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ค าน า 
             

 รายงาน สรุปการศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โรงพยาบาลในประเทศ

ไทย  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพื่อจัดท าแนวทางในการ

อนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อ

วิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่ง ขันของธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอ บหมายให้บริษัท ซี เอ อินเตอร์ชั่ นแนล อินฟอร์เมชั่น 

จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553  โดยข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษา

ทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วน

การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจาก

ผู้ประกอบการในธุรกิจ และการสัม มนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนใน

ธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเข้า

มาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านักบริหารการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 
 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  

  

ธุรกิจโรงพยาบาล ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง สถานพยาบาลที่ด าเนินกิจการหลักด้านโรงพยาบาลประเภทรับ

รักษาคนไข้ทั่วไปไว้ในการดูแลของคณะแพทย์และพยาบาล โดยต้องมีการจัดห้องพักค้างคืนให้แก่ผู้เข้ารับการรักษาด้วย  

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลได้ก าหนดให้ โรงพยาบาลต้องมีเตียงมากกว่า 30 เตียงข้ึนไป และมีบริการด้าน เวชกรรม 

ด้านการพยาบาล ด้านเภสัชกรรมและด้านเทคนิคการแพทย์เป็นอย่างน้อย และอาจมีบริการด้านทันตกรรมหรือด้านการ

ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ ได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ถูกจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งให้บริการ

ผู้ป่วยด้านเวชกรรมอย่างน้อย 4 สาขาหลัก คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรมและสูตินรีเวชกรรม และด าเนินการ

โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในกรณีที่ให้บริการเฉพาะทาง จะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรอง

จากแพทยสภาในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางนั้นๆ เป็นผู้ให้บริการ 2) โรงพยาบาลเฉพาะทาง ท่ีมีจ าน วนไม่มากนัก ซ่ึง

ให้บริการผู้ป่วยด้านเวชกรรมเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง และด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ัวไปหรือสาขาที่

ให้บริการและมีผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาวิชาชีพในสาขานั้นเป็นผู้ให้บริการ เช่น 

โรงพยาบาลตา โรงพยาบาลผิวหนัง  โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาลจิตเวช เป็นต้น ในขอบเขตการศึกษาครั้งนี้

ครอบคลุมผู้ให้บริการโรงพยาบาลทั้ง 2 ส่วน โดยได้อิงจ านวนผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนขออนุญาตประกอบการต่อกอง

ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับการใช้ข้อมูลการส่งงบการเงินของกิจการต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการประมาณการสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบการ รายได้รวม สัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุน

จ าแนกตามสัญชาติ 

 

สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้  

จ านวนกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่ขออนุญาตประกอบการกับกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวง

สาธารณสุข ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจ านวน 322 ราย ในช่วง 6 ปี (2547-2552) จ านวนกิจการมีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.43 ต่อปี จากการประมาณการข้อมูลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใน

ปี 2551 จ านวนกิจการที่มีสัญชาติไทย 100% มีจ านวน 273 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.73 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติ

มาร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.27 โดยประเทศที่เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการ

โรงพยาบาลเอกชนในประเท ศไทยมากที่สุด คือ จีน และกิจการที่มีสถานะเป็นต่างด้าว พบว่ายังไม่มีการขออนุญาตเข้า

ประกอบการในไทยผ่านช่องทางต่างๆ แต่อย่างใด โดยกิจการส่วนใหญ่ที่เข้ามาจดทะเบียนเป็นกิจการขนาดเล็ก (มีมูลค่า

สินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ฯและปริมณฑลถึงร้อยละ 43.48 ในปี 2551 

และกิจการทั้งหมดมีรายได้รวมกันประมาณกว่า 7 หม่ืนล้านบาท  

ด้านความสามารถในการแข่งขัน /จุดแข็งที่ชัดเจนของผู้ประกอบการไทย พบว่าแตกต่างกันเล็กน้อยตามขนาด

กิจการ  กล่าวคือ กิจการทุกขนาดมีจุดแข็งด้านการตลาด นั่นคือค่าบริการที่ ค่อนข้างต่ ากว่าประเทศอื่นๆ ในขณะที่กิจการ

ขนาดใหญ่มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย นอกจากนี้กิจการโรงพยาบาลในประเทศ โดยภาพรวมแล้วยังมีจุดแข็งด้าน

การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญได้แก่ 

บุคลากรทางก ารแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  และปัญหาด้านการเงิน ซ่ึงเป็นปัญหาหลักของกิจการขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง 

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจโรงพยาบาล  

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้วยจ านวนกิจการในธุรกิจ ประมาณการมูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ 

สัดส่วนของจ านวน มูลค่าตลาด และมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจ

อยู่จริง ทั้งกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49 %  
 

1.1. จ านวนกิจการในธุรกิจ 

 

ที่มา: จ านวนกิจการ มาจากกิจการที่ขออนุญาตประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีสถานภาพคงอยู่

และมีการด าเนินกิจการ (2551) และผู้ขออนุญาตประกอบการกับกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ณ ก .พ. 

