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กรุงเทพมหานคร

คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
(Regenerative & Anti-Aging Clinics)

16      กรุงเทพสเต็มเซลล์
18      แคลร์คลินิกเวชกรรม 
20      ไครโอ สเต็มเซลล์ ประเทศไทย
22      ไคโรเฮลท์ แบงคอก   
24      เซลฟิกซ์สหคลินิก  
26      ดร. อรวรรณ  
28      เดอมาสเตอร์  
30      เดอมาสเตอร์ สาขาพระราม 9
32      ไทย รีเกน   
34      ไทย สเตมไลฟ์ 
36      บริษัท สเต็มเซลล์ฟอร์ไลฟ์ จ�ากัด
38      บริ โอ้ คลีนิก
40      บางกอก แอนตี้-เอจจิ้ง เซ็นเตอร์ 
      (บีเอเอซี)
42      แบงคอก รอยัล ไลฟ์ 
      แอนตี้–เอจจิ้ง เซ็นเตอร์ 
44      พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ 
46      โรงพยาบาลกรุงสยาม 
      เซนต์คาร์ลอส 
48      โรงพยาบาลบีบีเอช 
50      ลา วี ดีท็อกซ์ แอนด์ เวลเนสเซ็นเตอร์ 
52      เวอริตา เฮลท์ มหานคร 
54      ไวทัลไลฟ์
56      ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า  
58      สเต็มเซลล์ 21

60      สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา
62      อัมมิวน์ เซลล์ 21    
64      เอ็นเฮลท์  
66      เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์     
68      เอส เมดิคัล คลินิก    
70      แอดไลฟ์ แอนตี้ – เอจจิ้ง เซ็นเตอร ์ 
72      แอ็บโซลูท เฮลธ์ 
74      โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์
76      ไฮโดร เฮลท์

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัด 
ผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา 
(Rehabilitation & Drug Addiction Centers)

80      อินสไปร์ รีแฮบ เซ็นเตอร์ 

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุ
(Senior Care Resorts)

84      พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ 

โรงพยาบาล/ศูนย์เฉพาะทาง
(Specialized Hospitals)

Specialized

88      โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน    
90      โรงพยาบาลเทพธารินทร์    
92      โรงพยาบาลวัฒโนสถ    
94      โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
96      โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ 
Regenerative Anti Aging

98      โรงพยาบาลบีบีเอช 
100      โรงพยาบาลพานาซี 
102      โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ  
Plastic Surgery & Aesthetic

104      โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม 
      ตกแต่งเอเซีย     

106      โรงพยาบาลผิวหนังอโศก
108      โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ  
    

110      โรงพยาบาลยันฮี 
112      โรงพยาบาลเลอลักษณ์ 
114      โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล 

โรงพยาบาลเด็ก 
(Children Care Hospitals)

118      โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 
120      โรงพยาบาลเจ้าพระยา
122      โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
124      โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
126      โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 
128      โรงพยาบาลไทยนครินทร์
130      โรงพยาบาลบางปะกอก 1
132      โรงพยาบาลบางปะกอก 9  
      อินเตอร์เนชั่นแนล
134      โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ 
      อินเตอร์เนชั่นแนล 
136      โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
138      โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
140      โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
142      โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
144      โรงพยาบาลพญาไท 1 
146      โรงพยาบาลพญาไท 2 
148      โรงพยาบาลพญาไท 3
150      โรงพยาบาลยันฮี
152      โรงพยาบาลวิภาราม
154      โรงพยาบาลวิภาวดี
156      โรงพยาบาลศิครินทร์
158      โรงพยาบาลศิริราช 
      ปิยมหาราชการุณย์ 
160      โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
162      โรงพยาบาลสายไหม
164      โรงพยาบาลเสรีรักษ์

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ  
(Elderly Care Hospitals)

168      เฌอส์เซอรี่ โฮม
170      โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์
172      โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน�้าไท 2

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

176      คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์ 
178      บีบีคลินิกเวชกรรม  
180      รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ   
182      โรงพยาบาลกรุงเทพ  
184      โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท   
186      โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
188      โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
190      โรงพยาบาลนนทเวช  
192      โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  
194      โรงพยาบาลบางปะกอก 9  
      อินเตอร์เนชั่นแนล 
196      โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ 
      อินเตอร์เนชั่นแนล
198      โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
200      โรงพยาบาลปิยะเวท 
202      โรงพยาบาลพญาไท 2
204      โรงพยาบาลพระรามเก้า 
206      โรงพยาบาลมะลิ (สหวิทยาการ)
208      โรงพยาบาลยันฮี
210      โรงพยาบาลรามค�าแหง
212      โรงพยาบาลลาดพร้าว
214      โรงพยาบาลวิภาวดี
216      โรงพยาบาลเวชธานี
218      โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
220      โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 
222      โรงพยาบาลศิครินทร์ 
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224      โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
226      โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
228      โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
230      โรงพยาบาลสินแพทย์ 
232      โรงพยาบาลสุขุมวิท

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม 
(Dental Hospitals/Clinics)

236      คลินิกทันตกรรม ดิ ไอวรี่
238      คลีนิคทันตกรรม เด็นต้าแลนด์  
      กรุงเทพมหานคร 
240      ดีดีเอส คลินิก 
242      เดนต้า จอย 
244      ทองหล่อ เดนทัล คลีนิก 
246      บางกอก สไมล์ เดนทัลคลินิก 
248      บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล  
      เซ็นเตอร์ (บีไอดีซี) 
250      โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ 
252      ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ 
254      ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ สาขาปทุมวัน 
256      ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ สาขาราชเทวี 

โรงพยาบาลและคลินิกเลสิก และตา 
(Lasik & Eyes Hospitals/Clinics)

260      ทีอาร์เอสซี เลสิค เซ็นเตอร์ 
262      ไทยจักษุ พระราม 3 
264      โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 
266      เลเซอร์ วิชัน อินเตอร์เนชันแนล 
      เลสิก เซ็นเตอร์ 
268      ศูนย์เลเซอร์สายตา บ�ารุงราษฎร์  
      อินเตอร์เนชันแนล คลินิก 
270      ศูนย์เลสิก รพ. วิภาวดี 
272      ศูนย์เลสิก รพ.สมิติเวชธนบุรี  
274      ศูนย์เลสิกกรุงเทพ 
276      ศูนย์เลสิค รัตนิน-กิมเบล 
278      สุพรีมไอเลสิคคลินิกเวชกรรม 
      เฉพาะทางจักษุ

โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรม
แปลงเพศ
(SRS: Sex Reassignment Surgery Hospitals/Clinics)

282      คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์พิชิต 
284      คลินิกนายแพทย์ศรันย์ 
286      โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม 
      ตกแต่งเอเซีย 
288      โรงพยาบาลยันฮี 
290      โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 
292      ศูนย์ศัลยกรรมตกเเต่งความงาม พีเอไอ

โรงพยาบาลและคลินิก 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
(Fertility & IVF Hospitals/Clinics)

296      คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
298      เจเนสิส เฟอทิลิตี้ เซ็นเตอร์  
300      ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก 
302      เฟิร์ส เฟอร์ทิลิตี้ 
304      โรงพยาบาลบีเอ็นเอช  
306      ศูนย์การเจริญพันธุ์ 
      โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์  
308      ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร 
      เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์  
310      ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. 
312      ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร 
314      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
      โรงพยาบาลกรุงเทพ 
316      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
      โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
318      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
      โรงพยาบาลพญาไท 3 
320      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
322      ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก 
      โรงพยาบาล-พญาไท 2 
324      ศูนย์รักษามีบุตรยาก บอร์น ไอวีเอฟ 
326      สยามเฟอร์ทิลิตี้คลินิก 
328      สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค 

330      ไอ เบบี้ เฟอทิลิตี้ 
332      ไอวีเอฟ มิราเคิลเบบี้ 
334      ไอวีเอฟ เวิลด์ไวด์ 

โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรม 
ความงาม 
(Cosmetic Surgery Hospitals/Clinics)

338      คลินิกศัลยกรรมความงาม 
      นายแพทย์เชฏฐวุฒิ
340      คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์พิชิต 
342      บีบี คลีนิก 
344      มาสเตอร์พีซคลินิก 
346      ยศการคลินิก 
348      โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม 
      ตกแต่งเอเซีย 
350      โรงพยาบาลบางมด 
352      โรงพยาบาลยันฮี 
354      โรงพยาบาลเลอลักษณ์ 
356      โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 
358      เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

แล็บปฏิบัติการทางการแพทย์ 
(Medical Labs)

362      เซลฟิกซ์สหคลินิก 
364      บริษัท เฟ็มโทรีเสิร์ชกรุ๊ป จ�ากัด 
366      เบรีย แล็บ 
368      พี ที ซี แล็บบอราทอรี่ (ประเทศไทย)
370      เอ็นเฮลท์ 

ศูนย์/คลินิกสุขภาพเพศชาย 
(Men Health Clinics)

374      คลินิก ดร.โอ แพทย์คลินิกครอบครัว 
376      คลินิกสุขภาพเพศชาย 
      โรงพยาบาลกรุงเทพ 
378      โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
      ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
380      โรงพยาบาลนนทเวช 
      ศูนย์ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 

382      โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน  
      คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
384      โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ศัลยกรรม 
      ระบบทางเดินปัสสาวะ 
386      โรงพยาบาลเวชธานี ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ
388      ศูนย์สุขภาพชาย 
      โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ 
390      ฮีคลินิก 

ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม 
(Aesthetic & Dermatology Centers)

394      ของขวัญคลินิก 
396      ดร.แททออฟ 
398      ดีเอ็นเอ คลินิก สาขาสยาม ซอย 5 
400      ดีไอไอ เวลเนส เมด สปา  
402      เดอมาสเตอร์  
404      นิรันดาคลินิก 
406      ฟิฟตี้ฟิฟท์ เลเซอร์ คลินิก จ�ากัด  
408      มาสเตอร์พีซคลินิก
410      มิราวูคลินิก  
412      ยศการคลินิก 
414      รมย์รวินท์
416      ราชเทวีคลินิกเวชกรรม 
      สาขาสยามสแควร์  
418      โรงพยาบาลผิวหนังอโศก  
420      สยาม เลเซอร์ คลีนิก (เอสแอลซี) 
422      เอเพ็กซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้  
424      เอส เมดิคัล คลินิก  
426      ไอสกาย คลีนิก

ศูนย์รวมบริการสุขภาพ
(Health Complex)

430      บางกอก ดุสิต เมดิคอล เซอร์วิส 
432      เมดเอชีย เฮลท์แคร์ คอมเพล็กซ์
434      เมดเอชีย เฮลท์แคร์ คอมเพล็กซ์ 
436      ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า 



สารบัญ
Digital Directory: Thailand Health and Wellness servcie providers for medical tourism

สารบัญ
Digital Directory: Thaialnd Health and Wellness service providers for medical tourism

438      ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ 
440      เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
และกายภาพบ�าบัด
(Sport Medicine & Rehabilitation Center)

444      แผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และ
      กายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
446      ศูนย์กระดูก ข้อ และการแพทย์กีฬา  
      โรงพยาบาลกรุงเทพ
448      ศูนย์กระดูก ข้อ และการแพทย์กีฬา  
      โรงพยาบาลสมิติเวช
450      ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
452      สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและ 
      ออกก�าลังกายกรุงเทพ

ศูนย์สเต็มเซลล ์
(Cell Therapy Centers)

456      กรุงเทพสเต็มเซลล์
458      ไครโอ สเต็มเซลล์ ประเทศไทย 
460      ไทย รีเกน 
462      ไทย สเตมไลฟ์ 
464      บริษัท สเต็มเซลล์ฟอร์ไลฟ์ จ�ากัด 
466      บริ โอ้ คลีนิก
468      บางกอก แอนตี้-เอจจิ้ง เซ็นเตอร์  
      (บีเอเอซี)
470      พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ 
472      สเต็มเซลล์ 21
474      อัมมิวน์ เซลล์ 21 
476      แอ็บโซลูท เฮลธ์
478      โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

สปาทางการแพทย ์
(Medical Spas)

482      เซนต์คาร์ลอสเมดิคอล สปา
484      ดีวานา เวอร์ชู สปา แอนด์ เมดิคอลสปา
486      ดีไอไอ เวลเนส เมด สปา
488      เอส เมดิคัล คลินิก

กระบี่

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

494      โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ 
      อินเตอร์เนชันแนล 

เกาะช้าง จังหวัดตราด

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัด 
ผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา 
(Rehabilitation & Drug Addiction Centers)

500      ดารา รีแฮบ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รีสอร์ตสุขภาพ
(Health Resorts)

506      โอไรออน ฮีลลิง เซ็นเตอร์

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

512      โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม 
(Dental Hospitals/Clinics)

516      เด็นทัล โฮม 

โรงพยาบาลและคลินิก 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
(Fertility & IVF Hospitals/Clinics)

520      โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นเนล

รีสอร์ตสุขภาพ
(Health Resorts)

524      คามาลายาเกาะสมุย
526      บานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
528      สมาฮิตา รีทรีต 
530      แอ็บโซลูท แซงชัวรี่

ขอนแก่น

คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
(Regenerative & Anti-Aging Clinics)

536      แอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาขอนแก่น 

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

540      โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
542      ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลและคลินิก 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
(Fertility & IVF Hospitals/Clinics)

546      ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร 
      เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ ขอนแก่น 

ศูนย์สเต็มเซลล์ 
(Cell Therapy Centers)

550      แอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาขอนแก่น 
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เขาใหญ่

รีสอร์ตสุขภาพ
(Health Resorts)

556      ซานโตฌา เฮลท์ แอนด์ 
      ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท
558      พานาซี เวลเนส เขาใหญ่ 

เชียงใหม่

คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
(Regenerative & Anti-Aging Clinics)

564      แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัด 
ผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา 
(Rehabilitation & Drug Addiction Centers)

568      เดอะ เคบิน เชียงใหม่
570      เดอะ ดอว์น เมดิคัล รีแฮบ แอนด์  
      เวลเนส เซนเตอร์
572      เดอะ เน็กซ์ สเต็ป เชียงใหม่ ดรักส์  
      แอนด์ แอลกอฮอล์ รีแฮบ 
574      บันยันทรี 21 
576      ลานนา ดรักส์ แอนด์ แอลกอฮอล์ รีแฮบ 

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุ
(Senior Care Resorts)

580      แคร์รีสอร์ท เชียงใหม่
582      วี โว่ วิลเลจ เบเน่

รีสอร์ตสุขภาพ
(Health Resorts)

586      เต๋า การ์เด้น เฮลธ์สปา แอนด์ รีสอร์ท 

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

590      โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
592      โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม 
(Dental Hospitals/Clinics)   

596      คลินิกทันตกรรมแกรนด์เดนท์ 
598      ศูนย์ทันตกรรม กิจจาคลินิก 

โรงพยาบาลและคลินิก 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
(Fertility & IVF Hospitals/Clinics)

602      กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก
604      เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก

โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรม 
ความงาม 
(Cosmetic Surgery Hospitals/Clinics)

608      คลินิคหมอวิมล 
610      ดีย่า คลีนิก 

ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม 
(Aesthetic & Dermatology Centers)

614  ดีย่า คลีนิก  
616  ศรินยา คลินิก

ศูนย์สเต็มเซลล ์
(Cell Therapy Centers)

620  แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่

พัทยา จังหวัดชลบุรี

คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
(Regenerative & Anti-Aging Clinics)

626      ชัวร์เซลล์ 
628      แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัด 
ผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา 
(Rehabilitation & Drug Addiction Centers)

632      เซฟเฮ้าส์ รีแฮบ เซ็นเตอร์  
634      โฮป รีแฮบ เซ็นเตอร์ 

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุ
(Senior Care Resorts)

638      แอบโซลูท ลิฟวิ่ง ไทยแลนด์ 

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

642      โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 
644      โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
646      โรงพยาบาลเอกชล 

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม 
(Dental Hospitals/Clinics)

650      เดอะ เด็นทัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
652      สตูดิ โอ สไมล์

โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรม
แปลงเพศ
(SRS: Sex Reassignment Surgery Hospitals/Clinics)

656      คลินิกนายแพทย์สุพร

โรงพยาบาลและคลินิก 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
(Fertility & IVF Hospitals/Clinics)

660      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
      รพ. กรุงเทพพัทยา
662      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
      โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรม 
ความงาม 
(Cosmetic Surgery Hospitals/Clinics)

666      วี-พลาส คลินิก  

ศูนย์/คลินิกสุขภาพเพศชาย 
(Men Health Clinics)

670      โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
      ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 

ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม 
(Aesthetic & Dermatology Centers)

674      ศูนย์เลเซอร์และความงาม ลา นิธิวดี 

ศูนย์สเต็มเซลล ์
(Cell Therapy Centers)

678      ชัวร์เซลล์ 
680      แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา
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ภูเก็ต

คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
(Regenerative & Anti-Aging Clinics)

686      ดร. อรวรรณ ภูเก็ต 

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัด 
ผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา 
(Rehabilitation & Drug Addiction Centers)

690      มิราเคิล เอเชีย 

รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุ
(Senior Care Resorts)

694      บ้านณิชา เนิร์สซิ่งแคร์

รีสอร์ตสุขภาพ
(Health Resorts)

698      180° เวลเนส แอพโซลูท เวิลด์  
      แอลแอลซี
700      ชีวิต เฮลท์ แอนด์ เรจูวิเนชัน
702      ซานโตซา ดีท็อกซ์ แอนด์ เวลเนส  
      เซ็นเตอร์ 
704      เดอะ ไลฟ์โค
706      ธัญญะปุระ บูติค โฮเต็ล
708      ภูเก็ต คลินซ์
710      อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท
712      อะมิตี้ เวลเนส 
714      อัตสึมิ ฮีลลิง  

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

718      โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 
720      โรงพยาบาลสิริ โรจน์ 

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม 
(Dental Hospitals/Clinics)

724      คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล 
      ซิกเนเจอร์ 
726      ซี สไมล์ เดนทัล คลินิก

โรงพยาบาลและคลินิกเลสิก และตา 
(Lasik & Eyes Hospitals/Clinics)

730      คลินิกตา โรงพยาบาลสิริ โรจน์ 
732      ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
734      สุพรีมไอเลสิคคลินิกเวชกรรม 
      เฉพาะทางจักษุ สาขาภูเก็ต

โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรม
แปลงเพศ
(SRS: Sex Reassignment Surgery Hospitals/Clinics)

738      สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงาม 
      ภูเก็ต (พีพีเอสไอ)

โรงพยาบาลและคลินิก 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
(Fertility & IVF Hospitals/Clinics)

742      ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร 
      เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต 
744      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
      โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 

โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรม 
ความงาม 
(Cosmetic Surgery Hospitals/Clinics)

748      ดร. วี ศัลยกรรมฟ้ืนฟูความงาม 
750      ฟีร์บิวตี้ คลินิก  
752      สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงาม 
      ภูเก็ต (พีพีเอสไอ)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
และกายภาพบ�าบัด
(Sport Medicine & Rehabilitation Center)

756      ธัญญะปุระ บูติค โฮเต็ล
758      ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและ 
      การผ่าตัดส่องกล้องในข้อ 
      โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รีสอร์ตสุขภาพ
(Health Resorts)

764      ชีวาศรม หัวหิน 

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

768      โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม 
(Dental Hospitals/Clinics)

772      คลินิกทันตกรรม เพอร์เฟค สไมล์ 
774      คลินิกทันตกรรม เอสสไมล์ 
      โดย ดร. ศิริเนตร 

อุดรธานี

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCI 
(JCI Accredited Hospitals)

780      โรงพยาบาลเอกอุดร

โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม 
(Dental Hospitals/Clinics)

784      เดนต้า จอย สาขาอุดรธานี

โรงพยาบาลและคลินิก 
ส�าหรับผู้มีบุตรยาก
(Fertility & IVF Hospitals/Clinics) 

788      โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 
790      ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. สาขาอุดรธานี

ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม 
(Aesthetic & Dermatology Centers)

794      ดีเอ็นเอ คลินิก สาขาอุดรธานี
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : กรุงเทพเมดิคอลคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 73101001558
เกี่ยวกับ : บริษัทจัดเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประสบความส�าเร็จใน 
การจัดเก็บเนื้อเยื่อจากสายสะดือ ไขมัน และเลือดในสายสะดือได้เป็นแห่งแรก งานวิจัยของ
บริษัทมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาเวชภัณฑ์และการแพทย์ส�าหรับครอบครัวในอนาคต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

กรุงเทพสเต็มเซลล์
(Bangkok Stem Cell)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ISO, the International Society for 
Cellular Therapy and the National 
Environmental Balancing Bureau.

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 28/9 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เบอร์โทร. : +66 2482 2992
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.bangkokstemcell.org
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ให้บริการด้วยโปรแกรมการดูแล 
ที่เหมาะสมกับบุคคล ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน ใช้เคมีเวชภัณฑ์ ในการดูแลรักษา
ควบคู่การดูแลแบบธรรมชาติบ�าบัด วิเคราะห์ผลการตรวจด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงพัฒศรี (พงษ์สถิตย์) เชื้อพูล

แคลร์คลินิกเวชกรรม
(Klaire’ Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 110/11 ซอยเอกมัย 10 แยก 6 
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2714 3446
แฟกซ์ : -
อีเมล : klaire_clinic@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.klaireclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : บริษัทที่ ให้บริการจัดเก็บ คัดแยก เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากกระแสเลือดและไขมัน 
ตลอดจนให้ค�าปรึกษาการใช้สเต็มเซลล์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ไครโอ สเต็มเซลล์ ประเทศไทย
(Cryo Stem Cell (Thailand))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
TRANSPLANTATION OF 
MESENCHYMAL CELL MSC, 
TRANSPLANTATION OF NK CELLS 
TO FIGHT CANCER

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทร. : +66 2480-4105, 
+66 2320 1032
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
henry.cryostemcellthai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cryostemcellthai.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ไคโรเฮลท์สหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110001556
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์ทางเลือกด้านกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งรวบรวม
ศาสตร์การแพทย์หลายแขนงเพื่อรักษาอาการต่าง ๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาและการผ่าตัด 
ด้วยวิธีออร์ โธปิดิกส์ ไคโรแพรคติก รวมทั้งการท�ากายภาพบ�าบัดและโภชนาการเฉพาะบุคคล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 12 จ�านวนห้อง 5
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กิตติพงศ์ พงศ์แพทย์พิพัฒน์

ไคโรเฮลท์ แบงคอก
(Chirohealth Bangkok)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
PRP (Platelet-Rich Plasma) หนึ่งใน 
การรักษาที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุด นั่นคือ
การรักษาด้วยเกล็ดเลือดของตัวเอง ใน
เลือดของเรามีพลาสมา ซึ่งท�าให้
กระบวนการซ่อมแซมเกิดขึ้น ดังนั้นเราจึง 
น�านวัตกรรมการแพทย์นี้มาใช้ เพื่อเลี่ยง 
การใช้ยา และผ่าตัด Fibro-Fix – ไคโรเฮลท์

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 33/4 The Nine Tower อาคาร A 
ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2643 2105
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@chirohealthbangkok.com
เว็บไซต์ : chirohealthbangkok.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เซลฟิกซ์สหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110004359
เกี่ยวกับ : คลินิกให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์เชิงป้องกันด้านสุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ ใหญ่ และ
ความชรา โดยใช้วิธีธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย ลดความเสี่ยง 
การเกิดโรคระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 2
แพทย์ประจ�า : ดร. กอบกุล สุดสวนศรี

เซลฟิกซ์สหคลินิก
(CelFix Clinic and Lab)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 423 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร. : +66 2868 7711
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@thaicellfix.com
เว็บไซต์ : www.thaicellfix.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ดอกเตอร์อรวรรณคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101029756, 
83101000759
เกี่ยวกับ : สถาบันสุขภาพด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระดับ 
World Class ที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากว่า 3 ทศวรรษ ด้วยแนวคิดใน 
การผสมผสานศาสตร์ของแพทย์ตะวันตกและตะวันออก ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปจนถึงแพทย์แผนไทยและจีน เพื่อให้ได้ผลของการรักษาและดูแลสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 26 จ�านวนห้องพัก 25 จ�านวนห้อง Treatment 15
แพทย์ประจ�า : น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล

ดร. อรวรรณ
(Dr. Orawan Holistic Beauty and Anti Aging Institute)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 748 ถนนสุขุมวิทซอย 30 และ 
ซอย 30/1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2661 4431
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
haritchanan.drorawan@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.bangkokdermatology.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เดอมาสเตอร์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101017555, 
10101022655
เกี่ยวกับ : โปรแกรมตรวจสุขภาพของ Dermaster สามารถตรวจสุขภาพประเมินร่างกาย
ของท่านได้อย่างละเอียดตามแนวของของแพทย์องค์รวม คือ ตรวจทุกระบบพร้อมกัน 
แม้สภาพความเสื่อมที่ยังไม่แสดงอาการของโรค เพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ตรงสภาพ 
ความเป็นจริงของร่างกายเพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที 
ปรับให้เกี่ยวกับ Anti Aging
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ธ�ารงค์ ศิริปุณย์

เดอมาสเตอร์
(Dermaster Wellness & Aesthetic Institute)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
สเต็มเซลล์บ�าบัด (Stem Cell Therapy) 
บนใบหน้า บริการอื่น ๆ ที่มี ณ ศูนย์
เวชศาสตร์ชะลอวัยของเรา ยังรวมถึง 
การล้างพิษตับ (Liver Detox) อินฟราเรด 
ซาวน่า (Infrared Sauna) คีเลชั่น 
(Chelation Therapy) โอโซนบ�าบัด 
(Oxygen Booster) เมกาโดส วิตามินซี 
(Mega-dose Vit C)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : เดอมาสเตอร์ สาขา เอกมัย 342 
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ระหว่างซอย
เอกมัย 18-20 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : English +66 80 754 2200 
Chinese +66 92 556 3000 Arabic 
+66 92 560 7000, +66 2714 4471
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@ -thailand.com
เว็บไซต์ : www.dermaster-thailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เดอมาสเตอร์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101017555, 
10101022655
เกี่ยวกับ : โปรแกรมตรวจสุขภาพของ Dermaster สามารถตรวจสุขภาพประเมินร่างกาย
ของท่านได้อย่างละเอียดตามแนวของของแพทย์องค์รวม คือ ตรวจทุกระบบพร้อมกัน 
แม้สภาพความเสื่อมที่ยังไม่แสดงอาการของโรค เพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ตรงสภาพ 
ความเป็นจริงของร่างกายเพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที 
ปรับให้เกี่ยวกับ Anti Aging
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

เดอมาสเตอร์สาขาพระราม 9
(Dermaster)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 44/1 ถนนอโศก-ดินแดง 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2246 0042, 
+669 1189 4444, +66 2714 4471 
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@dermaster-thailand.com
เว็บไซต์ : www.dermaster-thailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์เซลล์บ�าบัดและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและ
เวชศาสตร์ชะลอวัย มีสาขาในกรุงเทพมหานคร และ จ.เชียงใหม่ ให้การรักษาโดยใช้เซลล์ต้น
ก�าเนิดเพื่อป้องกัน รักษา และลดความเส่ียงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน 
โรคข้อเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ไทย รีเกน
(Thai Regen)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาโดยใช้เซลล์ต้นก�าเนิดเพื่อป้องกัน 
รักษา และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 120/126 ถนนราชปรารภ 
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400
เบอร์โทร. : +66 2208 0022
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@thairegen.com
เว็บไซต์ : www.thairegen.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ที เอส แอล สหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110001858
เกี่ยวกับ : บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย
ที่ ให้บริการเก็บแช่แข็งเซลล์ต้นก�าเนิด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีของ
กิจการธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดในประเทศไทย ด้วยระบบด้านห้องปฏิบัติการและการให้บริการ
แก่ผู้ที่ประสงค์จะฝากเก็บทั้งเซลล์ต้นก�าเนิดจากรกและของผู้ ใหญ่ที่ ได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ไทย สเตมไลฟ์
(THAI StemLife)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ISO 15189 : 2007, URS ISO 9001 : 
2008, URS ISO 27001 : 2005, ASIA 
PACIFIC CORD BLOOD BANK 
CONSOTIUM, National Innovation 
Agency Award

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 566/3 ซอยรามค�าแหง 39 
ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +668 1340 7676
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.thaistemlife.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0105549022213
เกี่ยวกับ : บริษัทด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดของคนไทย ให้บริการเพาะเลี้ยง
เซลล์ต้นก�าเนิดตามมาตรฐานสากล อยู่ ในเครือ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ�ากัด 
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ชั้นน�าที่ดูแลสุขภาพคนไทยมาตลอด 47 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ดร. ศุภเดช โรจไพศาล

บริษัท สเต็มเซลล์ฟอร์ไลฟ์ จ�ากัด
(SCL)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก�าเนิด 
ตามมาตรฐานสากล

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
GMP or Good Manufacturing 
Practice, AABB (American 
Association of Blood Banks),  
FACT-JACIE (International Standards 
for Cellular Therapy Product 
Collection, Processing, and 
Administration), ISBT 128 Standard 
Technical Specification, ISCT 
(International Society for Cellular 
Therapy)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี 
ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทร. : +668 5227 7909
แฟกซ์ : -
อีเมล : mr.ake018@gmail.com
เว็บไซต์ : www.stemcellforlife.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101008758
เกี่ยวกับ : คลินิกให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเวชศาสตร์ 
ชะลอวัย โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ดูแลรักษาด้วยอุปกรณ์ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี 
มีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ ใช้การรักษาในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการบ�าบัดด้วยเซลล์และการขจัดสารพิษ
อย่างครบวงจร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงศรีจรรยา พยัคฆวรรณ

บริโอ้ คลีนิก
(BRIO CLINIC BANGKOK)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การบ�าบัดเซลล์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่าง
ครบวงจร เช่น การล้างพิษทางหลอดเลือด 
(คีเลชั่น – Chelation) การล้างพิษโดยการ
สวนล้างล�าไล้ (Colon Hydrotherapy) 
การให้สารอาหารทางหลอดเลือด  
(IV Infusion) รวมทั้งการตรวจภูมิแพ้
อาหารอันก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่าง ๆ 
ซึ่งจะเป็นการปรับเรื่องการให้ Nutrition 
Supplement เพื่อเสริมสร้างการรักษาและ
สร้างภูมิต้านทาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 
ปลอดจากโรค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 3, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอร์โทร. : +66 2656 1904 ถึง 10
แฟกซ์ : -
อีเมล : Info@brio-clinic.com
เว็บไซต์ : brio-clinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บางกอกเฮลท์พลัส คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101017156
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์ครบวงจรมาตรฐานระดับสากล ผู้น�าด้านการดูแลและฟ้ืนฟู
สุขภาพด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยทีมแพทย์มากประสบการณ์ พร้อมบุคลากรมืออาชีพ 
รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย ใส่ ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจวิเคราะห ์
ความเสี่ยง การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย พร้อมการดูแลใส่ ใจอย่างใกล้ชิด
เหมือนคนในครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

บางกอก แอนตี้-เอจจิ้ง เซ็นเตอร์ (บีเอเอซี)
(Bangkok Anti-Aging Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของ 
ความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียง 
การรักษาตามอาการ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 3 ซอย ประมวลสุข 
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทร. : +66 2277 2893 ถึง 4
แฟกซ์ : +66 2277 2895
อีเมล : baac@bangkok-antiaging.com
เว็บไซต์ : www.bangkok-antiaging.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201004159
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาว
อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ให้บริการแนะน�าดูแลสุขภาพ 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรวจเช็กร่างกายได้ถึง 
ระดับชีวโมเลกุล มีความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ

แบงคอก รอยัล ไลฟ์ แอนตี้–เอจจิ้ง เซ็นเตอร์
(Bangkok Royal Life Anti-Aging Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
นวัตกรรมทางการแพทย์ 
‘GENETIC TESTING’

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : โรงพยาบาลกรุงเทพชั้น 6 
อาคารบางกอกพลาซ่า
เบอร์โทร. : +66 2310 3232, 
+66 2310 3000 #7280
แฟกซ์ : +66 2308 7051
อีเมล : bmcroyallifeinfo@ 
bangkokhospital.com
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
index.php/en/center-of-excellence/
good-health/ghct-4
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : พานาซีคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101080852
เกี่ยวกับ : สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เซลล์บ�าบัด และศูนย์การแพทย์ทางเลือก รับรอง
คุณภาพด้วย ISO 9001 : 2008 ดูแลสุขภาพถึงระดับเซลล์ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
พร้อมการบริการที่เหนือระดับจาก Panacée Grand Hotel Römerbad ช่วยให้ร่างกาย 
ได้ผ่อนคลายและฟ้ืนฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 15 จ�านวนห้อง 10
แพทย์ประจ�า : ศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์สมศักดิ์ วรคามิน

พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์
(Panacee Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
“พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ได้ยึดแนวทาง 
ในการดูแลรักษาด้วยการแพทย์ 
แบบผสมผสาน ทั้งการบ�าบัดเซลล์ด้วย 
วิธีการต่าง ๆ เช่น การท�าคีเลชัน 
การล้างพิษ การท�าทรีทเมนต์ รวมทั้ง 
การตรวจภูมิแพ้อาหารอันก่อให้เกิด 
การเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยการให้อาหารเสริม
และวิตามิน เพื่อเสริมสร้างการรักษาและ
สร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย รวมทั้งได้
น�าการรักษาด้วยเซลล์บ�าบัด ซึ่งเป็น 
การแพทย์ชั้นสูงจากประเทศเยอรมนี 
มาใช้ เพื่อฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพพร้อมคืน 
ความอ่อนเยาว์ ให้แก่ร่างกาย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2/55-57 ชั้นที่ 3 อาคาร แบงคอค 
เมดิเพล็กซ์ สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2712 0333
แฟกซ์ : +66 2713 6490
อีเมล : info@panacee.com
เว็บไซต์ : www.panacee.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท เซนต์คาร์ลอส จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201003254
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่ผสมผสานความเป็นสากลด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ กับ
เอกลักษณ์การให้บริการด้วยหัวใจไทยไว้อย่างลงตัว ให้บริการด้านการแพทย์และ 
การพยาบาล ควบคู่ ไปกับเมดิคัลสปา โดดเด่นด้วยอาคารรูปทรงคล้ายเรือขนาดใหญ่ 
สีเหลืองอ่อนสะดุดตากลางบรรยากาศชานเมือง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 100
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
(Krung Siam St. Carlos Medical Centre)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : -
เบอร์โทร. : +66-2975 6700 – 05, 
+66 89 116 2622 
แฟกซ์ : +66 2975 6737
อีเมล : stcarlos@stcarlos.com, 
itt_08@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.stcarlos.com

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• 2551 : ได้รับรางวัลส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand 
Tourism Award

• 2557 : รางวัลชนะเลิศสปาในประเภท 
“Innovative Spa or Wellness 
Cuisine ผลรางวัลงาน Thailand spa 
and well-being Awards 2014

• 2559 : รางวัลด้านความรวดเร็ว 
มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า ระดับดีเลิศ (The Best of 
Customer Satisfaction Award) จาก
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) “Muang Thai Life 
Assurance MODERN Hospital 
Award 2015”
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : Better Being Hospital (BBH)
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10207001158
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่รักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
โดยใช้หลักสมุทัยเวชศาสตร์ นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ประยุกต์หลักความรู้ด้านสรีรวิทยา
และชีวเคมีขั้นพื้นฐานมาใช้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายเยียวยาตัวเองตาม 
ลักษณะของโรค
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์

โรงพยาบาลบีบีเอช
(Better Being Hospital (BBH))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ใช้หลักสมุทัยเวชศาสตร์ นวัตกรรมทาง 
การแพทย์ที่ประยุกต์หลักความรู้ 
ด้านสรีรวิทยาและชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 
มาปรับใช้ เพื่อให้ร่างกายเยียวยาตัวเอง 
ตามลักษณะของโรค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ISO 9001 : 2008 จาก SGS 
United Kingdom และสถาบัน UKAS 
แห่งสหราชอาณาจักร

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 11 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2662 8464 ถึง 6
แฟกซ์ : +66 2662 8467
อีเมล : info@betterbeingthailand.com, 
customerservice 
@betterbeingthailand.com
เว็บไซต์ : 
www.betterbeingthailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและสุขภาพที่ผสานนวัตกรรมใหม่แบบองค์รวมไว้ 
ครบวงจรใจกลางกรุงเทพมหานคร บริการปรนนิบัติผิวสุดหรูโดยบุคลากรมากประสบการณ์
กว่า 10 ปี และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสุดทันสมัย มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการรับรอง 
ตามมาตรฐานสากล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ลา วี ดีท็อกซ์ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์
(La Vie Detox & Wellness Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ขจัดสารพิษห้องนวดห้องอบซาวน่า 
อินฟราเรดห้อง IV ห้องโอโซนห้องตรวจ 
สุขภาพห้องให้ค�าปรึกษาและห้องวีไอพี 
โดยมี โปรแกรมเด่น ๆ ดังนี้ โอโซนบ�าบัด 
วารีบ�าบัดล�าไส้ ใหญ่ วิตามินบ�าบัด 
ฮอร์ โมนบ�าบัด

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
CMAT, International Assciation Colon 
Hydrotherapy

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 11 127 
ถนนราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 61 429 6441
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@lavie-wellness.com
เว็บไซต์ : www.lavie-wellness.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เวอร์ริต้าเฮลท์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101007360
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพและความงามชั้นน�าระดับโลก ด�าเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ที่วิเคราะห์แผนการรักษา เลือกใช้เวชภัณฑ์ ตลอดจนการดูแลอย่างใกล้ชิด มั่นใจในคุณภาพ
ด้วย “Verita Index of Biological Age (VIBA)” เอกสิทธิ์ที่จะช่วยดูแลและประเมินสุขภาพ
ของผู้ ใช้บริการเพื่อการรักษาตรงจุดมากที่สุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 14 จ�านวนห้องพัก 2
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ก�าพล ภูผาวัฒนากิจ

เวอริตา เฮลท์ มหานคร
(Verita Health MahaNakhon)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Winner of the 2016 Best Health & 
Wellness Service Provider award 
from Frost & Sullivan and Global 
Health and Travel Magazine.

