
 
  

 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์  
  

โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมก้าวไปข้างหน้าเพ่ืออนาคต 
รีแบรนดใ์หม่-ปรบักลยทุธธ์รุกิจครัง้ใหญ่ สู่ “โปรเฟสชัน่แนลเฮลทแ์ครค์อมมูนิต้ี” 

ลงทุนก่อสรา้งอาคารใหมแ่ละปรบัปรงุอาคารปัจจบุนัรบัการขยายตวัของผูใ้ชบ้รกิาร  
ขยายขอบเขตบรกิารและความเชีย่วชาญในการส่งเสรมิสุขภาพครบวงจร ปรบัแนวทางสู่โรงพยาบาลดจิติอล 

เพือ่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนั จบัดมีานดส์งัคมรกัสุขภาพ 
 
โรงพยาบาลพระรามเกา้ หน่ึงในโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าของประเทศไทย ประกาศปรบัภาพลกัษณ์องค์กร 
(Rebranding) และกลยุทธ์ทางธุรกจิเป็นครัง้แรกในรอบ 26 ปี พรอ้มประกาศจุดยนื (Brand Positioning) 
ใหมใ่นฐานะ “โปรเฟสชนัแนลเฮลท์แครค์อมมนิูต้ี” (Professional Healthcare Community) ศนูยร์วม
เพื่อสุขภาพและการใช้ชวีติที่พร้อมมอบบริการบ ารุงรกัษาสุขภาพในแบบฉบบัมอือาชพีแก่คนทุกวยัทุก 
ไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบของ “Co-healthy Space” ที่มบีรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย เป็นมติร และทนัสมยั 
พร้อมเสรมิความแขง็แกร่งให้กบัแบรนด์ด้วยการสร้าง Brand Loyalty ครองใจผู้ใช้บรกิารเดมิ และออก 
กลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนผ่านการขยายฐานลูกค้าทัง้กลุ่มบุคคลที่มคีวามเสี่ยงต่อ 
การเจบ็ป่วย บุคคลทีใ่ส่ใจและดแูลสุขภาพ ไปจนถงึผูป่้วยโรคซบัซ้อน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ที่โรงพยาบาลฯ มี
ความช านาญในการรกัษา ดว้ยบรกิารทางการแพทย์ระดบัสากลที่รบัรองโดย JCI และการท างานร่วมกบั
เครอืขา่ยพนัธมติรกบัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลพระรามเก้า เผยปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของโรงพยาบาลพระรามเกา้ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่
เปิดใหบ้รกิารว่า “โรงพยาบาลพระรามเก้าไดร้บัความไวว้างใจจากผูใ้ช้บรกิารมาอย่างยาวนาน เพราะม ี
จุดแขง็ทัง้ความโดดเด่นของสถาบนัทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ เช่น สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไต
พระรามเก้า สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเก้า ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลกิ รวมถงึศกัยภาพใน 
การรกัษาโรคซบัซ้อนดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี ซึ่งล่าสุดประสบความส าเรจ็ในการผ่าตดัเปลี่ยนไตให้ผู้ป่วย
อายุ 80 ปี นอกจากน้ี โรงพยาบาลฯ ยงัมคีวามพรอ้มในดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั 
บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในอตัราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่า (Value for Money) และ 
สถานทีต่ ัง้ของโรงพยาบาลฯ ในย่านศนูยก์ลางธุรกจิแหง่ใหม่ (New Central Business District: New CBD)  
ที่แวดล้อมดว้ยชุมชนขนาดใหญ่หลายพื้นที่ซึ่งเป็นหน่ึงในจุดศูนย์รวมการเดนิทางที่ส าคญัของกรุงเทพฯ 
และเป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพ จากการเพิม่ขึน้ของอาคารส านกังานและโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง” 