2553 

หมายเหตุ: ขนาดธุรกิจจ าแนกโดยใช้ขนาดสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินของกิจการ โดย ธุรกิจขนาดเล็กมีสินทรัพย์ไม่รวม

ที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ธุรกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดิน 50 - 200 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่มีสินทรัพย์ไม่รวม

ที่ดินต้ังแต่ 200 ล้านบาทข้ึนไป  โดยใช้ข้อมูลสินทรัพย์จากฐานข้อมูลผู้ให้บริการที่ยังคง Active และมีการส่งงบการเงินต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแต่ละปี 

 

จ านวนกิจการทั่วประเทศ ณ ปี 2552 จากฐานข้อมูลของกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 

กิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริงมีจ านวนรวม 322 ราย ในช่วง 6 ปี (2547-2552) จ านวน

กิจการมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.43 ต่อปี โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ร้อยละ 

48.14) ด้านการกระจายตัวของสถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (ร้อยละ 43.48) รองลงมาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 12.73) และภาคใต้ (ร้อยละ 10.25) 

ตามล าดับ  
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ปี พ.ศ.

ประมาณการจ านวนกิจการทีม่ีสถานะคงอยู่และมีการด าเนนิธุรกิจอยู่จริง 

จ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2547-2551

ขนาด
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1.2. มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ 

 
ที่มา: ประมาณการจากฐานข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินกิจการโดยมีการส่งรายงานงบการเงิน

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแต่ละป ี

 

 ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า ประมาณการรายได้ของสถานประกอบการทุกขนาดรวมกัน ณ ปี 

2551 มีมูลค่าประมาณ 70,428.86 ล้านบาท โดยรายได้รวมในรอบ 5 ปี (2547-2551) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.83 ต่อปี ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาด ซ่ึงมีรายได้สู งสุดในช่วงปี 2549-2551 ได้แก่ โรงพยาบาล

บ ารุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิ

ทอล ) โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาล

รามค าแหง และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นต้น โดยในปี 2551 พบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดสัญชาติไทย 100% มี 

3 ราย คือ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลพญาไท 1 และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผู้น าตลาด 7 ราย มีต่างชาติร่วม

ทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% โดยผู้น าตลาด 2 ราย คือ บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และ บจก .บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็น

เตอร์ ผู้ถือหุ้นหลักมาจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ส่วนผู้น าตลาดอีก 

5 ราย ที่สัญชาติของผู้ถือหุ้นไม่แน่นอนโดยสัญชาติของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการซ้ือขายหุ้นในตลาด หลักทรัพย์ 

คือ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบางกอก  เชน ฮอสปิ

ทอล และโรงพยาบาลธนบุรี  

 

1.3. สัดส่วนของจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการที่มีต่างชาติร่วม

ลงทุน   

จากข้อมูลกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกร มพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และด าเนินกิจการอยู่จริง 

ในปี 2551 จ านวน 330 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลมีต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจมากน้อย

เพียงใด สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ 

โดยพบว่ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% ถึง 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.73 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 

74.63 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนกิจการที่มีชาวต่างชาติ ร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 57 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 17.27 มีมูลค่าการลงทุนคิ ดเป็นร้อยละ 25.37 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมลงทุนใน

กิจการส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และไต้หวัน ตามล าดับ  

2547 2548 2549 2550 2551

ใหญ่ 41,766,099,168 44,478,584,060 53,492,366,197 54,732,218,211 61,099,901,379

กลาง 7,862,708,065 7,825,894,669 8,267,154,322 6,977,807,009 6,983,469,401

เล็ก 2,474,970,432 2,371,381,240 2,647,172,986 2,520,910,121 2,345,490,698

52,103,777,665 54,675,859,968

64,406,693,505 64,230,935,341

70,428,861,478
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ประมาณการรายได้ของธุรกิจจ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2547-2551

ขนาด
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ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินกิจการ ณ 

ปี 2551 

หมายเหต:ุ บริษัทท่ีมีต่างชาติร่วมทุน หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% 
   

สัญชาติไทย 100%, 

82.73%

จีน, 1.82%

สหรัฐอเมริกา, 1.52%

ญ่ีปุ่น, 0.91%

อังกฤษ, 0.61%

ไต้หวัน, 0.30%

อื่นๆ, 12.12%

สัดส่วนของจ านวนกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(17.27%)