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารมหาลัยมหานคร เลขที่ 96 
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500
เบอร์โทร. : +66 2115 7553
แฟกซ์ : -
อีเมล : mahanakhon@verita.com
เว็บไซต์ : health.verita.com/en/clinics/
verita-health-mahanakhon
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ไวทัลไลฟ์ คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101004854
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพและความงามชั้นน�าระดับโลก ด�าเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ที่วิเคราะห์แผนการรักษา เลือกใช้เวชภัณฑ์ ตลอดจนการดูแลอย่างใกล้ชิด มั่นใจในคุณภาพ
ด้วย “Verita Index of Biological Age (VIBA)” เอกสิทธิ์ที่จะช่วยดูแลและประเมินสุขภาพ
ของผู้ ใช้บริการเพื่อการรักษาตรงจุดมากที่สุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

ไวทัลไลฟ์
(Vitallife)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, The Daisy Award, DNV-GL?s 
Managing Infection Risk Standard 
Certification, The College of the 
American Pathologists (CAP 
Accredited)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2066 8888, 
+66 2066 8899, +66 2011 4975
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
info@vitallifeintegratedhealth.com
เว็บไซต์ : www.bumrungrad.com/th/
wellness-antiaging-vitallife- 
center-bangkok-thailand
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โนวาวิด้า คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101033060
เกี่ยวกับ : ศูนย์ความงามและสุขภาพแบบองค์รวม บริการให้ค�าปรึกษาและดูแลสุขภาพผิว
แบบครบวงจร เช่น การลบเลือนริ้วรอย เวชศาสตร์ชะลอวัย การบ�าบัดด้วยเซลล์ โดยประเมิน
สุขภาพก่อนเลือกวิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณดูอ่อนกว่าวัยดังใจต้องการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : คุณอนันต์ ทวีแสงศิริ

ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า
(Novavida Integrative Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. โนวาวิด้าเป็นศูนย์การแพทย์บูรณาการ 

ด้านชะลอวัยระดับเลิศแห่งแรก 
และแห่งเดียว ในเมืองไทย 
ที่ ใช้นวัตกรรมอิตาลี 

2. โนวาวิด้าด�าเนินการร่วมกับห้องปฏิบัติ
การมาตรฐาน ในระดับคลีนรูม

3. โนวาวิด้าเป็นศูนย์การแพทย์ 
ด้านชะลอวัยและเซลล์บ�าบัด ที่มีแพ็กเกจ
พรีเมียมร่วมกับโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ชั้น 3 
ห้อง 303A-306A 28/2 ซอยโรงเรียน
คลองล�าเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร. : +66 2019 4221
แฟกซ์ : +66 2019 4221
อีเมล : vp@novavida.co.th
เว็บไซต์ : www.novavida.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : 
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ผู้น�าด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพชั้นน�า ที่มีจัดเก็บและการบ�าบัดด้วยเซลล์
จาก 50 ประเทศทั่วโลก จัดเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดจากไขมัน สายสะดือ เปปไทด์ เอนไซม์ และ
ฮอร์ โมนต่าง ๆ นอกจากบริการเซลล์รักษาเพื่อการแพทย์แล้ว ปัจจุบันทางบริษัทยังมี 
เวชส�าอางต่อต้านริ้วรอยเป็นนวัตกรรมทางเลือกส�าหรับการดูแลสุขภาพผิวอีกอย่างหนึ่ง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Dr. Thein Htut M.D., M.B.B.S.

สเต็มเซลล์ 21
(StemCells 21)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพชั้นน�า ที่มีจัดเก็บและ 
การบ�าบัดด้วยเซลล์จาก 50 ประเทศทั่วโลก

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 2,7 Ubris Building Aetas 
Bangkok ซอยร่วมฤดี แขวงเพลินจิต 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2650 7709
แฟกซ์ : -
อีเมล : kul@stemcells21.com
เว็บไซต์ : stemcells21.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101013754
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพในเครือ “โรงพยาบาลปิยะเวท” ที่ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแบบ 
องค์รวมด้วยปรัชญาพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ การท�างานระดับเซลล์ ระบบกระดูกและ 
กล้ามเนื้อ และอารมณ์ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์ทางเลือกและวิทยาการสมัยใหม่
เพื่อการบ�าบัด ภายใต้การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงภัทรา พิมลศานติ์

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา
(TRIA Medical Wellness Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เราพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
เกี่ยวกับโรคผิวหนังทั่วไป เช่น ผื่นแพ้สัมผัส 
ผมร่วง ผมบาง เล็บเปราะ ตลอดจนให้ 
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพผิวและความงาม 
ด้วยประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผิวพรรณและความงามและเทคโนโลยี
ทาง การแพทย์อันทันสมัยและได้มาตรฐาน
ระดับสากล เราพร้อมเสริมบุคลิกภาพ 
ให้คุณมั่นใจกว่าเดิม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 998 ถนนริมคลองสามเสน 
(พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2660 2620
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@tria.co.th
เว็บไซต์ : www.tria.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ผู้น�าด้านการใช้เซลล์คุ้มกันรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้เซลล์ของผู้ป่วยวิเคราะห์ 
ในห้องปฏิบัติการ ส�าหรับผู้ป่วยที่มีผลวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะรักษาโดยใช้เซลล์บ�าบัดควบคู่
กับการรักษาด้วยเลเซอร์ PDT และประเมินผลจากสารก่อมะเร็งในร่างกาย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

อัมมิวน์ เซลล์ 21
(ImmuneCell 21)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ใช้ระบบ Immune ในการรักษาโรคและ
วิเคราะห์ NK Cells เพื่อการท�างาน 
ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : IntelliHealth+ Medical Center, 
ชั้น 2 อาคาร Urbis Building ซอยร่วมฤดี 
แขวงลุมพินี เขตเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 
10330
เบอร์โทร. : +66 2650 7709
แฟกซ์ : -
อีเมล : ihplus21@gmail.com, 
mail@stemcells21.com
เว็บไซต์ : mmunecells21.com



Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย

Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย

64 | Digital Directory Digital Directory | 65

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอ็น เฮลท์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมพยาธิวิทยากายวิภาค
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102001958
เกี่ยวกับ : ศูนย์นวัตกรรมทางสุขภาพที่เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ด�าเนินงาน
ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์และบริการอันเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ได้แก่ JCI HA และ ISO 
เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยของผู้ ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

เอ็นเฮลท์
(N-Health)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Lab Accreditation (LA), Hospital 
Accreditation (HA), ISO

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2762 4000
แฟกซ์ : -
อีเมล : nhealth-asia.com
เว็บไซต์ : www.nhealth-asia.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอเพ็กซ์เพลินจิตสหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110004459
เกี่ยวกับ : คลินิกกระชับรูปร่างและการปลูกผม ที่ ให้บริการมากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนอง 
ทุกความต้องการที่จะท�าให้คุณดูดี ด้วยนวัตกรรมล่าสุดระดับโลก และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
จากภายใน เพื่อความสวยที่ยั่งยืน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ

เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
(Apex Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้น�านวัตกรรมความงาม ผิวพรรณ 
การดูแลเรือนร่าง สัดส่วน และการปลูกผม 
ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับ 1 ใน 
การักษาด้วยเครื่องมือระดับโลก อาทิ 
Ulthera, Thermage, Zeltiq 
(CoolSculpting) จากการจัดล�าดับทั่วโลก 
และเป็นอันดับ 1 ในการฉีดโบท็อกซ์ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
THE 2018 PATIENT SERVICE 
AWARD FROM WHATCLINIC

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ซอยวัดโพธิ์ทอง แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (50 เมตร
จากสถานีเพลินจิต) 10110
เบอร์โทร. : +66 2254 0239, 
+668 5000 0855
แฟกซ์ : -
อีเมล :customercare@ 
apexprofoundbeauty.com
เว็บไซต์ : 
www.apexprofoundbeauty.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอสคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101021756
เกี่ยวกับ : คลินิกที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์หลากชนิดเพื่อรักษาทุกปัญหา 
ผิวพรรณ พร้อมอุปกรณ์คุณภาพ คัดสรรและดูแลรักษาโดยแพทย์มากประสบการณ์ 
กว่า 20 ปี ที่จะดูแลผิวของคุณให้สวยใสอยู่เสมอ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 7 จ�านวนห้องพัก 7
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พิชญ์ พิเศษสิทธิ์

เอส เมดิคัล คลินิก
(S Medical Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Medi-Spa of the Year 2009 : 

AsiaSpa Awards
• Medi-Spa of the Year 2007 : 

AsiaSpa Awards
• Outstanding Health 

Tourism-oriented Medical 
Establishment

• Okinawa Spa Symposium 2008

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 193/12 อาคาร เลค รัชดา  
ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 ถนน รัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2264 0999, 
+668 7591 4541
แฟกซ์ : +66 2264 1001
อีเมล : info@smedicalclinic.com
เว็บไซต์ : www.smedicalclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แอดไลฟ์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101004060
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพผู้บุกเบิกเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่มีประสบการณ์สูงสุดในประเทศไทย 
ก่อตั้งโดย “นพ.หรรษา ชวลิตธ�ารง” แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยชาวไทยคนแรกที่ ได้รับ
การรับรองจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ให้บริการดูแลความงามโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง 
พร้อมเทคโนโลยีทันสมัย ปลอดภัย เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงอนงนุช ชวลิตธ�ารง

แอดไลฟ์ แอนตี้ – เอจจิ้ง เซ็นเตอร์
(Addlife Anti – Aging Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้บุกเบิกและมีประสบการณ์ทางด้าน
เวชศาสตร์ชะลอวัย ทีมแรกในประเทศไทย 
และในปี พ.ศ. 2543

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 2 ห้อง 
207-208 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร. : +66 2677 7077
แฟกซ์ : +66 2677 734
อีเมล : info@add-life.org
เว็บไซต์ : www.add-life.org
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม สาขาร่วมฤดี
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101012654
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงสุพจี ศรีเกษ

แอ็บโซลูท เฮลธ์
(Absolute Health : Integrative Medicine)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 53 ชั้น 3 (อาคาร Urbis โรงแรม 
ดิ เอทัส บางกอก) ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330
เบอร์โทร. : +66 89 204 5333,
+66 2651 5988
แฟกซ์ : +66 2251 4354
อีเมล : yotchat.ahmkt@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
คณะแพทย์ ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยน 
วิถีชีวิต สารอาหาร, วิตามินและเกลือแร่, 
พืชสมุนไพร, สารชีว โมเลกุล, 
Bio-oxidative Therapy, Natural 
Hormone Replacement Therapy, 
Neural Therapy, Homeopathy, 
Homotoxicology, Autohaemotherapy, 
Hyperthermia, Electrostatic Therapy, 
Electromagnetic Stimulation, Laser 
haemotherapy, Energy Medicine, 
Acupuncture, Acupuncture point 
Injection เพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกาย
ซ่อมแซมตัวเอง กลับคืนสู่สภาพปกติ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Best Medical Practice by EUROPEAN 
MEDICAL ASSOCIATION, BELGIUM
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ฟ้ืนฟูร่างกายและให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพโดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
มี โปรแกรมฟ้ืนฟูสภาพผิวและรูปร่างที่ ได้มาตรฐาน กับนวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยี
ไฟฟ้าระดับนาโน รวมถึงการให้บริการดูแลความงามครบวงจร เช่น การท�าโบท็อกซ์ 
การเติมฟิลเลอร์ การยกกระชับผิว ซึ่งมีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์
(Holistic Medical Centre)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 253 ตึกอโศก ชั้น20 สุขุมวิทซอย 21 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร. : +662 260 4895, 
+668 1832 9009 
แฟกซ์ : -
อีเมล : thavee@holistic-medical.com
เว็บไซต์ : www.holistic-medical.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : สหคลินิกไฮโดรเฮลท์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110000758
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพและความงามระดับชั้นน�าของเอเชีย บริการขจัดสารพิษในร่างกาย 
ดูแลด้านผิวพรรณและความงาม ด้วยเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด มาตรฐานระดับสากล พร้อม
บริการจากบุคลากรมืออาชีพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 13 จ�านวนห้องพัก 1 จ�านวนห้อง Treatment 24
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงสิริธีรา ศรีจันทพงศ์

ไฮโดร เฮลท์
(Hydrohealth a world class health and anti aging center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
บริการสวนล้างล�าไส้เพื่อขจัดพิษ 
(Colonic หรือ Colon Hydrotherapy) 
บริการอินฟราเรด

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 494 อาคารเอราวัณแบ็งคอก ชั้น 4 
ห้อง 401 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2250 7800
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@hydrohealth.co.th
เว็บไซต์ : www.hydrohealth.co.th
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Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์บ�าบัดผู้ติดส่ิงเสพติดสไตล์ตะวันตกที่ค�านึงการรักษารายบุคคลเป็นส�าคัญ 
ด้วยการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้ารับการรักษาไม่เกิน 5 คน เลือกวิธีบ�าบัดรักษาที่เหมาะสม 
เป็นรายบุคคลที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญการบ�าบัดที่มีประสบการณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Dr. Jon Blauw, PhD

อินสไปร์ รีแฮบ เซ็นเตอร์
(Inspire Rehab Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
จ�ากัดจ�านวนผู้เข้ารับการรักษาไม่เกิน 5 คน

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Listed in American Phycological 
Association, Listed in American 
Counceling Association, Asia Pacific 
Certificate Board, Listed in Singapore 
Phycological Society

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : รามค�าแหง 118 แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร. : +66 8 3914 0672
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@inspirerehabcenter.com
เว็บไซต์ : inspirerehabcenter.com



Senior Care Resorts
รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับดูแลบริการผู้สูงอายุ
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84 | Digital Directory Digital Directory | 85

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : เพื่อนคู่คิดทางสุขภาพสุขภาพในเครือ “โรงพยาบาลธนบุรี” ให้บริการดูรักษา 
แบบถึงบ้านแก่ผู้ป่วยที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส�าหรับผู้ป่วยและคนในครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงวรีรัตน์ ยมจินดา

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
(Premier Home Health Care)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาทางการแพทย์ถึงบ้านแบบองค์รวม 
แก่ผู้ป่วยที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic 
Disease) รวมถึงผู้รักสุขภาพที่ ไม่สะดวก 
ที่จะเดินทางมายังโรงพยาบาล 
ในบ้านอันอบอุ่นของตนเอง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 61/228 ซอยทวีมิตร 9  
ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2246 6124
แฟกซ์ : -
อีเมล : chisanamon@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.premierehomehealthcare.co.th



Specialized Hospitals
โรงพยาบาล/ศูนย์เฉพาะทาง
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000558
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยที่ ได้รับการยอมรับในวงการจักษุวิทยาโลก 
ผู้บุกเบิกนวัตกรรมรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาที่มีประสบการณ์กว่า 55 ปี ยังคงพัฒนา
มาตรฐานการรักษาและการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์เลสิก 
รัตนิน – กิมเบล (Rutnin-Gimbel LASIK Centre)” บริการโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง 
และเทคโนโลยีคุณภาพระดับชั้นน�า ท�าให้ผู้ ใช้บริการมอบความไว้วางใจเสมอมา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง ห้องตรวจ 13 ห้อง ศูนย์เฉพาะทาง
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
(Rutnin Eye Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีศูนย์รักษาเฉพาะทางครบทุกสาขาโรคตา  
ที่น�ากล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบ
แห่งแรกในประเทศไทย การไหลเวียนของ
เส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์
สแกน (OPTOS) สามารถถ่ายภาพ เพื่อ
วิเคราะห์ความผิดปกติ ในชั้นต่าง ๆ ของ 
จอประสาทตาได้ถึงชั้นใต้สุด 
(คอรอยด์ - Choroid) ซึ่งหากใช้กล้องถ่าย
ทั่วไปจะถ่ายได้แค่ชั้นผิวบนของ 
จอประสาทตาเท่านั้น

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Sustainable Award ในงาน Thailand 
Top SMEs Awards 2017

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2056 3333
แฟกซ์ : +66 2056 3311
อีเมล : contact@rutnin.com
เว็บไซต์ : 
www.rutnin.com/th/curecenter
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลรักษาเบาหวานครบวงจรที่ ให้บริการมากว่า 30 ปี บริการตรวจรักษา 
และให้ค�าแนะน�าทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ไทรอยด์ 
แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจากทั้งในและต่างประเทศ ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence Center จาก World Diabetes Foundation 
ประเทศเดนมาร์ก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 80
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพ หิมะทองค�า

โรงพยาบาลเทพธารินทร์
(Theptarin Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การดูแลรักษาและป้องกันโรคเบาหวาน 
ให้ความเป็นศูนย์รวมบริการและค�าแนะน�า 
เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวาน 
และโรคเรื้อรังอื่น ๆ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence 
Center ของ World Diabetes 
Foundation ประเทศเดนมาร์ก

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอร์โทร. : +66 2348 7000
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.theptarin.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลวัฒโนสถโรคมะเร็ง
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000559
เกี่ยวกับ : ศูนย์ควบคุมการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ในเครือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ 
ท�าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก และได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้
บริการมากว่า 10 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 49
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ

โรงพยาบาลวัฒโนสถ
(Wattanosoth Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• เครื่องฉายรังสี EDGE มิติ ใหม่ 

รังสีศัลยกรรม
• การรักษามะเร็งด้วยเข็มความร้อน (RF) 
• การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย

เครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและ 
อัลตราซาวนด์เต้านม

• เทคโนโลยีความก้าวหน้าของการตรวจ
หามะเร็งด้วยเครื่อง PET/CT Scan 
(เพทซีที สแกน)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Joint Commission International 
Disease or Condition-Specific 
Certification in • Breast Cancer 
Conserving Therapy Program

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซอย ศูนย์วิจัย7 ถนนเพชรบุรี ใหม่
แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เบอร์โทร. : +66 2310 3000 
แฟกซ์ : +66 2318 1546 
หรือ 1719 (Local calls only)
อีเมล : info@bangkokhospital.com
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
wattanosoth
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโรคหัวใจ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000360
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลในเครือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ให้บริการตรวจและดูแลรักษาโรค
เกี่ยวกับหัวใจแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานระดับสากล JCI ที่ท�าให้ผู้ ใช้
บริการไว้วางใจ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 97 
จ�านวนห้องพัก Standard room Deluxe room Superior room Critical care room
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ประดับ สุขุม

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
(Bangkok Heart Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating 
Room Full Function และยังสามารถท�า 
ECMO เป็นขั้นตอนพิเศษที่จะช่วยแทนที่ 
การท�างานของหัวใจและปอดในเวลาที่
อวัยวะอ่อนแอเกินไปที่จะท�างานอย่าง 
ถูกต้อง ECMO นั้นไม่ได้ท�าหน้าที่รักษา 
แต่ช่วยให้อวัยวะเหล่านี้ ได้พักผ่อน

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, Gold Seal of Approval Joint 
Commission International Disease 
or Condition-Specific Certification 
Temos2015, Telemedicine for the 
Mobile Society (TEMOS) Asian 
Hospital Management Award 
(AHMA) รางวัล การบริหารจัดการ

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซอย ศูนย์วิจัย7 ถนนเพชรบุรี ใหม่
แขวงห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 
เบอร์โทร. : +66 2310 3000 
หรือ 1719 (LOCAL CALLS ONLY)
แฟกซ์ : -
อีเมล : heart@bangkokhospital.com
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
hearthospital/en
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท มุ่งเน้นหาสาเหต ุ
ของโรค ก่อนที่ ให้การรักษา เพราะเชื่อว่าเมื่อพบสาเหตุของการปวดที่แท้จริงแล้วแก้ที่ต้นเหตุ 
จะท�าให้อาการปวดหายถาวรโดยไม่ต้องรับยาแก้ปวดอีกเลย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ณฐพล ลิตติรานนท์

โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ
(S SPINE AND NERVE HOSPITAL)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ ส�าหรับ
การรักษาโรคปวดหลัง โดยไม่ต้องผ่าตัด 
อย่างแท้จริง โดยใช้ Laser ซึ่งมีชื่อเต็มว่า 
Laser Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation คุณสมบัติของ 
Laser เป็นประโยชน์ ในการรักษาและ 
การผ่าตัด

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 523/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2034 0808
แฟกซ์ : -
อีเมล : sspinehospital@gmail.com
เว็บไซต์ : www.s-spinehospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : Better Being Hospital (BBH)
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10207001158
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลบีบีเอชออกแบบโปรแกรมการปรับรูปหน้าให้สวยสมส่วนและแก้ไขจุด
บกพร่องบนใบหน้า  โดยการผสมผสานหลากหลายเทคนิค  ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย 
ในการดูแลทุกปัญหาผิวที่หลากหลายอย่างครบวงจรปลอดภัย และเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นชัดเจน 
ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญสานต่อการดูแลอย่างมีระดับมาตรฐานโรงพยาบาล 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงครบทุกองศาความงาม
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์

โรงพยาบาลบีบีเอช
(Better Being Hospital (BBH))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ใช้หลักสมุทัยเวชศาสตร์ นวัตกรรมทาง 
การแพทย์ที่ประยุกต์หลักความรู้ 
ด้านสรีรวิทยาและชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 
มาปรับใช้ เพื่อให้ร่างกายเยียวยาตัวเอง 
ตามลักษณะของโรค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ISO 9001 : 2008 by SGS 
United Kingdom และสถาบัน UKAS 
แห่ง สหราชอาณาจักร

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 11 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2662 8464-6 
แฟกซ์ : +66 2662 8467
อีเมล : info@betterbeingthailand.com, 
customerservice 
@betterbeingthailand.com
เว็บไซต์ :
www.betterbeingthailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ ให้บริการ 
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพและการรักษา
แบบองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบ มาตรฐานระดับสากล จากประเทศเยอรมนี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 75
แพทย์ประจ�า : ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ

โรงพยาบาลพานาซี
(Panacee Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 233/128-130 หมู่ที่ 1 ต�าบลบางน�้าจืด 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร. : +66 2452 2999
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : uat.panacee.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : Mali Interdisciplinary Hospital
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201005059
เกี่ยวกับ : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยของโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ และเวชศาสตร์ 
ฟ้ืนสภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี กับการดูแลเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ น�าโดย แพทย์หญิงมะลิ วิ โรจน์สกุลชัย เรามีความช�านาญในการ 
ใช้ฮอร์ โมนเพื่อการชะลอวัย และรวมไปถึงการรักษาโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่น 
เบาหวาน ความดัน แผลเบาหวาน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 19 
จ�านวนห้องพัก 19 ห้อง แบ่งเป็น ห้อง VIP ห้อง Deluxe และห้อง Suite
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงมะลิ วิ โรจน์สกุลชัย

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
(Mali Interdisciplinary Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
น�าแนวคิดการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ 
(Regenerative medicine เวชศาสตร์ 
ฟ้ืนสภาพ) มาใช้ร่วมกับการรักษาโรค 
ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างแท้จริง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 771/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
เบอร์โทร. : +66 2417 1155
แฟกซ์ : -
อีเมล : marketing@prmg.co.th
เว็บไซต์ : www.mali-imc.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000359
เกี่ยวกับ : เอเซีย คลินิก สถานบริการทางศัลยกรรมตกแต่งที่ ได้รับมาตรฐานตั้งแต ่
หัวจดเท้า มีบริการ ครบวงจร ตั้งแต่ เสริมจมูก ท�านม เสริมหน้าอก ตัดปีกจมูก หรือ 
การผ่าตัดแปลงเพศ เน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก วัสดุที่ ใช้ 
ก็จะใช้วัสดุที่ ได้ผ่านการรับรองจากทางการแพทย์มาแล้วทั้งหมด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : 
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์ โรจน์

โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย
(Asia Cosmetic Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, American Society of Plastic 
Surgeons, International Society of 
Aesthetic Plastic Surgery

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 5/54 หมู่ที่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์ 
ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร. : +66 2199 9999
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@asiahospitalthailand.com
เว็บไซต์ : 
www.asiacosmeticthailand.com



Specialized Hospitals | Plastic Surgery & Aesthetic
โรงพยาบาล/ศูนย์เฉพาะทาง

Specialized Hospitals | Plastic Surgery & Aesthetic
โรงพยาบาล/ศูนย์เฉพาะทาง

106 | Digital Directory Digital Directory | 107

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โรงพยาบาลผิวหนังแห่งแรกของเมืองไทย ให้บริการ
ด้านผิวหนัง และความงามครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยประสบการณ์ 
ในวงการแพทย์ผิวหนังมากว่า 15 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก ให้บริการห้องพักส�าหรับผู้ป่วยในที่ชั้น 5
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงธารทิพย์ พัฒนพงษ์ศักดิ์

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก
(Asoke Skin Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
Air – Dissector นวัตกรรมรักษาหลุมสิว 
คืนผิวเรียบเนียน เป็นการปล่อยแก๊สไปที่ 
ใต้ผิวหนัง เพื่อเลาะพังผืดให้ผิวตื้นขึ้นมา 
อาจท�าควบคู่กับ Gentle Laser ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของแพทย์ที่ท�าการรักษา

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 18 ถนนอโศกดินแดง 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2246 5611
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.skinhospital.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101002559
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมงานมาก
ประสบการณ์ ด้านการดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงามเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง จาก
การให้ค�าปรึกษา ประเมิน และออกแบบความงาม อย่างตรงไปตรงมา จนท�าให้เป็นที่ ไว้วางใจ
จากผู้เข้ารับบริการจ�านวนมาก จากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ
(Master piece)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อ 
ความงามเต็มรูปแบบ นวัตกรรมที่จะช่วยให้
เห็นผลลัพธ์ก่อนที่จะท�าการศัลยกรรมนั้นก็
คือเครื่อง 3D Facial simulator เครื่อง
ออกแบบรูปหน้า 3 มิติ ท่านจึงเห็นผลลัพธ์
ก่อนที่จะท�าศัลยกรรมใด ๆ บนใบหน้า ใช้ 
ซิลิ โคนโดยใช้กรวย Premium Breast 
Funnel ส�าหรับการท�าศัลยกรรมเสริม
หน้าอกโดยเฉพาะ ลดอาการบวม แผลเล็ก 
ลดอัตราการติดเชื้อ สามารถใส่ซิลิ โคน 
ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย ไร้ปัญหา 
ลดการเสียดสีบริเวณผิวหนังระหว่างใส่

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 115/10 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทร. : +66 2105 4370
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@masterpeiceclinic.com
เว็บไซต์ : www.masterpiececlinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการมา
นานกว่า 15 ปี เรามีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดในประเทศไทย และเทคโนโลยีอันทันสมัย
ครบวงจร เพื่อให้คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าอย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยมีบริการ
เพื่อความสวยงามอย่างครอบคลุม
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์จุฑา จันทร์ศรี

โรงพยาบาลยันฮี
(Yanhee Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีกระชับสัดส่วนโดยใช้ คาร์บ็อกซี่ 
ในการขจัดไขมันส่วนเกินและกระชับสัดส่วน 
(Carboxytherapy) โดยเป็นการน�า 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เข้าสู่ชั้น 
ใต้ผิวหนัง เพื่อเข้าไปท�าลายเซลล์ไขมัน 
ที่จับตัวกันเป็นก้อนให้แตกออก เพิ่มระบบ
การไหลเวียนเลือดและน�้าเหลือง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2879 0300, 
+66 2435 7545
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yanhee.co.th
เว็บไซต์ : th.yanhee.net
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : “โรงพยาบาลเลอลักษณ์” คือโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางชั้นน�า 
ของประเทศไทย ที่ ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ารับบริการมากว่า 16 ปี ให้บริการด้าน 
ความสวยงามอย่างครบวงจร ประกอบด้วยแผนกศัลยกรรมตกแต่ง แผนกทันตกรรม 
แผนกผิวพรรณและเลเซอร์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก ให้บริการห้องพักส�าหรับผู้ป่วยในที่ชั้น 5
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กิตติศักด์ วิชาชัย

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
(Lelux Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เป็นโรงพยาบาลที่ ให้ความส�าคัญ 
เรื่องความปลอดภัย มีเครื่องมือที่ครบครัน
ทันสมัยและได้มาตรฐานเหมาะส�าหรับการ 
ท�าศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะ 
และใช้ระบบ HEPPA FILTER ในการ 
ท�าให้ห้องปลอดเชื้อ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 11 ถนนนครอินทร์ ต�าบลตลาดขวัญ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร. : +66 2888 2888
แฟกซ์ : -
อีเมล : lelux.hos@gmail.com
เว็บไซต์ : lelux.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000858
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมลเป็นศูนย์รวมการท�าศัลยกรรมตกแต่ง 
ระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้ย่านธุรกิจและชอปปิง โรงพยาบาลได้ถูกออกแบบเพื่อ
ให้บริการคนไข้ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด และห้องพักที่หรูหราสะดวกสบาย เราให้ความมั่นใจกับ
ลูกค้าในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 31
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
(KAMOL Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มี เครื่องเอกซเรย์ ใบหน้าแบบ 3 มิติ (3D 
Planmeca) และ อุปกรณ์ผ่าตัดด้วยกล้อง 
Endoscope ส�าหรับการผ่าตัด นอกจากนี้
ยังใช้กล้องจุลทรรศน์ ส�าหรับท�า 
จุลศัลยกรรม  ต่อเส้นเลือด เส้นประสาทเพื่อ
ความแม่นย�าในการผ่าตัด

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1223 ลาดพร้าว 94 ถนนอินทราภรณ ์
แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +662 559 0155
แฟกซ์ : +662 5592808
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.kamolhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไปโดยมีคลินิกภูมิแพ้ 
คลินิกพัฒนาการ และการฝึกพูดส�าหรับผู้ป่วยเด็ก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 600
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ณัฐพล ตรีรัตนชาติ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
(Kasemrad Hospital Bang Khae)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 586, 588 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร. : +66 2804 8959-70 
ต่อ 5111, 5093
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.kasemrad.co.th/ 
Bangkae/en/site/home



Children Care Hospitals
โรงพยาบาลเด็ก

Children Care Hospitals
โรงพยาบาลเด็ก

120 | Digital Directory Digital Directory | 121

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ให้บริการอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกุมารแพทย์ทั่วไปและแพทย์
เฉพาะทางส�าหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาและให้ค�าปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
จนถึงอายุ 18 ปี ในด้านการเลี้ยงดู การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ การให้อาหาร
เด็กในวัยต่าง ๆ การดูแลรักษาและบ�าบัดโรคต่าง ๆ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามวัย 
เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 600
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
(Chaophya Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 113/44 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2434 0117, 
+66 2884 7000
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.chaophya.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ให้บริการตรวจรักษาเด็กทั่วไปและรักษาโรคเฉพาะทาง อายุตั้งแต่ แรกเกิด - 15 ปี 
โดยทีมกุมารแพทย์ ให้การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มี 
ความรู้ ความช�านาญ ครอบคลุมทุกสาขา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 412
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
(St. Louis Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร. : +66 2675 5000 
ต่อ 10225-6
แฟกซ์ : +66 2838 5500, 
+66 2838 5600
อีเมล : contact@saintlouis.or.th
เว็บไซต์ : www.saintlouis.or.th/service/
show/Pediatrics
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลมีทีมกุมารแพทย์ผู้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจาก
บริการตรวจรักษาทั้งโรคทั่วไป การฉีดภูมิคุ้มกันโรค โรคภูมิแพ้ ฯลฯ  แล้ว  ยังให้ค�าปรึกษา
ด้านการเลี้ยงดู ครบวงจรและครบครันด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะทั้ง
ป้องกันและรักษา ให้ท่านมั่นใจได้ว่า มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลในทุกด้านและตลอดเวลา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงขวัญจิต ฉายชูพงศ์

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
(Central General Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทร. : +66 2552 8777 ต่อ 311
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.cgh.co.th/center-detail/
คลินิคเด็ก
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201002759
เกี่ยวกับ : ผู้น�าในบริการด้านกุมารเวชศาสตร์ของประเทศไทยที่ ได้รับการยอมรับใน 
ระดับสากล โดยเฉพาะศูนย์ โรคหอบหืด – ภูมิแพ้ ศูนย์ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ให้การรักษา 
พยาบาลแก่ทารก เด็กเล็ก และเยาวชน เทียบเท่าการให้บริการแก่ผู้ ใหญ่ ด้วยบริการ 
ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลโดยแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ ด้านศัลยกรรม 
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 275
แพทย์ประจ�า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัย คงพัฒนโยธิน

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
(Samitivej Children’s Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์ โรคหอบหืด – ภูมิแพ้ ศูนย์ โลหิตวิทยา
และมะเร็งในเด็ก ให้การรักษาพยาบาลแก่
ทารก เด็กเล็ก และเยาวชน

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ได้รับการรับรองClinical Care Program 
Certification ในด้านการดูแลโรคหอบหืด 
ในเด็ก (Childhood Asthma Care) จาก
สถาบัน JCI องค์การ ยูนิเซฟและองค์การ
อนามัยโลกได้ ให้รางวัล “โรงพยาบาล 
สายสัมพันธ์แม่-ลูก” Two Prestigious 
Middle East Healthcare Leadership 
Awards 2016

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2 022 2222
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@samitivej.co.th, 
supphakit.ta@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com/
international-childrens-hospital
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลไทยนครินทร์(OPD เด็ก) เปิดให้บริการดูแล 
และบ�าบัดโรครักษาต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอด จนถึงอายุ 15 ปี อย่างใกล้ชิดจาก 
กุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมสถานที่ ๆ ช่วยผ่อนคลาย
เด็ก ๆ ด้วยห้องเล่น (Play room) ที่มีความปลอดภัย และช่วยส่งเสริมพัฒนาการส�าหรับเด็ก 
โดยค�านึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นส�าคัญ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 190
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงกนกแก้ว วีรวรรณ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
(Thainakarin Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 345 บางนา-ตราด กม. 3.5 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260
เบอร์โทร. : +66 2361-2828 
ต่อ 3104, 3106
แฟกซ์ : +66 2361 2777
อีเมล : info@thainakarin.co.th
เว็บไซต์ :  
thainakarin.co.th/listclinic.php?p=16
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ทั้งในส่วนการส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัย 
รักษา และฟ้ืนฟูพัฒนาการเด็ก โดยจัดกุมารแพทย์ทั่วไปให้การดูแล 24 ชั่วโมง ร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ได้แก่ โรคหัวใจเด็ก ระบบประสาทเด็ก โลหิตวิทยาเด็ก 
โรคทางเดินอาหารเด็ก โรคกระดูกและข้อเด็ก โรคภูมิแพ้เด็ก โรคปอดเด็ก ศัลยกรรมเด็ก 
จิตเวชเด็ก ทารกแรกเกิด และผู้ป่วยวิกฤติเด็ก มีการประสานงาน อย่างใกล้ชิดกับแพทย์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงขนิษฐา ศิริพูล

โรงพยาบาลบางปะกอก 1
(Bangpakok 1 Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทร. : +66 2872 1111 ต่อ 1145
แฟกซ์ : -
อีเมล :  
bangpakok1_hospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.bangpakok1.com/ 
center/content/ศูนย์กุมารเวช
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201004160
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งศูนย์ bSmart เพื่อพัฒนา
ความสามารถตั้งแต่เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมให้เด็กมี IQ และ EQ ที่ดีจึง
เป็นศูนย์พัฒนาการครบวงจรที่รวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ดูแลเด็ก 
ตั้งแต่วัย 0 - 18 ปี     
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 500
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สุรัตน์ ตั้งชัยสิน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
(Bangpakok 9 International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ห้องส�าหรับฝึกพูดมีกระจกด้านเดียวเพื่อ
ฝึกการสังเกต ห้องปรับพฤติกรรม 
ห้อง Snoozelan อุปกรณ์กระตุ้น
พัฒนาการ ในด้านต่าง ๆ อุปกรณ์ 
ส�าหรับตรวจ IQ บุคลิกภาพ 
และความสามารถด้านการอ่านเขียน

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
10220
เบอร์โทร. : +66 2109 9111 
ต่อ 10240, 10241
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bangpakokhospital.com
เว็บไซต์ : www.bangpakokhospital.com/ 
center/content/bSmart
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201002457
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล บริหารโดย
ทีมงานจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของ 
คนไทยให้ดีขึ้น ผ่านการให้บริการทางการแพทย์ และการคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคมผ่านมูลนิธิ 
ด้วยการตรวจสุขภาพและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังม ี
“ศูนย์การเจริญพันธุ์” (Fertility Center & IVF Clinic) ให้ค�าปรึกษาส�าหรับคู่สมรส 
ที่มีบุตรยากอีกด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงกนกแก้ว วีรวรรณ

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(Bumrungrad International)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, โรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสถานพยาบาลที่
ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
จากการประกาศรางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2551 
จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) รางวัลความเป็นเลิศ โรงพยาบาล
ด้านการท่องเที่ยว

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2066 8888
แฟกซ์ : -
อีเมล : foundation@bumrungrad.com
เว็บไซต์ : www.bumrungrad.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลบีเอ็นเอชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000553
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาล 5 แผ่นดินที่มีเอกลักษณ์การบริการสืบทอดกันมา ผสานกับ 
ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และสุภาพสตรี ท�าให้ โรงพยาบาล
เอกชนแห่งแรกของประเทศแห่งนี้ ได้รับความไว้วางใจจากชาวต่างชาติที่พ�านักในประเทศไทย
มาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 120 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 100
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิตติ อังศุสิงห์

โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
(BNH Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
แผนกเด็ก (กุมารเวช) โรงพยาบาล 
บีเอ็นเอชมีมาเป็นเวลากว่า 106 ปี ตั้งแต่ 
ก่อตั้งโรงพยาบาล และมีการเติบโตขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและกลายเป็นหนึ่งใน 
โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
แห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งกุมารแพทย์ทุกคน
ของโรงพยาบาลเป็นผู้มีประสบการณ์
ครอบคลุมโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กด้วย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร. : +66 2 6320 578
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bnh.co.th
เว็บไซต์ :  
www.bnhhospital.com/medical-service/
paediatrics-department
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่กุมารเวชทั่วไป ทารกแรกเกิด การวางแผนรับวัคซีน
และพัฒนาการเด็ก อีกทั้งโรคเด็กรวมทั้งศัลยกรรมเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีคลินิกจิตเวชเด็กที่ ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองอีกด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 100
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงรัตนา สัจจเดว์

โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
(B.care Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• กระบวนการทางจิตวิทยา การบ�าบัด

ด้วยการรู้คิด (CBT) 
• การบ�าบัดด้วยจิตวิทยาพลวัตร 

(Psychodynamic Psychotherapy) 
• การเยียวยาทางจิตใจ (Supportive 

Psychotherapy) 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
10220
เบอร์โทร. : +66 2523 3359 ถึง 71
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : bcaremedicalcenter.com/
blog/2017/02/children-health-center
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4  ให้ความส�าคัญและใส่ ใจที่จะมอบ 
การรักษาที่ดีที่สุดให้กับ “ลูกน้อยของคุณ” โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย  เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับบริการที่ดีที่สุด
ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงวรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
(Paolo Hospital Chokchai 4)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 5/10 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทร. : +66 2514 4140-9 ต่อ 3220
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.paolohospital.com/
chockchai4/medicalservices/pediatric
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการทางการแพทย์ส�าหรับ
ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นแบบครบวงจร ด้วยบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วย
เด็กกลุ่มโรคทั่วไป ผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคเฉพาะทาง รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็กประเภทผู้ป่วยใน 
ที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 250
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงกิ่งแก้ว ตันติพลาผล

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
(Paolo Hospital Pahonyothin)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2271 7000
แฟกซ์ : +66 2271 4454
อีเมล : -
เว็บไซต์ : paolohospital.com/phahol/
medicalservice/pediatric-center-2
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเด็กแบบครบวงจร เปิดให้บริการ 
24 ชั่วโมง เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา 
ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป 
จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 220
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิง.ชนิกานต์ ศรัทธาพร

โรงพยาบาลพญาไท 1
(Phyathai 1)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีน 
ที่มีประสิทธิภาพสูง จากความเชี่ยวชาญ
ของกุมารแพทย์ จึงพร้อมให้การรักษา
ครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง 
ในเด็ก รวมถึงให้ค�าปรึกษาด้านวัคซีน 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 364/1 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2640 1111 
ต่อ 3111, 3112
แฟกซ์ : -
อีเมล : imc_pyt1@phyathai.com
เว็บไซต์ : www.phyathai.com/aboutus_
detail/12/ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น_
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : แผนกกุมารเวชโรงพยาบาลพญาไท 2 ให้บริการโดยได้รับความร่วมมือจาก 
กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ คอยให้ค�าแนะน�าดูแลช่วยเหลือ วินิจฉัยและบ�าบัด
รักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนรับปรึกษาและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปกครองที่มีปัญหาการเจ็บป่วย
ของระบบต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาการเป็นไปตามวัย เพื่อการเติบโตขึ้นมา 
อย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 550
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงวัชรี ภิรมย์รื่น

