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โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อิ นเตอร์เนชันแนล:
่
การเตรียมความพร้อม
ด้านการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL:
HEALTH TOURISM PREPARATION FOR ENTERING
THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
1

ศุภวัตร มีพร้อม
บทคัดย่อ

บทความวิชาการ เรื่อง โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล:
่
การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพกับการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตั ถุประสงค์เพื่อทีจ่ ะ
ศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลเพื
่
่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลทีส่ ่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Thailand: Centre of
Excellent Health Care of Asia) ในปี 2557 และรองรับในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยผูศ้ กึ ษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า ตารา หนังสือ บทความ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
มีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรทีม่ มี าตรฐาน ได้แก่ 1) ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ 2) มีมาตรฐาน
การให้บริการทีเ่ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ และ 3) มาตรฐานคุณภาพการให้บริการและมาตรฐาน
การดาเนิน ธุร กิจ เพื่อ ก้า วสู่ก ารเป็ น องค์ก รระดับ มาตรฐานโลกซึ่ง สามารถนาไปพัฒ นา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้เพื่อความเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีจ่ ะมีมาในปี พ.ศ. 2558 นี้
คาสาคัญ: โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Abstract
This article relates to the role of Bumrungrad International Hospital: Health
tourism preparation for coming to the emerging of AEC. The objective of this article is to
study the potential to compete of Bumrungrad International Hospital in order to meet with
the government policy to promote Thailand as a medical hub of Asia and support in
entering the ASEAN Economic Community. This is a documentary research by collecting
information from books, articles, and related research. The results show that Bumrungrad
International Hospital has the competitive advantage specially in 1) ability of medical
1
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personnel 2) professionalism and 3) quality of service and standards of business
conduct. These study results indicate Bumrungrad International Hospital is stepping into
a world class level for health tourism business and leading to be a hub for medical
tourism in the ASEAN Economic Community in year 2015.
Keywords: Bumrungrad International Hospital, Health tourism, ASEAN Economic Community

บทนา
ในภาวการณ์ปจั จุบนั ผูค้ นได้หนั มาให้ความสาคัญกับเรื่องความใส่ใจดูแลในสุขภาพกัน
มากขึน้ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง มลภาวะทีเ่ พิม่ ขึน้ เชือ้ โรค ไวรัสต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพร่างกายของมนุ ษย์ในปจั จุบนั ส่งผลให้ธุรกิจการบริการทางด้านการรักษาพยาบาล และ
โรงพยาบาลมีจ านวนเพิ่ม มากขึ้น ทัง้ โรงพยาบาลในส่ ว นของภาครัฐ และเอกชน ท าให้ มี
การแข่งขันทีค่ ่อนข้างรุนแรง จึงทาให้ผปู้ ระกอบการโรงพยาบาลต่างๆ จาเป็ นต้องสร้างคุณภาพที่
แตกต่ างและโดดเด่น เพื่อเพิ่มจุดแข็งให้กบั โรงพยาบาลของตน ซึ่งอาจทาได้โดยการพัฒนา
เทคนิคการรักษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคต่ างๆ เฉพาะโรค เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา
สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย รวมทัง้ สรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการรักษา ทัง้ นี้ เพื่อให้
โรงพยาบาลของตนสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค และสร้า งความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ ริโภคได้ (กองวิจยั การตลาด, 2555)
จากข้อ มูลในการศึก ษาเพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพทางการตลาดท่ อ งเที่ย วเชิง สุข ภาพของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พิจารณาเฉพาะชาวต่ างชาติท่เี ดินทางเข้ามาใช้บริการด้า น
สุข ภาพจากโรงพยาบาลเอกชนในไทย) ซึ่ง ได้ป ระมาณการว่ า ในปี 2555 ตลาดท่ อ งเที่ย ว
เชิงสุขภาพโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 1,740,000 ล้านบาท (58,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยภูมภิ าค
เอเชียใต้ และเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่รี ้อยละ 15 ของมูลค่า ตลาด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลก หรือคิดเป็ นมูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมภิ าคเอเชียใต้และ
ตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพทีส่ าคัญ คือ สิงคโปร์ ไทย อินเดีย มาเลเซีย
และฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยสิงคโปร์มสี ่วนแบ่งการตลาดมากทีส่ ุด โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 33 คิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 90,000 ล้านบาท รองลงมา คือ ไทย สัดส่วนร้อยละ 26 คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 70,000
ล้านบาท และอินเดียสัดส่วนร้อยละ 19 คิดเป็ นมูลค่าประมาณกว่า 50,000 ล้านบาท (กองวิจยั
การตลาด, 2555)
สาหรับประเทศไทยแม้ว่าจะพัฒนาบริการด้านสุขภาพเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ
ตามหลังสิงคโปร์ แต่กน็ บั ว่ามีการเติบโตในด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี
ความได้เปรียบในบริการด้านสุขภาพหลายประการ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมภิ าคเอเชีย
ด้วยกัน โดยเฉพาะความพร้อมในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ท่มี ีความสามารถเชี่ยวชาญโรค
เฉพาะทาง และค่าใช้จ่ายทีต่ ่ ากว่า ด้วยบริการที่มคี ุณภาพในมาตรฐานระดับเดียวกับประเทศที่
พัฒนาแล้ว รวมทัง้ ยังมีความหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่ ว และบริการรองรับด้านการท่องเทีย่ ว
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ทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึง่ เกือ้ หนุนต่อการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็ น
ประเทศหนึ่ ง ที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ในบริก ารด้า นสุ ข ภาพจากนัก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติ บริก ารที่
ชาวต่างชาติใช้ในโรงพยาบาลเอกชนของไทยมากเป็ นอันดับหนึ่ง คือ การตรวจสุขภาพ รองลงมา
คือ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม ศัลยกรรมกระดูก และผ่าตัดหัว ใจ (ศูน ย์วิจยั กสิกรไทย,
2555) ดัง นัน้ จากแนวโน้ ม อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ย วเชิง สุข ภาพจึง ส่ง ผลให้ มีจ านวนผู้ป่ว ย
ชาวต่างชาติและประมาณการรายได้จากบริการรักษาพยาบาลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติและประมาณการรายได้ทเ่ี ข้ามายังประเทศไทย
พ.ศ.
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

จานวนผูป้ ่ วยชาวต่างชาติ (คน)
973,532
1,103,095
1,249,984
1,330,000
1,373,807
1,380,000
1,390,000

ประมาณการรายได้ (ล้านบาท)
110,058
198,054
309,318
129,390
106,640
107,419
108,197