สัญชาติไทย 100%, 

74.63%

สหรัฐอเมริกา, 7.62%

เยอรมนี, 1.50%

ไต้หวัน, 0.62%

จีน, 0.03%

อังกฤษ, 0.02%

อื่นๆ, 15.58%

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนของกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(25.37%)
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2. การเข้ามาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลของคนต่างด้าว  ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว (ปี 2543-2552) 

จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ปี 2552 พบว่า ยังไม่มีการขออนุญาตของคนต่างด้าวผ่านช่องทาง

ต่างๆเพื่อเข้ามาด าเนินกิจการโรงพยาบาลที่เป็นของต่างชาติ 100% แต่พบว่ามีการเข้ามาลงทุนโดยการถือหุ้นหรือซ้ือขาย

หุ้นของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเง่ือนไขให้ต่างชาติถือหุ้นรวมไม่เกิน 49% เท่านั้น  
 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

3.1. หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  และแพทยสภา ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มี

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล โดยจ าแนกออกเป็น กองการประกอบโรคศิลปะ มีอ านาจหน้าที่

ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ในการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านการรักษาพยาบาล การพัฒนา  การก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะ  และ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  นอกจากนี้ยังมีกองแบบ
แผน ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดพัฒนามาตรฐานและประเมินมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการ

สุขภาพและสถาปัตยกรรมสาธารณสุขและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ส่วนแพทยสภา มีหน้าที่ที่ส าคัญได้แก่ ควบคุมการประพฤติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์  ส่งเสริมความสามัคคี  และผดุงเกียรติของสมาชิก  ช่วยเหลือ แนะน า  เผยแพร่ และให้
การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข  ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อ

รัฐบาลเก่ียวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย เป็นต้น  

 

3.2. หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและมาตรการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

พัฒนาและกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา ได้แก่  

1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข มีตัวอย่างโครงการ /กิจกรรม ดังนี้ การตรวจ

ประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2552  โดยได้ก าหนดให้

สถานพยาบาลสุขภาพทุกระดับใช้มาตรฐานบริการของกระทรวงสาธารณสุข  เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ประเมินผลและ

ปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้ด าเนินการในการตรวจประเมินคุณภาพของ

โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจ  ประเมินคุณภาพก ารบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการตรวจ

ประเมินประจ าทุกปี 

2) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน ) สรพ. ร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

จัดอบรมหลักสูตร  HA 900 ส าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และแนวความคิดในการบริหาร

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนให้ ประสบความส าเร็จและมีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นการรับฟังความเข้าใจใน

มาตรฐานโรงพยาบาล หลักการที่ส าคัญและแนวทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้ การก าจัดอุปสรรคท่ีมีในการสร้าง

งานด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย  

3) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีการจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารงานโรงพยาบาล” (รุ่นที่ 14 วันที่ 

4 ก.ย. -31 ต.ค. 2552) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลให้มีความรู้พื้นฐาน สามารถ

วางแผนและบริหารจัดการโรงพยาบาลได้ โดยสามารถน าคว ามรู้ไปใช  ้และสามารถถ่ายทอดหรือเป็นที่ปรึกษาและแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังเป็นไปเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ  ได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในเชิงบริหาร 
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4. โครงสร้างของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปโครงสร้างของธุรกิจ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ 

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวิธีทางการตลาด ได้ดังนี ้

 

4.1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

สถานประกอบการโรงพยาบาลในประเทศไทย สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้  

1) โรงพยาบาลทั่วไป  ให้บริการผู้ป่วยด้านเวชกรรมอย่างน้อย 4 สาขาหลัก คือ  

อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรมและสูตินรีเวชกรรม หรืออาจมีการให้บริการรักษาเฉพาะทางด้วยก็ได้ เช่น การจัดต้ัง

แผนกหรือศูนย์ศัลยกรรมความงาม ศูนย์โรคมะเร็ง แผนกทันตกรรม แผนกภายภาพบ าบัด เป็นต้น นอกจากนี้ส าหรับ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสูง ยังได้ขยายการให้บริการพ านักระยะยาวเพื่อการรักษาสุขภาพอีกด้วย (Longstay 

Health Care) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะการด าเนินธุรกิจของธุรกิจโรงพยาบาลแต่ละขนาด พบว่า ลักษณะการให้บริการไม่

มีความแตกต่างกันมากนัก โดยมีการให้บริการด้านเวชกรรม 4 สาขาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลัก แต่ปัจจุบันโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่จะเน้นการสร้างแผนก/ศูนย์ที่ให้บริการเฉพาะทางข้ึนมาเพื่อน ามาเป็นจุดขายมากข้ึน 

2) โรงพยาบาลเฉพาะทาง ให้บริการผู้ป่วยด้านเวชกรรมเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น โรงพยาบาลตา 

โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาลบ าบัดยาเสพ ย์ติด โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลผิวหนัง  