โรงพยาบาลพญาไท 2
(Phyathai 2)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ความส�าคัญในการออกแบบสถานที่ 
ห้องตรวจ ที่ค�านึงถึงผู้รับบริการเด็ก 
โดยศูนย์สุขภาพเด็กได้เน้นบรรยากาศโลก 
ใต้ท้องทะเล เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง
ได้รับความพึงพอใจในระหว่างที่เข้ามา 
รับบริการมากที่สุด นอกจากนั้นแล้วยัง 
คัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพสูง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA, JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2617 2444 
ต่อ 3219, 3220
แฟกซ์ : -
อีเมล : imc_pyt2@phyathai.com
เว็บไซต์ : www.phyathai.com/ 
medicalcenter_detail/PYT2/12/ 
ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น_
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 เป็นศูนย์การแพทย์ส�าหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่ง
ในย่านฝ่ังธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางส�าหรับเด็ก 
ในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้ค�าปรึกษาและ
แนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 300
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงพลินี ศิริธรรม

โรงพยาบาลพญาไท 3
(Phyathai 3)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 111 ถนนเพชรเกษม 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร. : +66 2467 1111 ต่อ 3419
แฟกซ์ : -
อีเมล : imc_pyt3@phyathai.com
เว็บไซต์ : www.phyathai.com/ 
medicalcenter_detail/PYT3/12/ 
ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น_
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000661
เกี่ยวกับ : การเจ็บป่วยไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ศูนย์แม่และเด็ก 24 ชม. รพ. ยันฮี 
พร้อมดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อย ด้วยบริการรักษาแบบครบวงจรตลอด 24 ชม. 
โดยตรวจรักษาโรคทางนรีเวช และโรคเด็กทั่วไป
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 400
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์

โรงพยาบาลยันฮี
(Yanhee Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2879 0300 หรือ 1723
แฟกซ์ : -
อีเมล : doctors@yanhee.co.th
เว็บไซต์ : yanhee.net/content/home
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น 
(อายุ 15 ปี) โดยเน้นในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วย 
เด็ก ๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการรับวัคซีนที่คลินิกเด็กดี 
โดยได้รับการดูแลร่วมกันจากแพทย์ผู้ช�านาญการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วิชาญ  บุญสวรรค์ส่ง

โรงพยาบาลวิภาราม
(Vibharam Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, ISO9001:2008

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2677 ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร. : +66 2722 2525 
ต่อ 2417-2418
แฟกซ์ : +66 2722-2445
อีเมล : info@vibharam.com
เว็บไซต์ : www.vibharam.com/ 
department-detail.php?clinic_id=12



Children Care Hospitals
โรงพยาบาลเด็ก

Children Care Hospitals
โรงพยาบาลเด็ก

154 | Digital Directory Digital Directory | 155

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กวิภาวดี (Child Development Center) คัดกรอง
ปัญหาที่ส�าคัญ ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริม 
ให้เด็กได้มี โอกาสพัฒนาศักยภาพพิเศษของตนอย่างเหมาะสม (คลินิกสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก Child Mental Health And Development Clinic)
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 250
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ

โรงพยาบาลวิภาวดี
(Vibhavadi Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ทีมกุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะ ปัญหาของบุตร
หลาน ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, SGS

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 51/3 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900
เบอร์โทร. : +66 2941 2800
แฟกซ์ : +66 2561 1466
อีเมล : info@vibhavadi.com
เว็บไซต์ : www.vibhavadi.com/med48
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คนไข้เด็กนับเป็นคนไข้ที่มีจ�านวนมากในแต่ละวัน จึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ โรงพยาบาลฯ
ให้ความส�าคัญ มีการจัดพื้นที่เฉพาะแยกกันระหว่างเด็กป่วยและเด็กที่มาฉีดวัคซีนหรือมา
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดสถานที่ตรวจให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการ 
ของเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนไข้เด็กคลายกังวลจากการพบแพทย์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 550
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พนัส ชัยสิทธิ์

โรงพยาบาลศิครินทร์
(Sikarin Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, ISO9001 : 2008

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 4/29 หมู่10 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260
เบอร์โทร. : +66 2366 9900
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@sikarin.com
เว็บไซต์ : www.sikarin.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์เด็กโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ พร้อมให้การรักษาครอบคลุม 
ทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็กด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวมถึงการให้ค�าปรึกษา 
ด้านวัคซีน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง
อายุ 15 ปี ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 345
แพทย์ประจ�า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกติกา นวพันธุ์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
(Siriraj Piyamaharajkarun Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีห้องตรวจพิเศษเฉพาะเด็กป่วยติดเชื้อ 
(Isolation Room) ที่มีเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกัน 
การแพร่กระจายของโรค และบริการห้องพัก 
ผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, GOLD AWARD จาก APSIC 
CSSD Center of Excellence Award 
(2013 - 2014), ISO 27001 และมาตรฐาน 
ISO 27799

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2419 1474 หรือ 1474
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@siphhospital.com
เว็บไซต์ : www.siphhospital.com/th/
medical-services/Treatment-center/
childrens-center
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201003959
เกี่ยวกับ : ผู้ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลชั้นน�าแก่คนไทยและชาวต่างชาติมานานนับ
ทศวรรษ การันตี ในระดับสากลด้วยรางวัลมากมาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI พร้อม
ดูแลผู้ ใช้บริการด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ทีมแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลมากประสบการณ์ มีสาขาใน กรุงเทพมหานคร 
(ศรีนครินทร์ สุขุมวิท ธนบุรี) และ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 300
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
(Samitivej Srinakarin)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ได้รับการรับรอง Clinical Care Program 
Certification ในด้านการดูแลโรคหอบหืด 
ในเด็ก (Childhood Asthma Care) จาก
สถาบัน JCI องค์การ ยูนิเซฟและองค์การ
อนามัยโลกได้ ให้รางวัล, โรงพยาบาล 
สายสัมพันธ์แม่-ลูก, Two Prestigious 
Middle East Healthcare Leadership 
Awards 2016

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 488 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง แขวงสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร. : +66 2022 2222
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@samitivej.co.th, 
supphakit.ta@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com/
international-childrens-hospital
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสายไหม ให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารรักษาโรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น และ 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี  โดยการให้วัคซีนตามวัย และวัคซีนพิเศษ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 36
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงนงลักษณ์ ตรีกาลนนท์

โรงพยาบาลสายไหม
(Saimai Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA, ISO 14001

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 91 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทร. : +66 2991 8999
แฟกซ์ : +66 2563 5222
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.saimai.co.th/pages/
index.php?pages=opd-sub&id=4
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : บริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพของเด็กแรกเกิด – 14 ปี บริการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคทุกชนิดส�าหรับเด็ก ตรวจสุขภาพเด็กหลังคลอด และบริการตรวจสุขภาพก่อนท�าประกัน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 141
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงพลอยวรรณ เพชรี

โรงพยาบาลเสรีรักษ์
(Seriruk Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร. : +66 2918 9888
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@seriruk.co.th
เว็บไซต์ : 
www.seriruk.co.th/center/center/ 
599d406ca5b4eb33bcb3704c#
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เฌอส์เซอรี่ โฮม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระดับพรีเมียมใจกลางฝ่ังธนบุรี 
ให้บริการทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงวัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอัน
ร่มรื่น ทั้งบริการรักษาพยาบาล การดูแลหลังผ่าตัด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และความสัมพันธ์ ในครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

เฌอส์เซอรี่ โฮม
(Chersery Home Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้สูงอายุจะอยู่ ในการดูแลของแพทย์ 
นักกายภาพบ�าบัด และพยาบาล 
ที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้สภาพแวดล้อม 
ที่สงบ ร่มรื่น ซึ่งจะท�าให้เรามั่นใจได้ว่า 
ผู้สูงอายุที่เรารักจะได้รับประสบการณ์ 
ที่ดีที่สุด จากที่แห่งนี้ รวมถึงความสัมพันธ์ 
อันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 20 ซอยบางแวก 45 
(จรัญสนิทวงศ์ 13) ถนนบางแวก 
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร. : +66 2056 1684, 
+66 9 4426 4439
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
rsvn.cherseryhome@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cherseryhome.com



Elderly Care Hospitals
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

Elderly Care Hospitals
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

170 | Digital Directory Digital Directory | 171

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โกลเด้นเยียส์ โพลีคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : ก 16/2544
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเก่าแก่ผู้ ให้บริการพักฟ้ืนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น 
โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดสมอง แผลกดทับ เป็นต้น โดยทีมแพทย์ 
บุคลากร และนักโภชนาการเฉพาะทาง มีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวกสบาย ท�าให้ได้รับความไว้วางใจ 
จากผู้ ใช้บริการมาโดยตลอด
แพทย์ประจ�า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสุธิดา เรขตานันต์
 แพทย์หญิงภัทรา เรขตานันต์    แพทย์หญิงชลีรัตน์ ศรีวรกุล
 นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล  นายแพทย์สุรัตน์ ทรงพานิช
 นายแพทย์ประพัฒน์ วงศ์สุทธิกุล  นายแพทย์คมวุฒิ คนฉลาด

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์
(Golden Years Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ 
รับดูแลผู้สูงอายุ รักษาผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 
พักฟ้ืน ทั้งผู้ที่ช่วยตนเองได้และไม่ได้ หรือ 
ผู้ที่มี โรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต 
หลงลืม ให้อาหารทางสายยาง พาร์กินสัน 
แผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุม 
การขับถ่ายล�าบาก ฯลฯ โดยทีมแพทย์และ
พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 55/3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เบอร์โทร. : +66 2693 0733
แฟกซ์ : -
อีเมล : gystaff@gmail.com
เว็บไซต์ : www.goldenyears.co.th/en
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน�้าไท 2
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10207000258
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญด้านการดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 
ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลก (JCI) แห่งแรกของประเทศไทยและ ASEAN พร้อม
ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�าบัด และสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ ดูแลคนที่คุณรักด้วยความอบอุ่นเหมือนเรา 
เป็นครอบครัวเดียวกัน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน�้าไท 2
(Kluaynamthai 2 Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI accreditation

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 27 ถนนสุขุมวิท 68 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
เบอร์โทร. : +66 8 4567 1114, 
+66 8 4567 1115, +66 8 4567 1116
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@kluaynamthai2.com
เว็บไซต์ : www.kluaynamthai2.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102003959
เกี่ยวกับ : คลินิกด้านศัลยกรรมตกแต่งที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง ด�าเนินงาน 
โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ศัลยกรรมกว่า 20 ปี และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ 
ผลการรักษาที่ดีที่สุด
ขอบเขตการให้บริการ : เปิดท�าการ 08.00 - 22.00 น. หยุดทุกวันพฤหัสบดี 
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 6 จ�านวนห้อง 10
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราห์

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์
(Nopparat Cosmetic Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, ISAIPS

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : พระราม 9 ซอย 57 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร. : +668 9699 0666, 
+668 3221 2122
แฟกซ์ : -
อีเมล : yanisa.tuammu@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.nopparatclinic.com/en_US
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101089052
เกี่ยวกับ : คลินิกศัลยกรรมความงามสไตล์เกาหลี โดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมากประสบการณ์ เป็นพันธมิตรกับสถาบันศัลยกรรมความงามในระดับ Top 10 ของ
เกาหลี ใต้ พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามจากเกาหลีอันล�้าสมัย 
ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความมั่นใจให้ผู้ ใช้บริการมากว่า 7 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 5 จ�านวนห้อง 3
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

บีบีคลินิกเวชกรรม
(BB Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ท�าเลตั้งอยู่ ใจกลางเมือง มีเจ้าหน้าที่ที่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษา
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศเกาหลี
และสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 87/5 ซอยทองหล่อ 13 
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2185 2900
แฟกซ์ : -
อีเมล : bbinter@bbbeautycenter.com
เว็บไซต์ : bbbeautycenter.com/en
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101010651
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการทางการแพทย์คุณภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นน�า เพียบพร้อม 
ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยรังสีวินิจฉัย และบริการที่ ใส่ ใจ 
อย่างใกล้ชิด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 2
แพทย์ประจ�า : -

รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ
(Rachvipa MRI Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโยลีที่ทันสมัย เช่น
• เครื่อง MRI 1.5 Tesla ที่แสดงผล 

ที่ชัดเจนและใช้เวลาในการตรวจสั้นท�าให ้
ผู้ป่วยไม่อึดอัดในการตรวจรักษา 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, ISO 9001: 2008

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร. : +66 2158 1088, 
+66 2911 1317 ถึง 18
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@rachvipamri.com
เว็บไซต์ : rachvipamri.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าที่ ได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ตรวจโรคเฉพาะทางในเครือบริการอย่างครบวงจร มีสาขาทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
จ. เชียงใหม่ จ. นครราชสีมา (อ. เมือง และ อ. ปากช่อง) จ. ชลบุรี (เมืองพัทยา) จ. ระยอง 
(อ. เกาะช้าง) จ. ประจวบคีรีขันธ์ (อ. หัวหิน) จ. สุราษฎร์ธานี (อ. สมุย) และ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 263
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

โรงพยาบาลกรุงเทพ
(Bangkok Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 

ด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
QRS PelviCenter 
(Magnetic Field Therapy)

• EEG-fMRI การตรวจการท�างานและ
ความผิดปกติของสมอง

• เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง 
แผลเล็ก 3 มิติ

• เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเต็มตัว 
BIPLANE IMAGING (EOS)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Asian Hospital Management Award 
(AHMA), JCI accreditation

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซ. ศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2310 3000, หรือ 1719 
(เฉพาะโทรศัพท์ท้องถิ่นเท่านั้น)
แฟกซ์ : +66 2318-1546, 
+66 2310 3327
อีเมล : info@bangkokhospital.com
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
index.php/en
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000547
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลมาตรฐาน JCI และ HA ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและทีมแพทย์ 
เฉพาะทาง ขยายการรองรับบริการอย่างเข้าถึงได้ง่ายโดยการใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ
ต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงด้วยสหคลินิกทั่วกรุงเทพมหานคร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 250
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ

โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท
(Kluaynamthai Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 80 ซอยโรงพยาบาล 2 
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2769 2000
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@kluaynamthai, 
medical@knhealth.com
เว็บไซต์ : www.kluaynamthai.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลในเครือ “โรงพยาบาลจุฬารัตน์” ศูนย์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
และได้รับการยอมรับจากราชวิทยาลัยแพทย์ มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางหลายสาขา เช่น 
ศูนย์ โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยวิกฤต ิ
ศูนย์ โรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น ให้บริการโดยมุ่งเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย 
และความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการเป็นอันดับแรก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงวรวรรณ บุญรักษา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
(Chularat 3 Theparak Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 
ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร. : +66 2033 2900, 
+669 5208 3837 (คุณแคท)
แฟกซ์ : -
อีเมล : mkt_ch3@chularat.com
เว็บไซต์ : www.chularat.com/ 
home.php?lang=en&gid=3
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201001846
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นน�ามาตรฐาน JCI ให้การบริการทางการแพทย์ 
โดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมืออันทันสมัย
และเหมาะสมในการวินิจฉัยโรค
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
(Chaophya Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Allianz Ayudhya Excellent check 

Up award 2014
• GOLD AWARD โครงการ Hospital 

Quality Award 2014 จาก 
บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (AIA)

• GOLD AWARD โครงการ Hospital 
Quality Award 2011 จาก 
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล 
แอสชัวรันซ์ จ�ากัด (AIA)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 113/44 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2884 7000, 
+66 2434 0117 
แฟกซ์ : +66 2434 6929
อีเมล :  
webmaster.chaophya@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chaophya.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201014852
เกี่ยวกับ : : โรงพยาบาลชั้นน�าระดับตติยภูมิมาตรฐานสากล ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้
บริการมาอย่างยาวนาน การันตีบริการโดยมาตรฐาน JCI และ HA พร้อมรางวัลจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ ดูแลรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ ให้ 
ผลแม่นย�า รวดเร็ว มีศูนย์การตรวจโรคทันสมัยครบวงจร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 160 จ�านวนห้องพัก 160 จ�านวนห้อง 16
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

โรงพยาบาลนนทเวช
(Nonthavej Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยโรค 
• 3D Full High Definition 

Lapa-roscopic Surgery
• 192-Slice CT Scan
• Fibro Scan”

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, ISO 15189 : 2007, 
GMP from HACCP

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 432 ถนนงามวงศ์วาน 
ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร. : +66 2596 7888 
ต่อ 7817, 7818
แฟกซ์ : -
อีเมล : contactus@nonthavej.co.th
เว็บไซต์ : www.nonthavej.co.th/ 
index-en.php
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201002551
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าในเครือ “โรงพยาบาลนวมินทร์” ผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับโลก JCI มีบุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมบริการอบอุ่นเป็นกันเอง และรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในการดูแลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภายใต้แนวคิด 
“ดูแลผู้ป่วยอย่างดี ในราคาที่คุณจ่ายได้”
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 169
แพทย์ประจ�า : นพ. อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล, นพ. ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล 

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
(Navamin 9 Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
บริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์, 
เครื่องตรวจอัลตราซาวนด์, 
เครื่อง Fluorscope ที่สามารถรับ 
การเคลื่อนไหวของสารทึบแสง 
และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI 

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร. : +66 2518 1818
แฟกซ์ : -
อีเมล : navamin_mk@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.navamin9.net
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000746, 
102010044047
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนในเครือ “โรงพยาบาลบางปะกอก” ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจาก JCI และ HA เพียบพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง มีทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใช้บริการจากชาวไทย 
และชาวต่างชาติทั่วโลก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล, รองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
(Bangpakok 9 International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
จุดแข็งด้านการให้บริการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลคือ ศูนย์หัวใจครบวงจร, 
ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร, ศูนย์ผ่าตัด
กระดูกและข้อ, ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องด้าน
ศัลยกรรมและสูตินรีเวช,  
และศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร. : +66 2109 9111
แฟกซ์ : +66 2877 2222
อีเมล : ics@bpk.co.th, 
nanthaya.suk@bangkokhospital.com
เว็บไซต์ : 
www.bangpakokhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201002457
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล บริหาร 
โดยทีมงานจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิต
ของคนไทยให้ดีขึ้น ผ่านการให้บริการทางการแพทย์ และการคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคมผ่านมูลนิธิ 
ด้วยการตรวจสุขภาพและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังม ี
“ศูนย์การเจริญพันธุ์” (Fertility Center & IVF Clinic) ให้ค�าปรึกษาส�าหรับคู่สมรส 
ที่มีบุตรยากอีกด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 580
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงกนกแก้ว วีรวรรณ

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(Bumrungrad International)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• โรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ ได้รับ

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสถานพยาบาล
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จากการประกาศรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 
ประจ�าปี 2551 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 

• รางวัลความเป็นเลิศ โรงพยาบาลด้าน
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Medical 
Tourism Hospital of the Year in Asia 
Pacific 2017) จาก Global Health 
and Travel (GHT)

• โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่
ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ระดับสากล จากวิทยาลัย
พยาธิแพทย์อเมริกัน College of 
American Pathologists (CAP) 

• มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ จาก
สมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่ง 
เอเชียแปซิฟิก (CSSD Centre of 
Excellence Program 2017 ระดับ 
Gold Award)

• Pathway to Excellence® มาตรฐาน
การรับรองคุณภาพของ American 
Nurse Credentialing Center 
(ANCC) พ.ศ. 2560 

• โรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชีย ที่ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ 
DNV-GL MIR พ.ศ. 2560

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2066 8888
แฟกซ์ : -
อีเมล : foundation@bumrungrad.com
เว็บไซต์ : www.bumrungrad.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000553
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาล 5 แผ่นดินที่มีเอกลักษณ์การบริการสืบทอดกันมา ผสานกับ 
ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และสุภาพสตรี ท�าให้ โรงพยาบาล
เอกชนแห่งแรกของประเทศแห่งนี้ ได้รับความไว้วางใจจากชาวต่างชาติที่พ�านักในประเทศไทย
มาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 120 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ กิตติ อังศุสิงห์

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
(BNH Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA
• BNH Hospital, a hospital of choice 

for Australians in Thailand
• BNH Hospital, the winner of the 

Canadian’s Best Services 
Award-Export Services

• Asian Hospital Management 
Awards 2004 PR & Brand 
Management

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร. : +66 2632 0578
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bnh.co.th
เว็บไซต์ : www.bnhhospital.com/ 
medical-service/ 
paediatrics-department
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201002747
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนระดับสากลให้บริการมากว่า 24 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
HA และ JCI โรงพยาบาลมีการส่งต่อผู้ป่วยเข้ามาท�าการรักษาต่อค่อนข้างมาก เนื่องจากมี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และศูนย์รวมความเป็นเลิศในการรักษาโรค 
เฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ตอบสนอง
การบริการทั้งผู้ป่วยและญาติ ได้เป็นอย่างดี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล

โรงพยาบาลปิยะเวท
(Piyavate Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เน้นการรักษา และดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
โดยสถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท-ปิยะเวท 
รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ 
โดยสถาบันกระดูกและข้อ รักษาและดูแลผู้
ป่วยทางสมองและระบบประสาท โดยศูนย์
สมองและระบบประสาท ร่วมกับศูนย์วินิจฉัย
โรคทางสมอง และระบบประสาทด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง รักษาและดูแลบ�าบัดผู้ป่วย
โรคมะเร็งโดย ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรม
บ�าบัด รักษาดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก 
โดยสถาบันทันตกรรม ให้การบริการ
ศัลยกรรมความงาม โดยสถาบันความงาม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, ISO 9001: 2008

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 998 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เบอร์โทร. : +662 625 6555 
แฟกซ์ : +662 246 9253
อีเมล : info@piyavate.com
เว็บไซต์ : www.piyavate.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201002659
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลในเครือ “โรงพยาบาลพญาไท” ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน
ในเขตราชเทวีและพื้นที่ ใกล้เคียง บริการดูแลรักษาและตรวจวิเคราะห์ด้วยทีมแพทย์ 
เฉพาะทางและเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย โดยเน้นความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
ด้าน Minimal Invasive ได้แก่ ศัลยกรรมระบบประสาท การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์ 
การส่องกล้องรักษา Stoke เฉียบพลัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 400 จ�านวนห้องพัก 400
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงวีณา วงศ์พานิช

โรงพยาบาลพญาไท 2
(Phyathai 2 Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารการส่องกล้อง
ทางเดินอาหารและล�าไส้ ใหญ่เพื่อวินิจฉัย 
กรท�างานของระบบทางเดินอาหารและตับ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, ISO 14001, ISO 50001

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2617 2444
แฟกซ์ : -
อีเมล : onestop@phyathai.com
เว็บไซต์ :  
www.phyathai.com/packagepage/PYT2
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000657
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลชั้นน�าที่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ศูนย์ดูแลโรคไต สถาบันหัวใจและหลอดเลือด ที่มีความครบวงจรเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ดูแลรักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และ
เทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด ท�าให้ได้ผลการตรวจแม่นย�าโดยไม่ต้องใช้เวลานาน และรักษาอาการได้
อย่างตรงจุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 163
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

โรงพยาบาลพระรามเก้า
(Praram 9 Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• The Best of Thailand Awards Voted 

by Chinese Tourists
• THAILAND TOP COMPANY 

AWARDS 2018 ประเภทอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ 

• The winner of “Transplant Service 
Provider of the Year

• Top 5 hospital in ASEAN for 
“Fertility Service Provider of the 
Year” & “Paediatric Service 
Provider of the Year” ในงาน Global 
Health and Travel Awards 2017

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทร. : +66 2 202 9999 
แฟกซ์ : +66 2 248 8018
อีเมล : info@praram9.com
เว็บไซต์ : www.praram9.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201005059
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่น�าแนวคิด “เวชศาสตร์ฟ้ืนสภาพ” มาใช้ 
ร่วมกับการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
เพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 19 จ�านวนห้องพัก 19 จ�านวนห้อง 8
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงมะลิ วิ โรจน์สกุลชัย

โรงพยาบาลมะลิ (สหวิทยาการ)
(MALI Interdisciplinary Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ตรวจรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีการ 
ถ่ายภาพรังสีเต้านม (Mammography) 
ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดและได้รับการยอมรับเป็น
มาตรฐานทั่วโลก เพราะสามารถตรวจพบ
มะเร็งในระยะแรกเริ่มที่มีขนาดเล็กมาก 
หรือที่เพิ่งจะเห็นเป็นหินปูนอยู่ ในเต้านมได้

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 771/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
เบอร์โทร. : +668 6996 7284
แฟกซ์ : -
อีเมล : marketing.inter@prmg.co.th
เว็บไซต์ : www.mali-imc.com/en/home
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101001247
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลศัลยกรรมและความงามชั้นน�าของประเทศที่ ได้รับมาตรฐาน JCI 
และ HA ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยบริการที่ ใส่ ใจ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
วิทยาการทางการแพทย์ทันสมัย และเวชภัณฑ์คุณภาพ ท�าให้ โรงพยาบาลยังคงเป็นผู้น�า
ด้านการดูแลความงามที่ผู้ ใช้บริการไว้วางใจมาอย่างยาวนาน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 400 
ห้องผ่าตัดใหญ่ 12 ห้องผ่าตัดเล็ก 30 ห้องตรวจ OPD 155
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา

โรงพยาบาลยันฮี
(Yanhee Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• โรงพยาบาลยันฮี รับรางวัล Hospital 

Quality Award 2014
• “Top 10 People’s Choice Awards 

Thailand 2016 Voted by Chinese 
Tourists” ประเภท Medical & 
Wellness  

• ร.พ. ยันฮี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัล
จาก Allergan Thailand ให้เป็น 
ร.พ. ความงามชั้นน�า ในด้านการฉีด 
Botox และ Fillers

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย 90 
แขวงบางจาก เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2879 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yanhee.net, 
ysealim@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.yanhee.net
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101001947
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลอันดับต้น ๆ ที่ ได้รับความไว้วางใจด้วยคุณภาพการบริการ ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน JCI มีความพร้อมในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากร 
ทางการแพทย์ที่พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ทางการแพทย์อันทันสมัย มีคลินิกพิเศษเฉพาะทางที่ดูแลรักษาได้มาตรฐาน และยังคง
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 485
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

โรงพยาบาลรามค�าแหง
(Ramkhamhaeng Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Expert Brand “ Ram hospital ” เป็น 
โรงพยาบาลเจ้าแรกในเว็บไซต์ Pantip.com

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 436 ถนนรามค�าแหง 34 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240
เบอร์โทร. : +66 2743 9999, 
+66 2374 0200-16 
แฟกซ์ : +66 2374 0804
อีเมล : contact@ram-hosp.co.th, 
secretary@ram-hosp.co.th
เว็บไซต์ : www.ram-hosp.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว 
และมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้บริการรักษาโรคทั่วไป มีความเป็นเลิศด้านศูนย์รวม
แพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ การบริการมีคุณภาพและปลอดภัยอย่างมืออาชีพ จนได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : -

โรงพยาบาลลาดพร้าว
(Ladprao Eye Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2699 ถนนลาดพร้าว 
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2530 2556 
แฟกซ์ : -
อีเมล : law@ladpraohospital.com
เว็บไซต์ : www.ladpraohospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่ ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยโรค 
โดยทีมแพทย์และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย 
มีรถพยาบาลรับ – ส่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง การันตีคุณภาพด้วย
มาตรฐาน JCI HA และ ISO 9000 มีการพัฒนาการให้บริการมาโดยตลอดเพื่อ 
ความประทับใจ และคุณภาพในการรักษาพยาบาลอันมีประสิทธิภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 250
แพทย์ประจ�า : พลตรี นายแพทย์สุริยะ ผลากรกุล

โรงพยาบาลวิภาวดี
(Vibhavadi Hospital Public Company Limited)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 
64 Slice ตรวจหลอดเลือดหัวใจ”

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Hospital Quality Award 2014   
• Best Coordination 2016 จากบริษัท

แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จ�ากัด ในงาน
ประกาศรางวัล AXA ASISSTANCE 
AWARD ประจ�าปี 2559”

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 51/3 ถนน งามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 
เบอร์โทร. : +66 2561 1111, 
+66 2941 2900, +66 2941 2800 
แฟกซ์ : +66 2561 1466
อีเมล : info@vibhavadi.com, 
pr@vibhavadi.com
เว็บไซต์ : www.vibhavadi.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101001847
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่ ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรภายใต้การดูแลของแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงของ 
Siemens Kodak ฯลฯ รวมถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างถูกวิธี ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางการแพทย์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 263 จ�านวนห้องพัก 263 จ�านวนห้อง 73
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงศศิธร รุ่งบรรณพันธุ์

โรงพยาบาลเวชธานี
(Vejthani Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• PRIME MINISTER’S EXPORT 

AWARD 2017 – BEST SERVICE 
ENTERPRISE

• ISO 50001:2011 ENERGY 
MANAGEMENT SYSTEM (EMS) 
2014-2017

• 2015 : GMP (Good Manufacturing 
Practice) Standards Codex 
Alimentarius Commission, 
Recommended International Code 
Of Practice General Principles Of 
Food Hygiene, Cac/Rcp1-1969, 
Rev.4 (2003).

• 2015 : HACCP (Hazard Analysis 
And Critical Control Point) 
Standards Codex Alimentarius 
Commission Hazard Analysis And 
Critical Control Point (Haccp) 
System And Guidelines For Its 
Application, Cac/ Rcp 1-1969, 
Rev.4 (2003)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1 ซอย 111 ถนนลาดพร้าว 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 
เบอร์โทร. : +66 2734 0000, 
+668 5223 8888
แฟกซ์ : +66 2734 0044
อีเมล : service@vejthani.com, 
ind@vejthani.com
เว็บไซต์ : www.vejthani.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201017245
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลระดับพรีเมียมที่ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชนสูงแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกครบครัน มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใส่ ใจ พร้อม
ให้บริการภายใต้สโลแกน “เชี่ยวชาญ พึ่งได้ ใกล้คุณ”
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150 จ�านวนห้องพัก 150
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วรพจน์ เหล่าวิทวัส

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
(The World Medical Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, DNV GL Standard, 
Laboratory Accreditation

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต�าบล ปากเกร็ด อ�าเภอ ปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทร. : +66 2836 9999, 
+66 2836 9906
แฟกซ์ : -
อีเมล : ir@bangkokchainhospital.com
เว็บไซต์ : theworldmedicalcenter.com/
en/new_site/index
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000858
เกี่ยวกับ : ศูนย์รวมการท�าศัลยกรรมตกแต่งระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้บริการ
ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามและการแปลงเพศ ภายในห้องปฏิบัติการสะดวกสบาย ดูแล
โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด และวิธีการรักษา 
ที่ปลอดภัย เปิดให้บริการจันทร์ - อาทิตย์ 08:30−18:00
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 31
จ�านวนห้องพัก ห้องพักมี 2 ประเภท แต่ไม่ระบุจ�านวนห้องแต่ละประเภท แบ่งเป็น 
Standard room and VIP room จ�านวนห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดใหญ่ 4 ห้องผ่าตัดเล็ก 7
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กมล พันธุ์ศรีทุม

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
(Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศัลยกรรมตกแต่งความงาม 
และการแปลงเพศ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
โรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและ
แปลงเพศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCl 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม
ตกแต่งแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย 
และเอเชียแปซิฟิก (เป็นแห่งที่ 2 ในโลก) 
ที่ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCl

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1223 ลาดพร้าว 94 
ถนนอินทราภรณ์ วังทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310
เบอร์โทร. : +662 559 0155
แฟกซ์ : +662 5592808
อีเมล : 
customercare@kamolhospital.com
เว็บไซต์ : www.kamolhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท ศิครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201017152
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนที่ ให้บริการด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นน�า เช่น การตรวจ
เอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ การผ่าตัดผ่านกล้อง ห้องผ่าตัดและ
ตรวจพิเศษทุกกลุ่มอายุ เป็นต้น โดยทีมแพทย์มากประสบการณ์ ซึ่งให้ผลแม่นย�า แผลผ่าตัด
ขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูร่างกายได้เร็ว สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน การดูแลพยาบาลตลอด 
24 ชั่วโมง มีสาขาที่กรุงเทพมหานคร และ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 235 
จ�านวนห้องพัก ห้อง Suit 3 ห้อง VIP 8 ห้อง Deluxe 4 ห้องเดี่ยว Superior 106
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

โรงพยาบาลศิครินทร์
(Sikarin Hospital, Bangkok)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• Digital Mammogram การตรวจ

เอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล - สามารถ
แยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อ
ชนิดต่าง ๆ ของเต้านมได้ชัดเจน

• Laparoscopic surgery การผ่าตัด
ผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) 
เป็นการผ่าตัดผ่านรูเล็ก ๆ ที่เจาะผ่าน
ผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้อง สามารถ
ขยายภาพที่ก�าลังผ่าตัดให้เห็นชัดกว่า
ธรรมดา

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA
• CERTIFICATE OF 

REGISTRATION IN 
RECOGNITION OF THE 
ORGANIZATION FOOD SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEM

• BEST UNDER A BILLION ให้เป็น 
1 ใน 200 บริษัท ที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่มี
ยอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จากนิตยสาร FORBES ASIA

• ISO 14001: ENVIRONMENT 
MANAGEMENT SYSTEM

• CERTIFICATE OF 
REGISTRATION IN 
RECOGNITION OF THE 
ORGANIZATION ENVIRONMENT 
MANAGEMENT SYSTEM

• MUANG THAI LIFE ASSURANCE 
MODERN HOSPITAL AWARD 
2015 รางวัลการเป็นผู้น�าด้าน 
การส่งเสริมบริการ ประเภทดีเยี่ยม ของ 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 
เบอร์โทร. : +66 2366 9900
แฟกซ์ : +66 2366 9942
อีเมล : contact@sikarin.com, 
imc.inquiry@sikarin.com
เว็บไซต์ : www.sikarin.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์กลางการแพทย์ที่บริการดูแลรักษา และให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์อย่าง
ครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากลระดับ JCI และวิธีการบริหารแบบพิเศษที่มอบรายได้
กลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อน�าไปใช้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่ม 
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 345
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
(Siriraj Piyamaharajkarun Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• รางวัลเกียรติยศ GOLD AWARD จาก 

APSIC CSSD Center of 
Excellence Award (2013 - 2014)

• ประกาศนียบัตรผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001 และ 
มาตรฐาน ISO 27799

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2419 1474 หรือ 1474
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@siphhospital.com, 
tidarath.m@siphhospital.com
เว็บไซต์ : www.siphhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101002347
เกี่ยวกับ : ผู้ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลชั้นน�าแก่คนไทยและชาวต่างชาติมานาน 
นับทศวรรษ การันตี ในระดับสากลด้วยรางวัลมากมาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
พร้อมดูแลผู้ ใช้บริการด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลมากประสบการณ์ มีสาขาใน กรุงเทพมหานคร 
(ศรีนครินทร์ สุขุมวิท ธนบุรี) และ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 270
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
(Samitivej Sukhumvit Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2022 8181,
+66 2022 2222
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201003959
เกี่ยวกับ : ผู้ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลชั้นน�าแก่คนไทยและชาวต่างชาติมานาน 
นับทศวรรษ การันตี ในระดับสากลด้วยรางวัลมากมาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
พร้อมดูแลผู้ ใช้บริการด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลมากประสบการณ์ มีสาขาใน กรุงเทพมหานคร 
(ศรีนครินทร์ สุขุมวิท ธนบุรี) และ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
(Samitivej Srinakarin Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA
• 2560-2561 - 1 ใน 5 สถานพยาบาล 

ที่ดีที่สุดระดับโลกรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) 
MTQUA 

• 2560 - สมิติเวชรับรางวัล The Best 
Physiotherapist ปีที่ 2 จาก The 
Middle East Healthcare 
Leadership Awards เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 488 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร. : +66 2022 2222
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@samitivej.co.th, 
supphakit.ta@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com/
international-childrens-hospital/
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201001146
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI และ HA อย่างต่อเนื่อง ให้
บริการโดยแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย 
มีคุณภาพสูง พร้อมบริการอย่างประทับใจตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบเขตการให้บริการ : เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 346 จ�านวนห้องพัก 346 จ�านวนห้อง 20
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล

โรงพยาบาลสินแพทย์
(Synphaet Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 9/99 ถนน รามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230 
เบอร์โทร. : +66 2793 5099, 
+66 2793 5000
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@synphaet.co.th
เว็บไซต์ : www.synphaet.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101002747
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่ ให้บริการมายาวนานกว่า 40 ปี เดิมเป็นโรงพยาบาลของ 
กองทหารอเมริกัน ยังคงยึดมั่นในแนวทางบริการเดิม คือ เน้นคุณภาพการบริการ 
มีการจัดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ค�านึงความปลอดภัยในการดูแลรักษาเป็นหลัก 
ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 243
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ดาวิน นารูลา

โรงพยาบาลสุขุมวิท
(Sukumvit Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1411 ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอร์โทร. : +66 2391 0011
แฟกซ์ : +66 2714 0081
อีเมล : info@sukumvithospital.com, 
sale@sukumvithospital.com
เว็บไซต์ : www.sukumvithospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมดิ ไอวรี่ (The Ivory Dental Clinic)
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103010758
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมมากประสบการณ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า ดูแลด้วย
บริการอบอุ่น เป็นกันเอง และการรักษาสุขภาพปากและฟัน ตามมาตรฐานสากลจาก 
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัยในราคาย่อมเยา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 6 จ�านวนห้อง Treatment 11
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงสโรชา ถาวรเศรษฐ

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่
(The Ivory Dental Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีประสบการณ์สูงในด้าน ทันตกรรมเพื่อ
ความสวยงาม การจัดฟัน ท�าฟัน สะพานฟัน 
ครอบฟันเซรามิก อุดฟัน การขูดหินปูนและ
ขัดฟัน การถอนฟัน รักษารากฟัน 
ศัลยกรรมช่องปาก ท�ารากฟันเทียม 
ฟันปลอม ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก 
บริการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ฟันและช่องปาก

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
คลินิกมาตรฐานคุณภาพระดับโลก 
ISO 9001

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 167/16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400
เบอร์โทร. : +66 2275 3599
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@theivorydental.com
เว็บไซต์ : www.theivorydental.com



Dental Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม

Dental Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม

238 | Digital Directory Digital Directory | 239

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมเด็นต้าแลนด์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103009254
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมครบวงจรภายใต้แนวคิด “Truth About Tooth” ให้บริการ 
การแพทย์ด้วยเครื่องมือที่สะอาด ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานโรงพยาบาล โดยทีม
ทันตแพทย์เฉพาะทาง เช่น ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมส�าหรับเด็ก เป็นต้น รวมทั้งการ
บริการที่ ใส่ ใจอย่างดีเลิศ เพื่อสร้างรอยยิ้มของผู้ ใช้บริการทั้งภายนอกและภายใน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 5 จ�านวนห้อง Treatment 5
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงกมลชนก เดียวสุรินทร์

