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มุมมองวิจัยกรุงศรี :
 รายได้ ธุรกิจคาดว่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจานวนผู้ป่วยในประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นตามแนวโน้ มประชากรวัยสูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพ กอปรกับจุดแข็งใน
แง่ของการดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มจานวนขึน้ ต่อเนื่อง จากมาตรฐานการบริ การทางการแพทย์ระดับโลกและค่าใช้ จ่ายที่ต่า เมื่อเทียบกับคู่แข่ง อีกทัง้
ความก้ าวหน้ าของการรวมกลุม่ AEC ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดของโรงพยาบาลไทยจากความต้ องการใช้ บริ การของกลุ่มผู้ป่วยที่มีกาลังซื ้อสูงจาก
ประเทศเพื่อนบ้ าน
 การเร่ งตัวของการลงทุนในโรงพยาบาลใหม่ๆ (ทังการขยายสาขา
้
พืน้ ที่และเตียงรับผู้ป่วย) น่าจะส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันในธุรกิจรุ นแรงขึน้ ซึ่งกลุ่ม
โรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่า เนื่องจากมีความได้ เปรี ยบจากประสิทธิภาพการจัดการทรัพยา กรและ
ค่าใช้ จา่ ยที่ดีกว่า
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ในเดือน พ.ย. 2545 ประเทศไทยได้ ประกาศใช้ ระบบหลักประกัน สุขภาพถ้ วนหน้ า
และออกพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ มีผลให้ ปัจจุบัน ประชากร
ไทยสามารถเข้ าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขอย่ างทั่วถึงผ่ านระบบ
ประกันสุขภาพของภาครั ฐ 3 กองทุนหลัก ได้ แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (The Universal Coverage Scheme: UCS)1/ 2) กองทุนประกันสังคม (The
Social Security Scheme: SSS)2/ และ 3) กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
(The Civil Servant Medical Benefit Scheme: CSMBS)3/ โดยประชากรไทยที่มี
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติเพิ่มขึน้ จาก 92.47% ในปี 2545 เป็ น 99.78% ใน
ปั จจุบัน และภาพรวมรายจ่ายสุขภาพของไทยยังคงเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง (EIU ประเมินว่า
รายจ่ายสุขภาพของไทยในปี 2558 อยูท่ ี่ 649.7 พันล้ านบาท แบ่งเป็ นรายจ่ายสุขภาพ
ภาครัฐและภาคเอกชนในอัตราส่วน 80:20)

Figure 1: Universal Health Coverage in Thailand
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Source: Bureau of Registration Administration, NHSO

Figure 2: Number of Healthcare Facilities in Thailand
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Note:
1/ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (The Universal Coverage Scheme: UCS) หรือ สิทธิ์บตั รทอง หรื อ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เริ่ มในปี 2545 บริ หารโดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถือเป็ นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ ที่ สดุ โดยให้ สิทธิ ในการ
รักษาพยาบาลกับประชาชนทัว่ ไปแบบไม่มขี ้ อจากัด จึงครอบคลุมประชากรเกือบ 80% ทัว่ ประเทศ ทั ้งนี ้ ผู้ใช้ บัตรทองส่วนใหญ่ เป็ นผู้มีรายได้ น้อย ผู้ทางานนอกระบบ ผู้สงู อายุ และบุคคลที่ไม่เข้ าเกณฑ์ ใช้ บริ การในกองทุนประกันสุขภาพอื่นๆ คิดเป็ น 75% ของประชากร
ทั ้งหมด โดยมีรัฐเป็ นทั ้งผู้จดั หาบริการทางการแพทย์ผ่านโรงพยาบาลรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรในโครงการ
2/ กองทุนประกันสังคม (The Social Security Scheme: SSS) เป็ นระบบสวัสดิการสังคม เริ่มขึ ้นเมื่อปี 2533 บริหารโดยสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีขนาดใหญ่ อันดับ 2 รองจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ การดูแลกับสมาชิกในกองทุนที่เรี ยกว่า
“ผู้ประกันตน” ชึง่ ครอบคลุม 10% ของประชากรทั ้งหมด งบประมาณได้ มาจากการจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนจาก 3 ฝ่ ายคือ ผู้ประกันตนเอง นายจ้ าง และรัฐบาล โดยสมาชิกสามารถใช้ บริ การสถานพยาบาลได้ ทั ้งของรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ โดยสานักงานฯ ใช้ วิธีเหมา
จ่ายให้ กบั โรงพยาบาลตามจานวนผู้ประกันตนที่ขอเข้ าใช้ สทิ ธิในโรงพยาบาลในแต่ละปี
3/ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ (The Civil Servant Medical Benefit Scheme: CSMBS) เป็ นกองทุนสวัสดิการที่รัฐจัดขึ ้นตั ้งแต่ปี 2506 โดยใช้ เงินภาษี สมทบเข้ า กองทุนและให้ สิทธิ กับข้ าราชการและครอบครัวสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ กับบุคคลใน
ครอบครัวได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบใดๆ คิดเป็ นผู้ใช้ บริการเกือบ 10% ของประชากรทัว่ ประเทศ โดยสามารถใช้ บริการได้ ทั ้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
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Figure 3: Basic Characteristics of the Three Main Public Health Insurance Schemes in Thailand
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Source: Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2015

