ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าสะท้อนจากผลประกอบการของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้รวมจานวน 1.3แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ10.5และมีกาไรสุทธิกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ10.9เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเป็นทางการส่งผลให้จานวนลูกค้าชาวต่างชาติมีจานวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
Medical Hub ของอาเซียน รวมถึงความนิยมดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจยังต้องระวังในด้านต้นทุนการให้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนค่าบริการทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าจ้างแพทย์และพยาบาลเป็นต้น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของลูกค้า
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นและการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาทั้งรูปแบบของการรักษาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระแสความนิยม
ในการดูแลสุขภาพรวมถึงจานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปี 2559 ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ดูแลสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)และกลุ่มพนักงานชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย (Expatriate หรือ EXPAT)
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์
ทางธุรกิจในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการควบรวมกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งสาหรับรองรับ
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาทิ การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ เช่น จัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเจาะตลาดกลุ่มเปาหมาย
อย่างชัดเจน และการให้บริการแบบครบวงจรประกอบกับการรักษาด้วยแพทย์ที่มีฝีมือ และบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ในปี 2558 ที่ผ่านมาประเทศไทยกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการระบบการคา
การลงทุนระหวางประเทศสมาชิกจะมีอุปสรรคลดลง ตลาดมีขนาดใหญขึ้นเปนตลาดระดับประชาคม นักลงทุนจากตางชาติ
สามารถเขามาลงทุนในประเทศไทยไดงาย และการให้บริการดานสุขภาพก็เป็นอีกภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐที่จะผลักดันใหไทยเปน Medical Hub ของภูมิภาคอาเซียน ทาใหผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตองปรับตัว
และเรงสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจเพื่อรองรับการแขงขันที่มีมากขึ้น
สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นและการ
เติ บ โตของกลุ มผู ป วยชาวต างชาติ ที่ เ ข ามา
ทั้ ง รู ป แบบของการรั ก ษาและ การทองเที่ ยว
เชิ งสุ ขภาพ จากการเติ บโตของธุ รกิ จโรงพยาบาล
เอกชนยัง เปนผลมาจากกลยุทธทางการตลาด
ไม่ ว่ า จะเปนการขยายสาขาออกสู ต างจั ง หวั ด
หรือการควบรวมกิจ การ ตลอดจนการพั ฒ นา
ธุ ร กิ จ ไปสู ก ารให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ส งเสริ ม สุ ข ภาพ
มากกวาการรักษาโรคทั้ งนี้ การขยายตั วดังกลาว
สอดคลองกับการเติบโตของผลการดาเนินงาน
ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนที่ อ ยู ในตลาด
มูลค่าอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์

ลาด ับ

ผูป
้ ระกอบการ

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ไตรมาส 2 ปี 2559

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2558

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (หน่วย: ล้านบาท) กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปี 2557

ปี 2558

1

บมจ.กรุงเทพดุส ิตเวชการ:BDMS

58,042.1

65,188.3

7,393.5

7,917.5

7.1

2

บมจ.โรงพยาบาลบารุงราษฎร์:BH

15,910.5

17,942.0

2,730.3

3,435.8

25.8

3

บมจ.สมิต ิเวช:SVH

9,855.1

10,104.6

1,281.2

1,357.4

6.0

4

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิ ททอล:BCH

5,381.5

5,854.6

521.9

527.3

1.0

5

บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี:VIBHA

5,073.9

5,585.2

596.1

735.7

23.4

6

บมจ.โรงพยาบาลรามคาแหง:RAM

3,866.4

3,969.2

1,010.2

1,018.3

0.8

7

บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์:CMR

2,978.7

3,359.2

386.9

500.8

29.4

8

บมจ.โรงพยาบาลจุฬาร ัตน์:CHG

2,714.8

3,178.8

480.6

538.4

12.0

9

บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช:NTV

1,894.8

1,911.8

265.4

298.3

12.4

10

บมจ.ศิครินทร์:SKR

1,879.4

2,026.6

158.1

115.5

-26.9

11

บมจ.โรงพยาบาลมหาช ัย:M-CHAI

1,829.1

1,955.9

117.9

168.6

43.0

12

บมจ.โรงพยาบาลเอกชล:AHC

1,524.5

1,531.3

181.7

160.2

-11.8

13

บมจ.ศรีวิช ัยเวชวิว ัฒน์:VIH

1,276.4

1,368.7

94.4

101.5

7.5

14

บมจ.ธนบุร ี เมดิเคิล เซ็นเตอร์:KDH

354.6

450.4

(-32.5)