เป็นต้น 

การศึกษาครั้งนี้ได้เน้ นการศึกษาโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป เนื่องจากโรงพยาบาลเฉพาะทางมีจ านวนไม่มาก

นักและให้บริการค่อนข้างเฉพาะเจาะจงท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่กว้างมากนัก 

 

4.2. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จ านวน 36 ราย พบว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยส่วน

ใหญ่มีการใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจจากภายในประเทศ ยกเว้นด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี โดยด้านบุคลากร และ

ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ทรัพยากรภายในประเทศเกือบทั้งหมด ร้อยละ 90-100 ส าหรับเครื่องมือและเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือทาง

การแพทย์ เครื่องตรวจวัดทางการแพทย์ หรือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องน าเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนค่อนข้าง

สูง คือ ประมาณร้อยละ 75-80 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีสูงได้เอง และรูปแบบ

วิธีการบริหารจัดการโรงพยาบาล มีการใช้รูปแบบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 25-30 ด้านทุนพบว่ามีการใช้ทุนจาก

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ซ่ึงปัจจุบันมีข้อก าหนดให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 แต่เมื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรทุนในธุรกิจ

โรงพยาบาลแต่ละขนาด พบว่าแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยตามขนาดกิจการ โดยโรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลางส่วน

ใหญ่ใช้ทุนจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด แต่กิจการขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกรายมีการลงทุน

จากชาวต่างชาติในสัดส่วนที่ต่างกันไป โดยมีการซ้ือขายหุ้นให้ชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อย 49 ตามที่พ .ร.บ.การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก าหนดไว้ 

 

4.3. กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรงพยาบาลของไทยมีความแตกต่างกันออกไป

ตามท าเลที่ต้ังของกิจการเป็นส าคัญ โดยสามารถแจกแจงกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 

1) โรงพยาบาลเอกชนที่ต้ังอยู่ในเมืองทั่วไป  เช่น โรงพยาบาลในตัวเมืองของจังหวัดต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนไทย มีรายได้ระดับกลางถึงบน โดยลูกค้าระดับกลางส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการผ่านระบบ

ประกันสังคมและประกันสุขภาพ โดยเฉพาะการประกันอุบัติเหตุต่างๆ ในขณะที่ลูกค้าระดับบนเข้ามารักษาโดยการจ่ายค่า

รักษาพยาบาลด้วยตนเองและผ่านระบบการประกันสุขภาพทั้งการเจ็บป่วยปกติและที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

2) โรงพยาบาลเอกชนที่ต้ังอยู่ในเมืองหลักๆและพื้นที่ท่องเที่ยว  เช่น โรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี เป็นต้น โดยลูกค้ามีทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ แต่สัดส่วนลูกค้าชาวไทยมี
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สัดส่วนที่สูงกว่า ยกเว้นโรงพยาบาลในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจ านวนมากและโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ที่เน้นท าตล าดในลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก โดยมักมีลูกค้าต่างชาติใกล้เคียงกับลูกค้าไทยหรือสูงกว่าเล็กน้อย ทั้งนี้

สามารถจ าแนกกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้ 

- ตลาดลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่มักเป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน โดยลูกค้าระดับกลางเข้า

มารักษาผ่านระบบประกันสุขภาพ ในขณะที่ลูกค้าระดับบนมักให้สิทธิ์ประกันสุขภาพและจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง  

ในขณะที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่งที่มีโรงพยาบาลในเครือจ านวนมาก (ซ่ึงจัดโรงพยาบาลในเครือบางแห่งให้จับ

ตลาดบนโดยเฉพาะ) และโรงพยาบาลขนาดเล็กจ านวนหนึ่งที่เน้นการจับตลาดระดับบน โดยเข้ามารักษาผ่านระบบประกัน

สขุภาพและการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเท่านั้น โดยไม่รับผู้ป่วยในระบบประกันสังคมเลย  

- ตลาดลูกค้าชาวต่างชาติ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้

บริการในเมืองไทยโดยเฉพาะ เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าประเทศของตนเอง และกลุ่มท่ีท างานในประเทศ ไทย จาก

ข้อมูลกรมส่งเสริมการส่งออก (2552) พบว่าในช่วงปี 2549-2550 ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน

ไทยเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.14 และปี 2550 มีคนไข้ต่างชาติเข้ามารักษาในไทยจ านวนประมาณ 1,373,000 คน โดย

กลุ่มประเทศที่เข้ามาใช้บริการในไทยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก  เช่น ญี่ปุ่น จีน  และ

เกาหลีใต้ ประเทศในกลุ่มยุโรป  ได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี  และฝรั่งเศส ประเทศในตะวันออกกลาง  เช่น สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ โอมานและการ์ต้า ที่เหลือเป็น สหรัฐอเมริกา สแกนดิเนเวีย และประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นต้น  ทั้งนี้พบว่าปัจจุบัน

