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Vision

Thainakarin… The hospital you can Trust.

“กว่า 2 ทศวรรษที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชน ดว้ยการดแูลรกัษา
ที่ มี คุ ณ ภ า พ  ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ ส า ก ล 
การให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตรใน
ราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ

บุคลากรมีความสุข”

วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์

01	 ผศ.นพ.ประภาส	ธีระกุล

04	 นพ.วีระชัย	พึ่งรัศมี

07	 นพ.เจริญ	มีนสุข

09	 นพ.วินัย	วิริยกิจจา

02	 นพ.พิชัย	เจียรสวัสดิ์วัฒนา

05	 ศ.คลินิกเกียรติคุณ 
	 นพ.ชัยพร	ภัทรคม

10	 ศ.นพ.เดชา	ตันไพจิตร

03	 ผศ.นพ.สิโรจน์	กาญจนปัญจพล

06	 คุณจตุพร	สิหนาทกถากุล

08	 ศ.นพ.เสรี	ตู้จินดา

11	 นพ.อาคม	เชียรศิลป์



> Teamwork and staff value
 ทำ�ง�นเป็นทีมและมุ่งสร้�งคุณค่�ให้บุคล�กร

> Non-stop learning and 
 improvement
	 เรียนรู้และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

> Hospitality and quality care
 ดูแลอย่�งอบอุ่นและมีคุณภ�พ
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• พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสุขและ 
 ภาคภูมิใจในองค์กร

• พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาด้วยมาตรฐาน 
 ระดับสากล

• พัฒนาองค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

• พัฒนาการบริการที่บอุ่น ประทับใจ ดุจญาติมิตร

• บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

Mission พันธกิจ



ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

ส�รจ�กประธ�นฝ่�ยแพทย์

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะผู้บริห�รฝ่�ยแพทย์พย�บ�ล	ฝ่�ยบริห�ร

[00]  ร�งวัลต่�งๆ	และเกียรติบัตรที่โรงพย�บ�ลได้รับ

[00]  ข้อมูลของโรงพย�บ�ลและข้อมูลที่น่�สนใจ

[00]  ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ	

[00]  นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

[00]  ลักษณะของก�รประกอบธุรกิจ

[00]  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับมุมมองของก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

[00]  ปัจจัยคว�มเสี่ยงในก�รประกอบก�ร

[00]  ข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้น

ส�รบัญ
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[00]  โครงสร้�งก�รจัดก�รองค์กร

[00]  ข้อมูลร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

[00]  ร�ยง�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

[00]  ร�ยก�รระหว่�งกัน

[00]  คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

[00]  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตคว�มรับผิดชอบ	ของคณะ 
	 กรรมก�รบริษัทที่มีต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

[00]  งบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

[00]  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีและบุคคล 
	 อ้�งอิงอื่นๆ

[00]  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบรรษัทภิบ�ล

[00]  นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�ร 
	 คว�มเสี่ยง

[00]  กรณีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย



Thai Nakarin Hospital Public Company Lim-
ited celebrates its 21st anniversary in 2014. Look-
ing into the future, TNH recognizes the significance 
and implications of the upcoming 2015 ASEAN 
Economic Community integration. To prepare for 
the changes, we will focus on our aspiration to 
become a leading hospital in eastern Bangkok and 
eastern Thailand which have shown continuous 
and rapid population growth.

Endless development is always a top prior-
ity for TNH. We have consistently placed impor-
tance on the development of personnel, health care 
service quality and technologies and the concur-
rent adherence to the principles of good corporate 
governance, integrity, ethics and social responsi-
bility. The purpose is to assure our capability to 

deliver efficient, quality and timely medical ser-
vices and satisfy client’s needs through the syn-
chronized efforts of our dedicated teams of profes-
sionals.

On behalf of the Board of Directors, I would 
like to thank our clients, shareholders, doctors, 
nurses, all staff members, and organizations for 
their continued support. We promise to cease-
lessly develop our medical and health care ser-
vices and honor our commitment to bringing the 
maximum satisfaction to all stakeholders.

Endless development is always a top prior-
ity for TNH. We have consistently placed impor-
tance on the development of personnel, health care 
service quality and technologies and the concur-
rent adherence to the principles of good corporate

สารจากประธานกรรมการ
Message From The Chairman

“กว่า	2	ทศวรรษที่โรง
พยาบาลไทยนครินทร์
ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชน	บริหาร
จัดการโปร่งใส	มี
ประสิทธิภาพ	และ
บุคคลกรมีความสุข”



โดยยึดหลักในเรื่องของการป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู

สุขภาพอย่างสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

หลักธรรมาภิบาล โดยโรงพยาบาลฯ มีความพร้อมในการให้

บรกิารดว้ยสหสาขาวชิาทางการแพทยแ์ผนปจัจบุนัและแพทยท์าง

เลอืกรวมทัง้หมด 25 สาขา มเีทคโนโลโลยแีละนวตักรรรมทางการ

แพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ พยาบาล สห

สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถกลับมามี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยในปี 2559 นี้ โรงพยาบาลไทย

