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ผ่ ากลยุทธ์ พริน้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ ยกระดับการบริหารโรงพยาบาลเครื อข่ าย
ชูธงความเชี่ยวชาญ มาตรฐานบริการ และเทคโนโลยีทนั สมัย
ตัง้ เป้ า แห่ ง 02 ปี ทุ่มงบหมื่นล้ าน ขยายอาลา่ักรโรงพยาบาล 5
พริ น้ ซิเพิล เฮลท์ แคร์ พลิ กโฉมการตลาดโรงพยาบาล ยา้ ความแตกต่างด้ วย 3 กลยุทธ์ การ
บริ หาร ผสานจุดแข็งด้ านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ประยุกต์ใช้ ลกั ษณะการ
บริหารแบบเครื อโรงแรมเพื่อสร้ างมาตรฐาน พร้ อมใช้ เทคโนโลยีทนั สมัยในการยกระดับการให้ บริ การผู้ป่วย
และเชื่อมโยงการบริ หารโรงพยาบาลในเครื ออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เล็งทุ่มกว่า หมื่นล้ านบาท รุ ก 1
ขยายอาณาจักรโรงพยาบาลเครื อข่ายเพิ่มเป็ นแห่ง 02 ภายใน ปี 5
ดรสาธิต วิทยากร. ประธานคณะกรรมการบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จากัด บริ ษัทย่อยในเครื อ
บริ ษัท พริ น้ ซิเ พิล แคปิ ตอล จากัด ผู้ดาเนิ )มหาชน (นธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน เปิ ดเผยถึง กลยุทธ์ การ
ดาเนินธุรกิจในปี ว่า มุง่ เน้ นชูจดุ แข็งด้ าน 0551ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ด้ วยประสบการณ์ของ
ทีมผู้บริ หารหลักที่คลุกคลีกับวงการแพทย์มากว่า 32-ปี ประกอบกับกลุ่ม 02พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอลได้ มีการ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมจึงเอือ้ ประโยชน์ในการนาองค์ความรู้ ด้านการบริ หารงานตามมาตรฐานแบบเครื อ
โรงแรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการให้ บริ การและสร้ างมาตรฐานให้ กับเครื อโรงพยาบาลที่พริ น้ ซิเพิล
เฮลท์แคร์ เข้ าไปบริหาร
นอกจากนี ้ พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังมีวิสยั ทัศน์ก้าวไกลในการนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ขับเคลื่อน
ธุรกิจ โดยให้ ความสาคัญทังด้
้ านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้ บริ ก ารแก่ ผ้ ูป่ วย เช่น เครื่ อ งจ่า ยยาอัตโนมัติ การจ่า ยยาให้ ผ้ ู ป่ วยด้ วยระบบที่ ถูก ต้ อ งแม่น ย า
เครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย การดูผล x-ray ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการโรงพยาบาล หรื อ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการธุรกิจ
โรงพยาบาลในเครื อข่ายให้ เชื่อมโยงกัน ( Network Hospital Management) สนับสนุนให้ มีการแบ่งปั น
ทรัพยากรและการทางานร่ วมกัน เช่น บริ หารงานจัดซื ้อ งานบริ หารคลัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ยุทธศาสตร์ งานระบบบัญ ชี และล่าสุดเตรี ยมขึน้ ระบบบริ หารทรั พ ยากรบุคคลในรู ปแบบใหม่ ( ระบบ
Workday )ซึ่ง ระบบดัง กล่าวจะช่วยให้ ส ามารถเห็นภาพรวมของทรัพ ยากรบุคคลในเครื อและสามารถ
บริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
“เทคโนโลยีเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และทาให้ เกิดประสิทธิภาพใน
การทางานมากยิ่งขึ ้น ทังต่
้ อคุณภาพชีวิตของผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ ทาให้ การดาเนินงานไม่จาเป็ นต้ อง

พึ่ง แต่การปรั บ ราคาเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลกาไรมากขึน้ โดยบริ ษั ทฯ วางเป้าหมายที่ จ ะใช้ ร ะบบ HIS ในการ
บริ หารงานโรงพยาบาลทุกแห่ง และมุ่งมั่นที่ จะต่อยอดความส าเร็ จ ของโรงพยาบาลปากนา้ โพ ซึ่ง เป็ น
โรงพยาบาลในเครื อของพริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ และเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ รับการ
รับรอง HIMSS EMRAM Stage 6 ตังแต่
้ ปี 2559” ดรสาธิต. กล่าว
ส่วนแผนการดาเนินธุรกิจของพริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ ในปี นี ้ ดรสาธิต.เปิ ดเผยว่า บริ ษัทฯ มีเป้าหมาย
ที่ จ ะขยายการลงทุน อย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนโรงพยาบาลเครื อ ข่ายมากขึน้ จากปั จ จุบัน ที่ เ ปิ ด
ให้ บ ริ ก าร โรงพยาบาล ได้ แ ก่ โรงพยาบาล 5 ปากน า้ โพ 1 โรงพยาบาลปากน า้ โพ 0 จ นครสวรรค์ .
โรงพยาบาลพิษณุเวช จพิษณุโลก. โรงพยาบาลสหเวช จพิจิตร. และโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล สุวรรณ
ภูมิ จสมุทรปรากา.ร อีกทัง้ ยังมีโรงพยาบาลพริ น้ ซ์ ฮอสพิทอล อุทยั ธานี จอุทยั ธานี . และโรงพยาบาลพิษณุ
เวช จอุตรดิตถ์. ที่คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการได้ ในไตรมาสแรกของปี 0550
ทังนี
้ ้ การขยายเครื อข่ายโรงพยาบาลจะมุง่ เน้ นพื ้นที่ตา่ งจังหวัด เพื่อกระจายโอกาสให้ ประชาชนใน
พื ้นที่ห่างไกลได้ เข้ าถึงบริ การทางการแพทย์ที่มีคณ
ุ ภาพในราคายุติธรรม อีกทัง้ ยังเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ของโรงพยาบาลรั ฐ อี ก ด้ วย โดยเตรี ยมงบประมาณกว่า 12, ล้ า นบาท ในการ 222 ขยายโรงพยาบาล
เครื อข่ายเป็ น แห่ง 12ภายในปี และ 0550เพิ่มเป็ น0555 แห่ง ภายในปี 02 ซึ่งแบ่ง เป็ นการลงทุนใน
โรงพยาบาลขนาด152 เตียง จานวน 1 แห่ง มูลค่าการลงทุนแห่งละประมาณ 5,ล้ านบาท และ 522การ
ลงทุนในโรงพยาบาลขนาด 55 เตียง จานวน แห่ง 15มูลค่าการลงทุนแห่งละประมาณ322 ล้ านบาท
สาหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี คาดว่าจะมีมลู ค่าประมาณ 05511.7 แสนล้ านบาท
ข้ อมูล เฉพาะในส่ว นของโ (รงพยาบาลที่ อยู่ในตลาดหลักทรั พ ย์ ที่ มี 0552 เติบโตเพิ่ ม ขึน้ จากปี )มูลค่า
ประมาณ 1.5แสนล้ านบาท ขณะที่พริ น้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับที่ เทียบ 15
บริ ษัท 03 สัดส่วนจากทังหมด
้
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายได้ ประมาณ 1,ล้ านบาท 722 ในปี 0552
และคาดการณ์รายได้ ในปี นี ้จะเติบโตราวร้ อยละ 32 หรื อคิดเป็ นรายได้ ประมาณ 0,322 ล้ านบาท
ข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ลาติดต่ อ
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