สัดส่วนรายได้ท่ีมาจากลูกค้าชาวต่างชาติสูงกว่าลูกค้าชาวไทย โดยคิดเป็นรายได้จากลูกค้าชาวไทยต่อลูกค้าต่างชาติ

ประมาณ 30:70  การที่รายได้จากลูกค้าต่างชาติมีสัดส่วนที่สูงกว่าลูกค้าไทยอย่างมากท าให้โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ 

โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเมืองหลักๆ หรือจังหวัดท่องเที่ยวได้หันมาปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อรองรับความต้องการ

เข้ามาใช้บริการของชาวต่างชาติให้มากข้ึน 

 

4.4. ช่องทางและวิธีทางการตลาด สามารถจ าแนกตามท าเลที่ต้ังของธุรกิจได้ดังนี้ 

1) โรงพยาบาลเอกชนที่ต้ังอยู่ในเมืองทั่วไป  ไม่มีการท าการตลาดมากนัก  เนื่องจากมีลูกค้าหลักเป็นคน

ไทยและเป็นที่รู้จักในพื้นท่ีเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากในพื้นท่ีหนึ่งๆจะมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น โดยมี

ช่องทางในการรับผู้ป่วยในระบบประกันสังคมเข้ามาใช้บริการ พร้อมกับสร้างความร่วมมือกับบริษัทประกันสุขภาพต่างๆใน

การส่งลูกค้าเข้าใช้บริการอีกด้วย โดยจุดขายจะเน้นการใช้เครื่องมือท่ีทันสมัย การให้บริการที่ดี  รวดเร็ว ท าให้ผู้ป่วยและ

ญาติเกิดความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุด  นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์โดยมีการสร้างเว็บไซต์เพื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าร่วมด้วย 

2) โรงพยาบาลเอกชนที่ต้ังอยู่ในเมืองหลักๆ และพื้นที่ท่องเที่ยว สามารถจ าแนกได้เป็น 

- ตลาดลูกค้าในประเทศ  มีการรับผู้ป่วยในระบบประกันสังคมและลูกค้าจากบริษัทประกันสุขภาพ

เช่นเดียวกัน แต่จะมีการท าการตลาดมากกว่า เนื่องจากมีการเน้นกลุ่มผู้เข้ารับบริการที่จ่ายค่ ารักษาพยาบาลเอง ซ่ึงลูกค้า

กลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้บริการโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ง่ายกว่า โดยวิธีการท าตลาดลูกค้าในประเทศได้แก่ การโฆษณาผ่าน

สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสิ่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาและการจัดท าเว็บไซต์ โดยเน้นจุดขายด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์และความ

ทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  

- ตลาดลูกค้าต่างประเทศ ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะได้รับการแนะน าจากผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการมาก่อน 

การหาข้อมูลผ่านทางเว็บบอร์ด การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ บทความทางสุขภาพลงในนิตยสารด้านการท่องเที่ยวต่างๆ 

ส่วนช่องทางการตลาดอื่นๆ เช่น การสร้างควา มร่วมมือกับโรงแรมในการน าคนไข้ไปพักฟื้นเป็นเวลานานหลังจากการ

ผ่าตัด (Longstay Healthcare) การสร้างความร่วมมือกับบริษัททัวร์เพื่อสุขภาพเพื่อน าลูกค้าเข้ามาใช้บริการและการ

ร่วมมือกับบริษัทประกันสุขภาพที่น าลูกค้าประกันสุขภาพจากต่างประเทศเข้ามารักษาในไทย เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ พบว่า ภายในประเทศมีการแข่งขันกันพอสมควร ทั้งจาก

โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล โดยส าหรับ ตลาดลูกค้า
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ชาวไทย มีการแข่งขันค่อนข้างสูงระหว่างโรงพยาบาลเอกชน รวมท้ังสถานพยาบาล เฉพาะทางต่างๆ ในตลาดระดับบนที่มี

อ านาจการใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับ ตลาดลูกค้าต่างประเทศ  ที่ผู้แข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มี

ศักยภาพ โดยการแข่งขันจะเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการดึงดูดลูกค้า เช่น การสร้างความร่วมมือกับตัวแทนใน

ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตลาดได้รับรู้เกี่ยวกับบริการ โดยจะเน้นความสามารถหรือความ

เชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ให้บริการเป็นหลัก ทั้งนี้โครงสร้างของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเอกชน 