(-43.7)

-34.5

15

บมจ.ว ัฒนาการแพทย์:NEW

289.9

325.4

11.1

13.0

17.1

16

บมจ.โรงพยาบาลลาดพร้าว:LPH

-

1,255.7

-

100.5

-

112,871.7

124,752.0

15,229.2

16,888.2

10.9

รวม

หลั ก ทรั พ ย แห่ ง ประเทศไทย โดยในป 2558
ที่ ผ่ า นมา พบวารายไดจากการใหบริ การของ

รายได้

ปี 2557

% yoy

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายเทวัญ ทะวงษ์ศรี
หน่วยวิจัยธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
1.
ส่วนวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคาออมสิน
0-2299-8000 ต่อ 150909

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีจานวน1.3 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และมีกาไรสุทธิกวา 1.6 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยางไรก็ตาม ถึงแมธุรกิจจะมีกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแตยังตองระวังตนทุนที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน
โดยเฉพาะตนทุนการใหบริการ เชน ตนทุนคายา คาเครื่องมือแพทย์ ค่าจ้างแพทยและพยาบาลเปนตน
ป จจุ บั น จ านวนโรงพยาบาลเอกชน
ณ เดือนกันยายน ปี 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 343 แหง
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.3 และมี จ านวนเตี ย งรวม
34,664 เตียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ
ปก่อนหน้ า โดยตั้ ง อยู ในพื้ น ที่ กรุง เทพฯจ านวน
104 แหง คิดเป็นร้อยละ 30.3 และมีเตียงผูปวย
13,935 เตียง คิดเป็นร้อยละ 40.2 ของจานวนทั้งประเทศ ที่ ม า : ส านั ก สถานพยาบาลและประกอบโรคศิ ล ปะกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
สะทอนใหเห็นวาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญ กระทรวงสาธารณสุขและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (ข้อมูล ณ 25มี.ค. 59)
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ เปนหลัก เมื่อเทียบกับจานวนสถานพยาบาลเอกชนทั้งประเทศที่มีจานวนทั้งสิ้น 343 แห่ง สะท้อนถึงแนวโน้ม
การแขงขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่คาดว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากคู แขงโดยตรงจากธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนดวยกันเองแลวยังตองเผชิญกับคู่แขงทางออม คือโรงพยาบาลภาครัฐที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อให
มีความสะดวกและมีคุณภาพเพื่อรองรับกลุมลูกคาใหหลากหลายระดับมากยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาหลั ก ของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนยังคงเปนเรื่องของการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสะทอนจากอัตราสวน
เจาหนาที่แพทย์ตอจานวนประชากรที่ 1:3,347
เป็นอัตราส่วนที่คอนขางสูงกวาเกณฑ์ซึ่งมาตรฐาน
ของ WHO Standard กาหนดไว้ที่ 1:1,000 ทาให
โรงพยาบาลเอกชนสวนมากใชวิ ธีดึ ง แพทยจาก
โรงพยาบาลรัฐมาเปนการชั่วคราว สะทอนจาก ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการปกครอง,
จานวนแพทยประเภทชั่ วคราวที่ มีจานวนสูงกวา กระทรวงมหาดไทย
แพทยประจาประมาณ 3 เท่า

แนวโน้มของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ทิศทางของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนป 2559คาดวารายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเติบโตไดดีจากกระแส
ความนิยมการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น จานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนจากนโยบายจากภาครัฐ การเปดเสรี
ทางการคาหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) รวมถึงการส่งเสริมให้กลุมคนไขชาวตางชาติ
มาทองเที่ยวพักผอนในเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยโรงพยาบาลเอกชนได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว
พร้อมทั้งเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ไตรมาส 2 ปี 2559