ทีม่ า: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2553). คู่มอื เพือ่ การบริการ
ท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์. กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
โรงพ ยา บ าลต่ า ง ๆ จึ ง จ า เป็ นต้ อ งเร่ ง เสริ ม สร้ า ง ศั ก ย ภา พใ นกา รแ ข่ ง ขั น
(Competitiveness) ในเรื่องของราคา คุณภาพและบริการ การส่งเสริมการตลาด เพื่อรักษา
ส่วนแบ่ง ทางการตลาด และเพื่อการขยายตลาดออกไป โดยมีแ นวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
การบริก ารและการส่ ง เสริ ม การตลาดเพื่อ ท าให้ ไ ด้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Health tourism) โดยรัฐบาลต่างมีนโยบายทีจ่ ะผลักดันให้ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางของการบริการทางด้านการแพทย์ (medical hub) การบริการด้านสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้แก่ชาวต่างชาติ เพื่อดึงดูดให้คนจากทัวโลกเข้
่
ามาใช้บริการในประเทศไทย
ซึ่งเป็ นทางหนึ่ง ที่จ ะนารายได้เข้า ประเทศ โดยมีก ารก าหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ ของประเทศไว้ว่ า
ประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2553 – 2557)
โดยมีบริการหลักรวม 4 ด้าน คือ บริการหลัก 3 ด้าน คือ 1) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล 2) ธุรกิจ
บริการส่ง เสริม สุข ภาพ 3) ธุ ร กิจ ผลิต ภัณฑ์สุขภาพและสมุน ไพรไทย และ 4) บริก ารด้า น
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2553)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาศัก ยภาพด้ า นการตลาดของโรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์
เนชันแนลในการเข้
่
าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อ วิเ คราะห์ ศ ัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ของโรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์
เนชันแนลในการเข้
่
าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
ประชาชนในยุ ค ป จั จุ บ ัน เริ่ ม ดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต กั น มากขึ้น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด แนวคิ ด
การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ข้ึ น นั น่ คื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ ร ั บ
ความเพลิดเพลินในการท่องเทีย่ วและได้พกั ผ่อน ผ่อนคลายความตึงเครียด ได้รบั การดูแลทัง้ ทาง
ร่ า งกายและอารมณ์ ผลที่ไ ด้คือ การมีสุข ภาพและคุ ณ ภาพชีวิต ดีข้นึ ดัง นั น้ การท่ อ งเที่ย ว
เชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเทีย่ วเยีย่ มชมสถานทีท่ ส่ี วยสดงดงามในแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรูว้ ถิ ีชวี ติ และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการแบ่งเวลาจาก
การท่ อ งเที่ย ว เพื่อท ากิจ กรรมส่ง เสริมสุข ภาพและการบ าบัด รัก ษาฟื้ นฟู สุข ภาพ โดยทัว่ ไป
การท่องเทีย่ วสุขภาพจึงมีการจัดรายการท่องเทีย่ วพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรูว้ ธิ ใี ช้
พลังงานจากธรรมชาติมาบาบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สดชื่นผ่องใส
เป็ นการเพิม่ พูนพละกาลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล และสามารถ
นากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ผู้ศึก ษาได้มีก ารใช้ท ฤษฏีท างการตลาดต่ า งๆ เพื่อ สัง เคราะห์ศ ัก ยภาพทางด้า น
การตลาดของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
โดยทฤษฏีท่ใี ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
มีดงั นี้
Kotler, & Keller (2012) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของ
เครื่อ งมือ ทางการตลาดที่ส ามารถท างานร่ ว มกัน ให้เ กิด ผลในตลาดเป้ า หมาย ส่ว นประสม
ทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4P’s ซึง่ จะประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดและสือ่ สารการตลาด
การสัง เคราะห์บ ทความด้ า นการแข่ ง ขัน ทางผู้ ศึก ษาได้ ใ ช้ท ฤษฎี ก ารที่เ รีย กว่ า
แรงผลักดัน 5 ประการ (Five forces model)
แรงผลักดัน 5 ประการ นี้ จะบอกถึงความสามารถและระดับการแข่งขันของโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลโดยศึ
่
กษาจากแรงผลักดันของ 5 ประการ ได้แก่
1. แรงผลักดันจากการแข่งขันของคู่แข่งขันที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ในอุตสาหกรรมพิจารณา
จากจานวนคู่แข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่งขัน และอัตราการเติบโตของตลาด
2. แรงผลักดันจากการคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ ถ้าคู่แข่งขันเข้ามาสู่ อุตสาหกรรม
ได้ง่าย การแข่งขันในอุตสาหกรรมก็จะรุนแรงเป็ นอุปสรรคในการทาธุรกิจในอนาคต การลด
แรงคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่สามารถทาได้ ถ้าอุตสาหกรรมนัน้ มีสงิ่ กีดกัน
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3. แรงผลักดันจากอานาจต่อรองของลูกค้า ถ้าลูกค้ามีอานาจต่อรองมากในอุตสาหกรรม
ภาวะคู่แข่งขันจะรุนแรง เพราะอานาจการต่อรองที่มากนี้ ทาให้ลูกค้าสามารถต่อรองราคาและ
สามารถเปลีย่ นไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้
4. แรงผลักดันจากการคุกคามของสินค้าทดแทน ถ้าผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากจะต้อง
แข่ง ขัน กับ ผลิตภัณฑ์ชนิ ดเดียวกัน จากคู่แข่งขันแล้ว ยัง มีสินค้าทดแทนที่เ ข้ามาแข่ง ขัน ด้ว ย
การแข่งขันจะรุนแรงมากขึน้
5. แรงผลักดันจากอานาจต่ อรองของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ หมายถึง ผู้ขาย
วัตถุดบิ หรือผูแ้ ทนจาหน่ายในช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของเราก็ได้ ถ้าซัพพลายเออร์มมี าก
อานาจต่อรองก็จะมากตามไปด้วย

ประเภทของการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2553) ได้นิยามประเภทของการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของนักท่องเทีย่ วได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. การท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion tourism) เป็ นการเดินทางไป
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ วยสดงดงามในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพื่อ การเรีย นรู้วิถีชีวิต และพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ โดยแบ่ ง เวลาจากการท่ อ งเที่ย วส่ ว นหนึ่ ง มา
ทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่พกั แรมหรือนอกที่พกั แรมอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมี
คุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การนวด อบ ประคบสมุนไพร การบริการสุวคนธบาบัด และ
วารีบาบัด การอาบน้ าแร่หรือน้ าพุร้อน การฝึ กกายบริหารท่าฤาษีดดั ตน การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ
แนวพุทธศาสน์ การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอื่นๆ เป็ นการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อมไปในตัวอีกด้วย
2. การท่องเทีย่ วเชิงบาบัดรักษาสุขภาพ (Heath healing tourism) เป็ นการเดินทางไป
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ วยสดงดงามในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพื่อการเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเทีย่ วไปรับบริการ
บาบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ การทาฟนั และ
การรักษาสุขภาพฟนั การผ่าตัดเสริมความงาม การผ่าตัดแปลงเพศและอื่นๆ เป็ นต้น
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยซึง่ จัดเป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในรูปแบบของการท่องเทีย่ วเชิงบาบัดรักษาสุขภาพ (Heath healing
tourism) เนื่องจากโรงพยาบาลฯ เป็ นสถานที่รกั ษาสุขภาพ บาบัดโรค อีกทัง้ ยังมีเครื่องมือทาง
การแพทย์ ท่ีท ัน สมัย มีแ พทย์ ผู้ เ ชี่ย วชาญทุ ก ด้ า น ท าให้ ผู้ ท่ีม าใช้ บ ริก ารทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่ า งชาติ เ กิด ความพึง พอใจ จึง ส่ ง ผลให้โ รงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์เ นชัน่ แนล
เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในระดับดีเยีย่ ม (World class) ซึง่ ผูศ้ กึ ษาได้เลือกโรงพยาบาลฯ
แห่งนี้ในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการให้บริการด้านการท่องเทีย่ ว
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เชิงสุขภาพเพื่อรองรับในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่ามีความพร้อมและความสามารถ
มากน้อยเพียงใด

ปัจจัยที่ทาให้ชาวต่างชาติ เลือกใช้บริ การรักษาพยาบาลในประเทศไทย
1. ประเทศไทยให้บริการที่ปลอดภัย มีผู้ป่วยชาวต่างชาติมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี
เดิน ทางเข้า มารับ บริก ารจากโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน
มีมาตรฐานสากล เช่น การรับรองคุณภาพทีเ่ ป็ นมาตรฐานระดับสากล โดย Joint Commission
International Accreditation (JCIA) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อรวมกับเครื่องมือทางการแพทย์และ
สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ทีไ่ ด้มาตรฐานระดับหนึ่งของโลก ทาให้ผปู้ ่วยจานวนมากทีเ่ ดินทาง
กลับ บ้า น ภายหลัง จากการรัก ษาที่ป ระสบความสาเร็จ ได้พู ด ถึง การรัก ษาพยาบาลที่ดีเ ลิศ
การบริการดูแล และอาหารคุณภาพเลิศทีท่ าให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว
2. ค่ารักษาพยาบาลได้เปรียบเทียบ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลเปรียบเทียบกับของแต่ละประเทศ
Medical Procedure
Hip Replacement
Breast Augmentation
Coronary Angioplasty
Spinal Fusion