Figure 4: Bed Occupancy Rate (BOR)
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บริ ก ารสาธารณสุ ข ของภาครั ฐ มี พั ฒ นาการขึ น้ มากและสามารถ
ครอบคลุมประชากรเกือบทังประเทศ
้
โดยรัฐบาลมีการขยายสถานพยาบาล
ศูนย์อนามัยและโรงพยาบาลต่างๆ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับจานวน
ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน ทาให้ จานวนสถานพยาบาลทั่วประเทศอยู่ท่ ี
กว่ า 17,000 แห่ ง โดยสัดส่ วน 70% เป็ นสถานพยาบาลของรั ฐ แต่หาก
แยกพิจารณาตามขนาดและความสามารถในการให้ บริ การทางการแพทย์
ของสถานพยาบาล พบว่าเป็ นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิใ นสัดส่วนถึง
92% ซึง่ รวมทังโรงพยาบาลส่
้
งเสริมสุขภาพระดับตาบลและสถานีอนามัยราว
11,000 แห่ง และคลินิกเอกชนประมาณ 4,900 แห่ง ขณะที่โรงพยาบาล
ระดั บ ตติ ย ภู มิ อาทิ โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
โรงพยาบาลศูนย์ มีจานวนเพียง 1,300 แห่ง โดยสัดส่วน 75% ในกลุ่มนีห้ รื อ
ประมาณ 976 แห่ง เป็ นโรงพยาบาลในสังกัดรัฐ กระทรวงสาธารณสุข สังกัด
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และกทม. และอีก 25% หรื อ 343
แห่ งเป็ นโรงพยาบาลเอกชน