นครินทร์ได้เปิดศูนย์สมองและระบบประสาทเพิ่มอีก1 ศูนย์เพื่อ

ให้การบริการผู้ป่วยมีความครอบคลุมมากขึ้น สอดคล้องกับ

สภาวการณ์แนวโน้มของการเกิดโรคในยุคปัจจุบัน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ให้ความสำาคัญต่อการให้

บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลตาม

มาตรฐาน HA : Hospital Accreditationเพื่อให้มีความสอดคล้อ

งกับผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วย ทั้ง

ทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ โดยในปีนี้โรงพยาบาลไทย

นครนิทรไ์ดร้บัการรบัคณุภาพตามมาตรฐาน HA เปน็ครัง้ที ่3 หรอื 

4 โรงพยาบาลฯ จงึมคีวามมัน่ใจในศกัยภาพและความพรอ้มอยา่ง

สูงในการให้บริการผู้ป่วยนอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังพัฒนา

บคุลากรทัง้ทมีแพทย ์พยาบาล และทมีสหสาขาวชิาชพีใหม้คีวาม

รู้ที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน

ในปี 2559 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอขอบพระคุณผู้ใช้

บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน

และให้ความไว้วางใจ ในฐานะประธานฝ่ายแพทย์ ขอให้คำามั่น

สัญญาว่าจะมุ่งมั่นให้การรักษาพยาบาลและการบริการผู้ป่วยด้วย

ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและคำานึงถึง

สิทธิผู้ป่วย เพื่อนำาไปสู่ความมั่นคงของโรงพยาบาลฯ ต่อไป

สารจากประธานกรรมการ สารจากประธานฝ่ายแพทย์

Message From 
The Chief Medical Officer

“โรงพยาบาล 
ไทยนครินทร์เป็น 

โรงพยาบาลเอกชนใน 
ทำาเลกรุงเทพฯ	ตะวัน
ออกและจังหวัดใกล้เคียง	
ที่เปิดให้บริการมาเป็น
ระยะเวลานานถึง	23	ปี”

นายแพทย์เจริญ		มีนสุข
ประธานฝ่ายแพทย์



1 นายจตุพร		สิหนาทกถากุล 
 ประธานกรรมการ

5 ผศ.นพ.ประภาส	ธีระกุล 
 กรรมการ

2 นายแพทย์เจริญ	มีนสุข 
 กรรมการ

6 นายประภัทร	สุทธาเวศ 
 กรรมการ

3 นายนรเทพ	สิหนาทกถากุล 
 กรรมการ

7 นายแพทย์อาคม	เชียรศิลป ์
 กรรมการ

4 ศ.นพ.เดชา	ตันไพจิตร 
 กรรมการ

กรรมการบริษัท
Directors
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8 นายสุเมธ	เจนเจษฎา 
 กรรมการ

12 พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน ์
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

9 นายฐิติ	สิหนาทกถากุล 
 กรรมการ

13 นายแพทย์ปรีดี	เหตระกูล 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

10 นายปิติภัทร	สิหนาทกถากุล 
 กรรมการ

14 รศ.นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

11 นายไกรศักดิ์	ขัดดำา 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

15 ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวรวาณิช 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

08 15141312111009



ผู้บริหารบริษัท ฝ่ายแพทย์
Executives

1 นายแพทย์เจริญ	มีนสุข 
 ประธานฝ่ายแพทย์

5 นางชฎารัตน์	ศิริวัฒน์ 
 รองผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

2 ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.ชัยพร	ภัทราคม 
 ผู้อำานวยการแพทย์

6 นางสาวทิพวรรณ	ศรีชัยวรนาถ 
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการแพทย ์
	 งานวิชาพยาบาล

8 นายพงษ์ศักดิ์	เตชะสถิระกุล 
 รักษาการผู้ช่วยผู้อำานวยการแพทย ์
	 งานสนับสนุนแพทย์

3 นายแพทย์วีระชัย	พึ่งรัศม ี
 รองผู้อำานวยการแพทย์

7 นางวิบูลย์ลักษณ์	วิสิฐนรภัทร 
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการแพทย ์
	 งานบริการพยาบาล

4 นางน้ำาเพ็ชร	สรัคคานนท์ 
 รองผู้อำานวยการแพทย์	งานพยาบาล
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8 นางสาวยุติยา	หริวงศานุภาพ 
 รักษาการผู้อำานวยการบริหารและ 
	 รองผู้อำานวยการบริหาร 
	 สายงานพัฒนาธุรกิจ