ทัง้น้ี ปัจจยัดงักล่าว ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ มฐีานลูกค้าที่แข็งแกร่งทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย
โรงพยาบาลพระรามเกา้ไดร้บัความนิยมจากทัง้กลุ่มนักท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ โดยเฉพาะชาวเมยีนมาและ
กมัพชูา ตลอดจนกลุ่มชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาลงทนุหรอืท างานในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวญีปุ่่ นและชาวจนี
ทีนิ่ยมเขา้มาอาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงทีต่ ัง้ของโรงพยาบาลฯ 



 
“เมื่อพจิารณาจุดแขง็ทัง้หมดประกอบกบัสภาวะต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทย ทัง้
สดัสว่นคา่ใชจ้่ายดา้นการดแูลสขุภาพต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (อา้งองิจากขอ้มลูในปี 2557) ทีร่อ้ย
ละ 4.1 ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.8 สะท้อนว่ายงัมโีอกาสการเติบโตอีกในอนาคต ทศิ
ทางการก้าวสู่สงัคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล้ด้วยจ านวนผู้สูงอายุที่
เพิม่ขึน้จาก 10.4 ลา้นคนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.9 ของจ านวนประชากรทัง้หมด ในปี 2558 เป็น 20.5 ลา้น
คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.1 ของจ านวนประชากรทัง้หมด ในปี 2583 อตัราการเจบ็ป่วยและเสยีชวีิตจาก 
โรคร้ายแรงที่เพิม่ขึ้นจากรูปแบบการรบัประทานอาหารและการใช้ชีวติที่ไม่ถูกต้อง ความต้องการด้าน
บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทัง้จากชาวไทยและชาวต่างชาติ และการผลกัดนัของรฐับาลเพื่อให้ไทยก้าวสู่ 
การเป็นศนูยก์ลางทางการแพทยข์องโลก ท าใหโ้รงพยาบาลฯ เลง็เหน็ถงึโอกาสขยายตวัทางธุรกจิในอนาคต 
และมุ่งมัน่ที่จะเป็นศูนย์รวมดา้นการดูแลสุขภาพที่ทนัสมยัและได้รบัความไวว้างใจมากที่สุด ” นายแพทย์
เสถยีร กล่าวเสรมิ 
 
นายแพทยส์ุธร ชุตินิยมการ รองกรรมการผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) และรกัษาการรองกรรมการ
ผู้อ านวยการ (ฝ่ายพฒันาธรุกิจ) โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวถงึกลยุทธเ์พิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัทาง
ธุรกจิของโรงพยาบาลพระรามเกา้ว่า “เพื่อควา้โอกาสในการเตบิโตของอุตสาหกรรมการแพทย์และสขุภาพ 
โรงพยาบาลพระรามเก้าได้เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อขยายฐานผู้ใช้บรกิาร โดยปรบัทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจ จากการเป็นโรงพยาบาลที่มอบบริการดูแลรกัษาผู้ป่วยในระดบัตติยภูม ิ(Tertiary 
Care) ซึ่งเป็นการดูแลผูป่้วยในระยะที่อาการรุนแรงแล้ว สู่การเป็น Professional Healthcare Community 
ที่มอบบรกิารการดูแลสุขภาพและการรกัษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างเตม็รูปแบบและไร้รอยต่อในทุก
ขัน้ตอน เพื่อเป็นคอมมูนิตี้ส าหรบัผูท้ี่ใส่ใจสุขภาพใจกลางเมอืง ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความ
ตอ้งการของทกุคน”   
 