USA
$24,000
$10,000
$41,000
$62,000

Singapore
$15,000
$8,000
$11,250
$9,000

Thailand
$10,000
$3,150
$4,150
$7,000

India
$6,300
$2,200
$3,500
$5,500

ทีม่ า: Medical Tourism. (2011). Compare cost medical tourism. Retrieved
February 2, 2013, form http://www.medicaltourism.com/en/compare-costs.html
3. ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชัน้ นาอันดับต้นแห่งหนึ่งในโลก การเดินทางมา
ประเทศไทยมีค วามสะดวก มีบ ริการด้านการเดิน ทางท่ องเที่ยว พร้อ มอ านวยความสะดวก
ด้านการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่ างๆ ทัวโลก
่
เช่น สนามบินนานาชาติท่เี ป็ น
ศูนย์กลางการเดินทางในภูมภิ าค มีสายการบินมาประเทศไทยหลากหลายสายการบินให้เลือก
มีเส้นทางบินหลายเส้นทาง และตารางการบินเดินทางมาประเทศไทยทุกวันในหลายเส้นทาง
ทาให้เลือกเดินทางมาไทยสะดวก มีโรงแรมทีพ่ กั ทีม่ มี าตรฐาน อัตราค่าเช่าทีพ่ กั แข่งขันได้ และ
มีอตั ราต่างๆ ให้เลือกตามความเหมาะสม มีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย และมีแหล่งท่องเทีย่ ว
หลากหลายรูปแบบให้เลือก
4. บริการและธุรกิจบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยมีความหลากหลายและมี แบบ
ผสมผสานให้คนไข้ชาวต่ างประเทศเลือกใช้บริก ารตามความต้องการและเหมาะสม ภายใต้
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การกากับดูแลของแพทย์ทม่ี ใี บประกอบโรคศิลปะ ทัง้ การแพทย์แผนปจั จุบนั การแพทย์แผนไทย
โบราณ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์ธรรมชาติ และอื่นๆ
5. มีกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพและธุรกิจบริการทีใ่ ห้บริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม (Integrative wellness center) ให้ชาวต่างประเทศเลือกใช้บริการ เช่น สปาไทย
Destination spa, Medical spa นวดแผนไทย กิจกรรมการดูแลสุขภาพ กิจกรรมฟื้ นฟูสุขภาพ
การฟื้นฟูผสู้ งู อายุ การพานักระยะยาวเพื่อการดูแลสุขภาพ (Long stay health care) อาหารเพื่อ
สุขภาพ (Thailand medical tourism cluster, 2010)
จะเห็น ได้ว่า ประเทศไทยมีปจั จัยต่ า งๆ ที่สนองตอบชาวต่ า งชาติท่ตี ้องการแสวงหา
ทางเลือ กในการมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดี ข้ึน จากเหตุ ข องการเจ็บ ป่ ว ยจากโรคภัย ต่ า งๆ อีก ทัง้
ประเทศไทยมีปจั จัยที่เพิม่ โอกาสในการสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีขน้ึ ให้แก่ชาวต่ างชาติท่ตี ้องการ
เข้ามารัก ษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
ได้ร ับ
ความไว้ว างใจจากผู้ป่ว ยชาวต่ า งชาติ นัก ท่ อ งเที่ย วเชิง สุข ภาพส่ว นใหญ่ มีค วามเชื่อ มัน่
และยอมรับในคุณภาพของการรักษาพยาบาล ประทับใจในความสุภาพอ่อนโยนและความเอาใจ
ใส่ข องบุ ค ลากรที่เ กี่ย วข้อ งในการให้บ ริก าร จึง ส่ง ผลให้เ กิด ประสบการณ์ แ ละความรู้สึก ที่ดี
ที่นักท่องเที่ยวได้รบั ยังเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยที่ทาให้คนเหล่านี้จะตัดสินใจเลือกมาใช้บริการทาง
การแพทย์ทป่ี ระเทศไทยอีก และยังจะเป็ นกระบอกเสียงทีส่ นับสนุ น เชิญชวนให้คนในครอบครัว
ญาติพน่ี ้อง และเพื่อนๆ ของตน เลือกโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
เป็ นจุดหมาย
ปลายทางหากต้องการใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Thailand medical tourism cluster,
2010)

ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ ปี 2523 เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในย่านใจกลาง
กรุงเทพมหานครซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี 33 ซอย สุขมุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา ด้วยขนาด 220 เตียง โดยในปี พ.ศ. 2532 บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท ”) ได้เ ข้า เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2542 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง แรกที่ไ ด้ร ับ การรับ รองคุ ณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital
Accreditation หรือ HA) ปี พ.ศ. 2544 บริษัทได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO14001 ด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม และเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียทีไ่ ด้รบั รอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 ทาให้โรงพยาบาลบารุงราษฎร์เป็ นโรงพยาบาลแห่งแรก
ของประเทศไทยที่ไ ด้ร ับ การรับ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานพร้อ มกัน 3 มาตรฐาน ส่ ว นในเรื่อ ง
การขยายธุรกิจบริษทั เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าสู่ “การแพทย์เชิงป้องกัน” (Preventive
medicine) จึงเปิ ดศูนย์สุขภาพไวทัลไลฟ์ และโรงพยาบาลได้เริม่ มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ
เพิ่มขึ้น อย่างต่ อเนื่อง ในปี 2545 โรงพยาบาลจึงได้เปิ ดศูนย์บ ริการผู้ป่วยต่ า งชาติอ ย่างเป็ น
ทางการ นอกจากนัน้ บริษัทยังมีการพัฒนาทางด้านคุณภาพอย่างต่ อเนื่อง โดยโรงพยาบาล
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บารุงราษฎร์ เป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพทีเ่ ป็ นมาตรฐานระดับ
สากล โดย Joint Commission International Accreditation (JCIA) จากสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.
2551 (โรงพยาบาลบารุงราษฎร์, 2555)

ความสามารถด้านบุคลากร
สิง่ สาคัญ ของการเป็ น โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ คือ คุณ ภาพและความสามารถของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ประจาและแพทย์ท่ปี รึกษาทัง้ 900 ท่านของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
ส่วนใหญ่เป็ นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขาและในแต่ละโรค แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาลฯ
ได้ผ่านมาตรฐานการคัดเลือกของโรงพยาบาลฯ และส่วนใหญ่เป็ นแพทย์ทไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือจาก
มหาวิท ยาลัย แพทย์ท ัง้ ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ แพทย์บ ารุ ง ราษฎร์จ านวนมากมี
ประสบการณ์ ก ารท างานในต่ า งประเทศและได้ ร ับ วุ ฒิ บ ัต รรับ รองจากต่ า งประเทศ อาทิ
สหรัฐ อเมริก า สหราชอาณาจัก ร ออสเตรเลีย เยอรมนี และญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น โรงพยาบาล
บารุ งราษฎร์ใ ห้การสนับ สนุ น โครงการศึก ษาต่ อ เนื่ อ งของแพทย์ในโรงพยาบาลฯ รวมทัง้ ยัง
สนับสนุนให้แพทย์เหล่านี้ได้นาความรูอ้ อกไปเผยแพร่ให้กบั แพทย์ในชุมชนทัวภู
่ มภิ าคต่อไปด้วย
โดยโครงการดังกล่าว ได้รบั การแนะแนวจากแพทย์ผู้อานวยการที่ได้รบั การฝึ กอบรมมาจาก
สหรัฐอเมริกาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญของบารุงราษฎร์ยงั เข้าร่วมในโครงการวิจยั ทางการแพทย์ภายใต้
ศูนย์วจิ ยั ทางการแพทย์บารุงราษฎร์อกี ด้วย

