
 

5 กลยุทธในทําการตลาดสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นคเรศ ณ พัทลุง 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
แนวคิดการตลาดสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลมีความแตกตางจากธุรกิจท่ัวไป เพราะในธุรกิจโรงพยาบาล

ไมไดขายเพียงแคสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีจับตองไดเพียงอยางเดียว แตมีการนําเสนอขายสินคาในแบบท่ีจับตองไมได

ดวยนั้นก็คืองานดานการบริการ ดังนั้น กลยุทธการตลาดท่ีนํามาใชกับธุรกิจสถานพยาบาลจึงจําเปนท่ีจะตองจัดให

มีคุณลักษณะท่ีแตกตางจากการตลาดโดยท่ัวไป จําเปนตองมีความเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจโรงพยาบาลมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริการท่ีเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล  ผูเขียนขอนําเสนอกลยุทธ

การตลาดธุรกิจโรงพยาบาลเจาพระยาท่ีมีความโดดเดน แตกตางจากโรงพยาบาลท่ัวไป จําเปนจะตองใชกลยุทธ

การตลาด 5 อยาง ในการบริหารการตลาด ดังนี้ 

1. การนําเสนอของโรงพยาบาลเจาพระยา (Chaophaya Presentation) เนื่องจากวา โรคภัยไขเจ็บ
สามารถเกดิข้ึนไดแมเวลากาลคืน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลเจาพระยาสรางคุณมั่นใจใหกับคุณไดโดยไมตองรอถึงเชา 
ประการแรก โรงพยาบาลเจาพระยาเปนศูนยแพทยเฉพาะทางเท่ียงคืน ไดแก ศูนยหัวใจ ศูนยโรคกระดูกสันและ
ศูนยกระดูกและขอ ศูนยทันตกรรม และศูนยตรวจสุขภาพและทําประกัน  

  

 
ภาพท่ี 1 ศูนยแพทยเฉพาะทางเท่ียงคืนและศูนยแพทยเฉพาะทาง 24 ช่ัวโมง 

(ท่ีมา: เจาพระยา, 2563) 
 

ประการตอมา โรงพยาบาลเจาพระยาเปนศูนยแพทยเฉพาะทาง 24 ช่ัวโมง ไดแก ศูนยสูตินรีเวช 24 
ช่ัวโมง  ศูนยจักษุ 24 ช่ัวโมง  ศูนยกุมารเวช 24 ช่ัวโมง  ศูนยอายุรกรรม 24 ช่ัวโมง และศูนยศัลยกรรม 24 ช่ัวโมง  
ประการสุดทาย โรงพยาบาลเจาพระยาเปนศูนยแพทยเฉพาะทางอื่น ๆ ไดแก ศูนยสุขภาพผิวและความงาม ศูนย
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ  ศูนยไตเทียม  ศูนยผูมีบุตรยากเจาพระยา-จินตบุตร จากท่ีกลาวมา เปนการ
นําเสนอใหกับลูกคาเห็นเปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวมท้ังทางดายกายภาพ และรูปแบบการ
ใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคาไมวาจะเปนความแตกตางของเวลาการใหบริการ  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางท่ีหลากหลายของโรงพยาบาล  ซึ่งตอบโจทยความตองการของลูกคาในปจจุบัน 

https://www.chaophya.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/
https://www.chaophya.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/
https://www.chaophya.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/
https://www.chaophya.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/
https://www.chaophya.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/
https://www.chaophya.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-24-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/
https://www.chaophya.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
https://www.chaophya.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
https://www.chaophya.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
https://www.chaophya.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://www.chaophya.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81/


 
2. การใหบริการท่ีไดรับมาตรฐานระดับสากล (Quality Service) โดยทางโรงพยาบาลเจาพระยามี