Source: MOPH

อย่างไรก็ตาม จากความสามารถในการรับผู้ป่วยของสถานพยาบาล
และโรงพยาบาลของรั ฐ ที่ จ ากั ด จาก 1) อัต ราการครองเตี ย ง (Bed
Occupancy rate) ที่ใ ช้ วัด ความสามารถในการให้ บริ การผู้ป่ วยในของ
โรงพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐ ซึ่งน่าจะอยู่ในระดับสูงเกินกว่าระดับ 80%
และ 2) ความแออัดในการเข้ าใช้ บริ การกรณีเป็ นผู้ป่วยนอก ซึ่งทัง้ ไม่สะดวก
และเสียเวลารอคิวนาน ทาให้ มีช่องว่างทางการตลาดสาหรับโรงพยาบาล
เอกชนจากการให้ บริการที่ยงั ไม่พอเพียงในสถานพยาบาลของรัฐ
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ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกชนในไทยยังได้ รับอานิสงส์ จากการ
ยอมรับในระดับสากลว่ าประเทศไทยเป็ นหนึ่งในจุดหมายของการท่ องเที่ยวเชิง
การแพทย์ หรื อท่ องเที่ยวสุขภาพ “ Medical Tourism“ เนื่องจากมีข้อได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขันในด้ านคุณภาพการบริ การและอัตราค่า รักษาพยาบาลที่ถกู กว่าในแถบ
อเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ) และสิงคโปร์ ซึ่งปั จจุบนั สถานพยาบาลของไทยที่ได้ รับการ
รั บรองในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ “มาตรฐาน JCI” (Joint Commission
International accreditation) มีถึง 42 แห่ ง สูงกว่าในประเทศคู่แข่งหลักในภูมิภาค ทัง้
อิ น เดี ย สิ ง คโปร์ หรื อ มาเลเซี ย ที่ มี อ ยู่ 23 แห่ง 10 แห่ง และ 17 แห่ง ตามล าดับ
นอกจากนี ้ รัฐบาลยังได้ มีมาตรการเพิ่มเติม อาทิ การยกเว้ นการตรวจลงตรา (VISA)
และการท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ฯลฯ เพื่ อจูง ใจผู้ป่ วยต่า งชาติ /ผู้ สูงอายุ
ต่างชาติเข้ าใช้ บริ การมากขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพสูง อาทิ 1) ผู้ป่วยต่างชาติ
และครอบครัวจากกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรี ความร่ วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council: GCC) ที่มี 6 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ กาตาร์ คูเวต
โอมาน บาห์เรน และซาอุดิอาระเบีย 2) กลุม่ ประเทศสแกนดิเนเวีย และ 3) กลุ่มผู้ป่วย
สูงอายุจากทวีปยุโรปและญี่ปนุ่ จากปั จจัยหนุนข้ างต้ นจึงเป็ นโอกาสของโรงพยาบาล
เอกชนไทยในการขยายตลาดผู้ป่วยต่างชาติด้วย ซึ่งจากการที่ผ้ ปู ่ วยต่างชาติเป็ นกลุ่มมี
กาลังซื ้อสูงและมักใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกว่า ผู้ป่วยในประเทศ ทาให้ เป็ นผลดี
ต่อรายได้ ของโรงพยาบาลเอกชนไทย
โครงสร้ างธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนของไทย แบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม ตาม
จานวนเตียง ซึ่งเป็ นเครื่ องชี ้ความสามารถในการให้ บริ การผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ประกอบด้ วย






โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (มีจานวนเตียงผู้ป่วยมากกว่ า 200 เตียง) มักตังอยู
้ ่ใน
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล และหัว เมื อ งหลัก ซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ก ารกระจุ ก ตัว ของ
ประชากรที่มีกาลังซื ้อปานกลาง-สูง ทังผู
้ ้ ป่วยคนไทยและต่างชาติ ปั จจุบนั มีจานวน
30 แห่ง หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 10% ของจานวนโรงพยาบาลเอกชนทังหมด
้
แต่
โรงพยาบาลกลุ่มนี ้มีจานวนเตียงผู้ป่วยรวมถึง 28% ของจานวนเตียงทัง้ หมด หรื อมี
จานวนประมาณ 9,500 เตี ยง บ่งชีถ้ ึงความสามารถในการให้ บ ริ การผู้ป่ วย และ
โอกาสการรับรู้รายได้ ที่สงู
โรงพยาบาลขนาดลาง (มีจานวนเตียงผู้ป่วย 31 - 200 เตียง) มีจานวนประมาณ
240 แห่ง (สัดส่วน 72%) มีจานวนเตียงรวมประมาณ 23,500 เตียง (สัดส่วน 70%)

โรงพยาบาลขนาดเล็ก (มีจานวนเตียงผู้ป่วย 1-30 เตียง) มีจานวนประมาณ 60
แห่ง มีจานวนเตียงประมาณ 1,100 เตียง (สัดส่วน 17.6% และ 3.2% ตามลาดับ)

Figure 5: Comparison Medical Treatment Costs
Procedure :