5 กลยุทธห์ลกัดงักล่าวทีโ่รงพยาบาลพระรามเกา้ใชเ้พือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัทางธุรกจิ ประกอบดว้ย  
1. ขยายเครือข่ายพนัธมิตรและความร่วมมือทางการแพทย์อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันโรงพยาบาล
พระรามเกา้มโีรงพยาบาลพนัธมติรทัง้หมด 9 แหง่ในประเทศไทย ซึ่งตัง้อยู่ในหลายภูมภิาคของประเทศ ทัง้
จงัหวดัสงขลา ยะลา ปัตตานี จนัทบุร ีตรงั อุบลราชธานี ชุมพร และนครสวรรค์ โดยโรงพยาบาลทีร่่วมเป็น
พนัธมติรจะท าการสง่ต่อผูป่้วยโรคไตมาทีโ่รงพยาบาลพระรามเกา้เพื่อเขา้รบัการรกัษาทีม่คีณุภาพและผา่น
การรบัรองเฉพาะทางในดา้นการดแูลรกัษาผูป่้วยเปลี่ยนไต จากมาตรฐานระดบัโลก “JCI” นอกจากน้ี ยงัมี
การร่วมมอืกบัพนัธมติรในต่างประเทศเพื่อส่งผูป่้วยเขา้มารกัษาที่โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยมสีถาบนั
ทางการแพทยแ์ละศนูยก์ารแพทยท์ีโ่ดดเดน่และบรกิารทางการแพทย์ทีห่ลากหลายเป็นปัจจยัดงึดดู 
 

2. ทุ่มงบกว่า 2,000 พนัล้านบาท สร้างอาคารใหม่สูง 16 ชัน้ อาคารใหม่ของโรงพยาบาลฯ จดัสรา้งขึน้
ภายใต้แนวคิดCo-Healthy Space เพื่อรองรับการขยายขอบเขตบริการทางการแพทย์และจ านวน
ผูใ้ช้บรกิารที่เตบิโตสูงขึ้น โดยอาคารแห่งน้ีจะเป็นศูนย์รวมทางการแพทย์ที่มเีครื่องมอืทนัสมยั ใหบ้รกิาร
ระดบัพรเีมีย่ม ทัง้ในดา้นการดแูลสขุภาพรกัษาพยาบาล และบรกิารดา้นไลฟ์สไตล์ เช่น รา้นคา้เพื่อสขุภาพ
และความงาม ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ Co-working Space ขณะน้ีอาคารใหม่อยู่
ระหวา่งการด าเนินการก่อสรา้ง และคาดวา่จะแลว้เสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิารภายในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี  



 

2562 ขณะเดยีวกนั โรงพยาบาลฯ ยงัมแีผนการปรบัปรุงอาคารปัจจุบนั ใหม้บีรรยากาศทนัสมยัและรองรบั
ผูป่้วยไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคซบัซ้อน และผูป่้วยภาวะวกิฤต ิ (ICU และ CCU) โดยคาดว่าจะ
สามารถเพิม่จ านวนเตยีงจดทะเบยีน จาก 166 เตยีงในปัจจุบนั เป็นประมาณ 313 เตยีงไดใ้นปี 2565  

3. ขยายขอบเขตการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness)  
โรงพยาบาลฯ จะขยายขอบเขตในการบรกิารให้ครอบคลุมไปถึง การส่งเสรมิสุขภาพ การตรวจหาโรค  
การประเมนิความเสีย่งและลดความเสีย่งปัญหาสขุภาพ การบ าบดัฟ้ืนฟูหลงัอาการป่วย ไปจนถงึบรกิารดา้น
สุขภาพอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคยุคใหม่ทีใ่ส่ใจสุขภาพ โดยจะด าเนินการต่าง ๆ เช่น 
จดัตัง้ศูนย์สุขภาพเสน้ผม ศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมความงาม ศูนย์รกัษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  
ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจรที่พรอ้มใหบ้รกิารตรวจสุขภาพในทุกช่วงอายุ รวมไปถงึยกระดบัแนวทางการ
ดแูลผูป่้วยมะเรง็ใหเ้ป็นการดแูลแบบองคร์วม  

4. เดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital) ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากบั

บริการทางการแพทยแ์ละกระบวนการท างานภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลฯ จะน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารทางการแพทย์และกระบวนการท างานพรอ้มทัง้อ านวย
ความสะดวก เพิม่ความปลอดภยั และสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ  ใหก้บัผูป่้วย โดยปัจจุบนัก าลงัอยู่ในระหว่าง
การศกึษาและพฒันานวตักรรมดา้นสุขภาพและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัมาประยุกต์ใชใ้นการวนิิจฉยัและติดตาม
การรกัษาผูป่้วยในรปูแบบทีเ่รยีกวา่ “ดจิติอลเฮลท”์ (Digital Health) เช่น โมบายแอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูป่้วย 
(Praram 9 Patient Mobile Application) ห้องระบบศูนย์บญัชาการควบคุม (Command Center) อุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่สามารถใส่ติดตัว (Medical Wearable Device) ที่เสริมความสามารถในการติดตาม
สถานการณ์ ดูแลป้องกนัและเตรยีมพรอ้มการรกัษาพยาบาลแก่ผูป่้วยไดอ้ย่างทนัท่วงท ีรวมไปถงึการให้
ค าปรกึษาแนะน าเรือ่งสขุภาพและการรกัษาเบือ้งตน้แก่ผูป่้วยทีอ่าศยัอยู่ระยะไกล (Telemedicine) 

5. มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกและการปรับภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็น 
Professional Healthcare Community ผ่านการบูรณาการกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดอย่างรอบด้าน 
เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์ใน Social Media การท าไวรลัวดิโีอ (Viral Video) รวมทัง้
การจดัอบรมและสรา้งความเขา้ใจถงึวถิกีารด าเนินธุรกจิและใหบ้รกิารภายใต้ภาพลกัษณ์ใหม่ขององคก์ร  
(Employee Cultural Transformation หรอื Organization Development) ในกลุ่มคณะแพทย์และบุคลากร
ของโรงพยาบาล เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละการมสี่วนร่วม (Engagement) กบัผูร้บับรกิารและชูศกัยภาพของ
โรงพยาบาลฯ ใหเ้ป็นที่รูจ้กัในวงกวา้ง และสามารถดงึดูดการใช้บรกิารของลูกคา้กลุ่มใหม่นอกเหนือจาก
กลุ่มผูป่้วย ส าหรบัโลโกใ้หม่ไดม้กีารปรบัสใีหม้คีวามทนัสมยัและเป็นมติรขึน้ โดยทีย่งัไม่สญูเสยีเอกลกัษณ์
ดัง้เดมิไป ดว้ยการใชร้ปูทรงทีไ่หลมาบรรจบและตดัขวางกนั เพือ่สือ่ถงึการผสานพลงัของเครือ่ขา่ยพนัธมติร
ทางการแพทยแ์ละความเป็นคอมมนิูตี ้ 

“โรงพยาบาลพระรามเก้ามผีลประกอบการที่แขง็แกร่งอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 2559 และ 2560 มี
รายได้รวม 1,996.4 ล้านบาท 2,272.5 ล้านบาท และ 2,455.2 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราเติบโต
เฉลีย่แบบทบตน้ (CAGR) รอ้ยละ 10.9 ต่อปี ในไตรมาสที ่1 ของปี 2561 โรงพยาบาลฯ มรีายไดร้วมอยู่ที ่ 



 
653.3 ลา้นบาท ซึ่งเตบิโตขึน้รอ้ยละ 15.4 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2560 ดว้ยจุดแขง็และกลยุทธก์าร
แข่งขนั โรงพยาบาลพระรามเก้ามัน่ใจในศกัยภาพการเตบิโตทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืในอนาคต” นายแพทย์สุธร 
กล่าวปิดทา้ย 
 
สามารถตดิตามขอ้มลูโรงพยาบาลพระรามเกา้ไดท้ี ่www.praram9.com  
 

******************************** 
 
ส่ือมวลชนสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อโอกิลว่ี พบัลิค รีเลชัน่ส์ 
เอกภพ พนัธุรตัน์ (เอก)     อเีมล eakkapop.panthurat@ogilvy.com     โทร 089-676-6234 
สภุาพร  มาศริ ิ(หนิง)        อเีมล supaporn.masiri@ogilvy.com          โทร. 081-988-0123 
จติรทวิสั  ราชคม (กอ็บ)    อเีมล: jitthiwat.ratchakhom@ogilvlvy.com   โทร 062-6145692 
 
สามารถดาวน์โหลดข่าวประชาสมัพนัธแ์ละข้อมลูของโรงพยาบาลพระรามเก้าได้จาก QRcode 

 


