผู้จัดการ

37

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านสมถวิล
ดูแลผู้สูงอายุ

คุณ

นุชากร

จันทร์สําราญ ผู้ช่วยผู้จัดการ

เลขที่ 205/4 หมู่6 ซอยงามวงศ์วาน 39 (ซอย
ชัยเกียรติ 1 ตรงข้ามตลาดพงษ์เพชร) ถ. งาม
วงศ์วาน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210
เลขที่ 42/203 ถนนนิมิตใหม่ มีนบุรี มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

065-6936147 arunee.pun24@gmail.com

099-3252835 joe_ktcm@hotmail.com

ลําดับ

ชื่อกิจการ

38 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านไออุ่นรัก
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บุญเย็นเนิร์
39
สซิ่งโฮม
ห้างหุ้นส่วนจํากัด พินิจนันท์
40
เนอร์สซิ่งโฮม
41

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุพิกา เฮลท์
แคร์ เซอร์วิส

คํานํา

ชื่อ

สกุล

คุณ

มิลตรา

ฝึกฝน

คุณ

คุณ

ชัยทัศน์

คุณ

วรานิษฐ์

42 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสนดีโฮมแคร์ คุณ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด อารียา เนอร์
43
สซิ่งแคร์

ปิย์วรากุล

รัชต์ต์

คุณ

อรวรรณ

มาหล้า

ปองสุข

ตําแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

ผู้จัดการ

เลขที่ 200/23-27 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พระ
บาท เมืองลําปาง ลําปาง 52000

099-2372777

ผู้จัดการ

เลขที่ 5 ม.สุวรรณพฤกษ์ (พฤกษชาติ) ซอย
รามคําแหง 118 แยก 54 ถ.รามคําแหง
สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

089-5533165 sirapatson.2514@gmail.com

รองผู้จัดการ

โชคนิธินิรันดร์ ผู้บริหาร

เลขที่ 1730/271 ซ. เพชรเกษม 63 ถนนเพชร
เกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร
10160
เลขที่ 26/799 ซอยพหลโยธิน 64 ถนน
พหลโยธิน สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
10220

095-5575127 chaitas.po@gmail.com

095-5654539 varanit_c@hotmail.com

ผู้จัดการ

เลขที่ 27 ม.รังสิยา รามอินทรา 74 แยก 2
คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

081-1852120 ratchaket2519@gmail.com

ปัญญากาศ ผู้จัดการ

เลขที่ 91/1401 หมู่บ้านเคหะธานี 2 ซอย ซี1
ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 1 นวลจันทร์ บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230

02-949 7990

ตาอ้าย

Areeyanursingcare
@Hotmail.com

44

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แองเจิลส
ไมล์แคร์

คุณ

เขมิกา

ยอดแก้ว

หุ้นส่วนผู้จัดการ

เลขที่ 299 หมู่บ้าน ชมพูนิเวศ ถนนทรงพล
สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

089-1711001

45

เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม สาขาสวน
หลวง

คุณ

พรรณนิดา

สารมะโน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เลขที่ 21/8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนอง
บอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

094-6142597 funny_patty@hotmail.com