United States

India

Thailand

Singapore

Coronary Angioplasty

28,200 $

5,700 $

4,200 $

13,400 $

Heart Bypass

123,000 $

7,900 $

15,000 $

17,200 $

Hip Replacement

40,364 $

7,200 $

17,000 $

12,000 $

Gastric Bypass

25,000 $

7,000 $

16,800 $

13,700 $

Hysterectomy

15,400 $

3,200 $

3,650 $

10,400 $

Lasik (2 eyes)

4,000 $

1,000 $

2,310 $

3,800 $

Dental Implant

2,500 $

900 $

1,720 $

2,700 $

Breast Implant

6,400 $

3,000 $

3,500 $

8,400 $

Source: medicaltourism.com (2015)

Figure 6: Share of Private Hospital (2014)

Large 9.7%

Large
27.7%
Medium
72.6%

Small 17.6%

โครงสร้ างรายได้ ของโรงพยาบาล รายได้ จากค่า ยามีสัด ส่ว นสูงสุด ถึง 35.2%
รองลงมาคือ รายได้ จากการบริการทางการแพทย์ 20.0% รายได้ จากการวิเคราะห์ผลจาก
ห้ องปฏิบตั ิการและห้ องเอ็กซเรย์ 13.7% รายได้ จากห้ องพักผู้ป่วย 8.5% และรายได้ อื่นๆ
22.6%

Small
3.2%

Medium
69.2%

Source: MOPH, compiled by Krungsri Research
Note : small size => 1-30 beds
medium size => 31-200 beds
large size = > more than 200 beds

Figure 7: Thai Pharmaceutical Distribution Market
THB, bn
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เมื่อพิจารณาจากขนาดและผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชน จะพบว่า ขนาด
ของกิจการมีผลต่ อทิศทางการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลในปั จจุบัน และเป็ นปั จจัย
สาคัญ ที่ส่งผลต่ อความได้ เปรี ยบในการแข่ งขันและการทากาไรสาหรั บ กิจการ
โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลในเครื อจะมีความได้ เปรี ยบจากขนาด ฐาน
เงิ น ทุน ที่ แ ข็ ง แกร่ ง การมี เ ครื อ ข่ า ยสาขามาก มี ค วามยื ด หยุ่น สูง ในการท าตลาดทัง้
ภายในประเทศและต่า งประเทศ อีก ทัง้ สามารถรั บ แรงกดดัน จากสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ ดีกว่า นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาข้ อเท็จจริ งของโครงสร้ างรายได้ ของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พบว่า ภายหลังจากมีการซื ้อ-ควบรวมกิจการระหว่างกันในช่วง
หลายปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ทังขนาด
้
ใหญ่และขนาดกลางที่อยูใ่ นเครือของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีรายได้ สงู ถึง 65-70% ของ
ตลาดรวม

by Bed

by Hospital

2013

2014

Hospital

OTC

2015

Source: BMI, 2Q16

Figure 8: Revenue Structure

Room
8.5%

Others
22.6%
Medicine
35.2%

Lab. & X-ray
13.7%
Doctor Fee
20.0%
Source: NSO
Note: Data from NSO was published in 2013,
based on a survey conducted in 2011
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โครงสร้ างกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาล สัดส่วน 93.5% เป็ นผู้ป่วยคนไทย และที่เหลือ 6.5% เป็ นผู้ป่วยต่างชาติ ซึง่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ ตามการ
เติบโตของจานวนชาวต่างชาติที่ทางานและพานักนอกบ้ านเกิด (Expatriate) ทังต่
้ างชาติที่ทางานในไทยและทางานในประเทศเพื่อนบ้ า น และ การเติบโต
ของกลุม่ นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Tourist & Medical tourist) ซึง่ ปั จจุบนั มีสดั ส่วนถึงเกือบ 60% ของตลาดผู้ป่วยต่างชาติ
ผลประกอบการกิจการโรงพยาบาลเอกชนในแง่ความสามารถในการรั บรู้ รายได้ และการทากาไรของธุ รกิจไม่ ค่อยได้ รับผลกระทบจากภาวะ
แวดล้ อมทัง้ เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมากนัก เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่เน้ นตอบสนองต่อการบริ โภคเช่นเดียวกัน เนื่ องจากเป็ นธุรกิจที่
ตอบสนองความต้ องการบริการด้ านสุขภาพที่จาเป็ น ทาให้ ความต้ องการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง อีกทังโรงพยาบาลยั
้
งสามารถผลักภาระต้ นทุน
ของกิจการไปยังผู้ปวยได้ ต่อ ทาให้ อตั ราการทากาไรของธุรกิจอยูใ่ นเกณฑ์ดี ประมาณ 10-15%
Figure 9: Patient Structure
Foreign Patients Nationality