ผู้บริหารบริษัท ฝ่ายบริหาร
Executives

9 นางสาวมาลี	บุญลีชัย 
 รองผู้อำานวยการบริหารอาวุโส 
	 สายงานสนับสนุน

11 นายชัยวัฒน์	รุ่งเรืองกิจวาณิช 
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร 
	 ฝ่ายบริการส่วนหน้า

10 นางดารณี	ทับแก่น 
 รองผู้ช่วยอำานวยการบริหาร 
	 สายงานบัญชีและการเงิน
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Continuous Excellent 
Quality

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Platinum Award 
Hospital	Quality	2014

บริษัท	เอไอเอ	จำากัด

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awards

Best CEO Award
ตลาดหลักทรัพย์	เอ็มเอไอ 

(mai)

Platinum Award 
Hospital	Quality	2011

บริษัท	เอไอเอ	จำากัด

15th Anniversary 
MAI FANZI Club

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็มเอไอ 
(mai)

Allianz Ayudhya Hospital 
Service	Awards	2014

บมจ.	อลิอันซ์	อยุธยาประกันชีวิต

Asia’s	200	Best 
under a Billion

นิตยสาร	Forbes	Asia

Tokio marine 
Taiyou	Award	2015

บมจ.	โตเกียวมารีน	ประกันชีวิต

>>

>> >>

>>

>>

>>

>> >>

HA-Hospital
Re-Accreditation 

(ครั้งที่	3)

>>



นิยมใช้กันมากเนื่องจากให้ภาพสองมิติ 
ได้เห็นภาพทั้งแนวกว้าง แนวลึก เห็นการ
เปิดปิดของลิ้นหัวใจ มีประโยชน์ในการ
มองดูการเคลื่อนไหว

เครื่องเอกซเรย์ที่มีขนาดเล็กเหมาะ
สำาหรับการขับเคลื่อนไปตรวจผู้ป่วย 
ตามหอผู้ป่วย มีทั้งระบบอนาล็อกและ
ดิจิตอล

การตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือด
ในสมอง ช่วยในการค้นหาความผิดปกติ
ของหลอดเลือดสมอง หาต่ำาแหน่งที่มี
การตีบตันของหลอดเลือด โดยใช้คลื่น
ความถี่

Technology

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ	และหลอดเลือด	
ชนิดสองระน�บ
Catheterization Laboratory Bi-plane X-ray System

เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�
MRI	3	Tesla	

เพื่อการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและรักษาผู้ป่วยโรค
หัวใจและหลอดเลือด

Magnetic Resonance Imaging เครื่องมือบันทึกภาพ
ทางการแพทย์ในการตรวจหาความผิดปกติของระบบต่างๆ 
ในร่างกาย โดยไม่มีรังสีที่เป็นอันตราย

เทคโนโลยทีางการแพทย์

เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียง
สะท้อนคว�มถี่สูง	ชนิด	2	มิติ
Echocardiography	รุ่น	Vivid	E9	
แบบสองมิติ	(two-dimensional)

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 
ระบบดิจิตอล
One Complete Shimadzu Set 
Of Mobile X-Ray System

เครื่องตรวจก�รไหลเวียนเลือด
ภ�ยในหลอดเลือดแดงในสมอง
Transcranial Doppler Ultrasound
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PUBLIC COMPANY LIMITED

Recognizing the importance of preventive healthcare and aiming to con-
tinue the Good Health is “Contagious” project initiated in 2013, TNH has arranged 
healthcare knowledge sharing sessions facilitated by our specialists, mobile 
medical check-up clinic, Safety Day and many other health promotion as ac-

For Thai Nakarin Hospital, health promotion is a significant 
undertaking.	Therefore,	TNH	has	organized	a	number	of	activities	
to support health promotion such as monthly Health Seminar; hap-
piness sharing campaigns for special occasionsSuch as New Year, 
Songkran day and Children’s day; and educational seminars facili-
tated by our doctors for visitors who could also enjoy shows per-
formed	by	famous	artists.	Baby	Genius	Workshop	Opened	Breast	
Care Center Chinese New Year
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 GOOD HEALTH IS “CONTAGIOUS”
Recognizing the importance of preventive 

healthcare and aiming to continue the Good Health 
is “Contagious” project initiated in 2013, TNH has 
arranged healthcare knowledge sharing sessions 
facilitated by our specialists, mobile medical 
check-up clinic, Safety Day and many other health 
promotion as activities to disseminate useful 
healthcare knowledge to nearby local communi-
ties, our contract corporate and insurance com-
pany. In addition, the hospital has implemented 
various wellness initiatives for local communities 
which included on-site medical check-up by our 
dedicated teams of doctors and nurses, knowledge 
sharing by nutritionists, exercise and ergonomic 
posture lessons delivered by our physical thera-

pists, donation of first-aid kits to local communities 
and disaster relief programs.
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“อบอุ่น	มั่นใจ
ที่ไทยนครินทร”์

THE HOSPITAL YOU CAN TRUST.