นโยบายดานการบริการทางการแพทยดวยแพทยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางทุกสาขาท่ีผานการอบรมท้ังจากสถาบัน
การแพทยในประเทศและตางประเทศ รวมถึงเครื่องมือท่ีทันสมัยและเหมาะสมในการวินิจฉัยโรค ปจจุบันมีจํานวน
เตียงจดทะเบียน 200 เตียง ซึ่งรวมเตียงผูปวยหนักท่ัวไป และเตียงผูปวยวิกฤต โครงสรางโรงพยาบาล มีระบบ
รักษาความปลอดภัย มีทางลาดรับสงผูปวยสูพื้นดินทุกข้ัน  มีลานจอดรถท่ีสามารถจอดได 300-400 คัน และมี
ตนไมรมรื่นรอบบริเวณ 

 

 
ภาพท่ี 2 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล (Joint Commission International: JCI) 

(ท่ีมา: Joint Commission International (JCI). Effective Chaophya Hospital, 2018) 
 
โรงพยาบาลเจาพระยาเปนศูนยการแพทยเฉพาะทางช้ันนําระดับสากล ดังนี้ 
2559: ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (Hospital Accreditation) จากสถาบัน

รับรองคุณภาพทางสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 14 มิถุนายน 2559 – 13 มิถุนายน 2562 
2558: ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI) Effective 4 

April 2015 – 3 April 2018 
2558: ไดรับรางวัล Allianz Ayudhya Excellent check Up award 2014 จากบริษัท อลิอันซ อยุธยา 

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (AZAY) 
2557: ไดรับรางวัล GOLD AWARD โครงการ Hospital Quality Award 2014 จากบริษัท เอไอเอ 

จํากัด (AIA) 
2555: ไดรับรางวัล GOLD AWARD โครงการ Hospital Quality Award 2011 จากบริษัท เอไอเอ 

จํากัด (AIA) 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับโรงพยาบาลเจาพระยา คือ “การบริการ” สําหรับธุรกิจการแพทยนั้น แนนอนวา

จะตองเจอเรื่องกดดัน และเหตุการณท่ีเรงดวนแขงกับเวลาแทบจะตลอดเวลา (รวมถึงอารมณของคนไขดวย)  การ
มีพนักงานท่ีเขาใจในจุดนี้ถือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ซึ่งทางแบรนดสามารถเตรียมความพรอมในจุดนี้ใหแกพนักงาน
หรือบุคลากรได ดวยการจัดอบรม หรือสัมมนาตาง ๆ เพื่อยกระดับของการบริการใหดียิ่งข้ึน และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน การต้ังกฎเกณฑในการบริการก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยเปนบรรทัดฐานใหบุคคลากรทุกคนไดสามารถทํา
ตามได 

 
 



3. การแบงปนความรู (Sharing Knowledge) ในกระบวนการใหบริการของโรงพยาบาลเจาพระยา มี
จัดสัมมนาเชิญผูท่ีสนใจในการดูแลตนเองดานตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และเสริมทักษะในการดูแล
ตนเอง อาทิ หัวขอ “การรักษามะเร็งเตานมแบบมุงเปา (Stop Breast Cancer)” เนื่องจากโรคมะเร็งถาตรวจพบ
เร็วก็จะมีโอกาสรักษาหาย  และการสัมมนาเตรียมความพรอมสําหรับคุณแมต้ังครรภ ในหัวขอ “กายพรอม ใจ
พรอมต้ังครรภอยางไรไมกังวล (Strong Heart Strong Moms & Babies)” ท่ีสําคัญผูเขารวมสัมมนาจะไมเสีย
คาใชจายใด ๆ 

 

 
ภาพท่ี 3 การแบงปนความรูผานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

(ท่ีมา: เจาพระยา, 2563) 
 
การแบงปนความรูนั้นคือพลังอันยิ่งใหญของโรงพยาบาล โดยพบวา 6 ปจจัยความสําเร็จในการแบงปน

ความรูท่ีมีประสิทธิผลของทางโรงพยาบาลเจาพระยา คือ เปาหมายท่ีชัดเจน ผูนําท่ีดีเขมแขง การสรางเครือขายผู
ปฏิบัติ วัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสม องคความรูท่ีใชถายทอด และการสรางแรงจูงใจผูเขาสัมมนา 



