
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

ผ่ากลยุทธ์ พริน้ซเิพลิ เฮลท์แคร์ ยกระดับการบริหารโรงพยาบาลเครือข่าย 
ชูธงความเช่ียวชาญ มาตรฐานบริการ และเทคโนโลยีทนัสมัย 

ตัง้เป้า 5 ปี ทุ่มงบหม่ืนล้าน ขยายอาลา่ักรโรงพยาบาล 02 แห่ง  
   

พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์  พลิกโฉมการตลาดโรงพยาบาล ย า้ความแตกต่างด้วย   3  กลยุทธ์การ
บริหาร ผสานจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ประยกุต์ใช้ลกัษณะการ
บริหารแบบเครือโรงแรมเพื่อสร้างมาตรฐาน พร้อมใช้เทคโนโลยีทนัสมยัในการยกระดบัการให้บริการผู้ ป่วย 
และเช่ือมโยงการบริหารโรงพยาบาลในเครืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เล็งทุ่มกว่า 1  หม่ืนล้านบาท รุก
ขยายอาณาจกัรโรงพยาบาลเครือขา่ยเพิ่มเป็น  02 แหง่  ภายใน 5 ปี  

ดร .สาธิต วิทยากร  ประธานคณะกรรมการบริษัท พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ จ ากดั บริษัทย่อยในเครือ 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด  (มหาชน  )ผู้ด าเนิ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยถึงกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจในปี 0551 วา่ มุง่เน้นชจูดุแข็งด้าน ความเช่ียวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ด้วยประสบการณ์ของ
ทีมผู้บริหารหลกัท่ีคลกุคลีกับวงการแพทย์มากว่า 32- 02  ปี ประกอบกับกลุ่ม พริน้ซิเพิล แคปิตอลได้มีการ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมจึงเอือ้ประโยชน์ในการน าองค์ความรู้ด้านการบริหารงานตามมาตรฐานแบบเครือ
โรงแรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดบัการให้บริการและสร้างมาตรฐานให้กับเครือโรงพยาบาลท่ีพริน้ซิเพิล 
เฮลท์แคร์เข้าไปบริหาร  

นอกจากนี ้ พริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ ยงัมีวิสยัทัศน์ก้าวไกลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ขับเคล่ือน
ธุรกิจ โดยให้ความส าคญัทัง้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่ผู้ ป่วย  เช่น เคร่ืองจ่ายยาอัตโนมัติ การจ่ายยาให้ผู้ ป่วยด้วยระบบท่ีถูกต้องแม่นย า 
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีทนัสมัย การดผูล x-ray ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการโรงพยาบาล หรือ HIS (Hospital Information System)  เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจดัการธุรกิจ
โรงพยาบาลในเครือข่ายให้เช่ือมโยงกนั    ( Network Hospital Management) สนบัสนุนให้มีการแบง่ปัน
ทรัพยากรและการท างานร่วมกัน เช่น บริหารงานจดัซือ้ งานบริหารคลัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ยุทธศาสตร์ งานระบบบัญชี และล่าสุดเตรียมขึน้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่    ( ระบบ 
Workday  )  ซึ่งระบบดงักล่าวจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของทรัพยากรบุคคลในเครือและสามารถ
บริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

“เทคโนโลยีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานมากยิ่งขึน้ ทัง้ตอ่คณุภาพชีวิตของผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ ท าให้การด าเนินงานไมจ่ าเป็นต้อง 



 

 

 
พึ่งแต่การปรับราคาเพ่ือให้ได้ผลก าไรมากขึน้ โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายท่ีจะใช้ระบบ  HIS ในการ
บริหารงานโรงพยาบาลทุกแห่ง และมุ่งมั่นท่ีจะต่อยอดความส าเร็จของโรงพยาบาลปากน า้โพ ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลในเครือของพริน้ซิเพิล     เฮลท์แคร์  และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการ
รับรอง HIMSS EMRAM Stage 6 ตัง้แตปี่ 2559” ดร .สาธิต  กลา่ว 

สว่นแผนการด าเนินธุรกิจของพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์  ในปีนี ้ดร .สาธิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเปา้หมาย
ท่ีจะขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มจ านวนโรงพยาบาลเครือข่ายมากขึน้ จากปัจจุบันท่ีเปิด
ให้บริการ 5  โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล ปากน า้โพ   1  โรงพยาบาลปากน า้โพ 0  จ  .นครสวรรค์  
โรงพยาบาลพิษณเุวช จ .พิษณโุลก  โรงพยาบาลสหเวช จ  .พิจิตร  และโรงพยาบาลพริน้ซ์ ฮอสพิทอล สวุรรณ
ภมูิ จ .สมทุรปรากา ร อีกทัง้ ยงัมีโรงพยาบาลพริน้ซ์ ฮอสพิทอล อทุยัธานี จ  .อทุยัธานี  และโรงพยาบาลพิษณุ
เวช จ .อตุรดติถ์  ท่ีคาดวา่จะเปิดด าเนินการได้ในไตรมาสแรกของปี 0550  

ทัง้นี ้การขยายเครือขา่ยโรงพยาบาลจะมุง่เน้นพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั  เพ่ือกระจายโอกาสให้ประชาชนใน
พืน้ท่ีห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพในราคายุติธรรม อีกทัง้  ยงัเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของโรงพยาบาลรัฐอีกด้วย โดยเตรียมงบประมาณกว่า 12, 222  ล้านบาท ในการ ขยายโรงพยาบาล
เครือข่ายเป็น 12  แห่ง  ภายในปี 0550  และ เพิ่มเป็น   02  แห่งภายในปี  0555  ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนใน
โรงพยาบาลขนาด   152  เตียง จ านวน 5  แห่ง มลูคา่การลงทนุแห่งละประมาณ  1 , 522  ล้านบาท และ การ
ลงทนุในโรงพยาบาลขนาด 55 เตียง จ านวน 15 แหง่ มลูคา่การลงทนุแหง่ละประมาณ  322  ล้านบาท 

ส าหรับภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 0551  คาดว่าจะมีมลูคา่ประมาณ  1.7 แสนล้านบาท 
 (ข้อมูลเฉพาะในส่วนของโ รงพยาบาลท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์   )เติบโตเพิ่มขึน้จากปี  0552  ท่ีมี มูลค่า

ประมาณ 1.5แสนล้านบาท ขณะท่ีพริน้ซิเพิล เฮลท์แคร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัท่ี 15  เทียบ
สดัส่วนจากทัง้หมด  03  บริษัท ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีรายได้ประมาณ 1, 722  ล้านบาท  ในปี 0552 

และคาดการณ์รายได้ในปีนีจ้ะเตบิโตราวร้อยละ 32 หรือคดิเป็นรายได้ประมาณ 0,322 ล้านบาท  
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิกรุลาตดิต่อ  
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  บริษัท อินทิเกรเตด็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั โทร .0 2354 3588 www.incom.co.th 
อษุณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th 
 

       เผยแพร่: มิถนุายน 2561  


