
โครงการ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ โครงการที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิต ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัย “อยู่อย่างสุขภาพด ี

และมีความสุข” ด้วยบริการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมความสะดวกสบาย ความปลอดภัยรอบด้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบ 

ครบวงจรทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงวัยในทุกรูปแบบ

โรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ  

(Rehabilitation Hospital) 
การป้องกัน ฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ และการรกัษาทางด้านกายภาพบ�าบดั 

กจิกรรมบ�าบดั พร้อมด้วยคลนิกิรกัษาโรคต่างๆ โดยแพทย์เฉพาะทาง 

พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดแูลตลอด 24 ชม. เพือ่ให้ความช่วยเหลอืและ

ฟ้ืนฟสูขุภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัผูส้งูวยั เพือ่

ให้กลับมาด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว

ศูนย์สุขภาพ Wellness Center

ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัย “อยู่อย่างสุขภาพดี และ 

มีความสุข” การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก 

จึงเป็นสิง่ส�าคญั โดยการน�าศาสตร์การแพทย์ทางเลอืกมาใช้ควบคู่

กับแพทย์แผนปัจจุบัน ในการดูแล รักษา ฟื้นฟู สุขภาพกาย สุขภาพใจ 

ของผู้อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ภายในประกอบด้วย

• สระว่ายน�้าระบบเกลือ พร้อมคลาสการออกก�าลังกาย

• ศูนย์ฟิตเนส และให้ค�าแนะน�าส่วนบุคคล (Personal Trainer)

• นวดและสปาเพื่อสุขภาพ

• คลินิกฟื้นฟูสุขภาพ

• ร้านค้าปลีก อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

หมายเหตุ : *โครงการในอนาคต

ที่ตั้งโครงการ
เพียง 10 นาทีจากจุดขึ้นลงทางด่วนสุขสวัสดิ์ห่าง

จากสถานีรถไฟฟ้าประชาอุทิศเพียง 5 กม.

(รถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน - ครุใน) สะดวกสบาย

เข้าออกได้หลายเส้นทาง ถนนสุขสวัสดิ์ ถนน

พระราม 2 ถนนพุทธบูชา และรายล้อมด้วยสิ่ง

อ�านวยความสะดวกรอบด้าน ใกล้มหาวิทยาลัย

พระจอมเกล้าธนบรุ ี(บางมด) สวนธนบรีุรมย์ ศนูย์

ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โลตัส จัสโก้ ตลาดใหม ่

โรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Hospital) 
และศูนย์สุขภาพ Wellness Center*

http://www.thonburihealthvillage.com

ภาพเพื่อการโฆษณา



การออกแบบภายในที่เข้าใจผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง 

(Universal Design Concept)

เต็มเปี่ยมด้วยความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย 

ของผู้สูงวัย โดยค�านึงถึงการใช้งานอย่างแท้จริง

• สะดวกต่อการใช้งานรถเข็น (Wheelchair) ด้วยการออกแบบ 

 “อารยสถาปัตย์” ครอบคลุมทั้งในบริเวณห้องพักและห้องน�้า

• ราวจับกันล้ม วัสดุกันลื่นบริเวณพื้นห้องน�้า

• บริการปุ่มกดฉุกเฉินเพื่อติดต่อศูนย์ควบคุม จ�านวน 2 จุด

• ระบบหัวกระจายน�้าดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

ทุกพื้นที่ภายในโครงการ มีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน 

ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดยค�านงึถงึการใช้งานอย่างแท้จรงิ 

พร้อมทั้งศูนย์กลางความปลอดภัยที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 

24 ช่ัวโมง อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้าน 

การดูแลและให้บริการความช่วยเหลือผู้สูงวัย คอยประจ�าตาม 

จดุต่างๆ รวมถงึกล้อง CCTV ทีน่�ามาใช้เพ่ือเสรมิสร้างความมัน่ใจ

ทางด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด

•  บริการเรียกรถฉุกเฉินน�าส่งโรงพยาบาล

• บริการดูแลความปลอดภัยแบบ 24/7

• บริการพยาบาลในเวลาท�าการ

• หน่วยพยาบาลฉกุเฉนิเพือ่ประสานงานส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล  

 หลังเวลาท�าการ

สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในอาคารชุด
พื้นที่ใช้สอยภายในตัวอาคารได้ถูกออกแบบเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ตอบสนองในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้อยู่อาศัย รองรับกิจ

กรรมใหม่ๆ และลดความจ�าเจ เพื่อเติมเต็มความสุขและสุขภาพที่ดี

ให้กับผู้สูงวัย

•  ห้องสมุด 

•  ห้องพบปะสังสรรค์

• ห้องอเนกประสงค์เพื่อกิจกรรมนันทนาการ

• ห้องปฐมพยาบาล

• WIFI – Internet

สิ่งอ�านวยความสะดวกภายนอกอาคารชุด
พื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารที่ให้ความส�าคัญกับการออกแบบ 

เพื่อผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยผ่านพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ให้ผู ้อยู ่อาศัยได้สัมผัสกับธรรมชาติ รับแสงแดดอ่อนๆ ใน 

ยามเช้าตามหลักทิศทางลมและแสงแดด ช่วยปรับความสมดุล 

ผ่อนคลายของร่างกายท่ีส่งผลต่อสภาวะอารมณ์และจิตใจ 

• ลู่วิ่ง

• สวนพักผ่อน

• ทางส�าหรับรถเข็น

• ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

บริการเสริมพิเศษ
• แม่บ้านท�าความสะอาด

• บริการซักรีด

*หมายเหตุ : เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย

*กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศให้ความส�าคัญกับ 

การส่งเสริมดูแล ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของสมาชิกผู้สูงวัย

ทีอ่าศยัอยูภ่ายในโครงการ ด้วยการออกแบบกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิ 

ความสขุพร้อมทัง้พฒันาทกัษะ ด้านกายภาพตามความถนัดและความ

ชื่นชอบ อาทิ 

• กจิกรรมการฝึกบรหิารสมอง เช่น เรยีนรูจ้ากการอ่านหนงัสอื 

 ในห้องสมุด, บอร์ดเกม หมากรุก

• กิจกรรมเพื่อทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ช่วยให้เกิด 

 ความคล่องตวั ผ่านการออกก�าลังกาย เช่น โยคะ แอโรบคิ เต้นร�า  

 ไทเก็ก ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมส�าหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ *

• กิจกรรมการเข้าสังคมเพื่อส่งเสริมสภาวะอารมณ์และจิตใจ 

 แบ่งออกเป็น  5 กลุ่ม 

 1. ศิลปะบ�าบัด เช่น จัดดอกไม้ วาดภาพ ปลูกต้นไม้ จัดสวน 

 2. ดนตรีบ�าบัด เช่น เต้นร�า ลีลาศ ร้องเพลง

 3. สมาธิบ�าบัด เช่น การฝึกหายใจ ปฎิบัติธรรม

 4. ท�าอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ท�าอาหารและขนม กิจกรรมให้ 

  ความรู้ด้านโภชนาการตามวัย 

 5. กิจกรรมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวนอกโครงการตาม 

  ความสนใจ 

*หมายเหตุ : บางกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลโครงการ

ลักษณะโครงการ: อาคารที่พักอาศัย 11 ชั้น จ�านวน 2 อาคาร คืออาคาร A และ อาคาร B จ�านวนทั้งสิ้น 412 ยูนิต

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ�ากัด ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ THG

*โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้ ต้นปี 2562 เป็นต้นไป 

 

แบบห้อง

ห้องสตูดิโอ 32 ตร.ม. 1 ห้องนอน 64 ตร.ม.
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