คลีนิคทันตกรรม เด็นต้าแลนด์ กรุงเทพมหานคร
(Dentaland Bangkok Dental Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2/28 ถนนเกษตร – นวมินทร์ 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทร. : +66 2553 2140, 
+66 2553 2141 
แฟกซ์ : +66 2553 2142
อีเมล : dentaland1910@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dentalandbangkok.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เดนทัลดีไซน์ โซลูชั่นคลินิกทันตกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103061852
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมครบวงจร ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมสวยงาม 
ทุกประเภท เช่น การจัดฟัน ฟอกสีฟัน การรักษารากฟัน ดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เครื่องมือทันสมัยมาตรฐานสากล และบริการอันดีเลิศเพื่อสุขภาพปากและฟันที่ดี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 7
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงอังคณา เตชเจริญปิติ

ดีดีเอส คลินิก
(DDS Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ์ชั้น 1 
เลขที่ 2/70 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2713 6478, 
+66 2713 6479, +66 2713 6480, 
+66 8 6340 9676
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@ddsbangkok.com
เว็บไซต์ : www.ddsbangkok.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย สาขาทองหล่อ 2
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103010358
เกี่ยวกับ : “คลินิกแพทย์จัดฟัน” ที่ดูแลสุขภาพปากและฟันของคนไทยมายาวนานกว่า 30 ปี 
มีหลายสาขา ให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 13 จ�านวนห้อง Treatment 13
แพทย์ประจ�า : ทพ. นรันทร์ จิวังกูร

เดนต้า จอย
(Denta-joy)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารฟิฟตี้ฟิฟท์ พลาซ่า ชั้น 2 
ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ ซอย 2) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2789 3033 
แฟกซ์ : +66 2381 4016
อีเมล : thonglor@dentajoy.com
เว็บไซต์ : www.dentajoy.com

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีเครื่องสแกนฟัน iTero เป็น
เทคโนโลยีที่ ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุ 
พิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิทัล
แสดงภาพเป็น 3 มิติ สามารถส่งต่อไป 
ยังผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คลินิก
เดนต้าจอยยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมาก

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
เดนต้าจอย เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร
แห่งแรกในประเทศไทยที่ ได้ผ่านมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2015 จาก Moody 
International Certification Ltd. ในด้าน
การให้บริการทางทันตกรรม และ 
ระบบปลอดเชื้อ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ทองหล่อ 1 สหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103005555
เกี่ยวกับ : ศูนย์ทันตกรรมที่พร้อมบริการด้วยอุปกรณ์ครบครัน เทคโนโลยีทันสมัย และ
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่หลากหลาย เช่น การปลูกรากฟันเทียม การเคลือบฟันเทียมด้วย 
“วีเนียร์” เพื่อให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงามอย่างยาวนาน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 2 จ�านวนห้องพัก 2 จ�านวนห้อง Treatment 34
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงอินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า

ทองหล่อ เดนทัล คลีนิก
(Thonglor Dental Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 61/6 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 8 8328 0044
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
info@thonglordentalhospital.com
เว็บไซต์ : 
www.thonglordentalhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103000156
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมที่ ให้บริการด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ พร้อม
บริการมาตรฐานสูงสุด ด้วยเครื่องมือทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อการรักษาที่ดีที่สุด 
นอกจากนี้ยังดูแลด้วยความใส่ ใจ ท�าให้ผู้ ใช้บริการมอบความไว้วางใจเสมอมา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์ธนากร จันทร์ชูเชิด

บางกอก สไมล์ เดนทัลคลินิก
(Bangkok Smile Dental Clinic)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 14 อาคารเมดเอเชีย เฮลท์แคร์ 
คอมแพล็กซ์ ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2664 2800, 
+66 2105 4288
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
contact@bangkoksmiledental.com
เว็บไซต์ : www.bangkoksmiledental.com

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
บางกอกสไมล์ มาโล คลินิก ได้ ใช้เทคนิค 
การรักษา All-on-4™ 24 ชั่วโมง 
(ออลออนโฟร์) ซึ่งเป็นการรักษา 
แบบผสมผสาน โดยใช้ฟันชุดใหม่ทดแทน 
ฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป 
ด้วยเทคนิค ALL-ON-4™ 24 ชั่วโมง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• รางวัลคลินิกทันตกรรมฟอกสีฟันระบบ 

Zoom อันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อน ปี 
2016 - 2017 จาก Philips - Zoom 

• รางวัลการเป็น Authorized Nobel 
biocare Clinic ระบบรากฟันเทียม 
อันดับหนึ่งของโลก Noble Biocare 

• ISO 9001: 2008 รับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของบางกอกสไมล์ 
มาโล คลินิก
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ศูนย์ทันตกรรมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล คลินิกทันตกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103003549
เกี่ยวกับ : ศูนย์ทันตกรรมที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ให้บริการโดยทันตแพทย์ 
เฉพาะทางแต่ละสาขา ด้วยราคาค่ารักษาระดับมาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี 
ทางทันตกรรมที่สะอาดและทันสมัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงวิ ไลวรรณ ปัญญาวรชาติ

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (บีไอดีซี) 
(Bangkok International Dental Center (BIDC))

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
เบอร์โทร. : +66 2692 4433, 
+66 2245 0055
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
contact@bangkokdentalcenter.com
เว็บไซต์ : 
www.bangkokdentalcenter.com

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Best Service Provider : Prime 

Minister Export Award by Royal 
Thailand Government

• Trusted Quality Award : Thailand 
Trustmark by Department of 
International Trade & Promotion of 
Thailand (DITP)

• Outstanding Quality, Customer 
Focus & Branding : Baipo Business 
Award by SCB and Sasin Business 
School

• DBD Award : Department of 
Business Development by Ministry 
of Commerce of Thailand

• Straumann Implants Associate 
Partner and Thailand’s Top Elite 
Dental Implant Provider Award

• Preferred & Top Provider for Zoom 
Teeth Whitening

• Invisalign Diamond Award : 
Invisalign at BIDC are done by 
certified orthodontists specialist

• Global Health and Travel Awards at 
Asia Pacific Healtcare and Medical 
Tourism Congress and Customer 
Service Awards by alliance 
partners
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลฟัน
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10203000161
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลทันตกรรมใจกลางเมืองที่ ให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี 
เพียบพร้อมด้วยบริการทันตกรรมทุกรูปแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ 
ดูแลผู้ ใช้บริการด้วยความเอาใจใส่ รักษาด้วยเครื่องมืออันทันสมัยเพื่อผลการรักษาที่แม่นย�า
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 2 จ�านวนห้องพัก 2 จ�านวนห้อง Treatment 34
แพทย์ประจ�า : -

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ
(Dental Hospital Bangkok)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทร. : +66 2092 2000, 
+66 2092 2030-39
แฟกซ์ : -
อีเมล : dental@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ : 
www.dentalhospitalbangkok.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ทันตกิจคลินิกศูนย์ทันตกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103004657
เกี่ยวกับ : ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรเก่าแก่ที่ดูแลสุขภาพปากและฟันของคนไทยมากว่า 70 ปี 
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตรวจวิเคราะห์ด้วยการเอกซเรย์ดิจิทัล 2 มิติและ 3 มิติ 
และทันตแพทย์มากประสบการณ์ ที่พร้อมดูแลรอยยิ้มของผู้ ใช้บริการให้สดใสอยู่เสมอ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง Treatment 12
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์ธารา ศิริ ไกร, ทันตแพทย์ธิติ ศิริ ไกร

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ
(Thantakit International Dental Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1939 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2718 0777, 
+66 8 0309 8008, +66 8 0309 8338, 
+66 8 9157 7759 
แฟกซ์ : +66 2718 2270
อีเมล : dentists@thantakit.com
เว็บไซต์ : www.thantakit.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ทันตกิจคลินิกออลซีซันส์เพลส
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103002756
เกี่ยวกับ : ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรเก่าแก่ที่ดูแลสุขภาพปากและฟันของคนไทยมากว่า 70 ปี 
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตรวจวิเคราะห์ด้วยการเอกซเรย์ดิจิทัล 2 มิติและ 3 มิติ 
และทันตแพทย์มากประสบการณ์ ที่พร้อมดูแลรอยยิ้มของผู้ ใช้บริการให้สดใสอยู่เสมอ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ สาขาปทุมวัน
(Thantakit International Dental Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2 685 3444, 
+66 2685 3445, +66 8 9104 8133
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : -
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ทันตกิจคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103031852
เกี่ยวกับ : ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรเก่าแก่ที่ดูแลสุขภาพปากและฟันของคนไทยมากว่า 70 ปี 
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตรวจวิเคราะห์ด้วยการเอกซเรย์ดิจิทัล 2 มิติและ 3 มิติ 
และทันตแพทย์มากประสบการณ์ ที่พร้อมดูแลรอยยิ้มของผู้ ใช้บริการให้สดใสอยู่เสมอ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ สาขาราชเทวี
(Thantakit International Dental Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 745/43-44 ประตูน�้า  
[เยื้องพันธุ์ทิพย์พลาซ่า] ถนนเพชรบุรี  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2252 9484, 
+66 2252 6297, +66 8 6339 7840
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : -
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ ศูนย์รักษาสายตา
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102000853
เกี่ยวกับ : สถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางจักษุวิทยา บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ
ด้วยการผ่าตัดเลสิกไร้ ใบมีดวิธีต่าง ๆ เช่น ReLEx FemtoLASIK PRK เป็นต้น ด้วย
เทคโนโลยีที่ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้ถึงพร้อมทั้งด้าน
ความรู้ ความช�านาญ และการบริการแบบ First Class เพื่อสุขภาพตาและการมองเห็นที่ดี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ

ทีอาร์เอสซี เลสิค เซ็นเตอร์
(TRSC International LASIK Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ISO 9001 : 2015, รางวัล 
“PARTNER OF THE YEAR 2001” จาก
บริษัท Bausch & Lomb Corporation

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 6 
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร. : +66-2733-2020, 
+66 2632 4432 ต่อ 583 
แฟกซ์ : +66 2632 4431
อีเมล : patsaya@lasikthai.com
เว็บไซต์ : www.lasikthai.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลไทยจักษุ จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201002158
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านจักษุวิทยาครบวงจรมาตรฐานสากล ตรวจ 
รักษาโรคและความผิดปกติทางตาทุกชนิดโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีล่าสุด 
โดยเฉพาะเทคนิค “Phacoemulsification” การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง 
ความถี่สูง ที่แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก หายเร็ว และมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัดเสร็จส้ิน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 10 จ�านวนห้อง 20
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สวัสดิ์ โพธิก�าจร

ไทยจักษุ พระราม 3
(ThaiEye Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง

ความถี่สูง (Phacoemulsification) 
เป็นวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยี 
WaveLight Refractive Suite รุ่นใหม่ 

• เทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด Femtosecond 
Laser มาใช้ ในการแยกชิ้นกระจกตาได้
อย่างรวดเร็ว

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารไทยจักษุ 168 
ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอร์โทร. : +66 2689 8888
แฟกซ์ : +66 2689 9909
อีเมล : info@thaieye.com
เว็บไซต์ : www.thaieye.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000558
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยที่ ได้รับการยอมรับในวงการ 
จักษุวิทยาโลก ผู้บุกเบิกนวัตกรรมรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาที่มีประสบการณ์กว่า 55 ปี  
ยังคงพัฒนามาตรฐานการรักษาและการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์เลสิก 
รัตนิน – กิมเบล (Rutnin-Gimbel LASIK Centre)” บริการโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางและ
เทคโนโลยีคุณภาพระดับชั้นน�า ท�าให้ผู้ ใช้บริการมอบความไว้วางใจเสมอมา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องตรวจ 13 ห้อง
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
(Rutnin Eye Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีศูนย์รักษาเฉพาะทางครบทุกสาขาโรคตา  
ที่น�ากล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบ
แห่งแรกในประเทศไทย การไหลเวียนของ
เส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์
สแกน (OPTOS) สามารถถ่ายภาพ เพื่อ
วิเคราะห์ความผิดปกติ ในชั้นต่าง ๆ ของ 
จอประสาทตาได้ถึงชั้นใต้สุด (คอรอยด์ - 
Choroid) ซึ่งหากใช้กล้องถ่ายทั่วไปจะถ่าย
ได้แค่ชั้นผิวบนของจอประสาทตาเท่านั้น”

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Sustainable Award ในงาน Thailand 
Top SMEs Awards 2017

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2056 3333 
แฟกซ์ : +66 2056-3311
อีเมล : contact@rutnin.com
เว็บไซต์ : 
www.rutnin.com/th/curecenter
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : รัชดาจักษุแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102006252
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการรักษาผู้มีปัญหาทางสายตา เช่น สายตาสั้น – ยาวโดยก�าเนิด หรือ 
เอียง ด้วยการท�าเลสิกทัดเทียมมาตรฐานโลก มุ่งเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากร 
ทางการแพทย์ที่ความช�านาญและการดูแลเอาใจใส่อันดีเลิศ ที่ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้
บริการมากว่า 20 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ วงศ์ทองศรี

เลเซอร์ วิชัน อินเตอร์เนชันแนล เลสิก เซ็นเตอร์
(Laser Vision International LASIK Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Excellent International Patient Care 
2015 โดย MEDIGO

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 49/5 อาคารเลเซอร์วิชั่น 
ซอยรัชดาภิเษก 48 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900
เบอร์โทร. : +66 2511 2111, 
+66 239 6006 
แฟกซ์ : +66 2511 5421
อีเมล : info@laservisionthai.com
เว็บไซต์ : www.laservisionthai.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :
10201002457- โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
เกี่ยวกับ : ศูนย์เลสิกในเครือ “โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์” ที่น�านวัตกรรมใหม่ ๆ มารักษา 
โรคทางจักษุวิทยา เพื่อให้ผู้มีปัญหาทางสายตาสามารถกลับมามองเห็นได้ดี โดยไม่ต้องใส่แว่นตา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 580 จ�านวนห้องพัก 275
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กีรติ พึ่งพาพงศ์

ศูนย์เลเซอร์สายตา บ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล คลินิก
(Eye Center Bumrungrad International Clinic (BIC))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาภาวะสายตาผิดปกติแบบใหม่ไร้ ใบมีด

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18 โรงพยาบาล
บ�ารุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เบอร์โทร. : +66 2011 3891, 
+66 2011 3885, +66 2011 3886 
แฟกซ์ : +66 2011 3790
อีเมล : info@bumrungrad.com
เว็บไซต์ : www.bumrungrad.com/th/
eye-lasik-center-bangkok-thailand
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์รักษาสายตาในเครือ “โรงพยาบาลวิภาวดี” ให้บริการโดยทีมจักษุแพทย์ 
ที่มีประสบการณ์ ท�าการผ่าตัดเลสิกด้วยเครื่องเลเซอร์รุ่น Mel 80 G Scan จากประเทศ
เยอรมนี ท�าให้แก้ไขทุกปัญหาสายตาได้อย่างแม่นย�า พร้อมบริการจากบุคลากรคุณภาพ 
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก 250
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงฐิดานันท์ รัตนธรรม

ศูนย์เลสิก รพ. วิภาวดี
(Advanced LASIK Center -Vibhavadi Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ชั้น 3 
อาคาร 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทร. : +66 2941 2800, 
+66 2561 1111 ต่อ 1
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@wavefrontthai.com, 
pr@vibhavadi.com
เว็บไซต์ : 
www.vibhavadi.com/en_med35
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ศูนย์เลสิก รพ.สมิติเวชธนบุรี
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :  
10201001855 - รพ. สมิติเวชธนบุรี
เกี่ยวกับ : ศูนย์เลสิกในเครือ “โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี” ให้บริการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วย
เทคโนโลยีการท�าเลสิก ทั้งแบบใช้ ใบมีดและไม่ ใช้ ใบมีด การฝังแหวนในกระจกตา ตลอดจน
การใส่เลนส์เสริมแก้ไขความผิดปกติทางสายตา ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นน�า
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150 จ�านวนห้องพัก 150 จ�านวนห้อง 62
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงไรนา จินดาศักดิ์

ศูนย์เลสิก รพ.สมิติเวชธนบุรี
(Samitivej Advanced Eye and LASIK Center; SELC) 

 (LASIK Center Samitivej Thonburi Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 2 อาคาร A รพ.สมิติเวชธนบุรี 
337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงส�าเหร่ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทร. : +66 2408 0113
แฟกซ์ : -
อีเมล : info.thonburi@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com/
th/centers/lasik-center-2
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 
10201002559-โรงพยาบาลกรุงเทพ
เกี่ยวกับ : ศูนย์เลสิกในเครือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ที่ ได้รับการยอมรับจากชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติ คัดสรรเครื่องมือและบุคลากรการแพทย์ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาดวงตาของคุณ 
พร้อมการรักษาทุกปัญหาสายตาเฉพาะบุคคล ใส่ ใจในการให้ค�าปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์

ศูนย์เลสิกกรุงเทพ
(Bangkok LASIK Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2755 1307, 
+66  2310 3307 หรือ 1719
แฟกซ์ : -
อีเมล : bghlasik@bgh.co.th
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
index.php/th/center-of-excellence/
eye-ent/lasik-center
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุเลสิคและรักษาสายตารัตนิน - กิมเบล
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102000754
เกี่ยวกับ : ศูนย์เลสิค รัตนิน-กิมเบล เป็นแผนกในโรงพยาบาล จักษุ รัตนิน ซึ่งเป็น 
โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยที่ ได้รับการยอมรับในวงการจักษุวิทยาโลก ผู้บุกเบิก
นวัตกรรมรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาที่มีประสบการณ์กว่า 55 ปี ยังคงพัฒนามาตรฐาน 
การรักษาและการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์เลสิค รัตนิน – กิมเบล 
(Rutnin-Gimbel LASIK Centre)” บริการโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยี 
คุณภาพระดับชั้นน�า ท�าให้ผู้ ใช้บริการมอบความไว้วางใจเสมอมา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ศูนย์เลสิค รัตนิน-กิมเบล
(Rutnin-Gimbel LASIK Centre)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 8 โรงพยาบาล จักษุรัตนิน 80 
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2639 3355 
แฟกซ์ : +66 2639 3311
อีเมล : info@rutningimbel.com
เว็บไซต์ : www.rutningimbel.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : สุพรีมไอเลสิคคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102001355
เกี่ยวกับ : ศูนย์แก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ “WaveScan” การตรวจวิเคราะห์ความเพี้ยนของพื้นผิวกระจกตา “IFS Femto 
Second Laser” การเปิดผิวกระจกตา และ “Excimer LASER VISX STAR S4 IR” 
การท�าเลเซอร์แก้ไขสายตา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 1 จ�านวนห้อง 8
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงตุลยา ตั้งศิริพัฒน์

สุพรีมไอเลสิคคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ
(SUPREME iLASIK)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 323 ชั้น19 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร. : +66 2631 2112, 
+668 9205 6326  
แฟกซ์ : +66 2631 2872
อีเมล : eyeinfo@supremeilasik.com
เว็บไซต์ : www.supremeilasik.com



SRS: Sex Reassignment 
Surgery Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมแปลงเพศ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมความงามกรุงเทพ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกศัลยกรรมมาตรฐาน JCI ให้บริการดูแลความงามโดยแพทย ์
ผู้มีประสบการณ์ เช่น ยกกระชับใบหน้า ศัลยกรรมทรวงอก และการกระชับรูปร่าง ที่ ได้รับ
ความไว้วางใจมากว่า 20 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 2
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ 

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์พิชิต
(Bangkok Cosmetic Surgery)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย 90 
แขวงบางจาก เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2 879 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yanhee.net, 
ysealim@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
www.bangkokcosmeticsurgery.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกนายแพทย์ศรันย์มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดแปลงเพศซึ่งมากด้วย
ประสบการณ์ และมีความช�านาญท�าให้ได้รับรูปร่างของอวัยวะเพศภายนอกสวยงามเหมือน
ธรรมชาติ  มีความลึกของช่องคลอดตามความเหมาะสมกับสภาพของร่างกาย  และสามารถ
รับความรู้สึกทางเพศได้ดี ช่วยให้ผู้ที่รับการผ่าตัดมีสภาพร่างกายสอดคล้องกับสภาพจิตใจ 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ศรัณย์ วรรณจ�ารัส

คลินิกนายแพทย์ศรันย์
(Dr. Saran)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Ultherapy Ultra Premier 2013
• Pratice Greenhealth Environmental 

Excellence Award 2014
• Best Hospital U.S. News 

2015-2016

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1287-9 ปากซอยอินทามระ 43 
ถนนสุทธิสาร-รัชดา แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2-693-9391 ถึง 2
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@doctorsaran.com
เว็บไซต์ : www.doctorsaran.com



SRS: Sex Reassignment Surgery Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมแปลงเพศ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000359
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอเซีย ให้บริการผ่าตัดแปลงเพศหญิงเป็นชาย เพื่อเปลี่ยนแปลง 
ให้เป็นเพศชาย โดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์อาจารย ์
นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์ โรจน์ นอกจากนี้หลังจากรับการผ่าตัดยังมีเจ้าหน้าที่
ติดตามผลเพื่อความมั่นใจในผลลัพธ์ของการผ่าตัดของผู้เข้ารับบริการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์ โรจน์

โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย
(Asia Cosmetic Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Management Award 2013, 
JCI, ISO, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 25/54 ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ต�าบลบางโคเซอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร. : +669 1770 7039, 
+668 6398 4177
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
info@asiacosmeticthailand.com
เว็บไซต์ : 
www.asiacosmeticthailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000661
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการรองรับผู้ที่ประสงค์จะผ่าตัดแปลงเพศ 
ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยทางศูนย์ฯ มีทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในการผ่าตัดแปลงเพศมายาวนาน ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ ที่พร้อมจะให้ 
การดูแลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน 
ซึ่งผู้มารับบริการผ่าตัดแปลงเพศที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะได้รับการรักษา 
ในมาตรฐานระดับเดียวกัน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 400
จ�านวนห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ 12 ห้องผ่าตัดเล็ก 30 ห้องตรวจ OPD 155
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา

โรงพยาบาลยันฮี
(Yanhee Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
รางวัล Hospital Quality Award 2014, 
“Top 10 People’s Choice Awards 
Thailand 2016 Voted by Chinese 
Tourists” ประเภท Medical & Wellness, 
รพ. ยันฮี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัล
จาก Allergan Thailand ให้เป็น 
รพ. ความงามชั้นน�า ในด้านการฉีด Botox 
และ Fillers

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย 90 
แขวงบางจาก เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2 879 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yanhee.net, 
ysealim@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.yanhee.net
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000858
เกี่ยวกับ : ศูนย์รวมการท�าศัลยกรรมตกแต่งระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้บริการ 
ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามและการแปลงเพศ ภายในห้องปฏิบัติการสะดวกสบาย 
ดูแลโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด 
และวิธีการรักษาที่ปลอดภัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 31 ห้องผ่าตัดใหญ่ 4 ห้องผ่าตัดเล็ก 7
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กมล พันธุ์ศรีทุม

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
(Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศัลยกรรมตกแต่งความงาม 
และการแปลงเพศ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1223 ลาดพร้าว 94 ถนนอินทราภรณ ์
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2559 0155
แฟกซ์ : +66 25592808
อีเมล : 
customercare@kamolhospital.com
เว็บไซต์ : www.kamolhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและผิวหนัง เลเซอร์ พีเอไอ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102001953
เกี่ยวกับ : คลินิกศัลยกรรมตกแต่งครบวงจร ก่อตั้งโดย “รศ.นพ. ปรีชา เตียวตรานนท์” 
ศัลยแพทย์ผู้บุกเบิกการศัลยกรรมแปลงเพศคนแรกของประเทศไทย ให้บริการด้วย 
ทีมแพทย์มากประสบการณ์ โดยค�านึงถึงความพอใจและความปลอดภัยสูงสุด 
ของผู้ ใช้บริการเป็นส�าคัญ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 4
แพทย์ประจ�า : รศ.นพ. ปรีชา เตียวตรานนท์

ศูนย์ศัลยกรรมตกเเต่งความงาม พีเอไอ
(Preecha Aesthetic Institute, PAI)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• Sex Reassignment Surgery
• Cosmetic Surgery and Facial 

Feminization Surgery

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Hospital affricated JCI, HA, Thailand 
Headlines person of the Year 
2016-2017

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 898/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
ตรงข้ามทองหล่อซอย 23 เขตวัฒนา 
เเขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2715 0111
แฟกซ์ : +66 2715 0113
อีเมล : consult@pai.co.th, 
niwat@pai.co.th
เว็บไซต์ : pai.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมแฟมิลี่เฮลท์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101011453
เกี่ยวกับ : -
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ดร. จินดารัตน์ เจนเกรียงไกร

คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
(Family Health Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2123/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
เบอร์โทร. : +66 2716 7001, 
+669 4262 2894 ถึง 5
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
info@perfectwomaninstitute.com
เว็บไซต์ : 
www.perfectwomaninstitute.com/ 
index-en.php#.W5PkcugzbIU
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เติมเต็มความฝันของครอบครัวมากว่า 
20 ปี ด้วยความช�านาญของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การดูแลอย่างใกล้ชิด และการรักษา 
ตามมาตรฐานครบวงจร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ผศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ

เจเนสิส เฟอทิลิตี้ เซ็นเตอร์
(Genesis Fertility Center (GFC))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 924/2 ถนนพระรามที่ 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร. : +669 7484 5335
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : 
www.genesisfertilitycenter.co.th



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

300 | Digital Directory Digital Directory | 301

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102002557
เกี่ยวกับ : ผู้น�านวัตกรรมการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากจากประเทศญี่ปุ่ น โดยคณะแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศญี่ปุ่ นโดยตรง ให้การรักษาด้วยเทคโนโลยี 
การเจริญพันธุ์และศาสตร์อันทันสมัย โดยเฉพาะ “การท�าเด็กหลอดแก้ว” และ “การคัดกรอง
ตัวอ่อน” เพื่อเติมเต็มความหวังแด่ผู้ปรารถนาในชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 7 จ�านวนห้อง 4
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์อมรินทร์ นาควิเชียร

ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก
(Takara IVF Bangkok)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
น�าเทคนิค SEET และ เทคนิคการย้าย 
ตัวอ่อน 2 ระยะ มาปรับใช้กับผู้ป่วย 
ในประเทศไทย เป็นพันธมิตรกับ 
ศูนย์เวชศาสตร์ช่วยการเจริญพันธุ์ที่ 
ติด 5 อันดับชั้นน�าของประเทศญี่ปุ่ น

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 3803 โครงการคิสมอลล อาคาร A2 
ชั้น 5,6 ห้องเลขที่ 501-2,601-2 
ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2339 3878 ถึง 79 
(09:00-20:00) หรือ +669 2293 9164, 
+669 6323 9826, +666 1646 3292
แฟกซ์ : +66 2339 3877
อีเมล : info@takaraivfbkk.com
เว็บไซต์ : www.takaraivfbkk.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอฟเอฟซี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102002857
เกี่ยวกับ : ศูนย์ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากที่ ให้บริการอย่างใส่ ใจเหมือนคนในครอบครัว ด้วย
เทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในสภาพแวดล้อมอันผ่อนคลาย 
ปลอดภัยเทียบเท่าโรงพยาบาล มีการตรวจวิเคราะห์ และติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด 
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงทั้งแม่และเด็ก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 1 จ�านวนห้อง 1
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สันธา ศรีสุภาพ

เฟิร์ส เฟอร์ทิลิตี้
(FIRST FERTILITY PGS CENTER)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ยูนิท เอ8-ไอ8 ชั้น 8 ตึกโกเดิ้นแลน 
153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง1 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2652 0150 ถึง 4, 
+666 1465 5098 
English: +666 1465 5098 
Chinese: +668 8071 7111
แฟกซ์ : -
อีเมล : ipcc.ffc@gmail.com
เว็บไซต์ : firstfertility.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000553
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาล 5 แผ่นดินที่มีเอกลักษณ์การบริการสืบทอดต่อกันมา ผสานกับ 
ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และสุภาพสตรี ท�าให้ โรงพยาบาล
เอกชนแห่งแรกของประเทศแห่งนี้ ได้รับความไว้วางใจจากชาวต่างชาติที่พ�านักในประเทศไทย
มาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 120 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ กิตติ อังศุสิงห์

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
(Bangkok IVF Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA
• BNH Hospital, a hospital of choice 

for Australians in Thailand
• BNH Hospital, the winner of the 

Canadian’s Best Services 
Award-Export Services

• Asian Hospital Management 
Awards 2004 PR & Brand 
Management

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร. : +66 2632 0578
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bnh.co.th
เว็บไซต์ : www.bnhhospital.com/ 
medical-service/paediatrics-department
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ พร้อมช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมีบุตรยาก โดยการรักษา
โดยพิจารณาวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละราย และเน้นการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ ให้บริการดูแลครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 580
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์เกรียงชัย สัจจเจริญ

ศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
(Fertility Center & IVF Clinic-Bumrungrad International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่
โพรงมดลูก (PGD: Pre-implantation 
Genetic Diagnosis, PGD: 
Pre-implantation Genetic Screening) 
การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่ โพรง
มดลูกโดยตรง (IUI) การฉีดอสุจิเข้าไปใน
เซลล์ไข่หรือการท�าอิ๊กซี่ (ICSI) 
การน�าเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะหรือ 
หลอดน�าอสุจิ (PESA, TESE, MESA)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ ชั้น 2 
ฝ่ังทิศเหนือ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ 33 
สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เบอร์โทร. : +66 2 011 2364, 
+66 2 011 2368 
แฟกซ์ : +66 2 011 2161
อีเมล : info@bumrungrad.com
เว็บไซต์ : www.bumrungrad.com/th/
fertility-ivf-center-bangkok-thailand
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอสเอฟซีเฟอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102003159
เกี่ยวกับ : ศูนย์ ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 
ที่ ได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC 
จากประเทศออสเตรเลีย ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับการรับรองจากสมาคม 
ด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE)
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ 
(SAFE Fertility Center)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
(อัมรินทร์ พลาซ่า) อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า 
ชั้น 16, 17, 18 เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 
เบอร์โทร. : +66 2252 3833 ถึง 5 
แฟกซ์ : +66 2652 2252, 
+668 1102 1000 
อีเมล : info@safefertilitycenter.com
เว็บไซต์ : www.safefertilitycenter.com/TH

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ตู้เพาะเลี้ยง
เซลล์ตัวอ่อน EmbryoScope และ 
EmbryoScope Plus (แห่งแรกในเอเชีย) 
IMSI by Leica (Fully Automation) 
การคัดเลือกสเปิร์มโดยใช้กล้อง (Leica) ที่มี
ก�าลังขยายสูง Vitrification by Kitazato 
การแช่แข็งตัวอ่อนด้วยวิธี Vitrifica

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
มาตรฐาน RTAC (Reproductive 
Technology Accreditation Committee) 
SAFE ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิก
เด็กหลอดแก้ว แห่งแรกในไทย จากสถาบัน 
RTAC ออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2015 
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 SAFE ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ 
ที่มีคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชัน 2018
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอส เอ อาร์ ที คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102003756
เกี่ยวกับ : คลินิกเวชกรรมชั้นน�าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการดูแลรักษาโรคเฉพาะ
ทางสูตินรีเวช และภาวะมีบุตรยาก ด้วยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และการดูแลอย่างใส่ ใจ
จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อเติมความเป็นครอบครัวให้สมบูรณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 4
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันต์

ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.
(Superior A.R.T.)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคนิค พีจีดี (PGD: Preimplantation 
Genetic Diagnosis) และเราเป็นศูนย์หนึ่ง
ในไม่กี่ศูนย์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
ประสบการณ์และสามารถให้บริการตรวจ
เลือกตัวอ่อนที่มีสุขภาพดี ใส่กลับ ให้มารดา 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Prime Minister’s Export Award 2012 
Thailand Trust Mark 2012 
International Standard Organization 
( ISO 9001 : 2000 ) AustCham 
Thailand Business Awards 2011 
Thailand Busiess Awards 2008

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1126/2 อาคารวนิตอาคาร 2 ชั้น
ล็อบบี้ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2035 1400 
Hotline: +668 1255 2120
แฟกซ์ : +66 2035 1414
อีเมล : services@thaisuperiorart.com
เว็บไซต์ : www.thaisuperiorart.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201015252
เกี่ยวกับ : ศูนย์ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากในเครือ “โรงพยาบาลเจ้าพระยา” ให้บริการ 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการตรวจวิเคราะห์และประเมินสุขภาพ ประกอบกับ 
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์อันล�้าสมัย ติดตามดูแลผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อคุณภาพชีวิตครอบครัวที่เติมเต็ม
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงเอื้ออนงค์ ทองทับ

ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
(Chaophya Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
EmbryoScope นวัตกรรมใหม่ของตู้เลี้ยง
ตัวอ่อน ซึ่งมีกล้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพ
วิดี โอการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทุกขั้น
ตอน ท�าให้สามารถคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด
เพื่อย้ายกลับเข้าโพรงมดลูก ซึ่งช่วยเพิ่ม
อัตราการตั้งครรภ์ขึ้นอีกประมาณ 20% 
เมื่อเทียบกับวิธีเดิม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Allianz Ayudhya Excellent check 

Up award 2014
• GOLD AWARD โครงการ Hospital 

Quality Award 2014 
จากบริษัท เอไอเอ จ�ากัด (AIA)

• GOLD AWARD โครงการ Hospital 
Quality Award 2011 จากบริษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันซ์ 
จ�ากัด (AIA)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 113/44 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2884 7000, 
+66 2434 0117 
แฟกซ์ : +66 2434 6929
อีเมล : 
webmaster.chaophya@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chaophya.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :
10201002647-โรงพยาบาลกรุงเทพ
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการในเครือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ให้การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ในเครือที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ ใช้บริการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 263
แพทย์ประจ�า : -

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก | โรงพยาบาลกรุงเทพ
(Bangkok Fertility Center at Bangkok Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
เบอร์โทร. : +66 2310 3000
แฟกซ์ : -
อีเมล : inquiry@bph.co.th
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
index.php/th/diseases-Treatment/
preliminary-tests-to-deter-
mine-the-cause-of-infertility
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยากในเครือ “โรงพยาบาลเสรีรักษ์” ให้บริการโดยทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลรักษาโรคทางสูตินรีเวชครบวงจร เช่น การฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็ง 
ปากมดลูก การฝากครรภ์และคลอดบุตร การวางแผนครอบครัวและรักษาภาวะมีบุตรยาก 
ตลอดจนให้ค�าปรึกษาภาวะวัยทอง ด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ล�้าสมัยที่จะเติมเต็มค�าว่า
ครอบครัว พร้อมมอบสุขภาพที่ดีแก่สุภาพสตรีควบคู่ ไปด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 154
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงวรประภา ลาภิกานนท์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก | โรงพยาบาลเสรีรักษ์
(Seriruk Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีและการรักษา
1. การท�าอิคซี่
2. การน�าเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะด้วย 

วิธีเทเซ่ (Testicular Sperm 
Extraction : TESE)

3. บลาสโตซิสท์ คัลเจอร์
4. กระบวนการแช่แข็งตัวอ่อน 

(Embryo Freezing)
5. เลเซอร์เจาะเปลือกตัวอ่อน 

(Laser Assisted Hatching) 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 44 
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร. : +66 2907 4410 หรือ 
+669 5164 9047 
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@seriruk.co.th
เว็บไซต์ : www.seriruk.co.th/center/
center/59ddc25846045b33681ff016
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลพญาไท 3
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :  
10201000447-โรงพยาบาลพญาไท3
เกี่ยวกับ : ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรในเครือ “โรงพยาบาลพญาไท” ให้บริการดูแลรักษา
โดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีทันสมัย
ครบวงจร เพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นไปอย่างสมบูรณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 230 จ�านวนห้อง 70
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงสาวินี บุญุสุข

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท 3
(Infertility Clinic - Phyathai 3 Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีความช�านาญเฉพาะสาขาที่จะคอยดูแล 
คู่สมรสทุกคู่อย่างเต็มศักยภาพและ 
ครบวงจร ได้แก่ การรักษาตามสาเหตุที่
ตรวจพบ เช่น การให้ยารักษา การผ่าตัด
แก้ไขตามสาเหตุ การตรวจวิเคราะห์น�้าเชื้อ
อสุจิ (Semen analysis) การตรวจ
คุณภาพของเชื้ออสุจิ (HBA test) 
การผสมเทียม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 111 ถนนเพชรเกษม 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร. : +66 2467 1111 
ต่อ 3266 ถึง 67
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.phyathai.com/ 
medicalcenter_detail.php?bn= 
PYT3&clinicid=9
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เจตนิน ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102002359
เกี่ยวกับ : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ประสบความส�าเร็จจากการรักษาด้วย “การท�ากิ๊ฟต์” เป็น
รายแรกของประเทศไทยและของเอเชีย ก่อตั้งโดยกลุ่มสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
มีบริการครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ ให้ค�าปรึกษา ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยอย่างครบถ้วน เพื่อเติมเต็มค�าว่าครอบครัวให้กับผู้ ใช้บริการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : พลต�ารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
(Jetanin IVF Clinic)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : เลขที่ 5 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่อยู่ตามที่ขึ้นทะเบียน : 5/3 เพลินจิต 
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : (662) 6555300-10
แฟกซ์ : (662) 6555313
อีเมล : info@jetanin.com
เว็บไซต์ : www.jetanin.com

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การตรวจวิเคราะห์ระดับ Anti-Mullerian 
Hormone (AMH) ในเลือด การตรวจ 
คัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม 
ตัวอ่อนก่อนใส่กลับ (Preimplantation 
Genetic Screening: PGS) การแช่แข็งไข่
และตัวอ่อน อัลตราซาวนด์ 4 มิติ เจาะเลือด 
เรื่องง่าย ท�าได้ ในครั้งเดียว 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
หนังสือรับรองมาตรฐานศูนย์รักษาผู้มี 
บุตรยากเจตนิน (โรงพยาบาลเฉพาะทาง
ขนาดเล็ก) จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์รักษาผู้มี 
บุตรยากเจตนินได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001: 2000 ในฐานะ สถาบัน ที่ ให้
บริการสุขภาพด้านรักษาผู้มีบุตรยาก 
[The Provision of Comprehensive 
Health Care (Infertility) Services]
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :
10201001047-โรงพยาบาลพญาไท 2
เกี่ยวกับ : ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรในเครือ “โรงพยาบาลพญาไท” ให้บริการดูแลรักษา
โดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีทันสมัย
ครบวงจร เพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นไปอย่างสมบูรณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 260
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงสิริกาญจน์ ทองใหม่

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก - โรงพยาบาล-พญาไท 2
(Infertility Clinic - Phyathai 2 Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคนิคการช่วยเจริญพันธุ์ มีทั้ง 
วิธีธรรมชาติและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 
เช่น การฉีดเชื้อผสมเทียม, IVF, ICSI, 
Blastocyst culture, การตรวจคัดกรอง
โครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ด้วย 
เทคนิค NGS (Next Generation 
Sequencing) และ CGH (Array 
Comparative Genomic Hybridiz

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : โรงพยาบาลพญาไท 2 
อาคาร B ชั้น 10
เบอร์โทร. : +66 2617 2444 
ต่อ 1057, 1058
แฟกซ์ : -
อีเมล : onestop@phyathai.com, 
webcenter@phyathai.com
เว็บไซต์ : www.phyathai.com/ 
medicalcenter_detail/PYT2/9
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บอร์นไอวีเอฟคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102005352
เกี่ยวกับ : ศูนย์ ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ  
การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยการฉีดเชื้อ การท�าเด็กหลอดแก้ว การผ่าตัดแก้ไข 
การดูแลรักษาภาวะแท้งบุตรบ่อย ตลอดจนการตรวจดูแลครรภ์จนถึงเวลาคลอด เพื่อสร้าง
ครอบครัวที่สมบูรณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 8 จ�านวนห้อง 1
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สวัสดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา

ศูนย์รักษามีบุตรยาก บอร์น ไอวีเอฟ
(BORN IVF Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 89/241 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 
เขตลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900
เบอร์โทร. : +66 2-953-8046, 
+66 2-002-6070 
Hotline: +66 81-618-1552, 
+66 94-052-5053
แฟกซ์ : -
อีเมล : bornivf@gmail.com
เว็บไซต์ : bornivf.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชวิทยา
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102004359
เกี่ยวกับ : คลินิกให้ค�าปรึกษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก ด�าเนินงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์กว่าทศวรรษ พร้อมด้วยนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและนักวิทยาศาสตร์ผู้ช�านาญ 
ในกระบวนการเด็กหลอดแก้ว ภายใต้การบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 5 จ�านวนห้อง 2
แพทย์ประจ�า : นายแพทยสุรชัย  พรวิรุฬห์

สยามเฟอร์ทิลิตี้คลินิก
(Siam Fertility Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 361/3 Thanon Si Ayutthaya, 
Khwaeng Thung Phaya Thai, 
Khet Ratchathewi, 
Krung Thep Maha Nakhon 10400
เบอร์โทร. : (+66) 2 116-5905
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@siamfertility.com
เว็บไซต์ : www.siamfertility.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : สุขุมวิทมาเทอร์นิตี้คลินิกเวชกรรม 1
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101080452
เกี่ยวกับ : ศูนย์ดูแลสุขภาพสตรี โดยเฉพาะภาวะมีบุตรยากให้บริการมากว่าทศวรรษ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ดูแลด้วยความเอาใจใส่ 
ให้การดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม ทั้งการรักษาด้วยยา การผ่าตัด 
ตลอดจนเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ โดยแพทย์ผู้ช�านาญการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พูนศักดิ์ ไวความดี

สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค
(Sukhumvit Maternity Clinic (SMC) Fertility Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 723-723/1 ซอยทองหล่อ 
(สุขุมวิท 55) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2-185-1366-7
แฟกซ์ : -
อีเมล : smcfertilityclinic@gmail.com
เว็บไซต์ : smcfertility.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ไอ เบบี้ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102004157
เกี่ยวกับ : -
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พิสิฐ ตันติวัฒนากุล

ไอ เบบี้ เฟอทิลิตี้
(iBaby Fertility & Genetic Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 11 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ 63 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2 168 8640-43
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@iBabyFertility.com
เว็บไซต์ : th.ibabyfertility.com



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

332 | Digital Directory Digital Directory | 333

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ประสานงานและดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากชั้นน�าของเอเชีย ให้บริการด้วย
ความใส่ ใจควบคู่กับวิทยาการและเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์อันทันสมัย ทั้ง IVF และ ICSI 
ตลอดจนการคัดกรองโครโมโซม วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดการตั้งครรภ์ เพื่อหาแนวทาง 
การรักษาให้กับคู่สมรสที่ต้องการเติมเต็มค�าว่าครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สุรชัย พรวิรุฬห์

ไอวีเอฟ มิราเคิลเบบี้
(IVF Miracle Baby)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 361/4 ถนนศรีอยุธยาทุ่งพญาไท 
แขวงราษวาต เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400
เบอร์โทร. : Ph-Chinese: +666 3202 
5070 / (WeChat: wenlibkk) 
Ph-English: +666 3202 5074 
(Contact by Whatsapp) +666 3202 5075 
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@ivfmiraclebaby.com
เว็บไซต์ : www.ivfmiraclebaby.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เวิลด์ไวด์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102002156
เกี่ยวกับ : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชที่รักษาผู้มีบุตรยากอย่างครบวงจร 
ให้บริการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
และเตรียมอสุจิ และศูนย์ ให้ค�าปรึกษาเพื่อความสุขและความสมบูรณ์ของครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

ไอวีเอฟ เวิลด์ไวด์
(IVF Worldwide Fertility)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 66/4 อาคารมัลเล่มอลล์ชั้น 4 
ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2663 4577 ถึง 8 
แฟกซ์ : +662 663 4579
อีเมล : nurse@worldwideivf.com
เว็บไซต์ : www.worldwideivf.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกศัลยกรรมความงาม นายแพทย์เชฏฐวุฒิ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102000952
เกี่ยวกับ : คลินิกศัลยกรรมแปลงเพศระดับ World Class ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมาตลอด 
15 ปี ให้บริการด้วยความพร้อมทางบุคลากรการแพทย์และเทคโนโลยีชั้นน�า ดูแลผู้ ใช้บริการ
อย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวต่างประเทศ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก 2 จ�านวนห้อง 1
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ เชฏฐวุฒิ ตุลยพานิช

คลินิกศัลยกรรมความงาม นายแพทย์เชฏฐวุฒิ
(Chettawut Plastic Surgery Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1529/4 อ่อนนุช 31 สุขุมวิท 77 
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร. : +668 3133 5836, 
+669 9523 0268 
แฟกซ์ : +66 2052 5686
อีเมล : chettawut@gmail.com, 
cset@truemail.co.th
เว็บไซต์ : 
www.chet-plasticsurgery.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมความงามกรุงเทพ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102000160
เกี่ยวกับ : คลินิกศัลยกรรมมาตรฐาน JCI ให้บริการดูแลความงามโดยแพทย ์
ผู้มีประสบการณ์ เช่น ยกกระชับใบหน้า ศัลยกรรมทรวงอก และการกระชับรูปร่าง ที่ ได้รับ
ความไว้วางใจมากว่า 20 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 2
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์พิชิต
(Bangkok Cosmetic Surgery)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 61/29 ซอยทวีมิตร (ทางเข้า MCOT *) 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +668 3024 9734, 
+66 2384 4985
แฟกซ์ : -
อีเมล : luksawadee@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
www.bangkokcosmeticsurgery.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บีบีคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101089052
เกี่ยวกับ : คลินิกศัลยกรรมความงามสไตล์เกาหลี โดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมากประสบการณ์ เป็นพันธมิตรกับสถาบันศัลยกรรมความงามในระดับ Top 10 ของ
เกาหลี ใต้ พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามจากเกาหลีอันล�้าสมัย 
ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความมั่นใจให้ผู้ ใช้บริการมากว่า 7 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 5 จ�านวนห้อง 3
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

บีบี คลีนิก
(BB Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 87/5 ซอยอัครพัตร ถนนสุขุมวิท 55 
(ทองหล่อ 13) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2185  2900
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bbbeautycenter.com
เว็บไซต์ : www.bbbeautycenter.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : มาสเตอร์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101002559
เกี่ยวกับ : คลินิกดูแลผิวพรรณใจกลางสยามสแควร์ ให้บริการปรึกษาด้านศัลยกรรม 
ความงามและผิวพรรณครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัย 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่ ได้มาตรฐานเพื่อการรักษาอย่างตรงจุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

มาสเตอร์พีซคลินิก
(Masterpiece Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านศัลยกรรมความงาม ผิวพรรณ 
ครบวงจร อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ 
ที่ ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย 
รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ ได้มาตรฐาน 
จากองค์การอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 115/10 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทร. : +66 2105 4370, 
+666 1194 4542 (For English Enquiry)
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@masterpiececlinic.com 
(For Information) Masterpiece.inter@
gmail.com (For English Enquiry)
เว็บไซต์ : www.masterpiececlinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกความงามแถวหน้าของเมืองไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ดูแล 
ผู้ ใช้บริการโดยรักษามาตรฐานการดูแลรักษา และการบริการเทียบเท่าระดับสากล 
มาโดยตลอด ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลรักษา 
ที่ปลอดภัยและดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ยศการคลินิก
(Yoskarn Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การดูแลผิวพรรณด้วยเลเซอร์ รวมทั้ง 
การปรับเปลี่ยนรูปหน้า และสัดส่วน เช่น 
การเสริมหน้าอก เสริมจมูก ท�าตา 2 ชั้น 
หรือการลดสัดส่วนด้วยคลื่นวิทยุ 
การดูดไขมันด้วยวิธีที่เรียกว่า 
VaserLipoSelection

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 53-55 ถนนราชด�าริ เขตปทุมวัน 
แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +669 4558 9575, 
+66 2253 8901
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yoskarn.com
เว็บไซต์ :  
www.laser-surgery-bangkok.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000359
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งระดับเอเชียมาตรฐาน World Class ด�าเนินงาน
ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมดูแลผู้ ใช้บริการอย่างใส่ ใจ ในราคาสบายกระเป๋า
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์ โรจน์

โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย
(Asia Cosmatic Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, ISO, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 25/54 ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ต�าบลบางโคเซอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร. : +669 1770 7039, 
+668 6398 4177
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
info@asiacosmeticthailand.com
เว็บไซต์ : 
www.asiacosmeticthailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลบางมด จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201003754
เกี่ยวกับ : ศูนย์ศัลยกรรมความงามครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ดูแลโดยทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วย “เทคนิคบางมด” และนวัตกรรมทางการแพทย์อันทันสมัย 
รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ 
ผู้รับบริการมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 400 จ�านวนห้องพัก 144 จ�านวนห้อง 6
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล นายแพทย์ธนัญชัย อัศดามงคล

โรงพยาบาลบางมด
(Bangmod Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ คือการเปิดและปิดแผลที่รวดเร็ว 
เพื่อลดการบวมช�้าลง ซึ่งท�าให้การเสริมจมูก 
และการท�าตาสองชั้น ใช้เวลาเพียง 
15 - 20 นาที เท่านั้น วิทยาการผ่าตัด 
ดึงหน้า ด้วยเทคนิคใหม่ เรียกว่า 
เทคนิคบางมด ลดอายุได้หลายสิบปี  
ผ่าแล้วกว่า 1,200 ราย ผลลัพธ์เป็น
ธรรมชาติ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 747 ชั้นที่ 12 ถนนพระรามที่ 2 
แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร. : +66 2867 0606 ต่อ 1200 
ถึง 1204, +668 4456 7777, 
+666 3770 0968 , +666 2257 5499
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
marketing@bangmodaesthetic.com
เว็บไซต์ : www.bangmodaesthetic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000661
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลศัลยกรรมและความงามชั้นน�าของประเทศที่ ได้รับมาตรฐาน JCI  
และ HA ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยบริการที่ ใส่ ใจ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
วิทยาการทางการแพทย์ทันสมัย และเวชภัณฑ์คุณภาพ ท�าให้ โรงพยาบาลยังคงเป็น 
ผู้น�าด้านการดูแลความงามที่ผู้ ใช้บริการไว้วางใจมาอย่างยาวนาน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 400 
จ�านวนห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ 12 ห้องผ่าตัดเล็ก 30 ห้องตรวจ OPD 155
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา

โรงพยาบาลยันฮี
(Yanhee Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Hospital Quality Award 2014
• Top 10 People’s Choice Awards 

Thailand 2016 Voted by Chinese 
Tourists” ประเภท  
Medical & Wellness  

• รางวัลจาก Allergan Thailand ให้เป็น 
รพ. ความงามชั้นน�า ในด้านการฉีด 
Botox และ Fillers

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย 90 
แขวงบางจาก เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทร. : +66 2879 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yanhee.net, 
ysealim@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.yanhee.net
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลเลอลักษณ์ศัลยกรรมตกแต่ง
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000460
เกี่ยวกับ : จาก “คลินิกสวยงาม” สู่ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางชั้นแนวหน้า
ของประเทศ ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งภายใต้แนวคิด “ไม่รวยก็สวยได้ด้วยมือศัลย์” ยังคง
พัฒนาการรักษาที่เน้นความปลอดภัย คุณภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ได้รับ
ความไว้วางใจมากว่า 16 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 36
แพทย์ประจ�า : คุณพิศพรรณ ศรีไชยยันต์ และนายแพทย์กิตติศักดิ์ วิชาชัย

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
(Lelux Plastic Surgery Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง ผิวพรรณ 
และเลเซอร์

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : Lelux Clinic ชั้น 2 โซน D 
เซ็นทรัลเวสต์เกต (บางใหญ่) 11 
ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
เบอร์โทร. : +66 2888 2888, 
+668 6603 0354, +668 9771 1851, 
+66 2009 1490, +669 5730-3888, 
+669 5472-3888, +66 2416 8819, 
+669 9145 4815
แฟกซ์ : -
อีเมล : lelux.hos@gmail.com
เว็บไซต์ : www.lelux.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000858
เกี่ยวกับ : ศูนย์รวมการท�าศัลยกรรมตกแต่งระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้บริการ 
ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามและการแปลงเพศ ภายในห้องปฏิบัติการสะดวกสบาย ดูแล
โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด และวิธีการรักษา 
ที่ปลอดภัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 31 จ�านวนห้องพัก ห้องพักมี 2 ประเภท  
แต่ไม่ระบุจ�านวนห้องแต่ละประเภท แบ่งเป็น Standard room and VIP room 
จ�านวนห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ 4 ห้องผ่าตัดเล็ก 7
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กมล พันธุ์ศรีทุม

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
(Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศัลยกรรมตกแต่งความงาม  
และการแปลงเพศ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1223 ซอยลาดพร้าว 94 
ถนนอินทราภรณ์  แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2559 0155
แฟกซ์ : +66 2559 2808
อีเมล : 
customercare@kamolhospital.com
เว็บไซต์ : www.kamolhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอเพ็กซ์เพลินจิตสหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110004459
เกี่ยวกับ : คลินิกกระชับรูปร่างและการปลูกผม ที่ ให้บริการมากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนอง 
ทุกความต้องการที่จะท�าให้คุณดูดี ด้วยนวัตกรรมล่าสุดระดับโลก และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
จากภายใน เพื่อความสวยที่ยั่งยืน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 50
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
(Apex Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ห้องผ่าตัดระดับ 10K มาตรฐาน 
โรงพยาบาลชั้นน�า / ประสบการณ์ 
ยกกระชับหน้าด้วย Ulthera / Thermage 
จ�านวนเคสสูงสุดในโลก /ลดไขมันด้วย 
ความเย็น Coolsculpting จ�านวนเครื่อง
มากที่สุดในเอเชีย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 82 ซอยสุขุมวิทซอย 2 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2254 0239, 
+668 5000 0855, +668 0500 0123, 
+66 2258 4353 (ส�านักงานใหญ่) 
แฟกซ์ : -
อีเมล : customercare@ 
apexprofoundbeauty.com
เว็บไซต์ : 
www.apexprofoundbeauty.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เซลฟิกซ์สหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110004359
เกี่ยวกับ : คลินิกให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์เชิงป้องกันด้านสุขภาพเด็ก สุขภาพผู้ ใหญ่ และ
ความชรา โดยใช้วิธีธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย ลดความเสี่ยง 
การเกิดโรคระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ดร. กอบกุล สุดสวนศรี

เซลฟิกซ์สหคลินิก
(CelFix Clinic and Lab)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• Anti-Aging
• ความเสี่ยงและการตรวจหาโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด
• ข้อมูลความเสี่ยงและการตรวจหามะเร็ง
• GI สุขภาพ
• โรคความผิดปกติของระบบประสาท

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 423 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร. : +66 2868 7711
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@thaicellfix.com
เว็บไซต์ : www.thaicellfix.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ห้องปฏิบัติการวิจัยของ Femto Research Group มีมานานกว่าสิบปีได้มุ่งเน้น 
ไปที่การวิจัยและพัฒนา (R & D) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่เป็นนวัตกรรม บริการ
เหล่านี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านการดูแลสุขภาพในขณะเดียวกันก็พยายามที่ 
จะปฏิบัติตามเป้าหมายที่ประกาศโดย HGP และ Human Microbiome Project (HMP) 
ในเอเชีย Femto Research Group มีการทดสอบดีเอ็นเอพลาสม่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ที่ Femto Lab เท่านั้น
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

บริษัท เฟ็มโทรีเสิร์ชกรุ๊ป จ�ากัด
(Femto Research Group)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Healthcare Asia Awards 2018 

ส�าหรับนวัตกรรมการบริการ 
แห่งปี 2561

• ได้รับเลือกเป็น “เทคโนโลยีที่นักลงทุน 
ชื่นชอบที่สุดในงาน NSTDA Investors’ 
Day” (2011) พิสูจน์การยอมรับในธุรกิจ
สุขภาพชั้นสูง

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 58 เพชรเกษม 48 แยก 24 
เขตภาษีเจริญ แขวงบางแวก 
กรุงเทพมหานคร 10160 
เบอร์โทร. : +669 9185 2266
แฟกซ์ : -
อีเมล : klaiupsorn@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.facebook.com/pg/femtolabgroup
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเทคนิคการแพทย์กรุงเทพอาร์ไอ เอ แล็บ เลขที่ 73
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10107000456
เกี่ยวกับ : คลินิกตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์กว่า 700 รายการ 
ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรมีประสบการณ์ ในมาตรฐาน
ระดับสากล ตลอดจนบริการรายงานผลและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในราคา
สบายกระเป๋า
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 2
แพทย์ประจ�า : -

เบรีย แล็บ
(Bangkok R.I.A.Co., Ltd.)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Evaluation of Bioline HIV1/2, 
ISO 27001

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 6 ซอยสนธิวัฒนา 3 ถนนลาดพร้าว 
110 แขวงพลับพลา เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 21066 999
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@brianet.com
เว็บไซต์ : www.brianet.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท เจ เควิร์ก จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0105555035208
เกี่ยวกับ : ห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการรับรองจากสมาคม
ธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา (AABB) ด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานหลายแห่ง เช่น 
โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรไม่แสวงผลก�าไร 
(NGO) เพื่อใช้ ในการตรวจอัตลักษณ์อาชญากรรม เป็นข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม 
รวมถึงการพิสูจน์ทายาททางสายเลือด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

พี ที ซี แล็บบอราทอรี่ (ประเทศไทย)
(PTC Laboratory Thailand)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
LSCLD/LAB, AABB, ISO 17025

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : พาร์ค อเวนิว ชั้น 3, 126/33 สุขุมวิท
ซอย 63 ถนน เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +669 2516 7656
แฟกซ์ : -
อีเมล : thailand@ptclabs.com
เว็บไซต์ : www.ptclabsthailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอ็น เฮลท์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมพยาธิวิทยากายวิภาค
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102001958
เกี่ยวกับ : ศูนย์นวัตกรรมทางสุขภาพที่เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ด�าเนินงาน
ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์และบริการอันเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ได้แก่ JCI HA และ ISO 
เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยของผู้ ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

เอ็นเฮลท์
(N Health)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Lab Accreditation (LA), Hospital 
Accreditation (HA), ISO

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2762 4000
แฟกซ์ : -
อีเมล : nhealth-asia.com
เว็บไซต์ : www.nhealth-asia.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิก ดร.โอ เน้นการเป็นศูนย์ปรึกษาและฟ้ืนฟูสมรรถนะทางเพศของชาย 
อวัยวะเพศไม่เเข็งตัว อาการอ่อนตัวของอวัยวะเพศ (Erectile Dysfunction, ED) ที่มีสาเหตุ
มาจากปัญหาทางเดินของเส้นเลือดหรือโรคเบาหวาน และอาการหลั่งเร็ว อาการควบคุม 
การหลั่งบกพร่อง (Premature Ejaculation, PE)
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ออมสิน บูลภักดิ์

คลินิก ดร.โอ แพทย์คลินิกครอบครัว
(Dr. O Family Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เครื่องกระบอกสุญญากาศ หรือ VCD 
(Vacuum Constriction Device)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1/2 - 3 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร. : +668 1814 5441, 
+668 4636 2789, +668 1133 3068
แฟกซ์ : +66 2662 7660
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.meetdoctoro.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :
10201002647-โรงพยาบาลกรุงเทพ
เกี่ยวกับ : เปิดให้บริการในการรักษาปัญหาโรคเสื่อมสมรรถภาพโดยเฉพาะ โดยรวมแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�าแนะน�า รวมทั้งการประเมินอาการของผู้ป่วย โดยมีขั้นตอนการรักษา
อย่างมีหลักการ เริ่มตั้งแต่การให้ยาจนถึงการใช้ป๊ัมสุญญากาศเพื่อกระตุ้นอวัยวะเพศ 
รวมทั้งมีการใช้ยาฉีด ยาสอด จนถึงขั้นการผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดหรือเส้นเลือดด�าที่มีปัญหา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 263
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ด�ารงพันธ์ วัฒนะโชติ

คลินิกสุขภาพเพศชาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
(Male Wellness Clinic-Bangkok Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 
(QRS PelviCenter)  คือ เครื่องมือแพทย์
ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน โดยใช้
ระบบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้น 
ระบบประสาท และกล้ามเนื้อที่ช่องเชิงกราน 
ท�าให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวและคลายตัว 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 
ช่วยให้กลั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นบรรเทา 
อาการปัสสาวะเล็ดก่อนถึงห้องน�้า

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2310 3000
แฟกซ์ : -
อีเมล : inquiry@bph.co.th
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
index.php/en/center-of-excellence/
good-health/ghcl-03
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่มีศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โดยมีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง
คอยรักษาอาการผู้ป่วย โดยไม่จ�าเป็นต้องรอคิวแพทย์นาน และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พร้อมกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางและการจ่ายยาที่สามารถ
ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการและกลับมาสู่ภาวะปกติ พร้อมมีการแนะน�าการดูแลร่างกาย
อย่างถูกวิธี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กิตติพงษ์ หมั่นเขตกิจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

(Urology Center-Kasemrad Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 950 ถนนประชาชื่น แขวงประชาชื่น 
เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
เบอร์โทร. : +66 2910 1600 ถึง 45 
ต่อ 1030, 1031
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : : www.kasemrad.co.th/ 
Prachachuen/th/site/ 
clinics_and_centers/detail/179
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201014852
เกี่ยวกับ : ทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการใช้วินิจฉัยโรค 
รวมถึงการรักษาโรคเฉพาะทางในระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมทีมศัลยแพทย์ที่รักษาเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะ ซึ่งแพทย์ ในส่วนนี้จะมีความช�านาญในการรักษาโรคเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศรวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วย โดยวิธี
การรักษาจะเน้นการพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์ จากอาการรวมถึงการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ว่ามีส่วนไหนบ้างที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคนี้ ก่อนที่จะท�าการบ�าบัดด้วยการใช้ยา เพื่อให้
ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นทางแพทย์จะใช้วิธีน�าเครื่องมือทางการแพทย์
มากระตุ้น เพื่อให้มีการขยายหลอดเลือด รวมทั้งคุมพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร 
เน้นพักผ่อนให้เพียงพอ ควบคู่การจ่ายยา จนหายเป็นปกติ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 160 จ�านวนห้อง 16
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา

โรงพยาบาลนนทเวช ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Urinary Tract Center - Nonthavej Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 432 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทร. : +66 2596 7888 
ต่อ 7817, 7818
แฟกซ์ : -
อีเมล : contactus@nonthavej.co.th
เว็บไซต์ : www.nonthavej.co.th/ 
urinary-tract-center-section1.php
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลมีตัวยาที่หลากหลายในการเลือกใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรค
สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เพื่อให้ตัวยาเหมาะสมกับอาการรักษาของผู้ป่วยมากที่สุด 
มีเครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัยในการน�ามาใช้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถกระตุ้นให้ระบบ 
การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้น และยังมีตัวยาที่สามารถใช้ฉีดเข้าไปบริเวณอวัยวะเพศ เพื่อ
กระตุ้นการแข็งตัว โดยการรักษาทั้งหมดอยู่ภายใต้แพทย์ผู้ช�านาญและเป็นแพทย์เฉพาะทาง 
ที่มีประสบการณ์ ในการรักษาผู้ป่วยจนหายจากอาการเหล่านี้
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 250
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ สมคิด วิทยเจียกขจร

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
(Urology Center-Paolo Hospital Pahonyothin)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. : +66 2271 7000
แฟกซ์ : +66 2271 4454
อีเมล : -
เว็บไซต์ : paolohospital.com/phahol/
doctortimetable/urologyclinic/



Men Health Clinics
ศูนย์/คลินิกสุขภาพเพศชาย

Men Health Clinics
ศูนย์/คลินิกสุขภาพเพศชาย

384 | Digital Directory Digital Directory | 385

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101001247
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลชื่อเสียงด้านการรักษาโรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหา
ของกลุ่มผู้ชายในปัจจุบัน โดยสามารถท�าการรักษาด้วยวิธีที่มาตรฐาน รวมทั้งมีแพทย์ 
เฉพาะทางในการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายขาดจากโรคนี้ 
พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน มีประสิทธิภาพต่อการรักษา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 400
จ�านวนห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ 12 ห้องผ่าตัดเล็ก 30 ห้องตรวจ OPD 155
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ อานันท์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์

โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
(Urology Center-Yanhee Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• โรงพยาบาลยันฮี รับรางวัล Hospital 

Quality Award 2014
• “Top 10 People’s Choice Awards 

Thailand 2016 Voted by Chinese 
Tourists” ประเภท Medical & 
Wellness  

• รพ.ยันฮี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ 
รางวัลจาก Allergan Thailand ให้เป็น 
รพ.ความงามชั้นน�า ในด้านการฉีด 
Botox และ Fillers

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย 90 
แขวงบางจาก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700
เบอร์โทร. : +66 2879 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yanhee.net, 
ysealim@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.yanhee.net
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101001847
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่มีผู้ช�านาญในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยปัจจุบัน
ทางโรงพยาบาลมีกลุ่มยาที่มีประสิทธิภาพในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งยาตัวนี้จะช่วย 
ในการขยายหลอดเลือด ท�าให้การไหลเวียนเลือดบริเวณอวัยวะเพศมีมากขึ้น
ซึ่งการจ่ายยาชนิดนี้จะอยู่ภายใต้แพทย์เฉพาะทาง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 263 จ�านวนห้องพัก 263 จ�านวนห้อง 73
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์นรฤทธิ์ ล้วนจ�าเริญ

โรงพยาบาลเวชธานี ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ
(Vejthani Q Life)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การรักษาด้วยการใช้คลื่นกระแทก เพื่อช่วย
กระตุ้นกระบวนการซ่อมแซม และเสริมสร้าง
หลอดเลือดใหม่ ให้บริเวณอวัยวะเพศดีขึ้น 
ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาที่สามารถใช้งานได้
ผล และการใช้กระบอกสุญญากาศ เพื่อ
กระตุ้นแรงดันในการไหลเวียนของหลอด
เลือดแดง เรียกได้ว่ามีหลายวิธี ในการรักษา
ให้ผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• PRIME MINISTER’S EXPORT 

AWARD 2017 – BEST SERVICE 
ENTERPRISE

• ISO 50001:2011 ENERGY 
MANAGEMENT SYSTEM (EMS) 
2014-2017

• 2015 : GMP (Good Manufacturing 
Practice) Standards Codex 
Alimentarius Commission, 
Recommended International Code 
Of Practice General Principles Of 
Food Hygiene, Cac/Rcp1-1969, 
Rev.4 (2003).

• 2015 : HACCP (Hazard Analysis 
And Critical Control Point) 
Standards Codex Alimentarius 
Commission Hazard Analysis And 
Critical Control Point (Haccp) 
System And Guidelines For Its 
Application, Cac/ Rcp 1-1969, 
Rev.4 (2003)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1 ซอย 111 ถนนลาดพร้าว 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
เบอร์โทร. : +66 2734 0000, 
+668 5223 8888
แฟกซ์ : +66 2734 0044
อีเมล : service@vejthani.com, 
ind@vejthani.com
เว็บไซต์ : www.vejthani.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ พร้อมบริการให้ค�าปรึกษา ตรวจ
วินิจฉัย และดูแลรักษาทุกเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับสุขภาพเพศชายอย่างครอบคลุม ตั้งแต ่
โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน สมอง กระดูกและข้อ ต่อมลูกหมาก และสมรรถภาพทางเพศ 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชาย อันจะส่งผลให้ผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไปมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีความสุข
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 580
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

ศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
(Men’s Center-Bamrungrad Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ค�าปรึกษา ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาสุขภาพเพศชายอย่างครอบคลุม 
จัดเตรียมโปรแกรมชะลอวัย ฟิตเนส และ 
การควบคุมน�้าหนัก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 โรงพยาบาล
บ�ารุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2011 2364, 
+66 2011 2368 
แฟกซ์ : +66 2011 2161
อีเมล : info@bumrungrad.com
เว็บไซต์ : www.bumrungrad.com/th/
men-health-center-bangkok-thailand
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ฮีคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101012660
เกี่ยวกับ : ศูนย์ศัลยกรรมส�าหรับท่านชาย ที่พัฒนากระบวนการรักษาและเทคนิคขั้นตอน
ต่าง ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสเพื่อท่านชายโดยเฉพาะ มีการพัฒนาคุณภาพ 
การรักษาและบริการอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้บริการมากว่า 20 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 4 จ�านวนห้อง 2
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ชยุตม์ ฝูงทองเจริญ

ฮีคลินิก
(HE Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
HE Clinic for Men ผู้เชี่ยวชาญ 
ในการรักษาความงามส�าหรับผู้ชาย ได้แก่ 
คลินิกวัยทองผู้ชาย ภาวะหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ ภาวะหลั่งเร็ว การให้ฮอร์ โมน
ทดแทน เวชศาสตร์ความงาม 
และการชะลอวัย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น2 อาคารฟิฟตี้ฟิฟ ทองหล่อ 
ซอย 2 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2381 5155
แฟกซ์ : -
อีเมล : manassanan@heclinics.com
เว็บไซต์ : www.heclinics.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ของขวัญคลินิกเวชกรรม สาขาทองหล่อ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101022058
เกี่ยวกับ : คลินิกความงาม มาตรฐานระดับ World Class ปลอดภัย ได้ผลลัพธ์ชัดเจน 
ให้บริการด้วยทีมแพทย์และทีมงานผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อการดูแลสุขภาพผิวอย่างสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงของขวัญ วินธุพันธ์

ของขวัญคลินิก
(Khongkwan clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การดูแลรูปร่างด้วย Vaser, การเสริม
หน้าอกโดยเซลล์จากไขมันตนเอง, 
การร้อยไหมเพื่อยกกระชับผิวหน้าและ 
แก้ปัญหาริ้วรอย, การฟ้ืนฟูเซลล์ ด้วย 
Cell Therapy

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 108/1-2 ซอยสุขุมวิท 49 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2712 9256,  
+66 9 1120 2115
แฟกซ์ : -
อีเมล : kkclinic.marketing@gmail.com
เว็บไซต์ : www.khongkwanclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แททออฟคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101018459
เกี่ยวกับ : คลินิกล�้าสมัย เรียบง่าย สไตล์ โมเดิร์น กับบริการที่ ใส่ ใจทุกรายละเอียดของลูกค้า 
ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือทันสมัยที่สุดอย่าง “PICOWAY” นวัตกรรมใหม่
ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการลบรอยสัก และขจัดรอยด�าต่าง ๆ ท�าให้การรักษา 
มีประสิทธิภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์

ดร.แททออฟ
(Dr.TATTOF Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
สุดยอดเครื่องมือ PICOWAY ที่สุดของ 
การลบรอยสัก เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด 
จากประเทศสหรัฐอเมริกาในการลบรอยสัก 
และขจัดรอยด�าต่าง ๆ เช่น กระ ปานด�า

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร. : +66 2632 0079, 
+66 9 0546 2424
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.drtattof.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ดิณุศาคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101085252
เกี่ยวกับ : บิวตี้ แอนด์ แฟชั่นคลินิก ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการที่เหนือระดับ ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยี 
“การร้อยไหมทองค�า” เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะดูแลผิวคุณให้สวยสุขภาพดี 
จากภายในสู่ภายนอก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงชนกพร สุรชาติก�าธรกุล

ดีเอ็นเอ คลินิก สาขาสยาม ซอย 5
(DNA Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์ผิวพรรณเเละความงาม ผู้น�าด้าน
เทคนิคการยกกระชับผิวหน้า เพื่อตอบโจทย์ 
ความสวยงามที่ลงตัว ด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐาน 
ระดับสากล พร้อมบริการที่เหนือระดับ 
บรรยากาศส่วนตัว ภายใต้การดูแลจาก 
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง  
(Diplomate Thai of Dermatology) ที่
พร้อมดูแล ให้ความใส่ ใจทุกรายละเอียด 
เพื่อคืนคุณค่าแห่งความงามที่คุณประทับใจ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : BTS สยามทางออก 4 เลขที่ 
392/29-30 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2658 4491
แฟกซ์ : -
อีเมล : dnaclinic@hotmail.com
เว็บไซต์ : dnaskinclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ดีไอไอ คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101022857
เกี่ยวกับ : สปาบรรยากาศโมเดิร์น บริการท�าทรีตเมนต์หลากหลายรูปแบบ เช่น 
“Empress of the Sea” การท�าทรีตเมนต์ โดยใช้แชมเปญ “Andaman La Lunar”  
ทรีตเมนต์ส�าหรับว่าที่เจ้าสาวโดยใช้กระดูกอ่อนปลาฉลาม “Ayurveda Black Marine” 
การใช้หยกด�า ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ฯลฯ ที่ช่วยแก้ปัญหาผิวพรรณและใบหน้าอย่างตรงจุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต

ดีไอไอ เวลเนส เมด สปา
(Dii wellness Med Spa)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• Empress of the Sea ราชินีแห่ง 

ท้องทะเล เน้นสร้างความงามที่ย้อนวัย
ด้วยการผลักวิตามินเข้าสู่ผิว ไฮไลต์ 
อยู่ที่การใช้แชมเปญราดตัว 

• Andaman La Lunar เหมาะส�าหรับ 
ว่าที่เจ้าสาวที่อยากให้ผิวสวยในวัน
ส�าคัญ ความพิเศษของคอร์สนี้คือ 
ใช้กระดูกอ่อนปลาฉลามมาช่วยลด 
อาการแดง 

• Ayurveda Black Marine ใช้หยกด�า 
มาช่วยปรับสมดุลร่างกาย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารเซ็นทรัลเอ็มบัสซี ชั้น 4 
เลขที่ 1031 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2160 5850-1 
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@dii-divana.com
เว็บไซต์ : www.dii-divana.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เดอมาสเตอร์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101017555
เกี่ยวกับ : ศูนย์ศัลยกรรมภายใต้แนวคิด “ศัลยกรรมเสริมความงามเป็นมากกว่า 
ผลงานศิลปะ” ให้บริการศัลยกรรมโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความพิถีพิถัน สร้างสรรค์
งานศิลปะที่ดีที่สุด เพื่อความสวยงามและความมั่นใจของผู้ ใช้บริการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงอรนลิน โลจนะโกสินทร์

เดอมาสเตอร์
(Dermaster Wellness & Aesthetic Institute)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การฉีด PRP (Platelet-Rich Plasma) 
เทอร์มาจ (Thermage) การยกกระชับ
ใบหน้า (Face Lifts) การแก้ไขจุดบกพร่อง
เฉพาะส่วน (Specific Area Correction) 
อัลเทอรา (Ulthera) เลเซอร์ทรีตเมนต์เพื่อ
ก�าจัดขน เทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด CoolGlide 
Vantage เพื่อให้ได้ท่านได้รับผลลัพธ์

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 342 ซอยสุขุมวิท 63  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2714 4471
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@dermaster-thailand.com
เว็บไซต์ : www.dermaster-thailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101018454
เกี่ยวกับ : คลินิกของทีมแพทย์รุ่นใหม่ที่ ได้รับการศึกษาจากสถาบันชั้นน�าทั้งในและ 
ต่างประเทศ มากด้วยประสบการณ์ มีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด 
ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ให้การบริการอย่างใส่ ใจเหมือนคนในครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์กฤษธิพร  เพ็งสุข

นิรันดาคลินิก
(Nirunda Aesthetic Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารดิเอ็มโพริ โอเพลส ชั้น 3 
อาคาร C เลขที่ 93/336 ถนนสุขุมวิท 
ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2160 4191 / ภาษาญี่ปุ่ น 
+66 8 9626 1965
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@nirundaclinic.com, 
nirundanirunda@hotmail.com
เว็บไซต์ : nirundaclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ฟิฟตี้ฟิฟท์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101027555
เกี่ยวกับ : คลินิกเวชกรรมและลดกระชับสัดส่วน ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง โดยใช้เครื่องมือ
และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ ใช้
บริการด้วยการดูแลรักษาที่เหมาะกับสภาพผิวโดยไม่ต้องผ่าตัด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงสุรัติ อัศวานุชิต

ฟิฟตี้ฟิฟท์ เลเซอร์ คลินิก จ�ากัด
(55th Laser Clinic)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 
เลขที่ 191 ห้อง 318 - 319 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500
เบอร์โทร. : +66 2231 3394 , 
+66 9 2273 8067 
แฟกซ์ : +66 2231 3394
อีเมล : 55thclinic@gmail.com
เว็บไซต์ : www.55laser.com

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
Ulthera ช่วยปรับรูปหน้า ช่วยยกกระชับ 
ยกคิ้ว จัดกรอบหน้า สลายไขมันด้วยความ
เย็น Venus Freeze ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ส�าหรับการรักษา ยกกระชับผิว 
ลดเซลลูไลต์ ลดเลือนริ้วรอย ลดรอบเอว 
Exilis (BTL Exilis Elite tm) 
เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• รางวัล Ulthera Single Clinic 2016 

“ The Top Legendary Performance 
Awards “ 

• MERZ Aesthetics: Ulthera; The Top 
Legendary Performance Awards 

• Candela: The Best Popular 
Awards; Gentle Yag Laser 

• Allergan: Award of Appreciation; 
Valued customer 

• Valeant Thailand: The Top 
Business Partnering for Fraxel 
customer excellence
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : มาสเตอร์คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101002559
เกี่ยวกับ : คลินิกดูแลผิวพรรณใจกลางสยามสแควร์ ให้บริการปรึกษาด้านศัลยกรรม 
ความงามและผิวพรรณครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัย 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่ ได้มาตรฐานเพื่อการรักษาอย่างตรงจุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส)

มาสเตอร์พีซคลินิก
(Masterpiece Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านศัลยกรรมความงาม ผิวพรรณ 
ครบวงจร อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์  
ที่ ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย 
รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ ได้มาตรฐาน 
จากองค์การอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 115/10 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทร. : +66 2105 4370, 
+66 6 1194 4542 (For English Enquiry)
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@masterpiececlinic.com 
(For Information) 
Masterpiece.inter@gmail.com 
(For English Enquiry)
เว็บไซต์ : www.masterpiececlinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : มิราวูคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101014757
เกี่ยวกับ : คลินิกที่คอยต้อนรับและให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง บริหารงานโดย 
ทีมศัลยแพทย์และแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลรักษา 
ความงามทุกด้าน ตลอดจนยาที่ ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นใจ
ด้านสุขภาพผิวพรรณ และสัดส่วนเรือนร่างในทุกอิริยาบถ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Ms. Darya Tsaruk