ความสามารถในการรองรับและคุณภาพการให้บริ การ
ในส่วนของกระบวนการและคุ ณภาพนัน้ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
มีคุณภาพทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานกับมาตรฐานทีย่ อมรับในระดับนานาชาติและการรับรองคุณภาพ
ที่เ ป็ น มาตรฐานระดับ สากล จากสหรัฐอเมริก า อีก ทัง้ โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ย ัง สามารถ
ให้บริการลูก ค้าถึง 4 แสนรายต่ อปี ซึ่งหากเทียบกับโรงพยาบาลในภู มิภาค เช่น ในสิงค์โปร์
ทีส่ ามารถให้บริการได้ประมาณ สามแสนเจ็ดหมื่นราย และมีการบริหารงานโดยคณะผูบ้ ริหารมือ
อาชีพจากนานาประเทศทีน่ าโดยชาวอเมริกนั มีพนักงานกว่า 3,400 คน แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญและ
ทันตแพทย์กว่า 1,200 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ ได้รบั วุฒบิ ตั รและผ่านการฝึ กอบรมจากต่ างประเทศ
(โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ , 2555) ดังนัน้ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลจึ
่
งเป็ น
โรงพยาบาลที่ทดั เทียมกับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านบุคคลากร เครื่องมือ สถานที่ ทาให้
โรงพยาบาลได้รบั ความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้เป็ นโรงพยาบาลในระดับ World
Class โดยมีอาคารบารุงราษฎร์ ฮอสพิทอลลิต้ี เรสสิเดนซ์ บริการห้องพักจานวน 74 ห้อง พร้อม
สิง่ อ านวยความสะดวกต่ า งๆ และมีท างเดินเชื่อมติดกับ อาคารโรงพยาบาลฯ และอาคาร
บ ารุ ง ราษฎร์ ฮอสพิท อลลิต้ี สวีท ซ์ บริก ารห้อ งพัก 51 ห้อ ง พร้อ มสิ่ง อ านวยความสะดวก
สระว่ายน้า และห้องออกกาลังกาย ซึง่ การบริการผูป้ ่วยใน จานวนเตียง 538 เตียง บริการแผนก
ผูป้ ว่ ยนอก ห้องตรวจ 250 ห้อง สามารถรองรับผูป้ ่วยนอกได้วนั ละ 6,000 คน บริการผูป้ ่วยนอก
มีศูนย์บริการผูป้ ่วยนอกจานวน 34 ศูนย์ สามารถรองรับผูป้ ่วยนอกได้ 4,500 คนต่อวัน อีกทัง้
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การให้บริการผูป้ ว่ ยต่างประเทศ มีศนู ย์บริการผูป้ ่วยต่างชาติ เจ้าหน้าทีล่ ่ามกว่า 150 คน บริการ
สนับสนุ นภาคพื้นดินสาหรับผู้ป่วยขาเข้าและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
การติดต่อสถานทูต บริการรถรับ-ส่งสนามบิน บริการติดต่อสื่อสารทางอีเมล บริการประสานงาน
กับ บริษัท ประกัน ภัย ระหว่ า งประเทศ บริก ารประสานงานด้ า นการแพทย์ร ะหว่ า งประเทศ
ศูนย์บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร บริษทั ท่องเทีย่ ว ห้องละหมาด (โรงพยาบาลบารุงราษฎร์,
2555)
โรงพยาบาลประสบความสาเร็จอย่างต่ อเนื่องในการเป็ นที่รู้จกั ในตลาดต่ างประเทศ
เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดยคิดเป็ นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 21.48 (พ.ศ.2547-2553) ซึ่งทาให้มี
ฐานลู ก ค้ า ชาวต่ า งชาติ ท่ีเ ข้ ม แข็ง โรงพยาบาลมีศู น ย์ บ ริก ารผู้ ป่ ว ยต่ า งชาติ เพื่อ อ านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น บริการล่าม บริการประสานงานกับประกันภัยระหว่างประเทศ
บริก ารประสานงานทางด้า นการแพทย์ บริก ารรับ ย้า ยผู้ป่ ว ย (Referral center) บริก าร
ติด ต่ อ สื่อ สารทางอีเ มล บริก ารต่ อ วีซ่ า การติ ด ต่ อ สถานทู ต การต้ อ นรับ ที่ส นามบิน และ
การช่วยเหลือในการเดินทาง เป็ นต้น และโรงพยาบาลมีสานักงานตัวแทนต่างประเทศ 28 แห่ง
ใน 25 ประเทศ ในปี พ.ศ.2552 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
กรุงเทพมหานครได้
ให้บริการรักษาผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติจากกว่า 190 ประเทศ รวมกว่า 400,000 คน โดยทีป่ ระเทศที่
ทารายได้สูงสุดให้กบั บริษัทสามอันดับแรกยังคงเป็ นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา และ
โอมาน (โรงพยาบาลบารุงราษฎร์, 2555)
ความสามารถการแข่งขันทางด้านการตลาด
การกาหนดตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning)
โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์เ นชัน่ แนล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดต าแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์สกู่ ารเป็ นศูนย์กลางสถานพยาบาลระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา
หลายปี ตงั ้ แต่ปี พ.ศ.2547 โดยสถานพยาบาลแห่งนี้ได้รบั การยอมรับว่า เป็ นธุรกิจโรงพยาบาล
ระดับ แนวหน้าของเมืองไทย ที่มุ่งระบบการบริการสุขภาพระดับไฮคลาส ตอบสนองลูกค้า
ระดับบน โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่ างชาติ คาว่า “อินเตอร์เนชันแนล”
่
ที่ต่อท้ายชื่อโรงพยาบาล
้
บารุงราษฎร์นนั ้ เป็ นเปาหมายสาคัญซึง่ สถานพยาบาลแห่งนี้พยายามสร้างตราสินค้า และลงทุนสู่
ความเป็ นไฮคลาสด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ฯ ในปจั จุบนั
ประสบความส าเร็จ ค่ อ นข้า งสู ง หากมองในระดับ ประเทศ ซึ่ง เป็ น ความภู มิใ จของคนไทย
ที่โ รงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ฯ เป็ นโรงพยาบาลของคนไทยที่เ ป็ น ที่รู้จกั ไปทั ว่ โลก ลูก ค้า ของ
บารุงราษฎร์ ร้อยละ 50 เป็ นชาวต่างชาติ ซึ่งเป็ นลูกค้าส่วนใหญ่จะมาเป็ นครอบครัวโดยเฉพาะ
จากประเทศทางตะวันออกกลาง ซึง่ นอกจากจะมารักษาแล้วก็มาท่องเทีย่ วในเมืองไทย
การสร้างตราสิ นค้า (Branding)
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลได้
่
กา้ วสู่ความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ซึง่ ได้
เตรียมปรับภาพลักษณ์จากโรงพยาบาลชุมชน ก้าวสูค่ วามเป็ นศูนย์กลางดูแลรักษาสุขภาพชัน้ นา
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ระดับโลก จากตัวเลขปี 2555 มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการของโรงพยาบาล 950,000 คน ในจานวนนี้
เป็ นชาวต่างชาติ 350,000 คน ซึ่งเป็ นผลจากคุณภาพการดู แลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
โดยโรงพยาบาลได้สร้างสรรค์เครื่องมือทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเปิ ดรับกับโอกาสที่มา
พร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ ของโลก ทัง้ นี้ รูปลักษณ์ใหม่ของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จะปรากฏสู่ส ายตาสาธารณชน ผ่ า นชุ ด งานโฆษณาต่ า งๆ ซึ่ง จะเน้ น ให้เ ห็น ถึง
มาตรฐานและบริการระดับสูงของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้างทางกายภาพ เทคโนโลยีท่ี
นาสมัย และวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาลในการเป็ น “ศูนย์ดแู ลรักษาสุขภาพแห่งหนึ่งของโลก”
ภาพลักษณ์ (Image)
เน้ น สร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องโรงพยาบาลที่มีเ ครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ท่ีท ัน สมัย
และทีมแพทย์ทม่ี ชี ่อื เสียง สร้างความได้เปรียบในการขยายฐานลูกค้าจากการในระดับนานาชาติ
โดยเน้ นให้เกิดการแนะนาหรือส่งต่ อผู้ป่วยระหว่างเครือข่าย โรงพยาบาลมีความชานาญและ
ความพร้อมของอุปกรณ์ ในการแพทย์ท่แี ตกต่างกันไป การแนะนาหรือส่งผู้ป่วยระหว่างกันจะ
ทาให้โรงพยาบาลไม่สญ
ู เสียลูกค้าให้กบั กลุ่มคู่แข่ง และยังเป็ นช่องทางในการขยายฐานลูกค้าของ
โรงพยาบาล สร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) โดยในปจั จุบนั โรงพยาบาล
ได้มกี ารจัดโปรแกรมการบริการตรวจรักษาแก่ผปู้ ่วยในลักษณะเหมาจ่าย (Package) โดยผูป้ ่วย
ที่เข้าร่วมโครงการจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ประหยัดว่าการจ่ายเป็ นครัง้ ๆ ไป หากผู้ป่วย
ได้ใช้บริการโรงพยาบาลในระดับหนึ่ง อีกทัง้ โปรแกรมดังกล่าว ยังจะช่วยให้เกิดความสะดวกใน
การคิด ค่ า บริก าร และช่ ว ยให้ผู้ใ ช้บ ริก ารทราบต้น ทุ น การรัก ษาพยาบาลที่ค่ อ นข้า งแน่ น อน
ตัวอย่างเช่น ได้รบั รางวัลโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2545 และได้รบั
การรับรองฯ ต่อเนื่องในปี 2548, 2551 และ 2554 จนถึงปจั จุบนั รางวัลโรงพยาบาลแห่งแรกของ
ไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม ประเภทสถานพยาบาลทีส่ ่งเสริมสนับสนุ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
จากการประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย ครัง้ ที่ 7 ประจาปี 2551 จัดโดยการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลบริษัทที่มนี วัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยจากกลุ่มธุรกิจ
บริการ (Thailand's Most Innovative Company 2008) และรางวัลชนะเลิศ ประเภท "Best
Website for Internaional Medical Travel" หรือเว็บไซต์ยอดเยีย่ มด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ระดับนานาชาติ จากงานประกาศผลรางวัล Consumer Health World Awards ประจาปี 2551
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
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ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลเป็
่
นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มสี งิ่ อานวย
ความสะดวกครบครัน อาทิ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานสากล มีการติดตัง้ ระบบป้องกัน
อัคคีภยั และความปลอดภัยมาตรฐานสหรัฐอเมริกา มีบริการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์และ
ติดตัง้ ระบบเน็ตเวิร์กไร้สาย (wi-fi) ทัวทุ
่ กพื้นที่ในโรงพยาบาล จนได้รบั การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตัง้ แต่ปี 2545 ถึงปจั จุบนั ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2551 ได้เปิ ด
อาคารผูป้ ว่ ยนอกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก พืน้ ทีร่ วม 570,000 ตารางฟุต พร้อมด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย
เพื่อให้บริการ อาทิ บริการ Wi-fi Internet ไดเรคทอรี่บอกสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารด้วย
จอภาพ LCD และโทรทัศน์ในพืน้ ทีน่ งั ่ รอ ห้องปฏิบตั กิ ารอัตโนมัตทิ ใ่ี ห้ก ารวิเคราะห์ผลทีร่ วดเร็ว
และแม่นยา จุดลงทะเบียนพบแพทย์ และค้นหาประวัติผู้ป่วยด้วยระบบออนไลน์ Diagnostic
Image เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผลได้ทนั ทีจากคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจสกาย ล็อบบี้ ชัน้ 10
ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ผปู้ ว่ ยโดยจัดส่วนสาหรับชาวไทย ชาวต่างชาติทม่ี ถี นิ่ พานักในเมืองไทย
พร้อมห้องรับรอง นภา เลาจน์ ซึง่ ในปจั จุบนั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
สามารถ
รองรับผูป้ ่วยนอกได้วนั ละ 6,000 คน มีแพทย์และทันตแพทย์กว่า 1,000 คน และเจ้าหน้าทีแ่ ละ
พยาบาลกว่า 3,800 คน ที่พร้อมให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลอย่า งเอือ้ อาทร เอาใจใส่
และได้ม าตรฐานระดับ โลก โรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ฯ ประสบความสาเร็จ อย่ างต่ อ เนื่ อ งใน
การเป็ นทีร่ จู้ กั ในตลาดต่างประเทศเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ จนมีฐานลูกค้าชาวต่างชาติทเ่ี ข้มแข็งซึง่ วัดได้
จากจานวนผูท้ ม่ี าใช้บริการในแต่ละปี
2. ราคา (Price)
ในภาวะที่เกิดความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจ ความคุ้มค่าเป็ นปจั จัยสาคัญประการ
หนึ่งทีผ่ บู้ ริโภคนามาใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องการรักษาพยาบาล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการนี้โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ได้รเิ ริม่ โครงการ Healthy Living Club สาหรับผูท้ พ่ี านัก
อยู่ในประเทศไทยขึน้ ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทค่ี ุม้ ค่าอย่างยิง่ แก่สมาชิกจานวน
นับหมื่นราย โดยไม่ได้ลดคุณภาพในการรักษาแต่ อย่างใดความคุ้มค่ายังเป็ นหัวใจสาคัญของ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ซึง่ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ประสบความสาเร็จจากการรักษาพยาบาล
ด้วยมาตรฐานระดับสากลในราคาที่ต่ ากว่าครึง่ ของราคาในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลช่วยให้ผู้คนทัวโลกได้
่
รบั ทราบถึงคุณภาพและความคุ้มค่านี้ โดยทุก ๆ สัปดาห์มี
ผูป้ ่วยนับพันรายค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ การให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล และนัดพบ
แพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ เช่นเดียวกับข้อมูลด้านค่ารักษาพยาบาลตามจริงกว่า 40 รายการ เป็ นต้น
ผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลบารุงราษฎร์จะได้รบั การบริการเหมือนอยู่ในโรงแรมระดับ
ห้าดาว แต่มคี ่าใช้จ่ายทีถ่ ูกมากหากเทียบกับโรงพยาบาลนานาชาติอ่นื ๆ เป็ นการจุดประกายให้
ประเทศไทยกลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจรักษาพยาบาลได้ เพราะในปจั จุบนั มีโรงพยาบาลเอกชน
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หลายแห่ง เริม่ ปรับตัวสร้างจุดแข็งให้เป็ นจุดขาย เช่น โรงพยาบาลทีเ่ น้นการเป็ นศูนย์การแพทย์
โรคหัว ใจ ศู น ย์ก ารแพทย์ศ ัลยกรรมฯลฯ นอกจากนี้ คนไทยยัง มีจุ ด เด่ น เรื่อ งยิ้ม สยามและ
การให้บริการอยู่แล้ว ถือเป็ น “ต้นทุน” ทีไ่ ม่ตอ้ งลงทุนเราควรภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้วยชื่อเสียงของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
กรุงเทพมหานคร
ที่สะสมมากว่า 30 ปี ทัง้ ในด้านการบริการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรและการรักษาโรคที่มี
ความซับ ซ้อน เป็ น ผลให้โรงพยาบาลมีเ ครือ ข่า ยในการรับ ย้ายผู้ป่ว ยจากโรงพยาบาลทัง้ ใน
ประเทศและต่ า งประเทศอย่ า งกว้ า งขวาง การติ ด ต่ อ ในการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยครอบคลุ ม ไปยัง
ต่างประเทศ โรงพยาบาลฯได้สร้างกลยุทธ์ช่องทางในการจัดจาหน่าย โดยบริษทั ทีจ่ ะจัดส่งและให้
สิท ธิพิเ ศษกับ พนั ก งานมาท าการรัก ษาที่เ ป็ น ลัก ษณะสัญ ญากับ บริษัท คู่สญ
ั ญา ในการที่จ ะ
ให้บริการแก่บุคลากรของบริษทั นัน้ ๆ และมีสญ
ั ญากับบริษทั ประกันภัยต่างๆ รวมกว่า 1,000 แห่ง
และส่งผูป้ ่วยมาใช้บริการ รวมทัง้ การที่โรงพยาบาลอานวยความสะดวกให้กบั ผู้ป่วยทีม่ ปี ระกัน
สุขภาพ เป็ นการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายเพื่อขยายฐานลูกค้า สาหรับตลาดต่างประเทศ บริษทั
ได้แต่งตัง้ สานักงานตัวแทน 28 แห่ง ใน 25 ประเทศ ได้มกี ารแนะนาสาหรับลูกค้าต่างประเทศ
บริษทั มีเวบไซต์ทถ่ี อื เป็ นแหล่งข้อมูลและศูนย์กลางในการติดต่อจากผูป้ ่วยชาวต่างประเทศ เช่น
สานัก งานตัว แทนในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเ รต มาเลเซีย พม่ า และเวีย ดนาม รวมทัง้ มี
การแต่ ง ตัง้ ตัว แทนจ าหน่ า ยในต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย อัง กฤษ และ
สหรัฐอเมริกา