Thai
93.5%

Germany
6.2%
India
4.3%

Expatriate
2.7%

Foreign 6.5%

Tourist
2.1%

UK
10.3%
Medical
Tourism
1.7%

Japan
7.3%

ASEAN
(CLM)
25.6%

US
12.0%

Sources: NSO, MOC, MOPH
Note: Data from NSO was published in 2013,
based on a survey conducted in 2011

China
9.9%

สถานการณ์ ท่ผี ่ านมา
Figure 10: Number of Private Hospitals and Beds
’000 Beds

Hospitals
360

Beds (RH)

37

Hospitals (LHS)

300

31

2014

32

2013

310

2012

33

2011

320

2010

34

2009

330

2008

35

2007

340

2006

36

2005

350

2004

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยในอดีต มีการลงทุนเกินตัว จนเกิ ดอุปทาน
ส่วนเกินสูง หรื อมีจานวนเตียงผู้ป่ วยมากเกิน ความต้ องการ ทาให้ ป ระสบภาวะ
วิกฤตรุนแรงในปี 2540 (อัตราครองเตียง หรือ Bed Occupancy Rate อยูร่ ะดับต่า
เพี ย ง 40%) จนมี ก ารทยอยลดขนาดกิ จ การหรื อ ปิ ดกิ จ การไปหลายแห่ง ทัง้
โรงพยาบาลขนาดเล็กและสาขาของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จนเมื่อ 5-6 ปี ที่ผ่านมา
กระแสการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเริ่ มกลับมาเร่ งขึน้ อีกครัง้ แต่เป็ นไป
อย่างระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงจากปั ญหาอุปทานล้ นตลาดเช่นในอดี ต และ
ปั ญหาแย่งชิงแพทย์และพยาบาล ซึ่งอาจมีผลให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ใน
ระดับต่า ส่วนใหญ่จงึ เป็ นการควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการมากกว่าการขยายจานวนโรงพยาบาลหรือจานวนเตียง ส่งผลให้ โครงสร้ าง
ของตลาดโรงพยาบาลเอกชนเปลี่ยนแปลงไปเน้ นรู ปแบบของกิจการขนาด
ใหญ่ ท่มี ีเครือข่ ายจานวนมาก