-ขนาดเล็ก 

- ขนาดกลาง 

- ขนาดใหญ่ 

รูปแบบบริการ 

- รักษาโรคต่างๆ 

- ศูนย์รักษาเฉพาะทาง 

เช่น การผ่าตัด, ศัลยกรรม, 

รักษามะเร็ง, ผิวหนัง,  

ทันตกรรม 

- Longstay Health Care 

องค์กรก ากับดูแล 

กระทรวงสาธารณสุข โดย 

- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- แพทยสภา 

องค์กรส่งเสริมและพัฒนา 

- สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

- สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

ช่องทางการตลาด 

- Walk In (จ่ายค่า

รักษาพยาบาลเอง) 

 
 

กล่มุเป้าหมาย 

ลูกค้าคนไทย 

- บุคคลทั่วไป 

- ลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ลูกค้าชาวต่างชาต ิ

- นักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหต/ุ

เจ็บป่วยกะทันหัน  

- ชาวต่างชาติที่ท างานในไทย 

 

- บริษัทประกันสุขภาพ 

- ส านักงานประกันสังคม 

- บริษัททัวร/์ทัวร์เพื่อสุขภาพ 

- ผู้ที่ตั้งใจเดินทางเข้ามา

รักษาพยาบาลหรือผ่าตัด 

- ลูกค้าที่มาตามเงื่อนไขของ 

บ.ประกันสุขภาพ.ใน ตปท. 
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5. สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

จากการส ารวจความคิดเห็นจากสถานประกอบการ /โรงพยาบาลเอกชน รวมท้ังการขอความคิดเห็นจาก

ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้านประเด็นของความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัด พบว่าปัจจัยด้านขนาด

กิจการและการมีต่างชาติร่วมถือหุ้นไม่มีผลต่อสถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจมากนัก ยกเว้น

ด้านการเงิน โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดของธุรกิจได้ดังนี้ 

 

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจากผู้ประกอบการต่างชาติ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยถือได้ว่ามีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก อันจะเห็นได้จากมูลค่าหุ้น

ของโรงพยาบาลเอกชนของไทยที่มีมูลค่าเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องและพบว่ามูลค่าหุ้นของโรงพยาบาลในภูมิภาคเอเชียสูงกว่า

ในภูมิภาคอเมริกาเหนือกว่า 40% โดยพบว่าหุ้นของโรงพยาบาลไทยแห่งหนึ่งมีราคาแพงที่สุดในโลก และราคาหุ้นพุ่ง

ทะยานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปี 2550 ที่ผ่านมา ด้านผลตอบแทนจากการด าเนินการพบว่าธุรกิจ

โรงพยาบาลสามารถสร้างก าไรให้เติบโตแบบทวีคูณ เช่น ในช่วงปี 2551 ก าไรของธุรกิจโดยภาพรวมสูงข้ึ นกว่าปี 2550 

ถึง 40% นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชนไทยก็เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

(กรมส่งเสริมการส่งออก, 2551)  

ด้านการแข่งขันในระดับนานาชาติน้ัน พบว่าตลาดผู้น าของโลก ได้แก่ สหรัฐ อเมริกา อังกฤษและ

เยอรมนี เนื่องจา กประเทศเหล่านี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่อนข้างสูง และค่าบริการค่อนข้างสูง

เช่นกัน ท าให้ไม่มีการแข่งขันมากนัก ในขณะที่การแข่งขันในระดับภูมิภาคกลับสูงมากกว่า โดยเฉพาะในประเทศในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีมูลค่าหุ้นของกิจการโรงพยาบาลสูงกว่าทุกภู มิภาคของโลก โดยพบว่าแนวโน้มความนิยมเข้ามาใช้

บริการรักษาพยาบาลในประเทศเหล่านี้ค่อนข้างสูงข้ึนเรื่อยๆ ท าให้การแข่งขันในภูมิภาคนี้ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะใน

กลุ่มประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม โดยแต่ละประเทศได้ประกาศตัวเองเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านสุขภาพและ

ได้ก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดลูกค้าชาวต่างชาติกันอย่างเข้มข้น 

ด้านการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติในกิจการโรงพยาบาลในประเทศไทยนั้น ยังไม่พบว่ามีการเข้ามา

ตั้งกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย เนื่องจากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพ ที่ค่อนข้าง

มีความซับซ้อน มีกฎระเบียบเข้ามาเก่ียวข้องมากมาย มีข้ันตอนการด าเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมท้ังเกิดความเสี่ยงใน

ด้านคดีความด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  ท าให้นักลงทุน ต่างชาติเน้นการเข้ามาลงทุนใน

กิจการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายภายในประเทศก าหนด 

มากกว่าการเข้ามาลงทุนด าเนินกิจการด้วยตนเอง ท้ังนี้โรงพยาบาลเอกชนที่มีการซ้ือขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ท้ังหมด 

ถือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดหลักอยู่แล้ว จากขนาดของกิจการและจ านวนสถานพยาบาลย่อยอื่นๆ ในเครือ 