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
เป็ นวิธกี ารติดต่อบอกข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าให้ผบู้ ริโภคทราบ รวมทัง้ เป็ นกิจกรรมที่
ไปกระตุ้น ให้เ กิด การตัด สิน ใจซื้อ อย่ า งรวดเร็ว โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ฯ ก าลัง กลายเป็ น
ศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลสาหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนนับหลายพันคน และจุดเด่นของ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ของไทย คือ การให้บริการทางการแพทย์ในระดับคุณภาพ การบริการใน
แบบโรงแรม 5 ดาว และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีถ่ ูกกว่ายุโรปและสหรัฐฯ ถึง 10 เท่าตัว
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ได้รบั การเผยแพร่จากสื่อต่างประเทศมากมาย เช่น CNN, Discovery
Channel, The Financial Times, The Los Angeles Times, ABC News, Time Magazine,
Associated Press, The Wall Street Journal, International Herald Tribune นอกจากนี้
Mr.Banner ผูบ้ ริหารระดับสูงของโรงพยาบาลฯ กล่าวว่า ในแต่ละปี โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ยงั ให้
การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยกว่าหนึ่งล้านคน และหนึ่งในสามของผู้ป่วยเป็ นชาวต่ างประเทศ
เนื่องจากรัฐบาลไทยพยายามส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็ นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาล
ของเอเชีย นอกจากนี้ ความแตกต่างของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์อกี อย่างหนึ่งคือ มีรา้ นกาแฟ
ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ร้านบริการอาหารเครื่องดื่มชัน้ นา เช่น Mc Donald’s, Starbucks,
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Au Bon Pain พร้อมทัง้ ยังมีรา้ นทีข่ ายสินค้าเฉพาะอย่าง จึงทาให้โรงพยาบาลแห่งนี้แตกต่างจาก
โรงพยาบาลอื่นๆ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สาหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) นัน้ มีการคาดการณ์ ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพระดับโลกจะมีการเติบ โตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั คาดว่า
การเติบโตส่วนใหญ่ จะมาจากผู้ป่ว ยจากประเทศที่สามารถเดิน ทางเข้ามาในประเทศไทยได้
สะดวก คู่แข่งในภูมภิ าคของประเทศไทยทีส่ าคัญคือ โรงพยาบาลในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์
มาเลเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีความได้เ ปรียบใน
การแข่งขันเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีองค์ประกอบที่แตกต่ าง คือ
คุณภาพการรักษาพยาบาลทีส่ งู ความสามารถในการเข้าถึงได้ง่ายของผูป้ ่วย และราคาทีส่ ามารถ
จ่ายได้ รวมถึงการที่ประเทศไทยเป็ นจุดหมายที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และมีโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศที่ดี และในประเทศไทยเองมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่ก่แี ห่งที่สามารถ
ให้บริการครอบคลุมการรักษาพยาบาลในโรคที่มลี กั ษณะเฉพาะทางและซับซ้อน มีเทคโนโลยี
และคุณภาพการรักษาพยาบาลทีส่ ูงรวมอยู่ในโรงพยาบาลแห่งเดียว กลยุทธ์ในการแข่งขันของ
บริษัท คือ การรัก ษาและพัฒ นาคุณภาพในการบริการที่เป็ น เลิศ เพื่อสร้างความแตกต่ า งและ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ย ด้ ว ยจุ ด แข็ง ของบริษั ท คื อ การให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม
การรักษาพยาบาลในโรคที่มีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อน นอกจากนี้ บริษัทมีน โยบายใน
การกาหนดราคาให้อยู่ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนชัน้ นาในประเทศ และขณะเดียวกัน
เป็ นราคาทีแ่ ข่งขันได้ในภูมภิ าคเอเชีย ในปี 2555 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลได้
่
เน้ น กิจ กรรมทางการตลาดในประเทศมากยิ่ง ขึ้น เพื่อ ขยายฐานลู ก ค้ า ในประเทศ โดยมี
การโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ ทัง้ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เพื่อให้โรงพยาบาลเป็ นที่
รูจ้ กั มากยิง่ ขึน้ มีการสนับสนุ นรายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ อีกทัง้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละไตรมาส เช่น กิจกรรม Health
Fair งานสัมมนาให้ความรูเ้ รื่องสุขภาพ กิจกรรมสาหรับชาวต่างชาติท่อี ยู่ในประเทศไทย และ
กิจกรรมสุขภาพเฉพาะด้านต่ างๆ เช่น โปรแกรมการตรวจร่างกาย เพื่อจูงใจลูกค้าใหม่ให้มา
ทดลองใช้บริการ ซึ่งการวิเคราะห์แรงผลักดัน 5 ประการ หรือ Five Force Model ทาให้รวู้ ่า
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
มีศกั ยภาพในการแข่ง ขันในการเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนหรือไม่
การแข่งขันกับต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
การเปรียบเที ยบโรงพยาบาลในสิ งคโปร์กบั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อิ นเตอร์
เนชันแนล
่
สิงคโปร์และไทยเป็ นคู่แข่งกันโดยตรงในธุรกิจการรักษาสุขภาพ เพราะต่างประกาศตัว
จะเป็ นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพแห่งเอเชีย และต่างมีโอกาสมากพอๆ กันทีจ่ ะ
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ทาได้สาเร็จ อุตสาหกรรมการรักษาพยาบาลของสิงคโปร์ใกล้ชดิ กับรัฐบาลมากกว่าของไทย โดย
รัฐบาลสิงคโปร์ได้กาหนดว่า จะวางตาแหน่ งสิงคโปร์ให้เป็ น “ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของ
เอเชีย ” โดยใช้ก ลยุท ธ์ 2 ประการคือ การสร้างแบรนด์ท่ีมีพ้นื ฐานอยู่บนความเป็ น เลิศ ใน
ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล และการดึงดูดผูป้ ว่ ยต่างชาติ ซึง่ ทาให้สงิ คโปร์เน้นให้ความสาคัญ
กับ ความเชี่ ย วชาญของแพทย์ และการคิด ค้ น เทคนิ ค การรัก ษาพยาบาลใหม่ ๆ รวมทัง้
การค้นคว้าวิจยั ด้านการรักษาเฉพาะทาง โดยให้ความสาคัญมากทีส่ ดุ กับการพัฒนาบุคลากร และ
คุณภาพการบริการ โดยมีแก่นอยู่ทค่ี าว่า “คุณภาพ” เช่น Parkway Group Healthcare ของ
สิงคโปร์ เป็ นกลุ่มโรงพยาบาลที่ใหญ่ ท่สี ุดในเอเชีย โดยเป็ นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนใหญ่
3 แห่ง ในสิงคโปร์คอื East Shore, Gleneagles และ Mount Elizabeth โดย Gleaneagles
มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็ น “Ritz-Carlton” แห่งการรักษาพยาบาลให้ได้ภายใน 3 ปี โดยเน้น
การให้บริการระดับ 6 ดาวสุดหรูหรา ซึ่งรวมถึงบริการ wi-fi hotspot ที่ลูกค้าสามารถต่อเข้า
อิน เทอร์เน็ ต ได้ต ลอดเวลา และนวัตกรรมการรัก ษาพยาบาล อย่ า งเช่ น การประกาศตัว เป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีส่ ามารถผ่าตัดปลูกถ่ายตับโดยทีผ่ บู้ ริจาคยังมี
ชีวติ อยู่ในปี 1995 ส่วน Mount Elizabeth มีเป้าหมายเป็ นผูใ้ ห้บริการรักษาพยาบาลทีด่ ที ส่ี ุดของ
สิงคโปร์และภูมภิ าค โดยเน้นที่ความเป็ นเลิศ และความใส่ใจในลูกค้า ซึ่งทาให้เป็ นโรงพยาบาล
แรกในสิงคโปร์ทม่ี โี ปรแกรมพักฟื้นแบบเข้มข้น 24 ชัวโมงส
่
าหรับคนไข้ และเป็ นโรงพยาบาลแรก
ทีป่ ระสบความสาเร็จในเทคนิคการรักษาพยาบาลใหม่ ๆ หลายอย่าง (Positioning Marketing,
2010)
ส่วนโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลของไทยเป็
่
นโรงพยาบาลเอกชนทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตัง้ ในปี 1980 รักษาคนไข้มากกว่า 850,000 คนต่อปี โดยใน
จานวนนี้เป็ นคนไข้ชาวต่างชาติ 275,000 คน ทีม่ าจาก 150 ประเทศทัวโลก
่
และเป็ นโรงพยาบาล
แรกในเอเชียทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก Joint Commission on International Accreditation (JCIA)
ของสหรัฐ อเมริก า (โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ , 2555) โดยโมเดลธุ ร กิจ ของโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์เน้นความหรูหรา ด้วยแนวคิด “hospitel” (hospital – hotel) หรือ “hybrid business”
ซึ่งประสบความสาเร็จในการสร้างความแตกต่างให้แก่บารุงราษฎร์ และกลายเป็ นแนวคิดที่มี
ชื่อ เสีย ง โดยทางโรงพยาบาลได้ร วมเอาธุ ร กิจ ที่แ ตกต่ า งกัน หลายๆ อย่ า งเข้า มาไว้ภ ายใน
โรงพยาบาล เพื่อให้บริการไม่เพียงแต่เฉพาะผูป้ ่วย แต่ยงั คานึงถึงความต้องการของญาติผปู้ ่วย
และผู้ท่ีม าเยี่ย มไข้ ซึ่ง ความจริง แล้ว มีจ านวนมากกว่ า ผู้ป่ ว ยเสีย อีก ภายใต้แ นวคิด ที่จ ะให้
ทัง้ ผูป้ ว่ ยและญาติได้รบั บริการเหมือนกับทีเ่ คยได้รบั ในการใช้ชวี ติ ปกติ ในการนี้ บารุงราษฎร์ใช้
กลยุทธ์ co-branding ทาให้สามารถให้บริการทีห่ ลากหลายแก่ลูกค้า โดยจะคัดเลือก branded
partner เหล่านี้อย่างพิถพี ถิ นั กล่าวคือ จะเลือกแต่แบรนด์ชนั ้ นาทีม่ คี ุณภาพและบริการเป็ นเลิศ
และมีภ าพลัก ษณ์ เ ข้า กัน ได้ก ับ บ ารุ ง ราษฎร์ เพื่อ รัก ษาภาพลัก ษณ์ ก ารเป็ น โรงพ ยาบาลที่มี
มาตรฐานสูง ดังนัน้ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จึงเริม่ เติบโตเป็ นโรงพยาบาล
แห่งภูมภิ าคในปี 1997 ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยกาลังประสบปญั หาและค่าเงินบาทอ่อนค่า แต่กลับ
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กลายเป็ นผลดีสาหรับผูป้ ่วยชาวต่างชาติในเอเชีย เพราะทาให้ค่ารักษาพยาบาลในไทยถูกกว่า
สิงคโปร์มาก และการทีไ่ ทยเป็ นประเทศท่องเที่ยวทีม่ ชี ่อื เสียง ทาให้ผปู้ ่วยต่างชาติทเ่ี ดินทางมา
รักษาตัวที่บารุงราษฎร์รู้สกึ เหมือนได้กาไร ที่ได้เที่ยวเมืองไทยไปพร้อมกันด้วย ดูเหมือนว่ า
เส้นทางทีจ่ ะไปสูก่ ารเป็ นแบรนด์โรงพยาบาลระดับโลกสาหรับบารุงราษฎร์น่าจะไม่ไกลเกินเอือ้ ม
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลบารุงราษฎร์จงึ ควรจะทาเช่นเดียวกับที่แบรนด์ทรงพลังทุกแบรนด์
ในโลกนี้ได้ทามาแล้ว นัน่ คือ การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านอารมณ์ ซึ่งจะเป็ น
กลยุทธ์เดียวทีจ่ ะสามารถสร้างความแตกต่างให้แก่บารุงราษฎร์ และทาให้ลูกค้าเกิดความภักดีได้
(โรงพยาบาลบารุงราษฎร์, 2555)
การแข่งขันภายในประเทศ
เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการที่ทางโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อาจกล่าว
ได้ว่าคู่แข่งของโรงพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนรายอื่น ๆ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์เป็ นโรงพยาบาลแรกที่เริม่ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับ
ประยุ กต์ใ ช้จนกลายเป็ น ผู้นาในการให้บริการ อย่างไรก็ต ามโรงพยาบาลบางส่วนก็นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เช่นเดียวกัน แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนของโรงพยาบาล และทีม่ าก
ไปกว่านัน้ คือ เมื่อโรงพยาบาลมีการนาเทคโนโลยี หรือการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้จะ
ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยต้องการเข้ารับการรักษามากยิง่ ขึน้ และยังเป็ นการเสริมความแข็งแกร่งในการเป็ น
ผูน้ าให้กบั ทางโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย โรงพยาบาลอื่นทีเ่ ป็ นคู่แข่งอาจเป็ นฝา่ ยเสียประโยชน์
ในเรื่อ งของลู ก ค้า หากโรงพยาบาลอื่น มีก ารปรับ ตัว ในการบริห ารงานโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้า มาใช้ ก็จ ะท าให้ ก ารท างานในส่ ว นต่ า งๆ มีป ระสิท ธิภ าพเช่ น เดีย วกับ ทาง
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
การเปรี ยบเที ยบศัก ยภาพของโรงพยาบาลบารุง ราษฎร์ก ับเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ภายใต้การบริหารงานโดย บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด
(มหาชน) ผู้ดาเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนชัน้ นาในนาม “โรงพยาบาลกรุงเทพ” มาตัง้ แต่
พ.ศ. 2515 ถือเป็ นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ท่คี รบวงจรแก่ลูกค้าทัง้ ชาวไทยและ
ต่างประเทศ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุ ด ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาล
30 แห่ง จานวนเตียงรวม 5,458 เตียง จากจานวนโรงพยาบาลเอกชนทัง้ หมดทีม่ ี 32,828 เตียง
ขณะที่ ผ ลประกอบการปี 2555 มี อ ั ต ราการเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดดจากรายได้ จ าก
การรักษาพยาบาลทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2553 อยู่ท่ี 23,513 ล้านบาท เป็ น 35,224 ล้านบาท ในปี 2554
และ 44,307 ล้านบาท ในปี 2555 (ประชาชาติธุรกิจ , 2556) และสร้างยุทธศาสตร์ Smarter
Healthcare โดยร่วมมือกับบริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด เป็ นพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนโยบายที่โ รงพยาบาลต้ อ งการเพิ่ม ความสะดวกในกา รให้ บ ริก ารอย่ า ง
มีประสิทธิภ าพสูง สุด ซึ่งเป็ น เทคโนโลยีล่าสุด ที่สร้า งความแตกต่ างให้กบั การบริการสุขภาพ
ทัวๆ
่ ไป เพื่อให้ผู้บ ริหารมันใจได้
่
ว่ าการลงทุน ทางธุรกิจจะให้ผลตอบแทนที่คุ้ม ค่าสูงสุด และ
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ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ใ ช้ บ ริก ารทุ ก คน แต่ ห ากเปรีย บเทีย บในเรื่อ งของคุ ณ ภาพ
การให้บริการและการให้บริการในระดับอินเตอร์เนชันแนลแล้
่
ว โรงพยาบาลกรุงเทพยังถือว่าเป็ น
รองโรงพยาบาลบารุงราษฎร์อยู่เนื่องจากว่า โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
เป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รบั รองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission
International Accreditation (JCIA) ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ ในการบริหารงาน
โรงพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพและทาให้ผู้ป่วยทุกคนได้รบั การรักษาอย่างดีทส่ี ุด ไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการรองรับ ผู้ ป่ ว ยนอกถึง 3,000 คนต่ อ วัน ที่ม าใช้ บ ริ ก ารค่ อ นข้า งหลากหลายและ
ในแต่ละปี โรงพยาบาลให้บริการรักษาผูป้ ่วยมากกว่า 1.2 ล้านคน จาก 190 ประเทศทัวโลก
่
ซึง่
เป็ นชาวต่ างชาติถึงกว่า 430,000 คน นอกจากนี้ยงั มีการบริการที่พกั ให้กบั ผู้ป่วยและญาติ
ชาวต่ างชาติ และมีบริการแนะนาการท่องเที่ยวจากหลายที่ทวประเทศไทย
ั่
อาหารไทย เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั ผู้มาใช้บริการจากแดนไกล ซึ่งโรงพยาบาลบารุงราษฎร์มกี ารลงทุน
สร้างทีพ่ กั เทียบได้กบั โรงแรมหรูพร้อมกับแนะนาบริการสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ดุจคนไข้ทเ่ี ข้ามา
รักษาเป็ นดังเครือญาติ (โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2556)