2003



Other
24.4%

Source: MOPH

นอกจากนี ้ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมายังเป็ นช่ วงแห่ งการยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริ การของโรงพยาบาลเอกชนไทย เนื่องจาก
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่เพียงเน้ นกลยุทธ์ M&A แต่ยังมีการลงทุนปรับปรุงมาตรฐานการบริ การต่อเนื่อง อาทิ การลงทุนศูนย์รักษาโรคซับ ซ้ อน การขยาย
เครื อข่ายกับพันธมิตรต่างธุรกิจ การขยายสาขา/สร้ างโรงพยาบาลแห่ง ใหม่ เพื่อแตกแบรนด์รับกลุ่มผู้ป่วยใหม่ๆ รวมทังการขยายการลงทุ
้
นไปตามเมือง
ชายแดนเพื่อรองรับผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้ าน และขยายลงทุนในเมืองที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ส่วนโรงพยาบาลขนาด กลาง-เล็กที่ไม่ถกู ควบรวมกับ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่และที่ไม่มีเครือข่ายสาขา (Stand-alone) ก็เร่งปรับตัว/ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้ างความแข็งแกร่ง
รองรับแรงกดดันจากการแข่งขันของโรงพยาบาลในเครือข่ายของรายใหญ่และเตรียมรับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นจากการเปิ ด AEC
ความต้ องการการดูแลสุขภาพในกลุ่มของผู้ป่วยต่ างชาติยงั คงมีการเติบโตดี จากจุดแข็งมาตรฐานการให้ บริการทางการแพทย์และความคุ้มค่าเงินใน
การใช้ บริการเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยในปี ที่ผ่านมาประเมินว่าผู้ป่วยต่างชาติจะเติบโต 8%YoY หรื อมีผ้ ปู ่ วยต่างชาติมาใช้ บริ การราว 1.5 ล้ าน
คน แต่สาหรับกลุ่มผู้ป่วยในประเทศซึ่งค่ อนข้ างอ่ อนไหวกับราคามากกว่ ายังคงระมัดระวังการใช้ จ่าย ทาให้ โรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลใน
เครือต้ องปรับกลยุทธ์การแข่งขันมาเน้ นตลาดระดับกลาง-ล่างมากขึ ้น โดยใช้ กลยุทธ์ราคาและเสนอขายแพ็คเกจโปรแกรมการรักษา ทาให้ การแข่งขันรุนแรง
และโรงพยาบาลขนาดกลาง-เล็กที่ไม่มีเครือข่ายสาขาซึง่ เสียเปรียบจากขนาดและมีต้นทุนดาเนินการสูงกว่า ดาเนินธุรกิจได้ ยากขึ ้น
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ทังนี
้ ้ ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยในช่ วงที่ผ่านมาเติบโตค่ อนข้ างดี โดยอัตราการขยายตัวของรายได้ สงู กว่าอัตราการขยายตัวของ GDP มา

โดยตลอด ภาวะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (พิจารณาจากข้ อมูล 16 โรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นตัวแทนของตลาด) ยังคงขยายตัวดีตอ่ เนื่องตาม
การเติบโตในตลาดผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยต่างชาติ แต่เริ่มมีอตั ราชะลอลงบ้ างจากการเข้ ามาแข่งขันของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ โดยในปี 2558 รายได้
ขยายตัว 10.6% YoY กาไรสุทธิขยายตัว 10.8% YoY แต่มีอตั รากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ค่อนข้ างทรงตัวที่ 13.9%
Figure 11: Performance of Thai Private Hospitals
GDP Growth (%)

Sales

Net Profit

Net Profit Margin

THB, m

% YoY

THB, m

% YoY

%

2006

5.0

38,394

31.5

3,938

24.7

10.3

2007

5.4

44,511

15.9

4,543

15.4

10.2

2008

1.7

50,204

12.8

4,883

7.5

9.7

2009

-0.7

51,724

3.0

5,261

7.7

10.2

2010

7.5

55,376

7.1

6,304

19.8

11.4

2011

0.8

71,374

28.9

9,127

44.8

12.8

2012

7.2

89,570

25.5

15,098

65.4

16.9

2013

2.7

98,995

10.5

13,330

-11.7

13.5

2014

0.8

110,327

11.4

15,296

14.7

13.9

2015

2.8

121,987

10.6

16,944

10.8

13.9

Note: Data based on 16 firms registered on the SET
Source: SET
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การขยายตัวของชุมชนเมือง

จากข้ อมูลของสหประชาชาติ (United Nation: UN) คาดการณ์วา่ ระดับความเป็ น
เมือง (Urbanization Rate) ของไทยจะขยายตัวจาก 35.6% ในปี 2558 เป็ น 40.7%
ในปี 2568 สะท้ อนว่าความเป็ นเมืองที่เจริ ญและกระจายตัวกว้ างขึน้ จะเป็ นโอกาสใน
การขยายการให้ บ ริ การทางการแพทย์ มากขึน้ ในพืน้ ที่ต่า งจังหวัดที่จะเร่ งตัว ขึน้ ใน
อนาคตเมื่อเทียบกับความต้ องการใช้ บริ การในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลที่ ค่อ นข้ า ง
อิ่มตัว
4/ Euromonitor International คาดการณ์ว่าจานวนชนชั ้นกลางในไทยจะเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2020 ครั วเรื อน
ที่มีรายได้ มากกว่า 15,000 เหรี ยญสหรัฐฯ จะมีมากถึง 6 ล้ านครัวเรื อน
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2011