นายเทวัญ ทะวงษ์ศรี
หน่วยวิจัยธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2.
ส่วนวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคาออมสิน
0-2299-8000 ต่อ 150909

ทิศทางการแข่งขันของธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน คาดวาจะแขงขันกันอยางเขมขนมากขึ้นโดย ในระยะต่อไปคาดว่า
จะยังคงเห็นภาพโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ที่ยังคงมุ้งเน้นกลยุทธ์ในด้านการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและการควบรวมกิจการ
เพื่อสรางความแข็งแกรงทางธุ รกิจ ส าหรับ รองรับการแขงขันที่ มีแนวโนมรุนแรงขึ้นทั้ งจากภายในประเทศและตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศคูแขง เช่น สิงคโปรฮองกง มาเลเซีย และอินเดีย ที่มีเปาหมายกลุ่มคนไข้อาทิ ชาวยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน เช่น การสรางความนาเชื่อถือ การลดตนทุนการดาเนินงานการสรางความแตกตางใหกับธุรกิจ อาทิ การจัดตั้งศูนย
การแพทยเฉพาะทางการเจาะตลาดกลุมเปาหมายอยางชัดเจน การขยายตลาดดึงดูดนักทองเที่ยวและการใหบริการแบบครบวงจร
โดยการรักษาดวยแพทยที่มีฝมือพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีบริการเสริมด้านสุขภาพตางๆ เช่น
- ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ หรือ Nursing Home จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งทาให้อัตราของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่จะต้องออกไปทางานนอกบ้าน ทาให้มีเวลาในการดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวน้อยลง จึงทาให้บุตรหลานใช้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีบุ คลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น
- การเพิ่มบริการที่ตอบโจทย์ Trend สุขภาพ Health Care การให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกายควบคู่
ไปกับการควบคุมโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง ปัจจุบันมีกลุ่มคนจานวนมากหันมาดูแลรักษาสุขภาพ ทาให้โรงพยาบาลเอกชนมีการ
ขยายการให้ บ ริการดั ง กล่ า ว โดยการจั ด ที ม แพทย์ ห รือบุ คลากรที่ เกี่ย วข้ องและมี ความรู้ความเข้า ใจในเรื่องดั ง กล่ า ว อาทิ
นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ก็จะสามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของคนไข้ชาวต่างชาติทั้งหมด
ที่รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย โดยตลาดหลักของไทย ได้แก่ พม่า ญี่ปุ่น ตะวันออกกลางและยุโรป สาหรับตลาดใหม่
ที่มีโอกาสเติบโตสูง ได้แก่ อาเซียนและจีน ซึ่งตลาด Medical Tourism เป็นตลาดที่เริ่มมีการแข่นขันรุนแรง โดยคู่แข่งที่สาคัญ
ของไทยคือ สิงคโปร์และมาเลเซีย
- กลุ่มพนักงานชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย (Expatriate หรือ EXPAT) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20
ของจานวนคนไข้ชาวต่างชาติทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในไทย ซึ่งภายหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
คาดว่านักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพและกาลังซื้อสูงโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และยุโรป เป็นต้น จะเข้ามาลงทุน
และทางานในไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเข้ามาของนักลงทุนอาจรวมถึงการเข้ามาของคู่สมรส บุตรหลานหรือผู้ติดตามที่จะเข้ามาพัก
อาศัยในประเทศไทยด้วย จึงทาให้ประเทศไทยมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ได้
แผนการดาเนินธุรกิจ ของโรงพยาบาลเอกชน ดวยปจจัยหลายๆ ประการที่ผลักดันใหโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
ขยายตัวในปที่ผานมาส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนแตละแหงตางวางแผนการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
ผู้ประกอบการ

บมจ.โรงพยาบาลบารุงราษฎร์(BH)