มิราวูคลินิก
(Miravue Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เครื่อง New Vaser 2.2 ที่สามารถ 
“ดูดไขมัน” ออกได้ ไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมัน
หน้าท้อง ดูดไขมันต้นขา หรือดูดไขมัน 
ทุกส่วนของร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
“Botulinum Toxin” หรือ การฉีดหน้าผาก
ด้วยไขมัน การเติมร่องลึกด้วยไขมันซึ่ง
ก�าลังเป็นที่นิยม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ์ ชั้น 1 
ห้อง 2/27-28 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2712 0770 
แฟกซ์ : +66 2712 0070
อีเมล : miravueclinic@gmail.com
เว็บไซต์ : www.miravueclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกความงามแถวหน้าของเมืองไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี 
ดูแลผู้ ใช้บริการโดยรักษามาตรฐานการดูแลรักษา และการบริการเทียบเท่าระดับสากล 
มาโดยตลอด ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลรักษา 
ที่ปลอดภัยและดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์นายแพทย์สมยศ คุณจักร

ยศการคลินิก
(Yoskarn Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การลดสัดส่วนด้วยคลื่นวิทยุ การดูดไขมัน
ด้วยวิธีที่เรียกว่า VaserLipoSelection

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 53-55 ถนนราชด�าริ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 9 4558 9575, 
+66 2253 8901
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@yoskarn.com
เว็บไซต์ : 
www.laser-surgery-bangkok.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : รมย์รวินท์คลินิกเวชกรรม สาขานางลิ้นจี่
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101000459
เกี่ยวกับ : คลินิกความงามที่มีประสบการณ์กว่า 14 ปี ให้บริการด้วยเครื่องมือทันสมัยจาก
ต่างประเทศ และเทคนิคการดูแลผิวพรรณที่เหมาะกับสภาพผิวของคนเอเชีย ด้วยเวชภัณฑ์
ควบคู่ ไปกับเวชส�าอางอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ผู้ ใช้บริการให้ความไว้วางใจ 
มาอย่างยาวนาน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงฐานิสร ธรรมลิขิตกุล

รมย์รวินท์
(ROMRAWIN)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีที่ผ่านการรองรับจาก อ.ย. 
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เราได้มีการปรับ
การใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ให้เข้ากับ
สภาพผิวและการดูแลผิวของคนเอเชีย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
รมย์รวินท์คลินิก คว้า 2 รางวัลในงาน OK! 
Beauty Choice 2017 ได้แก่ The Best 
Beauty Clinic Lifting Treatment 
ยกกระชับผิวหน้า และ Beauty Spotlight 
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวที่เพิ่มความชุ่มชื้น 
(Romrawin Hokkadio Moisture 
Cream)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 321/36 ซอยนางลิ้นจี่ 7 ถนนนางลิ้นจี่ 
แยกช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร. : +66 8 0153 9000 
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@romrawin.com
เว็บไซต์ : www.romrawin.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ราชเทวีคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101010557
เกี่ยวกับ : คลินิกเวชกรรมที่ ให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังโดยเฉพาะ ด้วย
เวชภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง และยังคงพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เทียบ
เท่ามาตรฐานสากล มั่นใจในคุณภาพได้ โดยการรับประกันมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 17025/2005 มีสาขามากมายทั่วประเทศ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พิชิต  สุวรรณประกร

ราชเทวีคลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์
(Rcskin)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ใช้เทคโนโลยี Doublo-S HIFU 
ประสิทธิภาพสูง จากเกาหลี เพื่อการ 
ยกกระชับ ปรับรูปหน้า ลดความหย่อนคล้อย 
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนัง 
โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟ้ืน เห็น 
ความเปลี่ยนแปลงทันทีหลังการรักษา และ 
Aura Lift เป็นเทคโนโลยีของ Fractional 
Q-Switche

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Best Cleanser For Girls Who Wear 
Make-up

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 888/49 ด้านหลังอาคาร 
มหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2251 5588 ต่อ 5152, 
5153, +66 2254 0314-5, +66 2252 9251, 
+66 2251 3427, +66 2251 3495
แฟกซ์ : -
อีเมล : ploenchit@rcskinclinic.com
เว็บไซต์ : 
www.rcskinclinic.com/en/contact.aspx
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10202000159
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ ให้บริการรักษาด้านผิวหนังโดยตรง 
ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 
15 ปี ให้บริการดูแลรักษาด้านผิวหนัง ความงาม และศัลยกรรมครบวงจร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ประยูร เจนตระกูลโรจน์

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก
(Asoke Skin Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
โรงพยาบาลผิวหนังอโศก เป็นโรงพยาบาล
ผิวหนังแห่งแรกในประเทศไทยที่ ให้บริการ
รักษาด้านผิวหนังโดยตรงอย่างครบวงจร 
พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ 
อันทันสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง เพราะเราตระหนักดีว่า 
การให้บริการรักษาด้านผิวหนังนั้นเป็น
วิชาชีพเฉพาะทางแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะ
ของแพทย์ที่มีความช�านาญเฉพาะโรค 
(Specialists)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 18 ถนนอโศก - ดินแดง 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2246 5111, 
+66 9 1772 6298
แฟกซ์ : -
อีเมล : cs@skinhospital.co.th
เว็บไซต์ : www.skinhospital.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : สยามเลเซอร์คลินิกเวชกรรม สาขาทองหล่อ
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101011661
เกี่ยวกับ : สถานพยาบาลความงามครบวงจร ที่ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
มาตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ด้วยความช�านาญจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิว
พรรณและศัลยกรรมตกแต่ง กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่คัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย “เพราะเราจริงใจเลือกสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุด...เพื่อคุณ”
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ

สยาม เลเซอร์ คลีนิก (เอสแอลซี)
(SLC Siam Laser Clinic)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 916/3-4 ถนนสุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอร์โทร. : +66 2381 0383
แฟกซ์ : -
อีเมล : inboxslc@gmail.com
เว็บไซต์ : www.slcclinic.com

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีการใช้เทคโนโลยี LOW-Level Laser 
Therapy (LLLT) ร่วมกับ การบ�าบัดด้วย
แสง Light Emitting Diode (LEDs) เป็น
เทคโนโลยีที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย องค์การอาหารและยา 
ทั้งในประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• 2012 - 2016 : Awarded in No.1 who 

use Ulthera Transducer has most 
cases for Ulthera in Thailand 
evaluated by number of Ulthera 
Transducer bought from Ulthera’s 
distributor 

• 2014 : Awarded No1. of Allergan 
HA Fillers most Valued Customer 
(2014)
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอเพ็กซ์เพลินจิตสหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110004459
เกี่ยวกับ : คลินิกกระชับรูปร่างและการปลูกผม ที่ ให้บริการมากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนอง 
ทุกความต้องการที่จะท�าให้คุณดูดี ด้วยนวัตกรรมล่าสุดระดับโลก และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
จากภายใน เพื่อความสวยที่ยั่งยืน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ

เอเพ็กซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้ 
(Apex Profound Beauty)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้น�านวัตกรรมความงาม ผิวพรรณ 
การดูแลเรือนร่าง สัดส่วน และการปลูกผม 
ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับ 1 ใน 
การรักษาด้วยเครื่องมือระดับโลก อาทิ 
Ulthera, Thermage, Zeltiq 
(CoolSculpting) จากการจัดล�าดับทั่วโลก

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
THE 2018 PATIENT SERVICE 
AWARD FROM WHATCLINIC

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ซอยวัดโพธิ์ทอง แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 
(50 เมตรจากสถานีเพลินจิต)
เบอร์โทร. : +66 2254 0239, 
+66 8 5000 0855, +66 8 0500 0123
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
customercare@apexprofoundbeauty.com
เว็บไซต์ : 
www.apexprofoundbeauty.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอสคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101021756
เกี่ยวกับ : คลินิกความงามที่มีนวัตกรรมเผยผิวใสด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งบริการหลากหลาย เช่น ทรีตเมนต์บ�ารุงผิว การท�าเลเซอร์ ฯลฯ 
เพื่อตอบโจทย์ความงามในแบบฉบับของคุณ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง Treatment 6
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงพักตร์พิ ไล  ทวีสิน

เอส เมดิคัล คลินิก
(S medicalclinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ ชั้น 3 เลขที่ 193/12 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2264 0999
แฟกซ์ : +66 2264 1001
อีเมล : info@smedicalclinic.com
เว็บไซต์ : www.smedicalclinic.com



Aesthetic & Dermatology Centers
ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม

Aesthetic & Dermatology Centers
ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม

426 | Digital Directory Digital Directory | 427

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังไอสกาย
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102002155
เกี่ยวกับ : ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
ให้ค�าปรึกษา การดูแลรักษา ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพผิวที่ ได้มาตรฐานในระดับสากล 
ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง เครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ ได้มาตรฐาน 
และเวชภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : 
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา

ไอสกาย คลีนิก
(Innovative SKin & laser surgerY (iSKY) Center))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านโรคผิวหนัง เครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ ได้
มาตรฐาน และเวชภัณฑ์ที่เหมาะกับ
สภาพผิวของแต่ละบุคคล

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารเพรสิเด้นท์เพลส ชั้น G 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2656 0208
แฟกซ์ : -
อีเมล : isky_center@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.iskycenter.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201004159
เกี่ยวกับ : BDMS Wellness Clinic ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อตรวจสภาพ
ร่างกายทุกด้านโดยละเอียดจนถึงระดับพันธุกรรมและโมเลกุล โดยการศึกษาร่างกาย 
อย่างถี่ถ้วนนี้ ท�าให้สามารถคาดการณ์สุขภาพในอนาคต และวางแนวทางป้องกันตลอดจน
ปรับปรุงสมรรถนะทั้งกายและใจได้ พร้อมด้วยการเอาใจใส่ ในรายละเอียดต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 3 จ�านวนห้องผ่าตัด 1
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุณ

บางกอก ดุสิต เมดิคอล เซอร์วิส
(Bangkok Dusit Medical Services (BDMS))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
โปรแกรมการตรวจเช็กสุขภาพพิเศษเฉพาะ
บุคคล ที่บูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
ร่วมกับการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ 
ทันสมัย โดยผสมศาสตร์การดูแลสุขภาพ
และตรวจหาความบกพร่องที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการต้าน 
อนุมูลอิสระ การขจัดความเครียด การเลือก
รับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย 
อย่างถูกวิธี ให้เหมาะสมกับช่วงวัย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2826 9999
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bdmswellness.com
เว็บไซต์ : www.bdmswellness.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์  มีศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาโรค
และบริการให้ค�าแนะน�า เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
สถานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว การต้อนรับ ที่อบอุ่นพร้อมด้วยส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกครบครัน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุณ

เมดเอเชีย เฮลท์แคร์ คอมเพล็กซ์
(MedAsia Healthcare Complex)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 571 อาร์ เอส ยู ทาวเวอร์ 
ชั้น 1, 2, 11, 12 ซอยสุขุมวิท 31  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอร์โทร. : +66 2610 0300
แฟกซ์ : +66 2259 7787
อีเมล : info@rsuhealth.com
เว็บไซต์ : 
www.rsuhealth.com/en/home.php
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : เมดเอเชีย เฮลท์แคร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ขั้นสูง ให้ความสะดวก 
แก่ผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ โดยการดูแลและให้ความส�าคัญกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ
ตลอดระยะเวลาการรักษา ซึ่งรวมถึงแนวทางในการให้ค�าปรึกษาส่วนบุคคลช่วยผู้ป่วย 
นอกจากนี้ยังให้บริการที่พักและบริการขนส่งที่เชื่อมโยงทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกสบาย 
และการเข้าถึงผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ดร. อาจอง ชุมสาย

เมดเอชีย เฮลท์แคร์ คอมเพล็กซ์
(MedAsia Healthcare Complex)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การฝังเข็มและการรักษาทางเลือกแบบจีน

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2 255 2488
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.medasiahealthcare.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โนวาวิด้าคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101033060
เกี่ยวกับ : ศูนย์ความงามและสุขภาพแบบองค์รวม บริการให้ค�าปรึกษาและดูแลสุขภาพผิว
แบบครบวงจร เช่น การลบเลือนริ้วรอย เวชศาสตร์ชะลอวัย การบ�าบัดด้วยเซลล์ โดยประเมิน
สุขภาพก่อนเลือกวิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณดูอ่อนกว่าวัยดังใจต้องการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : คุณอนันต์ ทวีแสงศิริ

ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า
(Novavida Integrative Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. โนวาวิด้าเป็นศูนย์การแพทย์บูรณาการ 

ด้านชะลอวัยระดับเลิศแห่งแรกและ 
แห่งเดียว ในเมืองไทยที่ ใช้ 
นวัตกรรมอิตาลี 

2. โนวาวิด้าด�าเนินการร่วมกับห้องปฏิบัติ
การมาตรฐาน ในระดับคลีนรูม

3. โนวาวิด้าเป็นศูนย์การแพทย์ 
ด้านชะลอวัยและเซลล์บ�าบัด ที่มีแพกเกจ
พรีเมียมร่วมกับโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ชั้น 3 
ห้อง 303A-306A 28/2 ซอยโรงเรียน
คลองล�าเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร. : +66 2019 4221
แฟกซ์ : +66 2019 4221
อีเมล : vp@novavida.co.th
เว็บไซต์ : www.novavida.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์ ในเครือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” ให้บริการตรวจรักษาโรคและให ้
ค�าแนะน�าการรักษาสุขภาพเฉพาะทาง เช่น ศูนย์จักษุ ศูนย์ทันตกรรม และ ศูนย์ความงาม 
“ภิมณ์ธารา เอสเตติก้า” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือการแพทย์อันทันสมัย 
ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์
(RSU Healthcare)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์เมดิคอล ศูนย์จักษุ  ศูนย์สายตา 
ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ภิมณ์ธาราเอสเตติก้า

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 571 อาร์ เอส ยู ทาวเวอร์ 
ชั้น 1,2,11,12 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2 610 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@rsuhealth.com
เว็บไซต์ : www.rsuhealth.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอเพ็กซ์เพลินจิตสหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110004459
เกี่ยวกับ : คลินิกกระชับรูปร่างและการปลูกผม ที่ ให้บริการมากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนอง 
ทุกความต้องการที่จะท�าให้คุณดูดี ด้วยนวัตกรรมล่าสุดระดับโลก และการฟ้ืนฟูสุขภาพจาก
ภายใน เพื่อความสวยที่ยั่งยืน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 50
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์รัฐภรณ์ อึ้งภากรณ์

เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
(Apex Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ห้องผ่าตัดระดับ 10K มาตรฐาน 
โรงพยาบาลชั้นน�า / ประสบการณ์ 
ยกกระชับหน้าด้วย Ulthera / Thermage 
จ�านวนเคสสูงสุดในโลก /ลดไขมันด้วย 
ความเย็น Coolsculpting จ�านวนเครื่อง
มากที่สุดในเอเชีย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 82 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2254 0239, 
+668 5000 0855, +668 0500 0123, 
+66 2258 4353 (ส�านักงานใหญ่) 
แฟกซ์ : -
อีเมล : customercare@ 
apexprofoundbeauty.com
เว็บไซต์ : 
www.apexprofoundbeauty.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : แผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และกายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริการดูแล
รักษา เพื่อฟ้ืนฟูอาการป่วยที่เกิดจากโรค หรือความผิดปกติของระบบประสาท กล้ามเนื้อ 
และกระดูก เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ท�าให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เป็นอย่างดี 
ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีประสบการณ ์
การท�างานสูง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า :  พญ. กวิณัฐ ดาราบถ  พญ. ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
   นพ. ภัทรพล ยศเนืองนิตย์ พญ. นวพร มีจันทร์
   พญ. นันทวัน คูนลินทิพย์  ดร.พญ. ประเนตรทิพย์ รินแก้วกาญจน์

แผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และกายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
(Rehabilitation & Physical Therapy)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม 
กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร. : +66 2022 0700
แฟกซ์ : +66 2686 2778
อีเมล : info@bnh.co.th
เว็บไซต์ : www.bnhhospital.com/ 
medical-service/ 
rehabilitation-physical-therapy/
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูก
และกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับศัลยกรรมกระดูก ผู้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์ จะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า :  นพ. สุทร บวรรัตนเวช  นพ. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
   นพ. ปรเมษฐ์ เจริญธนากร นพ. วัลลภ ส�าราญเวทย์

ศูนย์กระดูก ข้อ และการแพทย์กีฬา โรงพยาบาลกรุงเทพ
(Sport and Orthopedic Center Bangkok Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร. : +66 2310 3000
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bdms.co.th
เว็บไซต์ : www.bdms.co.th/bangkok- 
hospital-sports-and-orthopedic-center
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์กระดูก ข้อ และการแพทย์กีฬา โรงพยาบาลสมิติเวช ประกอบไปด้วย 
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากประสบการณ์ นักกายภาพบ�าบัดและเวชศาสตร์ 
การกีฬา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย นอกจากนี้ยังพร้อม
ด้วยอุปกรณ์การแพทย์อันทันสมัยที่จะช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย กระดูก และข้อ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า :  นพ. วิเชียร จิระบุญศรี  รศ.นพ. ชาติชาย ภูกาญจนมรกต
   นพ. ภัทรภณ อติเมธิน

ศูนย์กระดูก ข้อ และการแพทย์กีฬา โรงพยาบาลสมิติเวช 
(Sports & Orthopedic Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• เครื่อง Isokinetic ส�าหรับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางร่างกาย
• การทดสอบระบบการทรงตัว (Balance 

system) เพื่อประเมินความสม�่าเสมอ 
ในการควบคุมกล้ามเนื้อ

• ห้องฟ้ืนฟูการผ่าตัดแบบแผลเปิดเล็ก 
จ�านวน 1 ห้อง

• ระบบการทรงตัวหรือความสมดุล 
(Balance system)

• การทดสอบด้วย VO2max

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 1 133 สุขุมวิท 49 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2022 2494-6
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com/
sports-orthopedic
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ บริการอย่างครบวงจร 
ส�าหรับการประเมิน การป้องกันและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ท่านที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกาย 
เสื่อมสมรรถภาพการท�างาน ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วย 
กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
(Physical Therapy & Rehabilitation Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20 โรงพยาบาล
บ�ารุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2011 3093, 
+66 2011 3073, +66 2011 3074
แฟกซ์ : +66 2011 3075
อีเมล : info@bumrungrad.com
เว็บไซต์ : www.bumrungrad.com/en/
rehabilitation-physical-therapy- 
center-bangkok-thailand
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกก�าลังกายกรุงเทพ (Bangkok Academy of 
Sports and Exercise Medicine) หรือ BASEM คือหนึ่งในบริการทางการแพทย์ที่ 
โรงพยาบาลกรุงเทพทุ่มทุน เพื่อสร้างสถาบันด้านเวชศาสตร์การกีฬาและออกก�าลังกาย 
ที่ครบครัน และต้องการยกระดับให้เป็นผู้น�าด้านการรักษาอาการบาดเจ็บและวิเคราะห์ 
ผู้ที่มีปัญหาด้านการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า :  นพ. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์  นพ. พรเทพ ม้ามณี
   นพ. พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์ นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์
   ศ.พญ. อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกก�าลังกายกรุงเทพ
(Bangkok Academy of Sports and Exercise Medicine)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• เทคโนโลยีรักษาโรคข้อ ด้วยการผ่าตัด

ส่องกล้อง และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
• FIFA 11+ โปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บ

ส�าหรับนักฟุตบอล

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ประกาศนียบัตรความเป็นศูนย์เพื่อ 
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า หรือ 
FIFA Medical Centre of Excellence 
จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า 
(FIFA) มายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +66 2310 3979, 
+66 2310 3980 หรือ โทร.1719
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@bangkokhospital.com
เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com/
index.php/th/center-of-excellence/
bone/basem
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : กรุงเทพเมดิคอลคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 73101001558
เกี่ยวกับ : บริษัทจัดเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประสบความส�าเร็จ 
ในการจัดเก็บเนื้อเยื่อจากสายสะดือ ไขมัน และเลือดในสายสะดือได้เป็นแห่งแรก งานวิจัยของ
บริษัทมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาเวชภัณฑ์และการแพทย์ส�าหรับครอบครัวในอนาคต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

กรุงเทพสเต็มเซลล์
(Bangkok Stem Cell)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ISO, the International Society for 
Cellular Therapy and the National 
Environmental Balancing Bureau.

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 28/9 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เบอร์โทร. : +66 2482 2992
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.bangkokstemcell.org
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : บริษัทที่ ให้บริการจัดเก็บ คัดแยก เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากกระแสเลือดและไขมัน 
ตลอดจนให้ค�าปรึกษาการใช้สเต็มเซลล์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ไครโอ สเต็มเซลล์ ประเทศไทย
(Cryo Stem Cell (Thailand))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
TRANSPLANTATION OF 
MESENCHYMAL CELL MSC, 
TRANSPLANTATION OF NK CELLS 
TO FIGHT CANCER

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทร. : +66 2480-4105, 
+66 2320 1032
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
henry.cryostemcellthai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cryostemcellthai.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์เซลล์บ�าบัดและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและ
เวชศาสตร์ชะลอวัย มีสาขาในกรุงเทพมหานคร และ จ. เชียงใหม่ ให้การรักษาโดยใช้เซลล์ต้น
ก�าเนิดเพื่อป้องกัน รักษา และลดความเส่ียงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน 
โรคข้อเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ไทย รีเกน
(Thai Regen)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาโดยใช้เซลล์ต้นก�าเนิดเพื่อป้องกัน 
รักษา และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 120/126 ถนนราชปรารภ 
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400
เบอร์โทร. : +66 2208 0022
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@thairegen.com
เว็บไซต์ : www.thairegen.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ที เอส แอล สหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10110001858
เกี่ยวกับ : บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย
ที่ ให้บริการเก็บแช่แข็งเซลล์ต้นก�าเนิด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีของ
กิจการธนาคารเซลล์ต้นก�าเนิดในประเทศไทย ด้วยระบบด้านห้องปฏิบัติการและการให้บริการ
แก่ผู้ที่ประสงค์จะฝากเก็บทั้งเซลล์ต้นก�าเนิดจากรกและของผู้ ใหญ่ที่ ได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ไทย สเตมไลฟ์
(THAI StemLife)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• ISO 15189 : 2007
• URS ISO 9001 : 2008
• URS ISO 27001 : 2005
• ASIA PACIFIC CORD BLOOD 

BANK CONSOTIUM
• National Innovation Agency Award

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 566/3 ซอยรามค�าแหง 39 
ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร. : +668 1340 7676
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.thaistemlife.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0105549022213
เกี่ยวกับ : บริษัทด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดของคนไทย ให้บริการเพาะเลี้ยง
เซลล์ต้นก�าเนิดตามมาตรฐานสากล อยู่ ในเครือ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ�ากัด กลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ชั้นน�าที่ดูแลสุขภาพคนไทยมาตลอด 47 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ดร. ศุภเดช โรจโพศาล

บริษัท สเต็มเซลล์ฟอร์ไลฟ์ จ�ากัด
(SCL)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก�าเนิดตาม 
มาตรฐานสากล

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
GMP or Good Manufacturing 
Practice, AABB (American 
Association of Blood Banks), 
FACT-JACIE (International Standards 
for Cellular Therapy Product 
Collection, Processing, and 
Administration), ISBT 128 Standard 
Technical Specification, ISCT 
(International Society for Cellular 
Therapy)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 55/2 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี 
ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทร. : +668 5227 7909 
แฟกซ์ : -
อีเมล : mr.ake018@gmail.com
เว็บไซต์ : www.stemcellforlife.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101008758
เกี่ยวกับ : คลินิกให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเวชศาสตร์ 
ชะลอวัย โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ดูแลรักษาด้วยอุปกรณ์ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี 
มีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ ใช้การรักษาในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการบ�าบัดด้วยเซลล์และการขจัดสารพิษ
อย่างครบวงจร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงศรีจรรยา พยัคฆวรรณ

บริโอ้ คลีนิก
(BRIO CLINIC BANGKOK)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การบ�าบัดเซลล์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่าง 
ครบวงจรเช่น การล้างพิษทางหลอดเลือด 
(คีเลชั่น – Chelation) การล้างพิษโดยการ
สวนล้างล�าไส้ (ColonHydro Therapy) 
การให้สารอาหารทางหลอดเลือด 
(IV Infusion) รวมทั้งการตรวจภูมิแพ้
อาหารอันก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่าง ๆ  
ซึ่งจเป็น การปรับเรื่องการให้ Nutrition 
Supplement เพื่อเสริมสร้างการรักษาและ
สร้างภูมิต้านทาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 
ปลอดจากโรค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอร์โทร. : +66 2656 1904 ถึง 10
แฟกซ์ : -
อีเมล : Info@brio-clinic.com
เว็บไซต์ : brio-clinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บางกอกเฮลท์พลัส คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101017156
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์ครบวงจรมาตรฐานระดับสากล ผู้น�าด้านการดูแลและฟ้ืนฟู
สุขภาพด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยทีมแพทย์มากประสบการณ์ พร้อมบุคลากรมืออาชีพ 
รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย ใส่ ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจวิเคราะห ์
ความเสี่ยง การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย พร้อมการดูแลใส่ ใจอย่างใกล้ชิด
เหมือนคนในครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

บางกอก แอนตี้-เอจจิ้ง เซ็นเตอร์ (บีเอเอซี)
(Bangkok Anti-Aging Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของ 
ความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียง 
การรักษาตามอาการ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 3 ซอย ประมวลสุข ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทร. : +66 2277 2893 ถึง 4
แฟกซ์ : +66 2277 2895
อีเมล : baac@bangkok-antiaging.com
เว็บไซต์ : www.bangkok-antiaging.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : พานาซีคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101080852
เกี่ยวกับ : สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เซลล์บ�าบัด และศูนย์การแพทย์ทางเลือก รับรอง
คุณภาพด้วย ISO 9001 : 2008 ดูแลสุขภาพถึงระดับเซลล์ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
การบริการที่เหนือระดับจาก Panacée Grand Hotel Römerbad ช่วยให้ร่างกาย
ได้ผ่อนคลายและฟ้ืนฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 15 จ�านวนห้อง 10
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สมศักดิ์ วรคามิน

พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์
(Panacee Medical Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
“พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ได้ยึดแนวทาง 
ในการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แบบ 
ผสมผสานทั้งการบ�าบัดเซลล์ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การท�าคีเลชัน การล้างพิษ 
การท�าทรีตเมนต์ รวมทั้งการตรวจภูมิแพ้
อาหารอันก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วย
การให้อาหารเสริมและวิตามิน เพื่อเสริม
สร้างการรักษาและสร้างภูมิต้านทานให้แก่
ร่างกาย รวมทั้งได้น�าการรักษาด้วยเซลล์
บ�าบัด ซึ่งเป็นการแพทย์ชั้นสูงจากประเทศ
เยอรมนีมาใช้ เพื่อฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพ 
พร้อมคืนความอ่อนเยาว์ ให้แก่ร่างกาย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2/55-57 ชั้นที่ 3 อาคาร แบงคอก 
เมดิเพล็กซ์ สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2712 0333
แฟกซ์ : +66 2713 6490
อีเมล : info@panacee.com
เว็บไซต์ : www.panacee.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ผู้น�าด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพชั้นน�า ที่มีจัดเก็บและการบ�าบัดด้วยเซลล์
จาก 50 ประเทศทั่วโลก จัดเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดจากไขมัน สายสะดือ เปปไทด์ เอนไซม์ และ
ฮอร์ โมนต่าง ๆ นอกจากบริการเซลล์รักษาเพื่อการแพทย์แล้ว ปัจจุบันทางบริษัทยังมี 
เวชส�าอางต่อต้านริ้วรอยเป็นนวัตกรรมทางเลือกส�าหรับการดูแลสุขภาพผิวอีกอย่างหนึ่ง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Dr. Thein Htut M.D., M.B.B.S.

สต็มเซลล์ 21
(StemCells21)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพชั้นน�า ที่มีจัดเก็บและ 
การบ�าบัดด้วยเซลล์จาก 50 ประเทศทั่วโลก

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 2,7 Ubris Building Aetas 
Bangkok ชอยร่วมฤดี แขวงเพลินจิต 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2650 7709
แฟกซ์ : -
อีเมล : kul@stemcells21.com
เว็บไซต์ : stemcells21.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ผู้น�าด้านการใช้เซลล์คุ้มกันรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้เซลล์ของผู้ป่วยวิเคราะห์ ใน 
ห้องปฏิบัติการ ส�าหรับผู้ป่วยที่มีผลวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะรักษาโดยใช้เซลล์บ�าบัดควบคู่กับ
การรักษาด้วยเลเซอร์ PDT และประเมินผลจากสารก่อมะเร็งในร่างกาย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

อัมมิวน์ เซลล์ 21
(ImmuneCell 21)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ใช้ระบบ Immune ในการรักษาโรคและ
วิเคราะห์ NK Cells เพื่อการท�างาน 
ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : IntelliHealth+ Medical Center, 
ชั้น 2 อาคาร Urbis Building ซอยร่วมฤดี 
แขวงลุมพินี เขตเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 
10330
เบอร์โทร. : +66 2650 7709
แฟกซ์ : -
อีเมล : ihplus21@gmail.com, 
mail@stemcells21.com
เว็บไซต์ : mmunecells21.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม สาขาร่วมฤดี
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101012654
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงสุพจี ศรีเกษ

แอ็บโซลูท เฮลธ์
(Absolute Health : Integrative Medicine)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 53 ชั้น 3 (อาคาร Urbis โรงแรม 
ดิ เอทัส บางกอก) ซอยร่วมฤดี 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 89 204 5333, 
+66 2651 5988
แฟกซ์ : +66 2251 4354
อีเมล : yotchat.ahmkt@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
คณะแพทย์ ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยน 
วิถีชีวิต สารอาหาร, วิตามินและเกลือแร่, 
พืชสมุนไพร, สารชีว โมเลกุล, 
Bio-oxidative Therapy, Natural 
Hormone Replacement Therapy, 
Neural Therapy, Homeopathy, 
Homotoxicology, Autohaemotherapy, 
Hyperthermia, Electrostatic Therapy, 
Electromagnetic Stimulation, Laser 
haemotherapy, Energy Medicine, 
Acupuncture, Acupuncture point 
Injection เพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกาย
ซ่อมแซมตัวเอง กลับคืนสู่สภาพปกติ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Best Medical Practice by EUROPEAN 
MEDICAL ASSOCIATION, BELGIUM
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ฟ้ืนฟูร่างกายและให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพโดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
มี โปรแกรมฟ้ืนฟูสภาพผิวและรูปร่างที่ ได้มาตรฐาน กับนวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยี
ไฟฟ้าระดับนาโน รวมถึงการให้บริการดูแลความงามครบวงจร เช่น การท�าโบท็กซ์ 
การเติมฟิลเลอร์ การยกกระชับผิว ซึ่งมีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์
(Holistic Medical Centre)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 253 ตึกอโศก ชั้น20 สุขุมวิทซอย 21 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร. : +662 260 4895, 
+668 1832 9009 
แฟกซ์ : -
อีเมล : thavee@holistic-medical.com
เว็บไซต์ : www.holistic-medical.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201003254
เกี่ยวกับ : สปาทางการแพทย์แบบครบวงจรอันดับต้น ๆ ของประเทศในเครือ “โรงพยาบาล
กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส” บริการตรวจวิเคราะห์ แนะน�าโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสม 
รายบุคคล และการบ�าบัดฟ้ืนฟูด้วยการแพทย์แผนตะวันตกผสมผสานกับการแพทย์ 
ทางเลือก ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การันตีคุณภาพด้วยรางวัลสปาชั้นน�าของทวีปเอเชีย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล

เซนต์คาร์ลอสเมดิคอล สปา
(St. Carlos Medical Spa)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
World Luxuy Spa 2012

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ แขวงบ้าน
กลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
เบอร์โทร. : +669 1710 8008
แฟกซ์ : -
อีเมล : spa@stcarlos.com
เว็บไซต์ : 
www.stcarlos.com/spast/index-en.php
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ดีวานาคลินิก คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101013254
เกี่ยวกับ : สปาใจกลางเมืองที่มีบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพและ
การท�าทรีตเมนต์หลายรูปแบบ เช่น การแช่น�้าลอยดอกกล้วยไม้ การประคบด้วยเส้นไหมทอง 
มาส์กทองค�า ฯลฯ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ปรับสมดุลร่างกายให้มีสุขภาพดี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 18 จ�านวนห้องพัก 9
แพทย์ประจ�า : -

ดีวานา เวอร์ชู สปา แอนด์ เมดิคอลสปา
(Divana virtue Spa & Medicalspa)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• รางวัลเวอร์รัชเชอร์สปาอวอร์ด
• รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

ททท.

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 103 ทองหล่อ 17 สุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร. : +66 2712 8986
แฟกซ์ : -
อีเมล : dv@divana-dvn.com
เว็บไซต์ : 
www.divanaspa.com/VirtueSpa
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ดีไอไอ คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101022857
เกี่ยวกับ : สปาบรรยากาศโมเดิร์น บริการท�าทรีตเมนต์หลากหลายรูปแบบ เช่น 
“Empress of the Sea” การท�าทรีตเมนต์ โดยใช้แชมเปญ “Andaman La Lunar” ทรีตเมนต ์
ส�าหรับว่าที่เจ้าสาวโดยใช้กระดูกอ่อนปลาฉลาม “Ayurveda Black Marine” การใช้หยกด�า
ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ฯลฯ ที่ช่วยแก้ปัญหาผิวพรรณและใบหน้าอย่างตรงจุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 5
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต

ดีไอไอ เวลเนส เมด สปา
(Dii wellness Med Spa)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• Empress of the Sea ราชินีแห่งท้อง

ทะเล เน้นสร้างความงามที่ย้อนวัยด้วย
การผลักวิตามินเข้าผิว ไฮไลต์อยู่ที่ 
การใช้แชมเปญราดตัว 

• Andaman La Lunar เหมาะส�าหรับว่าที่
เจ้าสาวที่อยากให้ผิวสวยในวันส�าคัญ 
ความพิเศษของคอร์สนี้คือใช้กระดูกอ่อน
ปลาฉลามมาช่วยลดอาการแดง 

• Ayurveda Black Marine ใช้หยกด�ามา
ช่วยปรับสมดุลร่างกาย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : เซ็นทรัลเอ็มบสซี ชั้น 4 1031 
ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร. : +66 2160 5850 ถึง 1 
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@dii-divana.com
เว็บไซต์ : www.dii-divana.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอสคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101021756
เกี่ยวกับ : คลินิกความงามที่มีนวัตกรรมเผยผิวใสด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งบริการหลากหลาย เช่น ทรีตเมนต์บ�ารุงผิว การท�าเลเซอร์ ฯลฯ 
เพื่อตอบโจทย์ความงามในแบบฉบับของคุณ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 8 จ�านวนห้อง 6
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงพักตร์พิ ไล ทวีสิน

เอส เมดิคัล คลินิก
(S medicalclinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : เอส เมดิคัล คลินิก 193/12 อาคารเลค 
รัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 
(ตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. : +66 2264 0999
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@smedicalclinic.com
เว็บไซต์ : www.smedicalclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000957
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนที่ ให้บริการชาวกระบี่และประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้ง
ชาวต่างชาติ ด้วยการดูแลรักษาอันเป็นมาตรฐานสากล สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 100 จ�านวนห้องตรวจแพทย์ 11 ห้อง 
 ห้องตรวจทางทันตกรรม 3 ห้อง  ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ 1 ห้อง
 ห้องตรวจสูติ 1 ห้อง   ห้องฉุกเฉิน 4 เตียง
 ห้องท�าหัตถการ 1 ห้อง   ICU 7 เตียง
 ห้องรอคลอด 4 เตียง   Nursery
แพทย์ประจ�า : 11 ท่าน

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชันแนล
(Krabi Nakarin International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, ISO9001: 2015

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 1 ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทร. : +667 5626 555
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
sunsanee.h@krabinakharin.co.th
เว็บไซต์ : 
www.krabinakharin.co.th/?lang=en



เกาะช้าง จังหวัดตราด



Rehabilitation & Drug 
Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ผู้น�าด้านการบ�าบัดส่ิงเสพติดระดับเอเชีย ให้บริการการบ�าบัดฟ้ืนฟูระดับ 
World Class จากทีมงานมากประสบการณ์ ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นส่วนตัวบนเกาะ
ช้าง ด้วยการบ�าบัดที่เหมาะสมกับบุคคล มีความปลอดภัย และราคาที่สมเหตุสมผล ท�าให้ได้
รับ ความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : MARTIN PETERS

ดารา รีแฮบ
(Dara Rehab)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
โปรแกรมในการบ�าบัด ส�าหรับที่นี่เป็น
โปรแกรมที่ ใช้งานร่วมกันของ Integrated 
Cognitive-Behaviour Treatment 
(ICBT) Model กับการคิดโปรแกรมส�าหรับ
ผู้ป่วยเพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุด 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• NAATP
• APACS

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 113 หมู่ 1 ต�าบลเกาะช้างใต้ 
อ�าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
เบอร์โทร. : +66 5208 0720
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ :www.dararehab.com/
drug-treatment-center/ 
accommodation/dara-koh-chang/



เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ

Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท ออไรออน ฮีลลิ่ง จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0845549000281
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตแสนเรียบง่ายที่ ใส่ ใจในการดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพเป็นส�าคัญ ผ่านกิจกรรมโยคะ
หลากรูปแบบ ทั้งโยคะบ�าบัด โยคะร้อน การท�าดีท็อกซ์ การเยียวยาสนามพลังงาน (Reiki) 
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่จะคืนความสดใสให้ชีวิตอีกครั้ง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 33 จ�านวนห้องพัก 29 จ�านวนห้อง 1
แพทย์ประจ�า : -

โอไรออน ฮีลลิง เซ็นเตอร์
(Orion Healing Centre)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาโดยการวินิจฉัยปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรค
เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 15/2 หมู่ 8 ต�าบลเกาะพะงัน 
อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84280
เบอร์โทร. : +66 7744 5966, 
+668 9038 0085
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@orionhealing.com
เว็บไซต์ : www.orionhealing.com



เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 84201000547
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าที่ ได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ตรวจโรคเฉพาะทางในเครือบริการอย่างครบวงจร มีสาขาทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
จ. เชียงใหม่ จ. นครราชสีมา (อ. เมือง และ อ. ปากช่อง) จ. ชลบุรี (เมืองพัทยา) จ. ระยอง 
(อ. เกาะช้าง) จ. ประจวบคีรีขันธ์ (อ. หัวหิน) จ. สุราษฎร์ธานี (อ. สมุย) และ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 50 จ�านวนห้องพัก 50 จ�านวนห้อง 10
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์

โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
(Bangkok Hospital Samui)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Prime Minister’s Business Enterprise 
Award 2013

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 57 หมู่ 3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี 
ต�าบลบ่อผุด อ�าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
เบอร์โทร. : +66 7742 9500 
แฟกซ์ : +66 7742 9520
อีเมล : 
info@bangkokhospitalsamui.com
เว็บไซต์ : 
www.bangkokhospitalsamui.com



Dental Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
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โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ทันตกรรมเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ให้บริการโดยทันตแพทย์
ผู้ ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งสหรัฐอเมริกา (ABO) ตรวจวิเคราะห์
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง พร้อมบริการอย่าง
ใส่ ใจใกล้ชิดที่จะท�าให้คุณประทับใจ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์บุญชัย กมลวิชัย

เด็นทัล โฮม
(Samui Dental Home Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
American Board of Orthodontics