ในระยะยาว สังคมผู้สงู อายุ (Ageing Society) จะเป็ นปั จจัยหนุนความต้ องการ
ใช้ บริการทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีขนั ้ สูงมากขึน้ จากสัด ส่วนผู้สงู อายุ
(วัย 65 ปี ขึ ้นไป) ที่ยงั คงเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุม่ ประชากรอายุมากกว่า 85 ปี ที่
จะมีจานวนเพิ่มขึน้ มาก จะมีความต้ องการบริ การด้ านสุขภาพเพิ่มขึน้ มากอย่างมี
นัยสาคัญ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีอตั ราของการเจ็บป่ วยสูงและเป็ นกลุ่มที่ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ จึงต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษ ทังนี
้ ้ จากการคาดการณ์ของ สศช. ระบุ
ว่า จานวนผู้สงู วัยอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ ้นจาก 9.1 ล้ านคนในปั จจุบนั เป็ น 10.3
ล้ านคนในปี 2562

2009

ประชากรสูงอายุ ที่ต้องการการดู แลและรั กษาพยาบาลมีจ านวนเพิ่ มขึ้น
มาก

2007



2005

คาดการเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้ ของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มชนชัน้
กลาง 4/ จะหนุนความต้ องการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง อัตราการใช้ จ่ายด้ าน
การรักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลเอกชนของคนไทยต่อ GDP ที่อยู่ในระดับต่าเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ จะเป็ นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

2003

การเพิ่มขึ้นกลุ่มคนชนชั้นกลางทีม่ ีอานาจซื้อสูง

2001



Figure 12: Trend of 60+ Population in Thailand
million persons
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Figure 13: Urbanization Rate of Thailand
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ธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศมี แ นวโน้ มขยายตั ว ต่ อเนื่ อง โดยมี
ปั จจัยหนุนจาก:

1999



Urban Population (LHS)

Rural Population (LHS)

% Urban (RHS)
Source: Population Division, UN
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อัตราการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากโรคร้ ายแรงของคนไทยมีมากขึ้น

0.80
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2) จากการศึกษาของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพอาเซียน เรื่ อง "ความคืบหน้ า
ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในภูมิภาคอาเซียน" ชี ้ว่า ความครอบคลุมของ
การให้ บริการสุขภาพของรัฐในกลุ่มประเทศ CLMV ยังอยู่ในระดับต่า (ลาวอยู่ที่ระดับ
15% กัมพูชา 24% เวียดนาม 65% และไม่มีข้อมูลของประเทศเมียนมาร์ ) หรื ออาจ
กล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการดูแลรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ
CLMV ยังไม่เพียงพอและยังมีช่องว่างอีกมาก ดังนัน้ ผลจากการสร้ างความร่ วมมือ
ตามกรอบ AEC และการเปิ ดให้ มีการเดินทางข้ ามพรมแดนที่เสรี มากขึน้ จะเอื อ้ ให้
กลุม่ ลูกค้ าผู้ป่วยจาก CLMV สามารถเข้ าถึงการรักษาทางการแพทย์ในไทยได้ สะดวก
และง่ายขึ ้น จึงเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่สาคัญแก่โรงพยาบาลไทย
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่ งขันที่รุนแรง
ทังนี
้ ้ การขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลไทยในช่วงที่ผ่านมา จะทาให้ มีจานวน
โรงพยาบาลและจานวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึน้ จึงมีแนวโน้ มที่ผ้ ปู ระกอบการโรงพยาบาล
เอกชนต้ องแข่ ง ขั น สู ง ขึ น้ ทั ง้ ด้ านราคา การมี แ พ็ ค เกจและ การออกโปรแกรม
รั ก ษาพยาบาลเฉพาะ รวมทั ง้ การแย่ ง ชิ ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ นอกจากนี ้
โรงพยาบาลเอกชนยังต้ องแข่งขัน กับกลุ่ม คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรั ฐ และ
โรงพยาบาลในเครื อ โรงเรี ยนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิ ยมหาราชการุณย์ในเครื อศิ ริ
ราช และศูน ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น์ ข องโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ) ที่ มี ข้ อ
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน ทัง้ แง่ข องชื่ อเสี ย ง เทคโนโลยี ท างการแพทย์ และแพทย์
ผู้เชี่ ยวชาญ จากสภาพการแข่ งขัน ข้ า งต้ น จะเป็ นแรงกดดัน ต่อผลการด าเนิ น งาน
ทางด้ า นการเงิ น ของโรงพยาบาลเอกชนให้ มี อัต ราก าไรชะลอลง อย่ า งไรก็ ต าม
โรงพยาบาลขนาดกลาง-เล็กที่ไม่มีเครือข่ายสาขาอาจมีกาไรลดลง
ในระยะปานกลาง-ระยะยาว ธุ ร กิจ โรงพยาบาลจะเผชิ ญ การแข่ ง ขั น ที่
รุ นแรงจากการรุ กเข้ าสู่ธุรกิจของทุนอาเซียนที่ได้ รับประโยชน์ จาก AEC ซึ่ง
สามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพาะนักลงทุนจาก
แหล่งทุน ประเทศสิ ง คโปร์ แ ละมาเลเซี ยที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเข้ า ซือ้ ธุ ร กิ จ นี ใ้ น
ต่างประเทศหลายแห่ง
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2014
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Heart Disease
Pneumonia
Cancer