กลยุทธ์ด้านการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
- แผนลงทุน 3-5 ปี งบลงทุน 1.1 หมื่นล้านบาท โดยขยายโรงพยาบาลแห่งที่ 2 บนที่ดิน 5 ไร่
ติดถนนเพชรบุรี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2559 โดยจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 220 เตียง
- ตั้งศูนย์วินิจฉัยโรคในต่างประเทศ เปิดที่แรกที่ประเทศเมียนมา และที่เหลือ อาทิ กัมพูชา ลาว
ตะวันออกกลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า และคาดว่ารายได้จากเมียนมา
จะเข้ามาในปี 2559
- รีโนเวตเพิ่มพื้นที่ห้องตรวจ-ห้องพัก เพื่อรองรับคนไข้ที่มาใช้บริการเป็นต่างชาติ 5.2 แสนคน
จากกว่า 190 ประเทศบลงทุนเพิ่มที่พื้นที่ประมาณ 2.5 หมื่น ตร.ม. เป็นอาคาร 3 หลัง ขนาด 7 ชั้น
สาหรับพื้นที่จ อดรถ แผนกเทรนนิ่ง เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ และคลินิกผู้ป่วยนอก งบการลงทุน
ก่อสร้างราว 3,000 ล้านบาท ดาเนินการในปี 2559
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ผู้ประกอบการ

บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA)

บมจ.สมิติเวช(SVH)

กลยุทธ์ด้านการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
- มีแผนที่จ ะเปิ ดโรงพยาบาลเพิ่มใหม่ภายในปี 2559-2563 รวมถึงการขยายกิจการของ
โรงพยาบาลที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มจานวนเตียงทั้งหมดให้แตะระดับ 3,992 เตียง เน้นลงทุนในเขต
กรุงเทพฯปริมณฑลและภาคตะวันออกเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกาลังซื้อสูงจากการเป็น
แถบนิคมอุตสาหกรรม
- ลงทุนล่าสุดประมาณ 100 ล้านบาท เปิดคริติคัล แคร์คอมเพล็ก (The New Critical CareComplex)
ซึ่งเป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนีผสมผสานกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- เน้นจับกลุ่มลูก ค้าชาวต่างชาติที่บินมารัก ษาและที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันสาขา
สุขุมวิทมีสัดส่วนต่างชาติประมาณ 40% เป็นคนญี่ปุ่น เมียนมา ลาว กัมพูชาและบังกลาเทศ
ส่วนสาขาศรีนครินทร์จะเป็นกลุ่มลูกค้าชาวตะวันออกกลางเป็นหลัก