การแข่งขันในธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน (วิ เคราะห์ Five force model)
1. ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันรายใหม่ (Threat of new entrance)
การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดับ ต่ า เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในเริ่มแรก
สูง มาก ทัง้ อาคาร เครื่องมือ - อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ และระบบการจัด การภายใน เป็ น ต้น
นอกจากนี้ช่อื เสียง และการให้บริการของโรงพยาบาลยังเป็ นปจั จัยสาคัญในการตัดสินใจของ
ลูกค้าอีกด้ว ย ดังนัน้ โรงพยาบาลที่เพิ่งเปิ ดได้ไม่นาน หรือเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิ ดใหม่
ค่ อ นข้า งมีอุ ป สรรคในเรื่อ งการสร้ า งความยอมรับ ให้ เ กิด ขึ้น สถา นที่ท่ี ตัง้ ก็ เ ช่ น เดีย วกัน
โรงพยาบาลทีอ่ ยู่ในเขตชุมชน ทีม่ คี นอยู่อาศัยมากย่อมได้เปรียบในการดึงดูดลูกค้ามากกว่า
2. อานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining power of suppliers)
อ านาจการต่ อ รองของซัพ พลายเออร์ ป านกลาง โรงพยาบาลที่มีแ พทย์ ท่ีม าก
ประสบการณ์ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ย่ อ มสร้ า งการยอมรับ จากกลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ ซึ่ ง แพทย์ ท่ี มี
ความสามารถจะเลือกได้ว่าจะทาการรักษาที่โรงพยาบาลไหน ในด้านยาและเวชภัณฑ์กม็ ผี ขู้ าย
หลายรายจากทัง้ ในและต่างประเทศ ยาทีท่ าการรักษาโดยทัวไปทางโรงพยาบาลสามารถเลื
่
อกได้
ว่าจะสังจากผู
่
ผ้ ลิตรายใด แต่ยาบางชนิดทีร่ กั ษาเฉพาะโรค ค่อนข้างมีราคาแพงนัน้ โรงพยาบาล
จ าเป็ น ต้อ งสังซื
่ ้อ เพราะไม่ สามารถผลิต เองได้ และจ าเป็ น ต่ อ การรัก ษา เช่ น ยี่ห้อ Pentax
Medical เป็ นต้น
3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining power of customers)
อานาจการต่อรองของลูกค้าสูง เนื่องมาจากมีโรงพยาบาลเอกชนให้เลือกรับบริการอยู่
เป็ นจานวนมาก โรงพยาบาลต่างๆ ก็พยายามใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา ด้านการรักษา เพื่อดึงดูด
ลูกค้า ดังนัน้ การทีล่ กู ค้าจะเปลีย่ นใจไปเลือกรับบริการโรงพยาบาลใหม่กส็ ามารถทาได้ไม่ยากนัก
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ซึง่ ในปจั จุบนั มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร เริม่ มีการส่งเสริมให้โรงพยาบาล
เป็ นในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลในเครือพญาไท โรงพยาบาล BNH
เป็ นต้น ทาให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกเพิม่ มากขึน้
4. ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน (Threat of substitute products or services)
สินค้าทดแทนก็จะมีระบบแพทย์ทางเลือกต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามากขึน้ ทัง้ แพทย์
แผนไทย การฝงั เข็ม การกดจุดหรือการแพทย์ทางเลือก เช่น แพทย์แผนจีน เป็ นต้น แต่กอ็ าจ
ยังไม่ได้รบั ความเชื่อถือมากนัก เพราะผูป้ ่วยส่วนใหญ่มคี วามเชื่อถือแพทย์แผนปจั จุบนั มากกว่า
อีก ทัง้ ยัง ไม่ มีห ลัก ฐานงานวิจ ัย ที่สนับสนุ น แน่ น อน อาจใช้เ พื่อ ควบคู่ก ับ การรัก ษากับ แพทย์
แผนปจั จุบนั ดังนัน้ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนจึงต่า
5. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among current competitors)
ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีมาก เนื่องมาจากจานวนโรงพยาบาลที่
เพิม่ สูงขึน้ ในปจั จุบนั อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทีจ่ ะอยู่ได้ และได้รบั การยอมรับจากลูกค้าจะต้อง
มีจุดเด่นในการให้บริการทัง้ ในเรื่องคุณภาพการรักษา ความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงราคา
ค่าใช้จ่ายด้วย ถ้าโรงพยาบาลใดสามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าได้แล้ว การดาเนินธุรกิจ
ก็สามารถทาได้ง่ายขึน้ และอาจเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การแข่งขันของโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งมี
แพทย์เ ชี่ย วชาญและมีก ารปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้บ ริก าร เช่ น โรงพยาบาลศิริร าช และ
โรงพยาบาลศิริราชปิ ยมหาราชการุณย์ ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลเอกชนในกากับของโรงพยาบาล
ศิรริ าช โดยมีแพทย์ทดั เทียมกับโรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นต้น โรงพยาบาล
เอกชน เช่ น โรงพยาบาลในเครื อ รามค าแหงได้ พ ัฒ นาศัก ยภาพและปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การให้บริการ มีแพทย์เชีย่ วชาญเฉพาะด้านโรคไต เป็ นต้น รวมถึงการมีโรงพยาบาลในเครืออีก
19 แห่ง ทัวประเทศ
่

การรับมือประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
ความมัง่ คัง่ ของประเทศมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง บวกกับ ความต้ อ ง การดู แ ลสุ ข ภาพ
โดยเฉพาะกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา เพราะถึงแม้จะ
เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิจ ไปทัว่ โลก แต่ ค วามต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพที่ ดียิ่ ง ขึ้น กลับ เพิ่ ม มากขึ้น
อย่างรวดเร็วพร้อมๆ กับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมภิ าคนี้ จากปจั จัยการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
การดาเนินชีวติ ของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็ นผลมาจากรายได้ทเ่ี พิม่ มากขึน้ ได้
ส่งผลต่ อการเกิดโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสาคัญ จากเดิมที่มกั จะเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย กลับหันมาสู่การดูแล
สุขภาพเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแทน และผูบ้ ริโภคยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียกร้องทางเลือก
ที่ดีก ว่ า เพื่ อ สุ ข ภาพด้ว ย นอกจากนี้ อ ายุ ท่ียืน ยาวขึ้น ของประชากร ยัง มีอิท ธิพ ลต่ อ ระบบ
การจัดการด้านสุขภาพและทาให้เกิดค่าใช้จ่ายทีส่ งู ขึน้ อย่างมาก เราจึงเห็นการปรับตัวครัง้ ใหญ่
ของภาครัฐและเอกชนในหลายๆ ประเทศของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ไี ด้มีการวาง
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ยุ ท ธศาสตร์ด้า นสุข ภาพในระดับ นโยบายและการใช้ง บประมาณจ านวน 11,617 ล้า นบาท
ในการยกระดับคุณภาพการรักษาและบริการ (สานักงบประมาณ, 2557) อย่างประเทศไทยเองก็
ได้มกี ารวางนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็ นศูนย์กลางการรักษาและบริการทางการแพทย์ใน
ระดับภูมภิ าคหรือ “Medical Hub” ในปี 2558 นอกจากจะเร่งผลักดันให้อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์เติบโตแล้ว ยังทาให้เกิดปรากฎการณ์การควบรวมกิจการในธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลในเครือพญาไท โรงพยาบาลในเครือรามคาแหง
โรงพยาบาลในเครือดุสติ เวชการ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับมาตรฐาน
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ซึง่ พบว่า ไม่เพียงจะแข่งขันกันด้านคุณภาพและราคาตลอดจน
ความเชื่อมันจากผู
่
้บริโภคเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการแข่งขันด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการรักษา
การปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือ การมีทมี แพทย์และบุคลากรมืออาชีพ รวมทัง้ มีการบริหารจัดการ
ทีด่ ี ปจั จัยสาคัญอีกประการหนึ่ง หรือถือเป็ นความท้าทายใหม่ทก่ี าลังจะมาถึงในอีกไม่กป่ี ี น้ี คือ
การทีป่ ระเทศไทยได้เข้าร่วมในข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC – ASEAN Economic
Community) ที่มพี นั ธกรณีให้สมาชิกอาเซียนต้องทยอยดาเนินการเปิ ดเสรีด้านการค้าสินค้า
การบริการ และการลงทุนในอาเซียน โดยมีกรอบระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558
การเปิ ดเสรีธุรกิจบริการจะทาให้นกั ลงทุนอาเซียนสามารถมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน ธุรกิจการแพทย์
และสุข ภาพได้สูง ถึง 70% ป จั จุบ ัน ประเทศไทยได้ร ับ การขนามนามในกลุ่ ม ชาวต่ า งชาติท่ีมี
ความต้องการได้รบั การรักษาว่า เป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมภิ าคเอเชีย จึงเป็ นเหตุผลให้
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
ได้มคี วามพยายามผลักดันและส่งเสริมในปจั จัย
ทีส่ าคัญ ได้แก่ การมีเครื่องมือทางการแพทย์ทท่ี นั สมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การเข้าประเทศ
ได้อย่างไม่ลาบาก ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และความมีอธั ยาศัยดีจากผูใ้ ห้บริการ จุดแข็งของไทยซึ่ง
โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ฯ ได้ยึด เป็ น จุ ด แข็ง และทางโรงพยาบาลเองยัง ได้มีก ารสนับ สนุ น
การท่องเทีย่ วด้านอื่นๆ อีกด้วยเนื่องจากประเทศไทยยังสามารถเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วหลัก
โดยมีการท่องเทีย่ วทางทะเล ภูเขา ศิลปะและวัฒนธรรม อาหาร ความบันเทิงและแหล่งชือ้ ของ
ต่ างๆ ที่สามารถรองรับ นักท่อ งเที่ยวที่มาใช้บริก ารทางการแพทย์ได้เป็ น อย่า งดี จึ งส่ง ผลให้
โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์อิน เตอนเนชัน่ แนลมีค วามพร้อ มในการรองรับ การเปิ ด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

บทสรุปของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อิ นเตอร์เนชันแนล:
่
การท่องเที่ยวเชิ ง
สุขภาพกับการเตรียมพร้อมรับมือสู่ความเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์ เ นชัน่ แนล เป็ น 1 ใน 4 องค์ก รที่ไ ด้ร ับ รางวัล
การบริห ารสู่ค วามเป็ น เลิศ ประจ าปี 2551 รวมไปถึง จากผลการสัง เคราะห์ต ามทฤษฎีท าง
การตลาดไม่ว่าจะเป็ นการสังเคราะห์จากส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) และ
การสังเคราะห์การแข่งขันตามทฤษฎีแรงผลัก 5 ประการ (Five forces competition) แล้วทาให้
ทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมและศักยภาพการแข่งขันของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์
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เนชันแนล
่
ซึง่ เป็ นบทพิสจู น์ให้เห็นว่า โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กร
ทีม่ มี าตรฐาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการนาองค์กร การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ลูกค้าและตลาด การวัด
วิเคราะห์จดั การความรู้ บุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ นอกเหนือจาก
การได้รบั รางวัลซึ่งเป็ นการประกาศถึงคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรแล้วสิง่ ที่สาคัญคือ
องค์ ก รยัง ได้ ร ับ รายงานป้ อนกลับ จากการตรวจประเมิ น ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ส าคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อก้าวสูก่ ารเป็ นองค์กรระดับมาตรฐานโลก และการเรียนรูจ้ ากองค์กร
ที่มวี ธิ ีปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศ และประสบความสาเร็จอย่างโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เป็ นวิธเี รียนลัด
ทีร่ วดเร็ว ซึง่ จะเป็ นแนวทางให้องค์กรอื่น ๆ สามารถนาไปพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องค์กรได้อย่างยังยื
่ น รวมไปถึงการทีม่ นี โยบายของรัฐบาลสนับสนุ นเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ไทยในดีข้ึน อีก ทัง้ การที่โ รงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ อิน เตอร์เ นชัน่ แนลได้น าเครื่อ งมือ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ที นั สมัย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ แ ละมาตรฐานที่ดีแก่ผู้ท่จี ะเข้ามา
รับบริการ
ดัง นัน้ โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ อินเตอร์เ นชัน่ แนลเป็ น โรงพยาบาลที่ทดั เทียมกับ
นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านบุคคลากร เครื่องมือ สถานที่ ทาให้โรงพยาบาลได้รบั ความนิยม
จากชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้เป็ นโรงพยาบาลในระดับ World Class และเป็ นโรงพยาบาล
ที่มีค วามพร้อ มรวมไปถึง ศัก ยภาพในการรองรับ เมื่อ มีก ารเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์

ข้ อ เสนอแนะโรงพยาบาลบ ารุง ราษฎร์ อิ น เตอร์เ นชัน่ แนล: การท่ อ งเที่ ย ว
เชิ งสุขภาพกับการเตรียมพร้อมรับมือสู่ความเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
1. ควรมีการจัดหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการรับส่งผูเ้ ข้าใช้บริการทีร่ วดเร็ว
2. ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม ตลาด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ช ัด เจน สร้างพัน ธมิตรทางธุรกิจ โดยเน้ นบทบาทในการประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างหน่ วยงาน เช่น การหาความร่วมมือ /การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/
การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น สถานประกอบการจัดโปรโมชันส่
่ วนลด ให้กบั ลูกค้าสายการบิน
สถานประกอบการรวมตัวกันให้สว่ นลดแก่นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ เป็ นต้น
3. ควรมีก ารประชาสัม พัน ธ์ผ่ า นสื่อ โฆษณาต่ า งๆ ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ
เกี่ย วกับ การท่ อ งเที่ยวเชิง สุข ภาพเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ นโยบายส่ง เสริมให้ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
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