Source: MOPH

Figure 15: Competitiveness of Thai Private
Hospital vs. Others in ASEAN Countries
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1) ไทยได้ รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
ของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของไทยมีความก้ าวหน้ าและมีความพร้ อมของศูน ย์
การแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรือ้ รัง (อาทิ โรคหัวใจ กระดูก มะเร็ง เป็ น
ต้ น) รวมทังศู
้ นย์ดแู ลและบริบาลผู้ป่วยสูงอายุ

2012

ความต้ องการใช้ บริการรักษาพยาบาลในกลุม่ ผู้ป่วยต่างชาติ คาดว่าจะเพิ่มสูงขึน้
ต่อเนื่องและหนุนให้ ตลาดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ จากปั จจัยต่อไปนี:้

2011

0.00
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การปรั บปรุ งคุณภาพการรั กษาพยาบาล และจุดแข็งด้ านราคาค่ าบริ การ
ทางการแพทย์ ของไทยทีย่ ังคงดึงดูดผู้ป่วยต่ างชาติ

1.00

2009



million persons
1.20

2008

จานวนผู้ป่วยและการเสียชีวิต จากโรคไม่ติดต่อร้ ายแรง (Non-communicable
diseases: NCD)5/ อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรค
ปอดบวม มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยใน
ประเทศไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิ ดโรค อาทิ มีอัต ราการสูบบุหรี่ ค่อนข้ างสูง
อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สงู ถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริโภคน ้าตาลสูงสุด
ในอาเซียน เป็ นต้ น ทาให้ ค าดว่า ความต้ องการใช้ บ ริ การทางการแพทย์ จะเพิ่ มขึน้
ต่อเนื่อง

Figure 14: No. of Patients in Thailand (by disease)
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Figure 16: Number of Foreign Patients
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Note:
5/ โรคไม่ติดต่อร้ ายแรง (Non-communicable diseases: NCD) หมายถึง โรคที่ไม่ติดเชื ้อ หรื อไม่ถ่ายทอด และอาจหมายถึง โรคเรื อ้ รั ง ซึ่งต้ องใช้ เวลาในการรั กษาและฟื ้นตัวช้ า ทั ง้ นี ้ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
รายงานว่า 73% ของการเสียชีวิตของคนไทยเกิดจากโรคไม่ติดต่อร้ ายแรง ซึง่ ไทยมีอตั ราสูงกว่าค่าเฉลีย่ ทัว่ โลกซึง่ อยู่ที่ 63% ซึง่ น่าจะนาไปสูก่ ารเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการดูแลสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญ
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