24
เราใส่ใจคุณ
ช่วั โมง

บริการด้านอื่นๆ

เรายังมีร้านกาแฟ

พร้อมบริการคุณ

เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว เราจึงจัดหา
ร้านกาแฟไว้บริการคุณภายในศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลากหลายเมนู อาทิ
คาเฟ่ลาเต้ คาปูชิโน่ เอสเพรสโซ่ อีกทั้ง
ยังรวมถึงเครื่องดื่มร้อนประเภทอื่นๆ
อีกด้วย

ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์

เราดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง
เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นทีมพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่
ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ
พร้อมใส่ใจดูแลดุจญาติมิตร จึงสามารถเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะฝากคนที่คุณรักไว้กับเรา
ได้อย่างมั่นใจ

รอยยิ้มของคุณ

คือความสุขสำหรับเรา

ติดต่อเรา

09-0978-9613

@ihealthnursecare

02-000-5392

iHealth Nurse Care

09-1095-7680

ihealthnursecare@gmail.com
IHEALTH NURSE CARE CO.,LTD.
12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 6 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์

เราดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์ (VISION)

ทำเลที่ต้งั

ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่มี ีคุณภาพครบวงจร ด้วยการบริการที่
ยอดเยี่ยมและมีความสะดวกสบาย พร้อมพัฒนาศักยภาพของผู้
สูงอายุท้งั ด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการบริการที่เปรียบเสมือน
คนในครอบครัว

สถานที่เป็นอาคาร 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 75 ตร.ม./ห้อง ใน 1 ห้องพักจะมี 6 เตียง
สำหรับห้องรวมและมีห้องน้ำในตัว มีตู้เก็บของส่วนตัว ม่านกั้นแต่ละเตียง
ไฟหัวเตียงเปิด-ปิดตามความต้องการของแต่ละบุคคล มีราวจับสำหรับผู้สูงอายุ
ชั้นโถงด้านล่างมีมุมสำหรับออกกำลังกาย ฟังเพลง จัดสันทนาการ มีพื้นที่สำหรับ
ญาติที่มาเยี่ยม และมีกิจกรรมตักบาตรทำบุญสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

พันธกิจ (MISSION)

โรงพยาบาลชั้นนำที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการ โรงพยาบาลศิครินทร์ 4.4
กิโลเมตร, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 6.1 กิโลเมตร, โรงพยาบาลไทย
นครินทร์ 2.9 กิโลเมตร, โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ 4.5 กิโลเมตร

1.) บริการที่พักอาศัยที่สะดวกสบายในห้องที่มีพ้นื ที่กว้างขวาง
2.) บริการที่มีความปลอดภัยสูงด้วยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
บริการทางด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การทำกายภาพ
บำบัดที่เหมาะสม
3.) มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาทำงาน
และเหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการดูแลที่ดีที่สุด
4.) มีการแจ้งข้อมูลต่างๆสำหรับญาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
450 เมตร , พาราไดซ์ พาร์ค 950 เมตร , เซ็นทรัล บางนา 2.9 กิโลเมตร, Mega
bangna 6.5 กิโลเมตร, ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ 3.6 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทซึ่งมีรถไฟฟ้าตลอดสายประมาณ 3.5 กิโลเมตร และ
รถไฟฟ้าบนถนนศรีนครินทร์ที่กำลังก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอีก
ประมาณ 1-2 ปี ซึ่งอยู่ห่างจากสถานบริการประมาณ 300 เมตร
อยู่ห่างจากสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9
2.1 กิโลเมตร

อัตราค่าบริการ
ไอเฮลท์ เนอร์สแคร์
ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ
รายการ
1
2

ห้องรวม (เฉพาะเตียงนอนและเจ้าหน้าที่ ดูแลตลอด 24 ชม.)
บริการเสริม
ค่าอาหาร 3 มื้อ น้ำดื่ม พร้อมของว่างและน้ำสมุนไพร
กรณีให้อาหารทางสายยาง คิดราคาตามสูตรอาหารเฉพาะโรค
ของแต่ละบุคคล

SQUARE

K IN G P A RK
A V EN U E

วัด
ศรีเอี่ยม

iHealth Nurse Care

ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุท่ไี ด้มาตรฐาน
บนถนนศรีนครินทร์ ใกล้หา้ งซีคอนสแควร์ บริหารโดยพยาบาล
วิชาชีพที่พร้อมให้บริการจากใจบนพื้นฐานองค์ความรูแ้ บบมืออาชีพ
เพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความสุขในกับผูส้ งู อายุทกุ ท่าน

16,000 / เดือน
5,000 / เดือน
-

3

กิจกรรม เช่น กิจกรรมสันทนการ กายบริหาร ยืดเส้นยืดสาย
ยืดเหยียด เล่นเกมส์ ต่อจิ๊กซอ ปั้นดินน้ำมัน วาดภาพ ระบายสี
ร้องเพลง เต้นรำ ทำอาหาร ทำขนม กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ การสวดมนต์
นิมนต์พระให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญตามโอกาสต่างๆ เป่าเทียนเค้กวันเกิด

1,000 / เดือน

4

ค่าซัก-รีด เสื้อผ้า

1,200 / เดือน

5

กายภาพบำบัด

1,000 / ครั้ง

พาไปโรงพยาบาล-ข้างนอก
6
6.1 พาไปพบแพทย์
6.2 พาไปทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ
(คิดตามระยะทาง+ชม. เจ้าหน้าที่ที่พาไป)



ราคา

7

อุปกรณ์พิเศษ
ที่นอนลม (เช่า) 1000 ค่าไฟ 500 ต่อเดือน

ค่าหัตถการ
8 ค่าเปลี่ยนสายให้อาหาร (รวมอุปกรณ์)
8.1 ค่าเปลี่ยนสายปัสสาวะ (รวมอุปกรณ์)
8.2 ค่าทำแผลต่างๆ (รวมอุปกรณ์)
8.3 พ่นยาประจำ เช้าขเย็น
8.4 พ่นยาเป็นครั้งคราว
8.5 ค่าดูดเสมหะ (ไม่รวมอุปกรณ์)
8.6 ค่าสวนปัสสาวะ (รวมอุปกรณ์)
8.7 ค่าสวนอุจจาระ (รวมอุปกรณ์)
8.8 เจาะน้ำตาล + ฉีด INSULIN (รวมอุปกรณ์)
8.9 ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง (ไม่รวมอุปกรณ์)
8.1 ค่าดูแลผู้สูงอายุคาสายสวนปัสสาวะ
8.11 (ดูและเฉพาะทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)
***ในกรณีทำหัตถการพิเศษ จะทำหัตถการโดยพยาบาลวิชาชีพ***

เริ่มต้นที่ 1,500

1,500 / ครั้ง
500 / ครั้ง
500 / ครั้ง
100/ครั้ง (3000/เดือน)
2,500 / ครั้ง
50 / ครั้ง
1,000-2,000/เดือน
500 / ครั้ง
100 / ครั้ง
2,000 / เดือน
2,000 / เดือน
2,000 / เดือน