 
4. การสรางชองทางการติดตอออนไลน (online channel) ปจจุบันลูกคาของโรงพยาบาลเจาพระยา

สามารถจองคิวนัดพบแพทยผานเว็ปไซตไดดวยตัวเองไดท่ี “https://www.chaophya.com/ติดตอเรา” ทําให
ลูกคาไมตองเสียเวลารอท่ีโรงพยาบาล โดยจะมีทีมงานจะทําการจัดคิวให แตถายังไมมีเลขรหัสผูปวย (HN) ทาง
ทีมงานจะลงทะเบียนเพื่อออกเลข HN ให และทีมงานจะทําการประสานงานหาแพทยเจาของไข เพื่อนัดหมายวัน
เวลาท่ีคุณระบุไว 

  
ภาพท่ี 4 ชองทางการติดตอคนหาและปรึกษาแพทยออนไลน 

(ท่ีมา: เจาพระยา, 2563) 
 

การทําตลาดออนไลนของโรงพยาบาลเจาพระยา แทจริงแลวไมไดแขงขันกับคนอื่นไกล แตเปนการแขงกับ
ตัวเองและใหความสนใจกับลูกคามากข้ึน เพราะบนโลกออนไลนมีส่ืออยูเปนจํานวนมากและมากข้ึนเรื่อย ๆ 
อยางไรก็ตาม การทําการตลาดออนไลนของโรงพยาบาลเจาพระยา ยังคลายการทําตลาดแบบด้ังเดิมอยู แตส่ิงท่ี
แตกตางอยางเห็นไดชัดคือ  ลักษณะทางกายภาพ ข้ันตอนการทํา และกลุมเปาหมาย  ดังนั้น ทางโรงพยาบาล
เจาพระยา ใชกลยุทธการตลาดออนไลนผาน 4 ข้ันตอน เพื่อสรางการเปล่ียนจากคนแปลกหนาเปนลูกคาตลอดกาล 
ดังนี้ การสรางการรบัรูใหแกลูกคา การคนพบและพิจารณาเปล่ียนเปนลูกคา การสรางความสัมพันธกับลูกคา และ
การรักษาฐานลูกคา 

 
5. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อกระตุนใหชองทางการขายและ

พนักงานสามารถขายหรือใหบริการไดมากข้ึน อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหลูกคาทําการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการเร็ว
ข้ึนหรือมากข้ึนในชวงท่ีทําโปรโมช่ัน เชน โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมทดสอบภูมิแพ (Skin Test) โปรแกรม
วัคซีนท่ีจําเปนสําหรับเด็ก โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดดวย LOW DOSE CT เปนตน 

https://www.chaophya.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2


 
ภาพท่ี 5 โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมทดสอบภูมิแพ (Skin Test) และโปรแกรมวัคซีนท่ีจําเปนสําหรับเด็ก 

(ท่ีมา: เจาพระยา, 2563) 
 

โรงพยาบาลเจาพระยาตองการสรางคุณคาเพิ่มท่ีจะกระตุนใหเกิดการทดลองใชสินคา และการตัดสินใจซื้อ
ท่ีเร็วข้ึน นอกจากนี้ ความพึงพอใจท่ีไดรับจากคุณภาพและประสบการณการรักษาท่ีผานมา วาเปนไปตามความ
คาดหมายหรือไดรับคุณคามากกวาโรงพยาบาลอื่น ก็จะทําใหเกิดการซื้อซ้ําและบอกตอ ซึ่งพฤติกรรมของผูบริโภค
ในปจจุบัน คําแนะนําจากบุคคลอื่นเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะถาผูบริโภคไม
มั่นใจ ไมมีประสบการณ หรือยากตอการระบุระดับคุณภาพ ดังนั้น การบอกตอหรือการบอกเลาประสบการณท่ี
ผานมาใหผูอื่นทราบสามารถสงผลตอการเขารับบริการได 

องคประกอบขางตน 5 ประการของโรงพยาบาลเจาพระยา สําคัญตอการกําหนดกลยุทธการตลาด ท่ี
จะตองมีการจัดสวนประสมแตละอยางใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางดานการบริการท่ีดีท่ีสุด  
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