- เป้ า หมายปี 2559 ตั้ ง เป้ า รายได้ เ ติ บ โตร้ อยละ 12–13 และรั ก ษาระดั บ อั ต ราก าไรสุ ท ธิ
ให้อยู่ที่ร้อยละ 12-13
- วางแผนระยะยาว 5 ปี (59-63) จะมี ก ารขยายเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลไปยั ง ภู มิ ภ าค
เอเซีย แปซิฟิ ก เพิ่ม มากขึ้ น บริ ษั ทตั้ ง เป้า เพิ่ มสั ด ส่ว นรายได้ จ ากต่ างประเทศเพิ่ ม ขึ้น เป็ น
กลุ่ม บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชการ
ร้ อ ยละ 50ตามแผนระยาว 5 ปี (59-63) จากปั จ จุ บั น สั ด ส่ ว นรายได้ ต่ า งประเทศอยู่ ที่
ประกอบดวยโรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลสมิติเวช, ร้อยละ 30 และสัดส่วนรายได้ในประเทศจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 50
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลพญาไท,โรงพยาบาล - วางแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จ ากธุรกิจ ที่ไม่เกี่ ย วข้องกั บธุรกิ จโรงพยาบาล (non-hospital)
อย่างเช่น ประกันสุขภาพและร้านขายยา ให้เพิ่มเป็นร้อยละ 5-10 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 3
เปาโลและโรงพยาบาลรอยัล
ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่บริหารจัดการง่ายกว่าธุรกิจโรงพยาบาลและให้มาร์จิ้นสูงเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 18
- ภายในสิ้นปี 59 บริษัทจะมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 50 แห่ง จากปัจจุบันมีโรงพยาบาล
ทั้งหมดอยู่ที่ 42 แห่ง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลในประเทศอีก 2 แห่ง
คือ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรีย ล รังสิต โดยจะเริ่มเปิดดาเนินการภายในปลายปีนี้ และ
โรงพยาบาลจอมเทียน พัทยา จะให้บริการในช่วงปลายปี 59
- ในปี 59 บริษัทจะมีการซื้อโรงพยาบาลในประเทศเพิ่มเข้ามาอีก 3 แห่ง เพื่อให้ได้เป็นไปตาม
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ และจะส่ ง ผลให้ ร ายได้ ใ นปี 60 จะมี ก ารเติ บ โตขึ้ น ก้ า วกระโดดด้ ว ย
เพราะธุรกิจโรงพยาบาลใหม่เริ่มมีผลการดาเนินงาน
- วางแผนขยายจานวนเตียงและห้องตรวจสาหรับให้บริการผู้ ป่วยนอกจานวน 383 ห้องตรวจ
ซึ่ ง สามารถให้ บ ริ ก ารรองรั บ ผู้ ป่ ว ยนอกได้ จ านวน 15 ,320 คนต่ อ วั น มี ทั้ ง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย และ
มีเทคโนโลยีระดับสูง
- ล่าสุด BCH ได้ซื้อโรงพยาบาลโสธราเวช ขนาด 200 เตียง ราคาซื้อประมาณ 400 ล้านบาท
ใน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 2558 และได้เปิดโรงพยาบาลการุญเวชรัตนาธิเบศร์
กลุ่ม บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH)
ประกอบด้ วยโรงพยาบาลเวิ ลด์ เมดิ คอลเซ็ นเตอร์ , ให้รองรับการขยายตัวของผู้บริโภค
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์,โรงพยาบาลการุญเวช
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ปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
 ค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของไทยอยู่ในระดับต่ากว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ในขณะที่มาตรฐานบริการเป็นที่ยอมรับ
ปัจจัยเชิงบวก
ในระดับสากล
 การท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Medical Tourism) ยังมีแนวโน้มเติบโตและไทยก็เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่น่าจะได้รับอานิสงส์ดังกล่าวจากการเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์และ
การท่องเที่ยว ส่งผลให้การขยายตลาด Medical Tourism ของประเทศไทยนอกจากความมี
ชื่อเสียงในการรักษาและความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้ว ยังมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ จึงสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและจูงใจให้กลุ่ม Medical Tourism
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เพิ่มขึ้น
 สัดส่วนของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันประชากรที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วน
กว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชากรกลุ่มนี้
มีโอกาสเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
 กลุ่มลูกค้า EXPAT มีแนวโน้มเข้ามาลงทุนทาธุรกิจหรือเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยหรือ
ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) เพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยจะรองรับ
กลุ่มลูกค้า EXPAT ที่เข้ามาทางานในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) เนื่องจาก
ระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
 ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้า ส่งผลให้คนไทยบางส่วนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
โดยเฉพาะการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน โดยกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางเริ่มหันมาใช้บริการ
ปัจจัยเสี่ยง
โรงพยาบาลของรัฐการใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือเลือกซื้อยาจากร้านขายยามารับประทานเอง
มากกว่าการเข้ารับรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาล
 บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในประเทศไทยอยู่ในภาวะ
ขาดแคลนทาให้อัตราค่าจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูงมาก รวมทั้งการขยายบริการของโรงพยาบาล
อาจประสบปัญหาขาดแคลนด้านบุคลากรทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้การที่แพทย์ไทยมีคุณภาพในการ
รักษาที่ สู ง เป็น ที่ ย อมรับของนานาชาติ ส่ ง ผลให้แพทย์ไ ทยเป็ น ที่ต้ องการมากขึ้น โดยเฉพาะ
ภายหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการ
แพทย์ ได้ อย่ างเสรีม ากขึ้น อาจท าให้บุคลากรทางการแพทย์ ของไทย โดยเฉพาะแพทย์ เฉพาะทาง
มีการเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศ
 ต้นทุนการให้บริการทั้งในส่วนของเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์ รวมถึงยา
และเวชภัณฑ์ต่างๆ มีแนวโน้มปรับราคาขึ้นจากปญหาความผันผวนของคาเงินบาทส่งผลให้ต้องมี
การปรับราคาค่าบริการทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย์
ซึ่งอาจส่งผลให้ผูปวยชาวตางชาติชะลอการตัดสินใจเขามารักษาในไทย
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