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รายช่ือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้รับบริการทั้งในและ
ต่างประเทศยอมรับ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถขยายตลาดธุรกิจบริการได้กว้างขึ้น ผ่านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
สุขภาพ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือช่วยให้มีการแก้ปัญหาที่ส อดคล้องกับ
สถานการณ์จริงของธุรกิจแต่ละราย ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ 

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การ
บริหารจัดการองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 500 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป ในปี 
2560 มีรายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

นอกจากนี้ ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 500 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป จะได้รับรางวัล DBD 
Wellness Service Awards 2017 และธุรกิจทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล Best Practice 

ปี 2560 มีรายช่ือธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Awards 2017 และ Best Practice ดังนี้ 

 
ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ Website 

1 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

บ้านธาราวดีเนอร์สซ่ิงโฮม 179  ม.4  ต.โคกปีบอ.ศรีมโหสถ จ.
ปราจีนบุร ี 25190 

089-234-9218     

2 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

บ้านวาสนาดูแลผู้สูงอาย ุ
(บริษัท วาสนาดูแลผู้สูงอาย ุจ ากัด) 

46/60  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี 
20180 

087-140-3688     

3 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

บ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร ์
(บริษัท บ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์ จ ากดั) 

4/1  ซอย 5แยก6  ถนนบางบอน3 แขวง
หนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 
10160 

081-682-6036   www.thethipradanursinghome.com  

4 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

มาสเตอร์ซีเนียร์โฮม 144 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ10170 

081-628-5420   www.masterseniorhome.com  

http://www.thethipradanursinghome.com/
http://www.masterseniorhome.com/
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ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ Website 

5 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ศูนย์ผู้สูงอายุเอเชียเนิร์สซ่ิงโฮม 168 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ซอย 34แขวง
ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250 

094-614-2597   www.asianursinghome.com  

6 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บี
อาร์ซี (Bangkok Rehabilitation 

Center) 

738 ถนนเจริญนคร (78) แขวงดาวคะนอง 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

02-477-2599 098-281-8282, 
090-964-0108,  

www.bkkrehabcenter.com 

7 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

บ้านพอใจเนิร์สซ่ิงโฮม 390  หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ซอย
พัฒนาการ 53  ถนนพัฒนาการ 53  แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  
10250 

084-116-3388     

8 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล (ติวานนท์) 
(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิฟวิ่งแคร์กรุ๊ป) 

101 ถนนติวานนท์ 3 ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

084-385-2726   www.livingwell.co.th 

9 ผ่านเกณฑ์ฯ น้ าใจรักษ ์เนอร์สซ่ิงโฮม 2  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนบางแวก  
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ  10160 

096-265-6649     

10 ผ่านเกณฑ์ฯ ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุสมาร์ท แคร์ เนอร์สซ่ิง 
โฮม 

105 / 41 หมู่ที่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 
2 ซอย 25 หมู่บ้านปิ่นเกล้าการ์เด้นท์ ซิตี้ 
แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 

081-830-8015     

11 ผ่านเกณฑ์ฯ บลู สกาย เนอร์สซ่ิงโฮม 41/76 หมู่บ้านนิรันดร์สิริ เฟส 1 ถนนสาม
วา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510 

091-737-3025   www.bcnursinghome.com 

12 ผ่านเกณฑ์ฯ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านอิ่มอุ่น 18/1 หมู่2 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี 12160 

086-995-9166     

13 ผ่านเกณฑ์ฯ ไดมอนด์ โฮมแคร์ 
(บริษัท ไดมอนด์ โฮมแคร์ จ ากัด) 

34/19  หมู่บ้านภัสสร 2 ซอย 1/2 ถนน
เสียบคลองสาน ต.คลองสาน  อ.คลองสาน 
จ.ปทุมธาน ี 12120 

093-670-0918     

14 ผ่านเกณฑ์ฯ My Home Nursing Care 145และ147/2 ซอยพหลโยธิน 
34 แยก 9 แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

088-915-6595   www.myhomenursing.com 

15 ผ่านเกณฑ์ฯ โกลเด้นไลฟ์ เนอสซ่ิงโฮม 
(บริษัท โกลเด้นไลฟ ์เนอสซ่ิงโฮม จ ากัด) 

25/303  ม.6  ซอย 12ก ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 

086-895-1100     

http://www.asianursinghome.com/
http://www.bcnursinghome.com/
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ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ Website 

16 ผ่านเกณฑ์ฯ ประเวศเนิร์ซซ่ิงโฮม 
(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเวศเนิร์ซซ่ิงโฮม) 

100  เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 85  ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ  เขต
ประเวศ  กรุงเทพฯ 

090-992-2048   www.pravetnursinghome.blogspot.c
om 

17 ผ่านเกณฑ์ฯ ณัฐจรรยา เนอร์สซ่ิงโฮม 
(บริษัท ณัฐจรรยา เฮลท์แคร์ จ ากัด) 

50/428  ม.6  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี  11120 

088-853-8209     

18 ผ่านเกณฑ์ฯ ยาย,ย่า,ตา,ปู่ เนอสซ่ิงโฮม 278/7ก  ต.ท่าฉลอง  อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร  74000 

094-885-9605     

19 ผ่านเกณฑ์ฯ ภูเก็ตเนิร์สซ่ิงโฮม 
(บริษัท ภูเก็ตรักษ์บริบาล จ ากัด) 

3/37  ม.5  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ. ภูเกต็  
83110 

081-719-7955   www.pbc.ac.th/phuket-nursing-
home 

20 ผ่านเกณฑ์ฯ วราวรรณ ์เนอร์สซ่ิงโฮม 
(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วราวรรณ์ เนอร์สซ่ิง

โฮม) 

33/20  หมู่บ้านสินทวีทา่ข้าม 3 ซอย 
อนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม  เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

089-883-3865   www.warawannursinghome.com 

21 ผ่านเกณฑ์ฯ เมย์เดย์ เนอร์ซ่ิงโฮม 48/71 หมู่บ้านสมฤทัยวรรณ 3 ต.อุทัย  
อ.อุทัย  จ.อยุธยา  13210 

098-792-6009     

22 ผ่านเกณฑ์ฯ บ้านสานบุญเนอร์สซ่ิงโฮม 40/8 ซอยบรมราชธาน ี 76 , 78  แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 
10170 

085-517-7469     

23 ผ่านเกณฑ์ฯ แม่จ๋าพอ่จ๋าโฮมแคร์ 20/67 หมู่บ้านภัสสร13  แขวงล าผักช ี  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

061-160-0995     

 
 

__________________________ 

http://www.pravetnursinghome.blogspot.com/
http://www.pravetnursinghome.blogspot.com/