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 115/41-42 หมู่ 6 ต�าบลบ่อผุด 
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84320
เบอร์โทร. : +66 7742 6939, 
+66 8 6712 9898 
แฟกซ์ : +66 7742 6939
อีเมล : samuidentalhome@gmail.com
เว็บไซต์ : www.samuidentalclinic.com



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่ ได้รับความไว้วางใจมากว่า 14 ปี ในการดูแลสุขภาพของ 
ชาวเกาะสมุย มีความเป็นเลิศในแผนกสูตินรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางและบริการที่อบอุ่นตามแนวคิด “Power of Care” 
การันตีด้วยการรับรองจากสหรัฐอเมริกาและรางวัลทางการแพทย์มากมาย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นพ.ดุลยกิจ วิทยจรรยาพงศ์

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นเนล 
(Thai International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Thai International Hospital is 
accredited by Bureau of Laboratory 
Standards, Department of Medical 
Sciences Ministry of Public Health: 
2015

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 25/25 Opposite Tesco Lotus, 
Bophut, Koh Samui Suratthani, 
84320 Thailand
เบอร์โทร. : +66 (0) 7733 2654-5, 
+66 (0) 77954201-3 
แฟกซ์ : +66 (0) 7733 2656-8
อีเมล : hrthaiinter@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thaiinterhospital.com



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ

Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท คามาลายา จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0105544052815
เกี่ยวกับ : โรงแรมเชิงสุขภาพที่ ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายจากบริการที่มีคุณภาพ ดูแล
โดยทีมงานมากประสบการณ์ โดยการวิเคราะห์เลือกสรรโปรแกรมที่เหมาะสมกับบุคคล 
ตามการแพทย์แบบองค์รวม
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก 48 ห้อง
แพทย์ประจ�า : -

คามาลายาเกาะสมุย
(Kamalaya Wellness Santury Hotel)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีทีมงานชาวต่างชาติที่ ให้ค�าปรึกษาเรื่อง
โภชนาการบ�าบัด สปา และนักบ�าบัด

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Worldwide Health & Wellness 

Destination of the Year 2018 
• AsiaSpa Award: Spa of the year
• Southeast Asia & Pacific 2017
• BEST OVERSEAS HEALTH & 

WELLNESS PROPERTY 2017
• US Condé Nast Traveler 

Magazine’s Gold List 2017 

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 102/9 หมู่ 3 ถนนแหลมเส็ด 
ต�าบล หน้าเมือง อ�าเภอ-เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทร. : +66 7742 9800
แฟกซ์ : -
อีเมล : asm@kamalaya.com
เว็บไซต์ : www.kamalaya.com



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ

Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ

526 | Digital Directory Digital Directory | 527

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 845546001740
เกี่ยวกับ : รีสอร์ต แอนด์ สปาที่เพียบพร้อมด้วยบริการชั้นเลิศ สัมผัสความผ่อนคลาย 
ในบรรยากาศที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ บ�าบัดสุขภาพกายและใจด้วยการดูแลอย่าง
อบอุ่นสไตล์ไทย ๆ ที่จะท�าให้คุณประทับใจ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

บานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
(Banburee Resort & Restorative Health Spa)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Tripadvisor Certificate of Excellence 
2016

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 102/8 หมู่ 3 ถนนแหลมเสด็จ 
อ�าเภอน�้าพอง เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 
เบอร์โทร. : +66 7742 9600
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
reservation@banbureeresort.com
เว็บไซต์ : www.banbureeresort.com



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ

Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตสวยที่มาพร้อมกับบริการเชิงสุขภาพสุดผ่อนคลาย เช่น โยคะ ห้องป่ัน
จักรยานในร่ม สวนส�าหรับนั่งสมาธิ ห้องอบสมุนไพร ร้านอาหารและบาร์ริมหาด นอกจากนี้
ยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะเติมเต็มการพักผ่อนของคุณให้มีความสุขมากขึ้น
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

สมาฮิตา รีทรีต
(Samahita Retreat)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Trip Advisor Certificate of 

Excellence 2015
• Trip Advisor Certificate of 

Excellence 2016

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 55/20-24 หมู่ 4 ต�าบลนาเมือง 
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84140
เบอร์โทร. : +66 7792 0090
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@samahitaretreat.com
เว็บไซต์ : samahitaretreat.com



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ

Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพชั้นน�าระดับเอเชียที่ ได้รับรางวัลและความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน 
โดยเลือกสรรโปรแกรมสุขภาพชั้นเลิศไว้คอยบริการ เช่น โยคะ พิลาทิส อาหารเพื่อสุขภาพ 
เพื่อเติมพลังชีวิตให้สดชื่นและสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก 38
แพทย์ประจ�า : -

แอ็บโซลูท แซงชัวรี่
(Absolute Sanctuary)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Fit Premium Hotel Yoga and 

Retreat 2018
• Trip Advisor Certificate of 

Excellence 2016
• Recognition of Excellence Hotel 

Combined 2018

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 88 หมู่ 5 ชอนมอน ต�าบลบ่อผุด 
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84320
เบอร์โทร. : +66 7760 1190
แฟกซ์ : -
อีเมล : hr@absolutesanctuary.com
เว็บไซต์ : www.absolutesanctuary.com



ขอนแก่น



Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 401 0100 7852
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 30 จ�านวนห้อง 5
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วิทย์ สมบัติ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาขอนแก่น
(Absolute Health Integrative Medicine (Khonkaen Branch))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ 
แอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น 277 หมู่ 4 
ถนนประชาสโมสร ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เบอร์โทร. : +66 4333 8208
แฟกซ์ : -
อีเมล : absolute.kkcrm@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 40201000347
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ในเครือ “โรงพยาบาลรามค�าแหง” ด�าเนินงาน
ด้วยมาตรฐานคุณภาพ JCI เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนชาวขอนแก่นและ
จังหวัดใกล้เคียง ให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์เฉพาะสาขา เครื่องมือ 
การแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กร เพื่อให้การรายงาน 
ผลตรวจถูกต้องรวดเร็ว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 199 จ�านวนห้องพัก 199 จ�านวนห้อง 80
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สมชาย กิตติพงษ์หรรษา

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
(Khonkaen Ram Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 193 ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทร. : +66 4300 2002, 
+66 4323 9000
แฟกซ์ : -
อีเมล : hrkkram@gmail.com
เว็บไซต์ : www.khonkaenram.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งเด็กและผู้ ใหญ่แบบครบวงจร ด้วย
แนวทางการรักษาที่หลากหลาย เช่น การผ่าตัด การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน 
การใส่ขดลวดค�้ายัน การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยวิธี Electrophysiology Study 
และ Radio Frequency Ablation (RFA) เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการคลินิกนอกเวลาราชการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรพงษ์ มกรเวส

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Queen Sirikit Heart Center of the Northeast)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 123 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทร. : +66 4320 3185, 
+668 9623 7171, +66 4323 2700
แฟกซ์ : -
อีเมล : ichatc@kku.ac.th
เว็บไซต์ : heart.kku.ac.th



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอสเอฟซีเฟอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102003159
เกี่ยวกับ : ศูนย์ ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 
ที่ ได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC 
จากประเทศออสเตรเลีย ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับการรับรองจากสมาคม 
ด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE)
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงนุจรี ลีละสุวัฒนากุล

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
(SAFE Fertility Center Khon Kean)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
มาตรฐาน RTAC (Reproductive 
Technology Accreditation Committee) 
SAFE ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิก
เด็กหลอดแก้ว แห่งแรกในไทย จากสถาบัน 
RTAC ออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2015 
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 SAFE ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ 
ที่มีคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชัน 2018

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 294/10 หมู่ 7 ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทร. : +66 4323 8558, 
+66 4323 8559 
แฟกซ์ : +66 4323 8570, 
สายด่วน: +668 8517 3993
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.safefertilitycenter.com/
ivf-khon-kaen-safefertilitycenter



Cell Therapy Centers
ศูนย์สเต็มเซลล์
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 401 0100 7852
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 30 จ�านวนห้อง 5
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วิทย์ สมบัติ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาขอนแก่น
(Absolute Health Integrative Medicine (Khonkaen Branch))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท 
เฮลธ์ ขอนแก่น 277 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 
เบอร์โทร. : +66 4333 8208
แฟกซ์ : -
อีเมล : absolute.kkcrm@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org



เขาใหญ่



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ซานโตฌา
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0305556003782
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตแนวสุขภาพ แวดล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวและการเกษตรท้องถิ่น สัมผัส
การพักผ่อนในบรรยากาศเรียบง่าย ปรับสมดุลกายและใจ เพิ่มพลังชีวิตให้สดชื่นขึ้นอีกครั้ง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 20 จ�านวนห้องพัก 16
แพทย์ประจ�า : -

ซานโตฌา เฮลท์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท
(Santosha Resort)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 889 หมู่ 5 ซอยกมลนุชประชา 
ต�าบลบ้านหนองมะค่าา อ�าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130
เบอร์โทร. : +66 4431 8040
แฟกซ์ : -
อีเมล : santoshathailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.santoshathailand.com



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ

Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกสาธิตเวชกรรมการแพทย์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 30101000660
เกี่ยวกับ : เมดิคัลเซ็นเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียดด้วยนวัตกรรม 
ทางการแพทย์อันทันสมัย ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินภาวะสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว 
ทั้งภาวะร่างกายในปัจจุบัน และแนวโน้มของการเกิดโรคในอนาคต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 20 จ�านวนห้อง 15
แพทย์ประจ�า : -

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
(Panacee Wellness Khaoyai)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การดูแลรักษาด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน 
ทั้งการบ�าบัดเซลล์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การท�าคีเลชั่น การล้างพิษ การท�าทรีตเมนต ์
รวมทั้งการตรวจภูมิแพ้อาหารอันก่อให้เกิด
การเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยการให้อาหารเสริม
และวิตามิน เพื่อเสริมสร้างการรักษาและ
สร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
ISO 9001 : 2008

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 334 หมู่ 6 ต�าบลวังไทร 
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
30130
เบอร์โทร. : +664 400 9113
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
เว็บไซต์ : panacee.com/en



เชียงใหม่



Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย



Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย

Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50101005155
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 8 จ�านวนห้อง 5
แพทย์ประจ�า : นพ.วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์

แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่
(Absolute Health Integrative Medicine (Chiangmai Branch))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท 
เฮลธ์ เชียงใหม่ 8/1 ถนนนิมมานเหมินท์ 
ซอย 7 ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
เบอร์โทร. : +66 5322 3023
แฟกซ์ : -
อีเมล : napapan2802@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org



Rehabilitation & Drug 
Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เดอะ เคบิน เชียงใหม่
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : สถานฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ 
ให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ที่เคยติดแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการเสพติดทางพฤติกรรม
ต่าง ๆ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Alastair Mordey

เดอะ เคบิน เชียงใหม่
(The Cabin Chiang Mai)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญทางด้านการบ�าบัดผู้ติด 
ยาเสพติดและสุราหรือผู้เสพติดพฤติกรรม
บางอย่าง เช่น เพศสัมพันธ์ การพนัน 
อาหาร มีการจัดท�า Treatment Model 
ที่เรียกว่าวิเคราะห์ Recovery Zone

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• The Fix award in the Best Drug 

Rehab Center in the world
• Rehab.com Award voted top 10 

most luxury rehab center
• Compare Thai Rehub Rank 

number 1 in Thailand
• Hong Kong TATLER 7 Best Rehab 

Center

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 296/1 หมู่ 3 ต�าบลห้วยสาย 
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร. : +66 5208 0720
แฟกซ์ : -
อีเมล :  
reeya.chaicharas@thecabin.com
เว็บไซต์ :  
www.th.thecabinchiangmai.com



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์บ�าบัดผู้ติดส่ิงเสพติดชั้นน�าของเอเชียในจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลผู้ป่วย 
แบบองค์รวม ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ ให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ที่เคยติดแอลกอฮอล์ 
ยาเสพติด และการเสพติดทางพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น เรื่องเพศ การพนัน อินเทอร์เน็ต และ
การรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยเทคนิค “Twin Pillars” เทคนิคพิเศษของทางศูนย์ 
ซึ่งช่วยรักษาสมดุลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : David Smallwood

เดอะ ดอว์น เมดิคัล รีแฮบ แอนด์ เวลเนสเซนเตอร์
(The Dawn Medical Rehab and Wellness Centre)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญการรักษาผู้ติดยาและสุรารวมถึง
การบ�าบัดสุขภาพจิต

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• NAATP
• The British Phycological Society
• APACS
• Aetna
• ICARO
• International SOS

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 5/5 หมู่ 5 ต�าบลหนองตอง 
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340
เบอร์โทร. : +66 6 3048 4877
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : thedawnrehab.com



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์บ�าบัดผู้ติดส่ิงเสพติดอีกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการบ�าบัดผู้ป่วย
มากว่า 40 ปี ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และส่ิงแวดล้อมเงียบสงบ ดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดเหมือน
คนในครอบครัว มีทั้งการบ�าบัดเบื้องต้นและการบ�าบัดรักษาในระยะยาว เพื่อฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

เดอะ เน็กซ์ สเต็ป เชียงใหม่ ดรักส์ แอนด์ แอลกอฮอล์ รีแฮบ 
(The Next Step Chiang Mai Drug & Alcohol Rehab)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การบ�าบัดเบื้องต้นและการบ�าบัดรักษา 
ในระยะยาวเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 245 หมู่ 12 ต�าบลหนองแคว 
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เบอร์โทร. : +66 8 5527 2436
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@tnschiangmai.com
เว็บไซต์ : tnschiangmai.com



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์บ�าบัดที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตที่ดีด้วยการรักษา 
อันเป็นเอกลักษณ์ เห็นผลได้จริง ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ นอกจากการบ�าบัด
ผู้ป่วยสิ่งเสพติดและการเสพติดทางพฤติกรรมต่าง ๆ แล้ว ที่นี่ยังมี โปรแกรมฟ้ืนฟูสุขภาพ 
เช่น การบ�าบัดความเครียดอีกด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Dr Ajan Kitti

บันยันทรี 21
(Banyantree 21)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและ 
การแพทย์ทางเลือกในการบ�าบัดรักษา 
ผู้ป่วย โดยการผสมผสานวิธีการที่มีมา 
แต่ดั้งเดิมของชาวภาคเหนือกับชาวล้านนา
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมา 
รุ่นต่อรุ่นและได้รับความสนใจจากสถาบัน
ทางการแพทย์รวมถึงมหาวิทยาลัยจ�านวน
มากในเรื่องของการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อ
การรักษาโรค

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 101 หมู่ 13 ต�าบลอินธขิล 
อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทร. : +66 6 3778 0505
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@banyantree21.com
เว็บไซต์ : www.banyantree21.com



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์บ�าบัดผู้ติดส่ิงเสพติด บ�าบัดรักษาด้วยเวชภัณฑ์ควบคู่กับธรรมชาต ิ
เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่ ได้รับ 
การคัดสรรมาเป็นอย่างดี ใช้วิธีการบ�าบัด ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ 
เลิกสิ่งเสพติดได้จริง พร้อมกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Darren Lockie

ลานนา ดรักส์ แอนด์ แอลกอฮอล์ รีแฮบ
(Lanna Drug and Alcohol Rehab in Thailand)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
โปรแกรมให้ค�าปรึกษาแบบตัวต่อตัว, 
12 Step, Cognitive Behavioral 
Therapy (CBT), Dialectical Behavior 
Therapy (DBT), Psycho-Educational 
Training การบ�าบัดสุขภาพจิต โยคะ 
และการหมุนรวมถึงมื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Certified by Ministry of Public Health

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 313 หมู่ 2 ต�าบลสันปราการ 
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 
เบอร์โทร. : +66 9 4095 4142
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : lannarehab.com
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รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับดูแลบริการผู้สูงอายุ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แคร์รีสอร์ท เชียงใหม่ จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 125550041510
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตดูแลผู้สูงอายุกลางธรรมชาติ ใน จ. เชียงใหม่ ด�าเนินงานโดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ ดูแลผู้พักอาศัยแบบใส่ ใจทุกรายละเอียดตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
เพื่อให้ชีวิตในบั้นปลายมีคุณภาพที่ดีและมีความสุข
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 88 จ�านวนห้องพัก 88
แพทย์ประจ�า : -

แคร์รีสอร์ท เชียงใหม่
(Care Resort Chiang Mai)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Global Award for the Most 
Outstanding Care Resort in 2016, 2017

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 43/1 หมู่ 6 ถนนแม่ริม – สะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร. : (+66) 53 044097
แฟกซ์ : -
อีเมล : nussing.careresortchiangmai 
@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.careresortchiangmai.com



Senior Care Resorts
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับดูแลบริกำรผู้สูงอำยุ

Senior Care Resorts
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับดูแลบริกำรผู้สูงอำยุ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : วี โว่ เมด คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50101001161
เกี่ยวกับ : บ้านพักระดับ 5 ดาวใกล้ “สามเหลี่ยมทองค�า” ให้บริการพ�านักแบบระยะยาว 
เหมาะส�าหรับการพักผ่อน พักฟ้ืนจากการเจ็บป่วย และอาศัยช่วงวัยเกษียณ มีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกและสร้างความผ่อนคลายอย่างครบครัน เช่น สระว่ายน�้า ห้องออกก�าลังกาย 
ห้องประชุม ร้านเสริมสวย ห้องอาหาร บริการการแพทย์ และแปลงผักออร์แกนิกขนาดใหญ่ 
ที่จะท�าให้คุณได้พักผ่อนในบรรยากาศแสนวิเศษ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

วีโว่ วิลเลจ เบเน่
(Vivo Bene)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีทางเลือกในการดูแลมีหลากหลาย 
ตั้งแต่ความช่วยเหลือง่าย ๆ เช่น การช่วย 
แต่งกาย ไปจนถึงการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 
ทุกพื้นที่สะดวกสบายกับผู้พิการ รวมถึง 
สระน�้าด้วย โดยการบ�าบัดแบบองค์รวม 
ประกอบด้วย โปรแกรมโยคะ การท�าสมาธิ 
การนวด การลดน�้าหนัก การลด
ความเครียด และการออกก�าลังกาย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Thailand TATLER Best Restaurant

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : บ้านใหม่ริมคลองหมู่ 9 ต.หลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ประเทศไทย
เบอร์โทร. : +66 5349 6000
แฟกซ์ : -
อีเมล : enquiry@vivobene.co.th
เว็บไซต์ : www.vivobene.co.th
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รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ปากัวสหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50110000158
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตเชิงสุขภาพตามหลักลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียง ใกล้เทือกเขาหิมาลัย บ�าบัดรักษา
ด้วยธรรมชาติพร้อมกิจกรรมผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ ดูแลแบบบูรณาการโดยแพทย์และ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ผสมผสานการแพทย์ทางเลือกหลายรูปแบบ เช่น การแพทย์แผนจีน 
แพทย์อายุรเวช เพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ ใช้บริการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150 จ�านวนห้องพัก 98 จ�านวนห้อง 6
แพทย์ประจ�า : -

เต๋า การ์เด้น เฮลธ์สปา แอนด์รีสอร์ท
(The Tao Garden Health Spa & Resort)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Tripadvisor Certificate of Excellence 
2017

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 274/1 หมู่ 7 ต�าบลหลวงเหนือ 
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
เบอร์โทร. : +66 5392 1200
แฟกซ์ : -
อีเมล : reservations@tao-garden.com
เว็บไซต์ : www.tao-garden.com



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201000560
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าที่ ได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ตรวจโรคเฉพาะทางในเครือบริการอย่างครบวงจร มีสาขาทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
จ. เชียงใหม่ จ. นครราชสีมา (อ. เมือง และ อ. ปากช่อง) จ. ชลบุรี (เมืองพัทยา) จ. ระยอง 
(อ. เกาะช้าง) จ. ประจวบคีรีขันธ์ (อ. หัวหิน) จ. สุราษฎร์ธานี (อ. สมุย) และ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 80 จ�านวนห้องพัก 80
แพทย์ประจ�า : พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
(Bangkok Hospital Chiangmai)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 88/8 หมู่ 6 ต�าบลหนองป่าครั่ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทร. : +66 5208 9888 
แฟกซ์ : +66 5280 9800
อีเมล : 
info@bangkokhospital-chiangmai.com, 
raweewan.kh@bangkokhospital 
-chiangmai.com
เว็บไซต์ :  
www.bangkokhospital-chiangmai.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนในเครือ “โรงพยาบาลรามค�าแหง” ด�าเนินงานด้วยมาตรฐาน
คุณภาพ JCI เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติ รวมถึง
การใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 900 เตียง
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ประมุข อุณจักร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
(Chiangmai Ram Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่และ
ใบรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit”

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต�าบลสุเทพ 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร. : +66 5392 0300
แฟกซ์ : +66 5322 4880
อีเมล : 
customerservice@chiangmairam.co.th
เว็บไซต์ : www.chiangmairam.com



Dental Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมแกรนด์เดนท์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50103003856
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตรวจวิเคราะห์
ด้วยการเอกซเรย์ดิจิทัล 2 มิติและ 3 มิติ ให้บริการทางทันตกรรมทุกประเภท ภายในบรรยากาศ
ที่อบอุ่นผ่อนคลาย ดูแลสุขภาพปากและฟันอย่างดีเหมือนคนในครอบครัว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 5 จ�านวนห้อง Treatment 1
แพทย์ประจ�า : -

คลินิกทันตกรรมแกรนด์เดนท์
(GrandDent Dental Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 181 ถนนมหิดล ต�าบลหายยา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทร. : +66 5327 4420
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
granddentdentalclinic@gmail.com
เว็บไซต์ : www.granddentdental.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : กิจจาคลินิกทันตกรรม 
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50103002660
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมที่เปิดบริการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละสาขา มีเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางทันตกรรมอันทันสมัย ห้องปฏิบัติการ
ทันตกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน และทีมงานที่พร้อมให้บริการเป็นอย่างดี โดยค�านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ และยังคงพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 7 จ�านวนห้อง Treatment มี 7 ห้อง
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์กิจจา ตั้งทางธรรม

ศูนย์ทันตกรรม กิจจาคลินิก
(Kitcha Dental Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 7/2-3 ถนนช่างหล่อ ต�าบลหายยา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร. : +66 5320 0201, 
+66 9 1797 7888
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@Kitchaclinic.com
เว็บไซต์ : www.kitchaclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท เชียงใหม่ร่วมทุนการแพทย์ จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50110000151
เกี่ยวกับ : คลินิกที่ ให้บริการมากว่า 20 ปี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นน�า
ใน จ. เชียงใหม่ บริการและให้ค�าปรึกษาโรคเฉพาะทางสูตินรีเวช การตรวจวินิจฉัยและป้องกัน
โรคของสุภาพสตรี การดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ รวมทั้งบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 5 จ�านวนห้อง 1
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ธีระพร กุลพัฒน์

กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก
(Kullapat Polyclinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 117/26 หมู่ 2 ซอยเลียบคันคลอง 
ถนนโพธาราม ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร. : +66 5321 7706, 
+669 0893 1335
แฟกซ์ : +66 5321 2716
อีเมล : kullapat.cm@gmail.com
เว็บไซต์ : www.kullapat.com
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โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกให้บริการปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร 
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ โดยแพทย์เฉพาะทางของ 
ภาคเหนือ บริการระดับ World Class ในบรรยากาศอันผ่อนคลาย และราคาที่สมเหตุสมผล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพร วุฒยวนิช

เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก
(Chiang Mai I.V.F Polyclinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 117/27 หมู่ 2 ซอยเลียบคันคลอง 
ถนนโพธาราม ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร. : +66 5321 7204 ถึง 5, 
+669 4608 0022, +666 1265 6644
แฟกซ์ : -
อีเมล : cmivfcenter@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cmivf.com/index.php



Cosmetic Surgery 
Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรมความงาม
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกให้ค�าปรึกษาและบริการศัลยกรรมความงามอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี มีความใส่ ใจ 
ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช

คลินิคหมอวิมล
(Wimon Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 288/10-11 ต�าบลช้างคลาน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร. : +66 5327 2756, 
+668 1916 8588 
แฟกซ์ : -
อีเมล : drwimonclinic@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.drwimonclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ดีย่าคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50101002059
เกี่ยวกับ : คลินิกเสริมความงามชั้นน�าครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบปรับ 
โครงสร้างรูปหน้า เช่น การท�าทรีตเมนต์ การใช้แสงเลเซอร์ ที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ 
บริเวณใบหน้า ภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร ์
ความงามกว่า 20 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 3-6
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์

ดีย่า คลีนิก
(DIAA Clinic By Dr. Danai)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• KCCS American Acadamy of 

anti-aging medicine, American 
Acadamy of cosmetic surgery

• American Academy of Aesthetic 
medicine

• Asian medical experts academy 
IMSA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 12 ซอย 3 ถนนนิมมานเหมินทร์ 
ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200
เบอร์โทร. : +66 5321 6882
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@diaaclinic.com
เว็บไซต์ : www.diaaclinic.com



Aesthetic & Dermatology Centers
ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ดีย่าคลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50101002059
เกี่ยวกับ : คลินิกเสริมความงามชั้นน�าครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบปรับ
โครงสร้างรูปหน้า เช่น การท�าทรีตเมนต์ การใช้แสงเลเซอร์ ที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ 
บริเวณใบหน้า ภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์
ความงามกว่า 20 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง Treatment 3 - 6
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์

ดีย่า คลีนิก
(DIAA Clinic By Dr. Danai)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• KCCS American Acadamy of 

anti-aging medicine, American 
Acadamy of cosmetic surgery

• American Academy of Aesthetic 
medicine

• Asian medical experts academy 
IMSA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 12 ซอย 3 ถนนนิมมานเหมินทร์ 
ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200
เบอร์โทร. : +66 5321 6882
แฟกซ์ : -
อีเมล : contact@diaaclinic.com
เว็บไซต์ : www.diaaclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกให้บริการรักษาผิวพรรณ รูปร่าง เส้นผม และการชะลอวัยโดยแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย ปลอดภัย เพื่อบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งน�าไปสู่ 
การมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงเจตจันทร์ญา สิริภคพันธ์

ศรินยา คลินิก
(Sarinya Clinic and laser center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การชะลอวัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วย
เทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 26-26/2 ถนนศิริมงคล 7 
ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร. : +66 5321 6924, 
+66 9 5683 4555
แฟกซ์ : -
อีเมล : jedjunya@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sarinya-clinic.com



Cell Therapy Centers
ศูนย์สเต็มเซลล์
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ คลินิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 50101005155
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 8 จ�านวนห้อง 5
แพทย์ประจ�า : นพ.วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์

แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่
(Absolute Health Integrative Medicine (Chiangmai Branch))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ 
แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ 8/1 
ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ต�าบลสุเทพ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
เบอร์โทร. : +66 5322 3023
แฟกซ์ : -
อีเมล : napapan2802@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org



พัทยา จังหวัดชลบุรี



Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกในเครือของประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านการใช้เกล็ดเลือด PRP 
ฟ้ืนฟูสภาพผิวและบรรเทาอาการเจ็บป่วย เน้นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ลดความเสี่ยง 
ในการผ่าตัดข้อต่อส่วนต่าง ๆ เช่น หัวเข่า สะโพก เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวหน้าดูสดใส 
อ่อนกว่าวัย โดยไม่ต้องท�าเลเซอร์ได้อีกด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ชัวร์เซลล์
(Surecell Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การใช้เกล็ดเลือด PRP ฟ้ืนฟูสภาพผิว 
และบรรเทาอาการเจ็บป่วย เน้นการรักษา
ด้วยวิธีธรรมชาติ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 389/480 หมู่ 12 ต�าบลหนองปรือ 
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +669 0980 3405
แฟกซ์ : -
อีเมล : drjimmy@surecell.com
เว็บไซต์ : www.surecell.co.th



Regenerative & Anti-Aging Clinics
คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย

Regenerative & Anti-Aging Clinics
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628 | Digital Directory Digital Directory | 629

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมแอบโซลูเต้ สาขาพัทยาใต้
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 20101003957
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 17 จ�านวนห้อง 4
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา
(Absolute Health Integrative Medicine (Pattaya Branch))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ 
แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา 159/273 โครงการ 
ดิ ออฟฟิศ ถนนพัทยาเหนือ ต�าบลนาเกลือ 
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +66 3842 3213
แฟกซ์ : -
อีเมล : absolute.cashier.pattaya2 
@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org/
pattaya-branch.htm



Rehabilitation & Drug 
Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับการบ�าบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยา



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : เซฟเฮ้าส์ รีแฮบ เซ็นเตอร์ ให้บริการการรักษาและให้ค�าปรึกษาแนะแนวทางออก 
ที่ยั่งยืนส�าหรับผุ้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและอาการติดสารเสพติด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Bill Robertson

เซฟเฮ้าส์ รีแฮบ เซ็นเตอร์
(SafeHouse Rehab Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
•  BACP
•  ACA
•  APSAD
•  ACBS
•  Member of BANT

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 999/33-34 The Premio Town 
ต�าบลบ้านบึง อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
20170
เบอร์โทร. : +66 9 7237 2393
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.safehouse-rehab- 
center-thailand.com



Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ

Rehabilitation & Drug Addiction Centers
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับกำรบ�ำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ และติดยำ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ ให้บริการบ�าบัดผู้ติดสิ่งเสพติด แอลกอฮอล์ การเสพติดความคิดและ
พฤติกรรม ในบรรยากาศเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ส�าหรับผู้ป่วย ดูแลด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบ�าบัดสิ่งเสพติดโดยเฉพาะ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Simon Mott

โฮป รีแฮบ เซ็นเตอร์
(Hope Rehab Center Thailand)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญสุขภาพจิตบ�าบัด ซึ่งมีประโยชน์ 
ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรักและทุกแบบ
เช่น โรคซึมเศร้า โรคประสาท และพฤติกรรม
ที่มีความรุนแรง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• NAADAC
• Fdap
• APCB

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 45/13 หมู่ 9 ต�าบลบางพระ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทร. : +66 8 9529 1297
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
enquiry@hoperehabthailand.com
เว็บไซต์ : 
www.hope-rehab-center-thailand.com



Senior Care Resorts
รีสอร์ตและศูนย์ส�าหรับดูแลบริการผู้สูงอายุ



Senior Care Resorts
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับดูแลบริกำรผู้สูงอำยุ

Senior Care Resorts
รีสอร์ตและศูนย์ส�ำหรับดูแลบริกำรผู้สูงอำยุ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมปันยเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10101077452
เกี่ยวกับ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบองค์รวม ให้การดูแลด้วยวิธี
บ�าบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล โดยทีมงานมากประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ป่วย
สุขภาพดีและมีความสุข พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

แอบโซลูท ลิฟวิ่ง ไทยแลนด์
(Absolute Living Thailand)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ โรคอัลไซเมอร์
ส�าหรับผู้สูงอายุ โดยให้ค�าปรึกษาและให้ 
การรักษาแบบเฉพาะบุคคล

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : มาบประชัน การ์เด้น รีสอร์ท บางละมุง 
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เบอร์โทร. : (+66) 92 265 1145
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@absoluteliving.co.th
เว็บไซต์ : www.absolutelivingthailand.
com/aboutus.php



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201012552
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าที่ ได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ตรวจโรคเฉพาะทางในเครือบริการอย่างครบวงจร มีสาขาทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
จ. เชียงใหม่ จ. นครราชสีมา (อ. เมือง และ อ. ปากช่อง) จ. ชลบุรี (เมืองพัทยา) จ. ระยอง 
(อ. เกาะช้าง) จ. ประจวบคีรีขันธ์ (อ. หัวหิน) จ. สุราษฎร์ธานี (อ. สมุย) และ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 300
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
(Bangkok Hospital Pattaya)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• 2560 - รพ. สมิติเวช พร้อมให้บริการ

ชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยด้วยมาตรฐาน 
ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทาง 
การแพทย์ โดยได้รับค�าแนะน�าโดย 
Japan Council for Quality Health 
Care (JCQHC)

• 2559 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน เชิดชูเกียรติ 9 ปี จากกระทรวง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ติดต่อกัน ในวันพุธที่ 17 
สิงหาคม 2559

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 
ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +66 3825 9999 
แฟกซ์ : +66 3825 9919 
อีเมล : inquiry@bph.co.th, 
bphemployee@bph.co.th
เว็บไซต์ :  
www.bangkokpattayahospital.com



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI

JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ผู้ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลชั้นน�าแก่คนไทยและชาวต่างชาติมานาน 
นับทศวรรษ การันตี ในระดับสากลด้วยรางวัลมากมาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
พร้อมดูแลผู้ ใช้บริการด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลมากประสบการณ์ มีสาขาใน กรุงเทพมหานคร 
(ศรีนครินทร์ สุขุมวิท ธนบุรี) และ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150 จ�านวนห้อง 11
แพทย์ประจ�า : รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
(Samitivej Sriracha Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิม จอมพล 
ต�าบลสุรศักดิ์ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20110
เบอร์โทร. : +66 3832 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : supattra.so@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : 
www.samitivejhospitals.com/sriracha



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI

JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0107537001064
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง 
ด้วยการแพทย์อันทันสมัย และส่ิงอ�านวยความสะดวกพร้อมสรรพ ได้รับความไว้วางใจจาก 
ผู้ ใช้บริการมาตลอด 30 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : 262 จ�านวนห้องพัก 262 จ�านวนห้อง 6
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สมบัติ อภิธรรมสุนทร

โรงพยาบาลเอกชล
(Aikchol Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
คลินิกโรคหัวใจ ให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทุกประเภท และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบหลอดเลือด ทุกชนิด ด้วยเทคโนโลยี 
อันทันสมัย (Noninvasive investigation) 
เช่น EST, Echocardiogram เป็นต้น

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Hospital Quality Award ระดับ Gold จาก
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล 
แอสชัวรันส์จ�ากัด ปี 2552และ 2557, JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 68/3 พระยาสัจจา ต�าบลบ้านสวน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทร. : +66 3893 9999
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@aikchol.com, 
marketing@aikchol.com
เว็บไซต์ : www.aikchol.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมเด็นทัลดีไซน์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 20103001259
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองพัทยา ให้บริการทันตกรรมรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งด้านทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม โดยทันตแพทย์มากประสบการณ์ 
ที่ ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา ให้บริการโดยบุคลากรมืออาชีพในบรรยากาศ 
สุดผ่อนคลาย เพื่อมอบสุขภาพปากและฟันที่ดีแก่ผู้ ใช้บริการ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 6 จ�านวนห้อง Treatment 6
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์กษิดิศ วชิรปรากการสกุล

เดอะ เด็นทัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
(The Dental Design Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 365/12-13 ถนนพัทยาสาย 2 
ซอย 10 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +66 3811 1844, 
+66 3811 1845, +66 3848 8353, 
+66 9496 04966
แฟกซ์ : -
อีเมล : dentaldesignpattaya@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dentaldesignpattaya.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมสตูดิ โอสไมล์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 20103002654
เกี่ยวกับ : ศูนย์ทันตกรรมสุดโมเดิร์นกลางเมืองพัทยาที่จะท�าให้คุณมองคลินิกทันตกรรมใน
มุมใหม่ กับห้องตรวจทันตกรรมที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ ภายใต้การให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ชั้นสูงและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงนวัตกรรมเคลือบฟันใหม่ ๆ เช่น Lava Zirconium 
ที่จะช่วยดูแลปากและฟันให้มีสุขภาพดี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์ฐาประสิทธิ์ ประภาวิวัฒน์

สตูดิโอ สไมล์
(StudioSmile)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 240/39 หมู่ 5 ถนนพัทยา 
ต�าบลเมืองพัทยา อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +66 3836 2095, 
+66 3836 2096, +66 8 8530 8008 
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@studiosmilethailand.com
เว็บไซต์ : www.studiosmilethailand.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ที่คลินิกนายแพทย์สุพรให้บริการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศจากทีมแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกือบ 30 ปี โดยได้ท�าการให้บริการมาแล้วกว่า 2,500 เคส 
จากผู้เข้ารับบริการกว่า 40 ประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการผ่าตัดใบหน้า 
ให้เป็นสตรี (FFS) อีกด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สุพร วทัญญูสกุล

คลินิกนายแพทย์สุพร
(Suphon Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
Non-penile inversion technique

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 938 ถนนสุขุมวิท 
ต�าบลบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทร. : +66 3827 3360, 
+66 3 878 0088
แฟกซ์ : -
อีเมล : drsuporn@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.supornclinic.com



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

660 | Digital Directory Digital Directory | 661

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :
10201012552 - รพ. กรุงเทพพัทยา
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการในเครือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ให้การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ในเครือที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ ใช้บริการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 100
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงอิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ. กรุงเทพพัทยา
(Bangkok Fertility Center at Bangkok Hospital Pattaya)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการ 
เจริญพันธุ์วิธีต่าง ๆ การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้า
โพรงมดลูก (Intra - Uterine 
Insemination : IUI) เด็กหลอดแก้วหรือ 
ไอ.วี.เอฟ. (In Vitro Fertilization : IVF) 
การฉีดอสุจิเพียงหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่
หรืออิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคาร B ชั้น 2 โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยา เลขที่ 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 
กม. 143 ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +66 38 259 934
แฟกซ์ : -
อีเมล : inquiry@bph.co.th
เว็บไซต์ : 
www.bangkokpattayahospital.com/th/
healthcare-services/fertility-center-th.
html
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 20201000947
เกี่ยวกับ : ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรในเครือ “โรงพยาบาลพญาไท” ให้บริการดูแลรักษา
โดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีทันสมัย
ครบวงจร เพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นไปอย่างสมบูรณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 341
แพทย์ประจ�า : พญ สุชาดา มงคลชัยภักดิ์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 
(Fertility Center- Phyathai Sriracha Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
สุดยอดเทคโนโลยีรักษาผู้มีบุตรยากโดย 
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทั้งแพทย์และ 
นักวิทยาศาสตร์ + Micro Array ตรวจหา 
ความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม + 
IVF Witness ป้องกันการผสมผิดคู่  
ผิดครอบครัว + Vitrosafe + Active IVF 
ตู้เลี้ยงตัวอ่อนระบบปิด ควบคุมอุณหภูมิ 
และสิ่งแวดล้อม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ชั้น 3 
อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 90  
ถนนศรีราชานคร3 อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทร. : +66 3831 7333 
แฟกซ์ : +66 3831 7481
อีเมล : pytswebinfo@phyathai.com
เว็บไซต์ : www.phyathai-sriracha.com/
pytsweb/?page=menupage/menu-ivf



Cosmetic Surgery 
Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรมความงาม



Cosmetic Surgery Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรมความงาม

Cosmetic Surgery Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรมความงาม

666 | Digital Directory Digital Directory | 667

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : วี-พลาส คลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 20102001758
เกี่ยวกับ : คลินิกบริการรักษาผิวพรรณและความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านศัลยกรรมโดยเฉพาะ พร้อมเครื่องมือทันสมัย ปลอดภัย ห้องผ่าตัดได้มาตรฐาน และ
บริการดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ ใช้บริการเข้าถึง “ความสวยงามบนเรือนร่าง” 
ได้อย่างแท้จริง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 5 จ�านวนห้องพัก 5 จ�านวนห้อง 4
แพทย์ประจ�า : นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ

วี-พลาส คลินิก
(V PLAST CLINIC)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคาร Markland Village Pattaya 
ชั้น 4 436/81 หมู่ 9 ถนนเรียบหาด พัทยาเหนือ 
ซอย 1 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260
เบอร์โทร. : +66 3367 3806 , 
+668 2454 0062 
แฟกซ์ : +66 3874  032
อีเมล : sukanda@vplastclinic.com
เว็บไซต์ : www.vplastsurgery.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรเฉพาะทางในการรักษา
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจึงเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลตัวเลือกที่คุณสามารถรักษา 
อาการป่วยได้อย่างมั่นใจ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 150 จ�านวนห้อง 11
แพทย์ประจ�า : รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
(Urology Surgery Center-Samitivej Sriracha Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีวิธีการรักษาที่ทันสมัย เช่น Shock Wave 
Therapy เป็นวิธีการรักษาภาวะผู้ที่มี 
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และยังมี 
การตรวจวินิจฉัยพร้อมรักษาโรคด้วย 
วิธีการ Erectile Dysfunction เพื่อให้
สามารถรักษาผู้ป่วยจนหายเป็นปกติ 
ควบคู่กับการจ่ายยาที่สามารถ  
ลดอาการเหล่านี้ลงได้

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล 
ต�าบลสุรศักดิ์ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
20110
เบอร์โทร. : +66 3832 0300
แฟกซ์ : -
อีเมล : supattra.so@samitivej.co.th
เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรม ลานิธิวดี
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 20101000360
เกี่ยวกับ : คลินิกในบรรยากาศแสนผ่อนคลายใกล้หาดพัทยา มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ใน
การดูแลผิวพรรณและความงามโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการท�าทรีตเมนต์และเทคโนโลยีทันสมัย 
เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล มีความปลอดภัย เพื่อสุขภาพผิวที่ดี ดูอ่อนกว่าวัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงนิธิวดี  ตียพันธ์ ทรงเดช

ศูนย์เลเซอร์และความงาม ลา นิธิวดี
(La Nitivadee Dermatology & Aesthetic laser surgery center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• Thermage. - Smartlipo. - Fotona 

Dualis- ND YAG 1064 laser. 
• Fotona Dualis- Erbium YAG 2940 

laser.
• CO2 laser. 
• Mesotherapy. 
• Q-switched Nd:YAG Laser by 

Lutronic - Fractional Erbium-Yag 
Resurfacing Laser

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคารนอติคอลอินน์พลาซ่า ชั้น 2 
เลขที่ 262/1 ถนนเลียบชายหาดพัทยา 
ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +66 8 1982 3957, 
+66 3842 2039
แฟกซ์ : -
อีเมล : dr.nitivadee@gmail.com
เว็บไซต์ : www.lanitivadee.com
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ศูนย์สเต็มเซลล์
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : คลินิกในเครือของประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านการใช้เกล็ดเลือด PRP 
ฟ้ืนฟูสภาพผิวและบรรเทาอาการเจ็บป่วย เน้นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ลดความเสี่ยง 
ในการผ่าตัดข้อต่อส่วนต่าง ๆ เช่น หัวเข่า สะโพก เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวหน้าดูสดใส 
อ่อนกว่าวัย โดยไม่ต้องท�าเลเซอร์ได้อีกด้วย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ชัวร์เซลล์
(Surecell Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การใช้เกล็ดเลือด PRP ฟ้ืนฟูสภาพผิวและ
บรรเทาอาการเจ็บป่วย เน้นการรักษาด้วย
วิธีธรรมชาติ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 389/480 หมู่ 12 ต�าบลหนองปรือ 
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +669 0980 3405
แฟกซ์ : -
อีเมล : drjimmy@surecell.com
เว็บไซต์ : www.surecell.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกเวชกรรมแอบโซลูเต้ สาขาพัทยาใต้
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 20101003957
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการที่ผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ 
ทางเลือก วิเคราะห์สุขภาพแบบองค์รวม ใช้การรักษาแนวธรรมชาติบ�าบัด ปลอดภัย 
ปราศจากผลข้างเคียง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลภายในร่างกาย 
เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีสุขภาพที่ดี มี 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
จ. ขอนแก่น และ จ. เชียงใหม่
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 17 จ�านวนห้อง 4
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ พัทยา
(Absolute Health Integrative Medicine (Pattaya Branch))

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท 
เฮลธ์ พัทยา 159/273 โครงการ ดิ ออฟฟิศ 
ถนนพัทยาเหนือ ต�าบลนาเกลือ 
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร. : +66 3842 3213
แฟกซ์ : -
อีเมล :  
absolute.cashier.pattaya2@gmail.com
เว็บไซต์ : www.absolute-health.org/
pattaya-branch.htm
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83101000759
เกี่ยวกับ : สถาบันสุขภาพด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระดับ 
World Class ที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากว่า 3 ทศวรรษ ด้วยแนวคิดใน 
การผสมผสานศาสตร์ของแพทย์ตะวันตกและตะวันออก ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปจนถึงแพทย์แผนไทยและจีน เพื่อให้ได้ผลของการรักษาและดูแลสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : น.ท.พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล

ดร. อรวรรณ ภูเก็ต
(Dr. Orawan Holistic Beauty and Anti Aging Institute)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• International Awards The Golden 

Medal for Quality & Service 
Award 2010

• USA The Global Award for 
Perfection Quality & Ideal 
Performance 2008 Berlin

• Germany The Asia Best Medical 
Spa &Wellness Festival 2007 
Gold Awards 

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : เฉวงพลาซ่า รอยัลภูเก็ตมาริน่า 68 
หมู่ 2 ถนนเทพกษัตรี ต�าบลเกาะแก้ว 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +66 7636 0845
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
haritchanan.drorawan@gmail.com
เว็บไซต์ :  
www.bangkokdermatology.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : มิราเคิล เอเชีย เป็นสถานบ�าบัดที่มีความเป็นส่วนตัว ทีมงานที่มีประสบการณ ์
ทางคลินิกของเราได้จัดท�าโปรแกรมการรักษาติดยาเสพติดแบบองค์รวมที่ ใช้หลักฐาน 
ซึ่งจะเหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Darren Lockie

มิราเคิล เอเชีย
(Miracle Asia)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 8/3 หมู่ 1 ซอยนาเหนือ ต�าบลป่าคลอก 
อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทร. : +66 7652 9510, 
+66 6 1213 4789
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@miraclesasia.com
เว็บไซต์ : miraclesasia.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงวัย ด�าเนินงานโดยพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรมาก
ประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ ได้มาตรฐาน มีการดูแลรักษาและ 
ท�ากายภาพบ�าบัดตลอด 24 ชั่วโมง ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายและดีต่อสุขภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

บ้านณิชา เนิร์สซิ่งแคร์
(Baan Nisha Nursing Care)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือ 
ตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต อัลไซเมอร์ 
พาร์กินสัน ผู้ป่วยมะเร็ง ฯลฯ ตลอด 
24 ชั่วโมง ด้วยบุคลากรวิชาชีพภายใต้ 
การบริหารงานของทีมงานมืออาชีพ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 59 / 368-69 วิลล่า 3 หมู่บ้านกะทู้ 
อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83130 ประเทศไทย
เบอร์โทร. : +667 6625 042, 
+667 6623 364
แฟกซ์ : -
อีเมล : baannisha.1md@gmail.com
เว็บไซต์ : 
en.baannishanursingcare.com



Health Resorts
รีสอร์ตสุขภาพ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บางลา สวีทส์ บิซซิเนส จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 0835553003299
เกี่ยวกับ : รีสอร์ต แอนด์ สปา ที่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกใน จ. ภูเก็ต 
มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหลากหลายครบวงจร เช่น สปาผ่อนคลาย ห้องโยคะ 
โปรแกรมนั่งสมาธิ บริการอาหารตามหลักโภชนาการ เป็นต้น ด้วยบริการแสนสบาย 
เหมือนอยู่บ้านของคุณเอง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 54 จ�านวนห้องพัก 54
แพทย์ประจ�า : -

180° เวลเนส แอพโซลูท เวิลด์ แอลแอลซี 
(180° Wellness Absolute World LLC)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
Tripadvisor Certificate of Excellent 
2016

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 97 ถนนเมืองเหนือ ป่าตอง 83150 
ภูเก็ต ประเทศไทย
เบอร์โทร. : +66 7629 2525
แฟกซ์ : -
อีเมล : be-well@180wellness.asia
เว็บไซต์ : www.180wellness.asia
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ชีวิตคลีนิกเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83101001358
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพกลางทิวทัศน์ทะเลสาบ จ. ภูเก็ต พร้อมให้บริการทางการแพทย์ 
โดยทีมบุคลากรมากประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมี โปรแกรมการดีท็อกซ์และสปา ที่จะท�าให้
คุณฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจไปพร้อม ๆ กัน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก ห้องสูท 8 ห้อง
แพทย์ประจ�า : -

ชีวิต เฮลท์ แอนด์ เรจูวิเนชัน
(Chivitr Health & Rejuvenation)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
Detox and rejuvenation Treatment 
programs

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 14/119 หมู่ 1 ถนนราไวย์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 
เบอร์โทร. : +667 6388 838
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@chivitr.com
เว็บไซต์ : www.chivitr.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมที่ค�านึงถึงความต้องการของผู้ ใช้บริการเป็นส�าคัญ 
โดยแนะน�าโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ควบคู่กับกิจกรรมเสริมเพิ่ม 
ความผ่อนคลาย เช่น การท�าโยคะดีท็อกซ์ การนวดดีท็อกซ์ ท่ามกลางบรรยากาศ 
ทะเลสวยของ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ซานโตซา ดีท็อกซ์ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์
(Santosa Detox & Wellness Center)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
โปรแกรมเพื่อสุขภาพ 3-21 วัน ที่ลงได้
ตลอดทั้งปี โดยมี โปรแกรมดีท็อกซ์และ
โภชนาการบ�าบัดซึ่งมีการวางแผน 
เรื่องการออกก�าลังกายให้แก่ผู้เข้าร่วม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 3 ซอยพลับพลึง 2 ถนนพัฒนาการ
อ�าเภอกะทู้ อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทร. : +66 7633 0600
แฟกซ์ : -
อีเมล : andrea@santosaphuket.com
เว็บไซต์ : www.santosaphuket.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เดอะ ทีแอลซี คลีนิคเวชกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83101001659
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพจากประเทศตุรกีที่มีสาขาใน จ. ภูเก็ต เน้นการดูแลสุขภาพ 
แบบองค์รวมครบวงจร ด้วยการท�าดีท็อกซ์ การปรับสมดุลร่างกายและพฤติกรรม 
การรับประทานอาหาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : Dr. Thomas Lodi

เดอะ ไลฟ์โค
(The LifeCo)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 75 หมู่ 3 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทร. : +669 8670 3544
แฟกซ์ : -
อีเมล : phuket@thelifeco.com
เว็บไซต์ : www.thelifeco.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ธัญญปุระสหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83110000155
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตเชิงสุขภาพที่พร้อมต้อนรับด้วยใจบริการและกิจกรรมหลากหลาย เช่น 
การฝึกไตรกีฬา การฝึกกีฬาทางน�้า สนามเทนนิส ฟิตเนส และสปา ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกระดับ World Class ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ท่ามกลางบรรยากาศสุดผ่อนคลายของ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ :
จ�านวนเตียง 198 จ�านวนห้องพัก 114 จ�านวนห้อง Treatment 4
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์นรินทร สุรสินธร

ธัญญะปุระ บูติค โฮเต็ล
(Thanyapura Health & Sports Resort)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วย 
สิ่งอ�านวยความสะดวกระดับ World Class

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 120/1 หมู่ 7 ถนนเทพกษัตรี 
อ�าเภอถลาง ภูเก็ต 83110 
เบอร์โทร. : (+66) 76 336 000
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@thanyapura.com
เว็บไซต์ : www.thanyapura.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท มายด์บอดี้ภูเก็ต จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตคุณภาพ การันตีด้วยความนิยมอันดับ 1 จากเว็บไซต์แนะน�าการท่องเที่ยว
ชื่อดัง เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมเชิงสุขภาพมากมาย ควบคู่กับกิจกรรมผ่อนคลายที่ ไม่ซ�้าใคร
เช่น การแช่อ่างน�้าแข็ง (Ice Bath) การบ�าบัดด้วยแสง Neuro Light รวมถึงสปาและ 
การท�าทรีตเมนต์แบบต่าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะท�าให้คุณผ่อนคลายมากกว่าที่เคย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 30 จ�านวนห้องพัก 30
แพทย์ประจ�า : -

ภูเก็ต คลินซ์
(Phuket Cleanse)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เป็นศูนย์รวมการบ�าบัด ไม่ว่าจะเป็น 
การออกก�าลังกาย การพูดให้ก�าลังใจ 
ทรีตเมนต์ Anti-Aging และการชะลอวัย

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Tripadvisor Traveller’s choice 2015
• Tripadvisor Traveller’s choice 2016
• Tripadvisor Traveller’s choice 2017

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 49/105 หมู่ 1 ซอยนานาราช 
หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทร. : +668 2424 4976
แฟกซ์ : -
อีเมล : finance@phuketcleanse.com
เว็บไซต์ : www.phuketcleanse.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท แปซิฟิค ภูเก็ต จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83110000259
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตริมแหลมพันวาที่จะท�าให้วันหยุดของคุณกลายเป็นการพักผ่อนสุดหรู กับ
สิ่งอ�านวยความสะดวกหลากรูปแบบ อาหารเพื่อสุขภาพ สปาและการท�าทรีตเมนต์ เพื่อปรับ
สมดุลร่างกายและจิตใจ เพิ่มความสุขในทุกช่วงเวลา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 120 
จ�านวนห้องพัก 22 pavillions 48 ห้องสูท 35 พูลวิลล่า จ�านวนห้อง Treatment 11
แพทย์ประจ�า : -

อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท
(Amatara Wellness Resort)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• World Luxury Hotel Award 2017 for 

Luxury Holistic Retreat (Regional) 
• World Luxury Hotel Award 2017 for 

Luxury Wellness Retreat 
(Continental) 

• World Luxury Hotel Award 2017 for 
Luxury Healing Retreat (Global) 

• TripAdvisor Certificate of Excel

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 84 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ต�าบลวิชิต 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
เบอร์โทร. : +66 7631 8888
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
sales.phuket@amataraphuket.com
เว็บไซต์ : www.amataraphuket.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : บริษัท แอมมิทีเวลเนส จ�ากัด
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : ใบอนุญาตจากเทศบาล
ต�าบลราไวย์ - เล่มที่ 02 เลขที่ 50/2561 ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ, - เล่มที่ 03 เลขที่ 92/2561 
ประเภทประกอบกิจการห้องพัก
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตเชิงสุขภาพชั้นน�า ดูแลโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท�าดีท็อกซ์ 
บริการปรับสมดุลทางสุขภาพด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกและโปรแกรมมาตรฐานครบวงจร 
พร้อมกิจกรรมเชิงสุขภาพหลากหลาย เช่น สปา การท�าทรีตเมนต์ สระว่ายน�้า โยคะ ฟิตเนส 
ที่จะสร้างความผ่อนคลายและสุขภาพดีไปพร้อมกัน
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ :
จ�านวนเตียง 2 เตียงนวด จ�านวนห้องพัก 11 จ�านวนห้อง Treatment 1
แพทย์ประจ�า : -

อะมิตี้ เวลเนส
(Amity Wellness Resort)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
โปรแกรมเพื่อสุขภาพดีท็อกซ์ล้างล�าไส้ 
โดยการใช้ โอโซนและอัลคาไลน์เป็นตัวผลัก
ของเสียที่อยู่ ในล�าไส้

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 50/16 ซอยสามัคคี 4 ต�าบลราไวย์ 
อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100 
เบอร์โทร. : +669 8398 2371
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
reservation@amitythailand.com
เว็บไซต์ : www.amitywellness.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพบ�าบัดที่ ไม่เหมือนใคร ในบรรยากาศอันร่มรื่น เพียบพร้อมด้วย 
สิ่งอ�านวยความสะดวกและกิจกรรมเชิงสุขภาพให้เลือกสรรเพื่อสร้างความผ่อนคลาย 
ให้บริการอย่างมืออาชีพจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้บริการมากว่า 15 ปี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

อัตสึมิ ฮีลลิง
(Atsumi Healing)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 34/18  ถนนวิเศษ ต�าบลราไวย์  
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทร. : +66 8127 0571
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@atsumihealing.com
เว็บไซต์ : www.atsumihealing.com



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI



JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI

JCI Accredited Hospitals
โรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI

718 | Digital Directory Digital Directory | 719

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าที่ ได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ตรวจโรคเฉพาะทางในเครือบริการอย่างครบวงจร มีสาขาทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
จ. เชียงใหม่ จ. นครราชสีมา (อ. เมือง และ อ. ปากช่อง) จ. ชลบุรี (เมืองพัทยา) จ. ระยอง 
(อ. เกาะช้าง) จ. ประจวบคีรีขันธ์ (อ. หัวหิน) จ. สุราษฎร์ธานี (อ. สมุย) และ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : -

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
(Bangkok Hospital Phuket)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI Accreditation, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2/1 ถนนหงส์หยกอุทิศ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +66 7625 4425, 
+66 7636 1000 
แฟกซ์ : -
อีเมล : ailada.bo@bgh.co.th
เว็บไซต์ : www.phukethospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201004360
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เปิดให้บริการโดยคนภูเก็ต เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขแก่คนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับที่อื่น ๆ ให้
บริการทางการแพทย์มากว่าทศวรรษ มีการขยับขยายโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การบริการให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นสากล ตลอดจนอ�านวยความสะดวก และสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ขอบเขตการให้บริการ : เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 197 จ�านวนห้องพัก 187
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์ อภิลักษณ์ กฤษณาสกุล

โรงพยาบาลสิริโรจน์
(Siriroj International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีการให้บริการแพทย์แผนจีน 
เช่น การฝังเข็ม เพื่อการบ�าบัดรักษา

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
ต�าบลวิชิต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +66 7636 1888, 
+66 7621 0935
แฟกซ์ : -
อีเมล : 
info@phuketinternationalhospital.com
เว็บไซต์ : 
www.phuketinternationalhospital.com/en
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ คลินิกทันตกรรม
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83103001257
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมในเครือ BIDC ให้บริการทางทันตกรรมตามมาตรฐาน 
เดียวกันกับ BIDC
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 8 จ�านวนห้อง Treatment 8
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงนฤมล ภัทรพรเจริญ

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์
(Phuket Dental Signature Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชียวชาญพิเศษด้านการรักษา รากฟันเทียม 
การเคลือบผิวฟัน ฟอกสีฟัน ทันตกรรม 
จัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง คลินิกทันตกรรม 
ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ มีระบบการท�างาน
การส่งต่อคนไข้คล้ายคลึงกันกับที่ 
ส�านักงานใหญ่ BIDC

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 189 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี 
ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
83150
เบอร์โทร. : +66 7634 1700 
(ท�าการนัดหมาย), +66 9 1889 6199 
แฟกซ์ : -
อีเมล :  
contact@phuketdentalsignature.com
เว็บไซต์ :  
www.phuketdentalsignature.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมซีสไมล์แอทเดอะกี
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83103000159
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมมาตรฐาน JCI ใน จังหวัดภูเก็ต เป็นพันธมิตรหลักร่วมกับ 
“Malo Clinic” ผู้น�าด้านการปลูกถ่ายรากฟันเทียมระดับโลก ให้บริการทันตกรรมในระดับ 
World Class ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ 
เป็นส�าคัญ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์พฤหัส พรหมมนตรี

ซี สไมล์ เดนทัล คลินิก
(Sea Smile Dental Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 189/18 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี 
ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
83150
เบอร์โทร. : +66 2105 4288
แฟกซ์ : -
อีเมล : dentist@thaidentalcenter.com
เว็บไซต์ : www.thaidentalcenter.com



Lasik & Eyes 
Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกเลสิก และตา
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : โรงพยาบาลสิริ โรจน์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :
10201004360 – โรงพยาบาลสิริ โรจน์
เกี่ยวกับ : คลินิกจักษุวิทยาในเครือ “โรงพยาบาลสิริ โรจน์” บริการตรวจโรคและปัญหา
สายตาโดยแพทย์มากประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�า ทันสมัย มาตรฐาน 
ระดับสากล พร้อมบริการที่ ใส่ ใจทุกรายละเอียด เพื่อคืนความสุขให้ทุกการมองเห็น
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 197 จ�านวนห้องพัก 187
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์พิสัณห์ นามเกิด

คลินิกตา โรงพยาบาลสิริโรจน์
(Siriroj International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคาร 3 ชั้น 4 โรงพยาบาลสิริ โรจน์ 
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต�าบลวิชิต 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 8300
เบอร์โทร. : +66 7636 1888 
ต่อ 3418, 3419 
แฟกซ์ : +66 7621 0936
อีเมล : 
info@phuketinternationalhospital.com
เว็บไซต์ : 
www.phuketinternationalhospital.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :
10201005759-โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เกี่ยวกับ : ศูนย์การแพทย์ ในเครือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต” ให้บริการดูแลรักษาโรคตา
ทุกชนิด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัด โดยทีมจักษุแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยได้มาตรฐานสากล
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สินชัย ธนบดีธรรมจารี

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
(Eye Center-Bangkok Hospital Phuket)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, ISO 9002 : 1994

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เลขที่ 2/1 
ถนนหงษ์หยกอุทิศ ต�าบลตลาดใหญ่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +66 7625 4425 ต่อ 2019-20
แฟกซ์ : -
อีเมล : ailada.bo@bgh.co.th
เว็บไซต์ : www.phukethospital.com/th/
center/eye-center
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์แก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ “WaveScan” การตรวจวิเคราะห์ความเพี้ยนของพื้นผิวกระจกตา “IFS Femto  
Second Laser” การเปิดผิวกระจกตา และ “Excimer LASER VISX STAR S4 IR” 
การท�าเลเซอร์แก้ไขสายตา
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์

สุพรีมไอเลสิคคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ สาขาภูเก็ต
(SUPREME iLASIK) 

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 77/77 ชั้น 6 / 6A อาคารซีเอ็มซี
คอมเพล็กซ์หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
83000
เบอร์โทร. : +667 6510 4367, 
+669 3328 7487 
แฟกซ์ : +667 6510 828
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.supremeilasik.com/en



SRS: Sex Reassignment 
Surgery Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมแปลงเพศ
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกศัลยกรรมตกแต่งภูเก็ต
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83102001052
เกี่ยวกับ : สถาบันศัลยกรรมตกแต่งชั้นน�าในเครือ “โรงพยาบาลสิริ โรจน์” เดิมคือ Phuket 
International Aesthetic Center (PIAC) เป็นสถาบันอันดับต้น ๆ ที่ ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ ใช้บริการในการเสริมความงามด้านต่าง ๆ เช่น ศัลยกรรมทรวงอก ยกกระชับใบหน้า 
กระชับรูปร่าง ด้วยราคาสมเหตุสมผล และบริการที่มีคุณภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สงวน คุณาพร

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (พีพีเอสไอ) 
(Phuket Plastic Surgery Institute)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญศัลยกรรมทรวงอก 
ยกกระชับใบหน้า กระชับรูปร่าง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติร. 9 
ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +66 76 361 888
แฟกซ์ : +66 76 249 374
อีเมล : jenny.we@sih.bdms.co.th
เว็บไซต์ : 
www.plastic-surgery-phuket.com



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก



Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

Fertility & IVF Hospitals/Clinics
โรงพยาบาลและคลินิกส�าหรับผู้มีบุตรยาก

742 | Digital Directory Digital Directory | 743

ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : เอสเอฟซีเฟอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10102003159
เกี่ยวกับ : ศูนย์ ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 
ที่ ได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC 
จากประเทศออสเตรเลีย ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับการรับรองจากสมาคม 
ด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE)
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต 
(SAFE Fertility Center Phuket)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
มาตรฐาน RTAC (Reproductive 
Technology Accreditation Committee) 
SAFE ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิก
เด็กหลอดแก้ว แห่งแรกในไทย จากสถาบัน 
RTAC ออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2015 
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 SAFE ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ 
ที่มีคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชัน 2018

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : อาคาร ซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ ชั้น4 
77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
83000
เบอร์โทร. : +66 7651 0874 ถึง 5 
แฟกซ์ : +66 7651 0975
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.safefertilitycenter.com/
safe-fertility-center-phuket
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข :  
10201005759-โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เกี่ยวกับ : ศูนย์บริการในเครือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ให้การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ในเครือที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 200
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
(Phuket Fertility Center - Bangkok Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 
เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
(Ultrasonography) เครื่องตรวจเอกซ์เรย์
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CT scan) 
เครื่องมือส�าหรับการตรวจภายใน 
เครื่องเอกซ์เรย์ ห้องตรวจวินิจฉัยที่มี 
ความเป็นส่วนตัว ห้องตรวจอัลตราซาวนด์

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, HA, ISO 9002 : 1994 ปี 2546/2547
• Superbrands Thailand Award 

ปี 2547 
• Prime Minister Export Award 

ปี 2547 

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ชั้น 2 รพ.กรุงเทพภูเก็ต เลขที่ 2/1 
ถนนหงษ์หยกอุทิศ ต�าบลตลาดใหญ่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +66 (0) 7625 4425 ต่อ 
1683
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@phukethospital.com
เว็บไซต์ : www.phukethospital.com/th/
center/phuket-fertility-center/
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83101000257
เกี่ยวกับ : ผู้น�าด้านศัลยกรรมความงามที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานใน จ. ภูเก็ต 
ดูแลสุขภาพความงามครบวงจร ตั้งแต่การนวดมือผ่อนคลายจนถึงเลเซอร์ลบเลือนริ้วรอย 
ต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้องพัก มีห้องพักที่ชั้น 2 ของคลินิก 
แต่ไม่ระบุจ�านวนห้อง
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์วีรวัฒน์ ติรนันท์มงคล

ดร. วี ศัลยกรรมฟ้ืนฟูความงาม
(Dr. V Cosmetic Surgical Rejuvenation)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 243 ถนนราษฎร์อุทิศ ต�าบลป่าตอง 
อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทร. : +668 3638 6791, 
+66 7629 2931 
แฟกซ์ : +66 7629 2932
อีเมล : info@drvcosmetic.com
เว็บไซต์ : www.drvcosmetic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ฟีร์บิวตี้ คลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83102000359
เกี่ยวกับ : คลินิกใน จ. ภูเก็ต ที่จะท�าให้คุณสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ให้บริการความงาม 
ที่มาพร้อมกับคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น การผ่าตัดและดึงคิ้ว
โดยการส่องกล้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี ในตัวคุณ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 2
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์จิรยุทธ โตเลิศมงคล

ฟีร์บิวตี้ คลินิก
(Phi Beauty Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Breast 
Augmentation with endoscopic 
assisted) และการผ่าตัดดึงคิ้วโดย 
การส่องกล้อง (Endoscopic Brow Lift)

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 21/8-9 หมู่ 4 ต�าบลวิชิต 
อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +668 7688 3999
แฟกซ์ : -
อีเมล : phibeautyclinic@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.phibeautyclinic.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83102001052
เกี่ยวกับ : สถาบันศัลยกรรมตกแต่งชั้นน�าในเครือ “โรงพยาบาลสิริ โรจน์” เดิมคือ Phuket 
International Aesthetic Center (PIAC) เป็นสถาบันอันดับต้น ๆ ที่ ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ ใช้บริการในการเสริมความงามด้านต่าง ๆ เช่น ศัลยกรรมทรวงอก ยกกระชับใบหน้า 
กระชับรูปร่าง ด้วยราคาสมเหตุสมผล และบริการที่มีคุณภาพ
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์สงวน คุณาพร

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (พีพีเอสไอ)
(Phuket Plastic Surgery Institute -Siriroj International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญศัลยกรรมทรวงอก ยกกระชับ
ใบหน้า กระชับรูปร่าง

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. : +66 7636 1888
แฟกซ์ : +66 7624 9374
อีเมล : jenny.we@sih.bdms.co.th
เว็บไซต์ : 
www.plastic-surgery-phuket.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : ธัญญปุระสหคลินิก
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 83110000155
เกี่ยวกับ : รีสอร์ตเชิงสุขภาพที่พร้อมต้อนรับด้วยใจบริการและกิจกรรมหลากหลาย เช่น 
การฝึกไตรกีฬา การฝึกกีฬาทางน�้า สนามเทนนิส ฟิตเนส และสปา ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกระดับ World Class ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ท่ามกลางบรรยากาศสุดผ่อนคลายของ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : 198 จ�านวนห้องพัก 114 จ�านวนห้อง 4
แพทย์ประจ�า : นายแพทย์นรินทร สุรสินธร

ธัญญะปุระ บูติค โฮเต็ล
(Thanyapura Health & Sports Resort)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยส่ิง
อ�านวยความสะดวกระดับ World Class

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 120/1 หมู่ 7 ถนนเทพกษัตรี  
อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 
เบอร์โทร. : +66 76 336 000
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@thanyapura.com
เว็บไซต์ : www.thanyapura.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภูเก็ต เป็นหนึ่งในผู้น�าด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่รักการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา 
ในทุกเพศทุกวัย ด้วยเครื่องมือที่ล�้าสมัยและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมให้การดูแลรักษา 
อย่างครอบคลุม
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

(Sports Medicine & Arthroscopy Center Bangkok Hospital Phuket)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ 
ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
83000
เบอร์โทร. : +66 7625 4425 ต่อ 1094, 
+66 7636 1000 ต่อ 1094
แฟกซ์ : +66 7625 4430
อีเมล : info@phukethospital.com
เว็บไซต์ : www.phukethospital.com/
center/bangkok-phuket-sports- 
medicine-arthroscopy-center/ 
#pll_switcher
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : ศูนย์สุขภาพที่ค�านึงถึงการดูแลแบบรอบด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภายใจ และ
สุขภาพจิต ผ่านกิจกรรมผ่อนคลายแบบใกล้ชิดธรรมชาติ การบ�าบัดรักษาจากบุคลากร 
มากประสบการณ์ เช่น โยคะ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สปา การท�าทรีตเมนต์ เพื่อการค้นพบ
ตัวเองแบบใหม่ที่สดใสและสุขภาพดี
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

ชีวาศรม หัวหิน
(CHIVA-SOM, HUA HIN)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีเจ้าหน้าที่แนะน�าโปรแกรมเพื่อ 
ความผ่อนคลายเฉพาะบุคคลและคุณ
สามารถเลือกเมนูในการบ�าบัดได้ 
ด้วยตนเองจากแผนที่ที่ปรึกษาโปรแกรม 
ได้วางให้คุณ

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• Green Era for Sustainability Award 

Otherways Association 
Management & Consulting 
Awards 2017

• Asia’s Best Wellness Retreat 2017
• Asia Spa Awards 2017
• Condé Nast Traveler’s 2017 

Readers’ Choice Award (US)
#23 of Top 50 The Best Resorts 
in the World
• Asian Lifestyle Tourism Awards 2017
• Luxury Travel Award (Australia)
• Top 6 of the Best Overseas Luxury 

Health and Wellness Property 
2017 (1st Runner up)

• ‘Spa China Awards 2017’ (China)
Best Global Wellness Resort of the Year 
• ‘Condé Nast Traveler’s Readers’ 

Travel Awards 2017’ (UK)
• Top 5 of the Top 20 Destination 

spas, the number 1 Destination 
spa in Asia

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 73/4 ต�าบลหนองแก อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทร. : +66 3253 6536
แฟกซ์ : -
อีเมล : reservation@chivasom.com
เว็บไซต์ : www.chivasom.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10201001854
เกี่ยวกับ : โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าที่ ได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย มีแผนกการรักษาและโรงพยาบาล
ตรวจโรคเฉพาะทางในเครือบริการอย่างครบวงจร มีสาขาทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
จ. เชียงใหม่ จ. นครราชสีมา (อ. เมือง และ อ. ปากช่อง) จ. ชลบุรี (เมืองพัทยา) จ. ระยอง 
(อ. เกาะช้าง) จ. ประจวบคีรีขันธ์ (อ. หัวหิน) จ. สุราษฎร์ธานี (อ. สมุย) และ จ. ภูเก็ต
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 50 จ�านวนห้อง 12
แพทย์ประจ�า : นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
(Bangkok Hospital HuaHin)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้เปิดให้ 
บริการด้านสุขภาพในทุกระบบ โดยแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ 
บริการแบบผู้ป่วยนอก อายุรกรรมทั่วไป 
ระบบทางเดินอาหารและตับ อายุรกรรม
ผิวหนัง เบาหวานและต่อมไร้ท่อ 
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ กุมารเวช สูติ - 
นรีเวชศาสตร์ จักษุ – โสต – นาสิก -ลาริงซ์
วิทยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ศัลยกรรมทั่วไป

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• “Telemedicine for the Mobile 

Society (TEMOS)
• Asian Hospital Management 

Award (AHMA)”

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 888/1 ถนน เพชรเกษม ต�าบลหัวหิน 
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทร. : +66 3261 6800 หรือ 1719 
(เฉพาะโทรศัพท์ท้องถิ่นเท่านั้น)
แฟกซ์ : -
อีเมล : irene.sa@bgh.co.th
เว็บไซต์ : 
www.bangkokhospital.com/huahin
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมเพอเฟคสไมล์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 77103000553
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมสุดผ่อนคลายในอ�าเภอหัวหิน ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง 
และเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นเลิศ พร้อมต้อนรับชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยบริการที่ดีที่สุด 
เพื่อความพึงพอใจในการเข้ารับการดูแลสุขภาพปากและฟันให้ยืนยาว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง Treatment 5
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงทิฆัมพร  ปณิธานะรักษ์

คลินิกทันตกรรม เพอร์เฟค สไมล์
(Perfect smile dental clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 113/9 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหัวหิน 
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทร. : +66 3253 3444
แฟกซ์ : +66 3253 3664
อีเมล :  
info@perfectsmile-huahindental.com
เว็บไซต์ :  
www.perfectsmile-huahindental.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมเอสสไมล์
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 77103000453
เกี่ยวกับ : คลินิกทันตกรรมสุดน่ารัก ตกแต่งในบรรยากาศแบบชายทะเล พร้อมดูแลสุขภาพ
ปากและฟันด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูง ให้บริการทางทันตกรรม 
ทุกประเภท ทั้งทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมความงาม และทันตกรรมประดิษฐ์ เดินทาง 
สะดวกสบาย ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 4 จ�านวนห้อง Treatment 4
แพทย์ประจ�า : ทันตแพทย์หญิงสิริเนตร วิชชุชาญ

คลินิกทันตกรรม เอสสไมล์ โดย ดร.ศิริเนตร
(S-smile by Dr. Sirinate Dental Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
งานเฉพาะทางใส่ฟัน รากเทียม สวยงาม

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 34/30 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหัวหิน 
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทร. : +66 3253 0542, 
+66 8 0993 0055 , +66 9 8824 5695
แฟกซ์ : -
อีเมล : info@ssmiledentalclinic.com
เว็บไซต์ : www.ssmiledentalclinic.com



อุดรธานี
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 41201000247
เกี่ยวกับ : ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจใน 
จ. อุดรธานี กับเครือโรงพยาบาลใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล
พญาไท และโรงพยาบาลรามค�าแหง เพื่อรองรับการใช้บริการจากคนในพื้นที่และประเทศ
เพื่อนบ้าน ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการดูแล
รักษาอย่างครบวงจร มั่นใจด้วยการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และ JCI
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 350
แพทย์ประจ�า : ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์, นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี

โรงพยาบาลเอกอุดร
(Aek Udon International Hospital)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
JCI, ISO 9001, HA

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 555/5 ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทร. : +66 4234 2555
แฟกซ์ : +66 4234 1033
อีเมล : 
computer_aekudon@hotmail.com, 
info@aekudon.com
เว็บไซต์ : www.aekudon.com/ 
AekudonEN/index.php
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย สาขาทองหล่อ 2
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 10103010358
เกี่ยวกับ : “คลินิกแพทย์จัดฟัน” ที่ดูแลสุขภาพปากและฟันของคนไทยมายาวนานกว่า 30 ปี 
มีหลายสาขา ให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : -

เดนต้า จอย สาขาอุดรธานี
(Denta-joy)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : ยูดี ทาวน์ ถนนทองใหญ่ 
ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทร. : +66 9 0974 4907
แฟกซ์ : -
อีเมล : udon@dentajoy.com
เว็บไซต์ : www.dentajoy.com
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 41201000147
เกี่ยวกับ : โรงบาลเอกชนที่ ให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานการรักษาระดับสากล 
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัว ด้วยคลินิกและแผนกการแพทย์รักษาโรค 
เฉพาะทางต่าง ๆ ในส่วนโรคของสุภาพสตรี มีแผนกสูตินรีเวชและคลินิกมีบุตรยากให้บริการ
รักษาโดยแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนเตียง 100 จ�านวนห้องพัก 100 จ�านวนห้อง 15-20
แพทย์ประจ�า : -

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา
(Infertile Clinic - Wattana Hospital Udonthani)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา 
ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทร. : +66 4232 5999
แฟกซ์ : -
อีเมล : admin@wattanahospital.net
เว็บไซต์ : wattanahospital.net
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : คลินิกกิ๊ฟไอวีเอฟ อุดรธานี
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : 41102000457
เกี่ยวกับ : -
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : จ�านวนห้อง 1
แพทย์ประจ�า :     นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันต์
   พญ. นิศารัตน์ สุนทราภา
   นพ.พิพัฒน์ จงกลศิริ 
   นพ.ปกป้อง ปานศรีแก้ว
   พญ. วีณา ครุฑสวัสดิ

ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. สาขาอุดรธานี
(Superior A.R.T.)

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 79/79 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลมักกะสัน อ�าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทร. : +66 42-241-248
แฟกซ์ : -
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.thaisuperiorart.com/
about.php?lang=en&news_ 
status=Y&cat_id=&item=&cont_id=

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
• “มาตรฐาน RTAC (Reproductive 

Technology Accreditation 
Committee)

• SAFE ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
คลินิกเด็กหลอดแก้ว แห่งแรกในไทย 
จากสถาบัน RTAC ออสเตรเลีย 
ตั้งแต่ปี 2015

• มาตรฐาน ISO9001 : 2008 
• SAFE ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ISO 9001 เวอร์ชัน 2008 จาก BSI 
Thailand

• EQA (External Quality 
Assessment) by UK and Europe

• SAFE ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
ทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก 
จากสถาบันที่ ได้รับการยอมรับ UK 
NEQAS ประเทศอังกฤษ และในยุโรป”
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ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ
ชื่อที่จดทะเบียน : -
เลขที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข : -
เกี่ยวกับ : บิวตี้ แอนด์ แฟชั่นคลินิก ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยทีมแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการที่เหนือระดับ ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยี 
“การร้อยไหมทองค�า” เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะดูแลผิวคุณให้สวยสุขภาพดี 
จากภายในสู่ภายนอก
ขนาดของสถานที่ ให้บริการ : -
แพทย์ประจ�า : แพทย์หญิงชนกพร สุรชาติก�าธรกุล

ดีเอ็นเอ คลินิก สาขาอุดรธานี
(DNA Clinic)

จุดแข็งของการให้บริการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

รางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ หรือ 
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : 
-

ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ 

ที่อยู่ : 399 หมู่ที่ 11 กิ โลเมตร 5 
ถนนอุดร-หนองคาย ต�าบลหมูม่น 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทร. : +66 4226 6655
แฟกซ์ : -
อีเมล : dnaclinic@hotmail.com
เว็บไซต์ : dnaskinclinic.com