เมื่อพิจารณาด้านการเข้ามาลงทุนในกิจการโรงพยาบาลของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย จาก

สัดส่วนจ านวนกิจการ ที่มีสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้น พบว่าชาติท่ีเข้ามาร่วมลงทุนมากท่ีสุด  ได้แก่ 

จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และไต้หวัน โดยสหรัฐอเมริกาเป็นชาติท่ีน าเงินเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ

จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการในไทยท่ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่น จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เป็นต้น 

 

 

5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

 จากข้อมูลการส ารวจความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการและการศึกษา

ข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวมของประเทศไทยได้ดังน้ี 
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จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 

กิจการทุกขนาด มีจุดแข็งส าคัญ ได้แก่  

 การตลาด 

 มีค่าบริการโดยเฉลี่ยท่ีต่่ากว่า  เนื่องจากค่าครองชีพ

ในประเทศไทยต่ ากว่า ท าให้กิจการทุกขนาดมีต้นทุนค่าแรงด้าน

บุคลากรทุกระดับค่อนข้างต่ า รวมท้ังมีการบริหารจัดการด้าน

การตลาดด้วยการสร้างความร่วมมือกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การ

บริหารจัดการ โรงพยาบาลเอกชนของไทยทุกขนาดมีการตื่นตัว

ในการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยได้

มีการน าระบบการรับรองต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือและให้มาตรฐานของการบริการมีคุณภาพสูงสุด เช่น 

มาตรฐาน Hospital Accreditation: HA, มาตรฐานระดับสากล  

ISO 9000, 9001, 14001 และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

โรงพยาบาลสากล JCIA (Joint Commission International 

Accreditation ) เป็นต้น  

 มีบุคลากรมีความสามารถท่ีดี  โรงพยาบาลของไทย

ทุกขนาด มีบุคลากรทางการแพทย์มีความสามารถ  มีความ

เชี่ยวชาญ  เนื่องจากมีระบบการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี 

โรงพยาบาลต่างๆมีการผลักดันให้บุคลากรทางการแพทย์ใน

สังกัดมีการพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ  ท าให้แพทย์ไทยได้รับ

การยอมรับนับถือในระดับสากลในการรักษาเกือบทุกด้าน 

กิจการขนาดใหญ่ มีจุดแข็งส าคัญ ได้แก่  

 มีช่องทางการตลาดหลากหลาย  โดยเฉพาะกิจการ

ขนาดใหญ่ เช่น การจัดต้ังตัวแทนส านักงานในต่างประเทศ เพื่อ

ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติและบริษัทประกันในต่างประเทศ 

รวมท้ังการเข้าไปลงทุนสร้างโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการใน

ต่างประเทศ  การส่งทีมแพทย์เข้าไปอบรมในต่างประเทศเพื่อ

สร้างฐานและต่อยอดน าผู้ป่วยเข้ามารักษาในไทย เป็นต้น 

กิจการทุกขนาด มีจุดอ่อนส าคัญ ได้แก่  

 ขาดแคลนบุคลากร  ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย

ประสบปัญหาการ ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมาก 

เนื่องจากการไม่สามารถผลิตแพทย์ให้เพียงพอ  ในขณะที่ความ

ต้องการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการแย่งตัวบุคลากรทาง

การแพทย์ข้ึน โดยเฉพาะในกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มี

ข้อจ ากัดด้านเงินทุนค่อนข้างสูง   

กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจุดอ่อนส าคัญ ได้แก่  

 การเงิน โรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่ได้เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มักประสบปัญหาด้านการเงิน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราย ได้

ไม่สม่ าเสมอ ขาดสภาพคล่อง ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ

และการบริการ รวมท้ังเกิดความเสียเปรียบกิจการขนาดใหญ่ใน

ด้านข้อจ ากัดในการส่งเสริมการตลาดอีกด้วย 
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โอกาส อุปสรรค 

 ภาพลักษณ์ท่ีดีของธุรกิจในประเทศ  จากการ

ประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลแก่สื่อระดับแนวหน้าของโลก 

ท าให้โรงพยาบาลไทยเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน

ความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลและค่าบริการที่ต่ ากว่า

ประเทศต่างๆ ถือเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้

บริการมากข้ึน 

 ชาวต่างชาติมีความสนใจ ในการแพทย์ทางเลือกและ 

Long Stay Health Care มากข้ึน โดยเฉพาะชาวตะวันตกได้ให้

ความสนใจในศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศในภูมิภาค

ตะวันออก เช่น การแพทย์ทางเลือก ที่มีความลึกซ้ึงนุ่มนวล  

นอกจากนี้กระแสความนิยม  Long Stay Health Care ของ

นักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นและแถบสแกนดิเนเวียยังเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องอีกด้วย ท้ังนี้พบว่าประเทศต่างๆ ก าลังให้ความสนใจที่

จะส่งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุมารับการดูแลรักษาสุขภาพระยะ

ยาวในไทยเพิ่มข้ึน ซ่ึงนอกจากจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงพยาบาล 

ในการให้การรักษาพยาบาลแล้ว ยังส่งผลดีของธุรกิจที่พักและส

ปาอีกด้วย 

 กฎระเบียบของประเทศต่างๆที่เอ้ือต่อการเข้ามา

รักษาพยาบาลในไทย เช่น  

- การตัดสินของศาลในยุโรปให้ระบบประกันสุขภาพใน
ประเทศ จะต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาในประเทศอื่น เนื่องจากปัญหา

การรอคิวการรักษาในยุโรปที่ค่อนข้างสูง  

- ประเทศแถบอเมริกาและยุโรป มีการเข้มงวดกับประเทศ
ตะวันออกกลาง /ชาวมุสลิมในการเข้าเมืองของกลุ่มประเทศ

ตะวันตกมากข้ึน ท าให้ประชากรในประเทศดังกล่าวมีแนวโน้ม

เดินทางเข้ามารับการรักษาในไทยมากข้ึน  

- ระบบประกันสุขภาพในญี่ปุ่นไม่ครอบคลุมการศัลยกรรม 
ท าเลสิก ผ่าตัดหัวใจบางประเภท  ในขณะที่อัตราการเติบโตของ

ผู้สูงอายุรวดเร็วและเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีถึง 20 % ของ

ประชากร ท าให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามารับการรักษาในไทยมากข้ึน  

สหรัฐอเมริกา บริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาส่งเสริมให้

พนักงานเข้าไปใช้บริการสุขภาพในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า

ประเทศตน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการ

ส่งเสริมให้เข้ามารักษา 

 การแข่งขันสูง ธุรกิจโรงพยาบาลของไทยมีการแข่งขันที่

รุนแรงเพิ่มข้ึนตามล าดับ ในขณะที่การให้บริการและมาตรฐาน

ไม่แตกต่างกันมากนัก ท้ังนี้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันอย่าง

เข้มข้นในหลายด้าน เช่น การแย่งตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่มี

ความเชี่ยวชาญให้มีความหลากหลายมากท่ีสุด การแข่งขันด้าน

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา

ให้บริการ ซ่ึงต้องมีต้นทุนท่ีสูงอย่างมาก เป็นต้น นอกจากนี้การ

แข่งขันในระดับภูมิภาคก็มีความรุนแรงมากเช่นกัน โดยคู่ แข่งที่

ส าคัญคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และเวียดนาม 

 ปัญหาเก่ียวกับการท าวีซ่าของคนไข้ต่างชาติ ประเภท

ของวีซ่าไม่มีความเหมาะสม /ไม่ยืดหยุ่นส าหรั บผู้ที่ต้องเดิน

ทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทย โดยผู้ป่วยบางรายต้องเข้ามา

รักษาตัวในประเทศเป็นเวลานานและไม่มีการก าหนดระยะเวลา

ที่แน่นอน ท าให้เกิดความไม่สะดวก นอกจากนี้ยังมีการควบคุม

การออก Visa On Arrival ที่จ ากัดเฉพาะบางประเทศที่ได้ตกลง

เจรจากันไว้เท่านั้น ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการด าเนินการ/

รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยท่ีประสบอุบัติเหตุในประเทศ /ใน

ประเทศเพื่อนบ้านแต่มีความต้องการเข้ามารักษาพยาบาลใน

ประเทศไทย 

 จ านวนสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ  ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานการศึกษาด้าน

การแพทย์ประมาณ 16 แห่งเท่ านั้น ในขณะที่ต่างประเทศมี

จ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นมีจ านวนกว่า 200 แห่งทั่ว

ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยไม่อนุญาตให้ภาคเอกชน

สามารถจัดต้ังสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ได้โดยเสรี จึงท า

ให้เกิดปัญหาจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับความ

ต้องการอย่างต่อเนื่อง 

การเข้มงวดต่อการใช้ยาบางประเภท  โดยกระทรวง

สาธารณสุขมีประกาศห้ามให้มีการใช้ยาหรือจ่ายยาบางประเภท

ให้แก่ผู้ป่วย ในขณะที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกาสามารถจ่ายยาให้ได้ แต่โรงพยาบาลในประเทศ

ไทยจะต้องผ่านการขออนุญาตก่อน ซ่ึงเป็นกระบวนการที่

ยืดเยื้อมาก ท าให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเดินทางเข้าไป

รักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท าให้เป็นการสูญเสียเงินตรา

ออกนอกประเทศ 
 

 


