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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท บิ ส ซิ เนสอะไลเม้ น ท์ จ ากั ด (มหาชน) (Business Alignment Public Company Limited) (“บริ ษั ท ” หรื อ
“BIZ”) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยและติ ด ตั้ ง ชุ ด เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ส าหรั บ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ด้ ว ยวิ ธี รั ง สี รั ก ษา
(Radiotherapy) โดยนาเข้าผลิตภัณ ฑ์ จากบริษั ทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ อุป กรณ์ และเทคโนโลยีด้านการรักษา
โรคมะเร็งระดั บ ชั้ น น าของโลก รวมถึง การให้ บ ริก ารซ่ อ มบ ารุง รัก ษาชุ ด เครื่อ งมื อ ทางการแพทย์ ดั งกล่ าว (Maintenance
Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัด มหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลมะเร็ง ของ
กรมการแพทย์ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุข ภายในประเทศ และ
โรงพยาบาลเอกชน
บริ ษั ท เป็ น ผู้ น าเข้ า และจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด เครื่ อ งฉายรั ง สี แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วในประเทศไทย (Exclusive
Distributor) ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นาระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ และระบบซอฟต์แวร์สาหรับ
การรักษาโรคมะเร็งที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจาหน่ายมาเป็นเวลากว่า 15
ปี นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพรังสี และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของ
บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศจานวนหลายราย เช่น IBA Dosimetry GmbH ประเทศเยอรมนี Thermo Fisher Scientific Inc.
ประเทศสหรัฐ อเมริก า Xstrahl Limited. ประเทศอั งกฤษ Deltabit Oy ประเทศฟิ น แลนด์ Vision RT Ltd. ประเทศอั งกฤษ
Computerized Imaging Reference Systems, Inc. (CIRS) ป ระเท ศ สห รั ฐ อ เม ริ ก า Radiation Product Design, Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Ashland Inc.ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ แล้ว บริษัทยัง
ให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เพื่อช่วยให้ชุดเครื่องมือดังกล่าว
สามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และบริการของบริษัท สามารถแบ่งเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉายรังสี (Treatment Delivery)
2) ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา (Treatment Planning System)
3) ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านรังสีรักษา (Oncology Information System)
4) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพลารังสีและแผนการรักษา (Quality Assurance
and Pretreatment Verification Tool)
5) ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Accessories)
6) การให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service)
ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ข้างต้นที่บริษัทนาเข้าจากบริษัทผู้ผลิตนั้น เป็นไปตามข้อกาหนดของระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485:2003 สาหรับสินค้าประเภทเครื่องมือทางการแพทย์ และผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการอาหารและยา (Food & Drug Administration: FDA) ของประเทศผู้ ผ ลิ ต รวมทั้ ง ผ่ า นการรั บ รองของ
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยให้สามารถนาเข้าและจาหน่ายได้

หน้า 2 - 1

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

2.1

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท
รายได้ของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) รายได้จากการขาย ซึ่งเกิดจากการจาหน่ายและติดตั้งชุด
เครื่องมือทางการแพทย์ และ 2) รายได้จากการบริการ ซึ่งเกิดจากการให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์
(Maintenance Service) ซึ่งในปี 2556 - 2558 บริษัทมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้
ประเภทรำยได้
1) รายได้จากการขาย
2) รายได้จากการบริการ/1
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รายได้อื่น /2
รำยได้รวม
หมายเหตุ:

/1
/2

2.2

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้ำนบำท %
ล้ำนบำท %
ล้ำนบำท %
619.80 90.56 999.58 93.92 236.71 74.22
63.32 9.25
63.04 5.92
73.83 23.15
683.12 99.81 1,062.62 99.84 310.54 97.37
1.29
0.19
1.73 0.16
8.40
2.63
684.41 100.00 1,064.35 100.00 318.94 100.00

รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการในการซ่อมบารุงรักษาเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กาไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร

ในการบาบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมีวิธีการรักษาทีแ่ ตกต่างกันขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นมะเร็ง ลักษณะของโรค รอยโรค
ระยะของโรค และอายุของผู้ป่วย การรักษาอาจใช้รังสีรักษา (Radiotherapy) เพียงอย่างเดียวหรือใช้รังสีร่วมกับการผ่าตัด
(Radiosurgery) หรือใช้ ร่ว มกับ ยาเคมี (Chemotherapy) หรือ ใช้ ทั้ งรังสี การผ่ าตั ด และยาเคมี ร่วมกั น (Multidisciplinary)
ดังนั้นการรักษาจึงจาเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหลายสาขาร่วมกันดูแลผู้ป่วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาจะต้องมีการ
ปรึกษากันก่อนเพื่อหาวีธีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป
การฉายรั ง สี ด้ ว ยวิ ธี รั ง สี รั ก ษา (Radiotherapy) สามารถแบ่ ง เป็ น 2 รู ป แบบใหญ่ ๆ คื อ การฉายรั ง สี ร ะยะไกล
(Teletherapy) และการฉายรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy) ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่จะได้รับการฉายรังสีระยะไกล หรือการฉาย
รังสีภายนอก โดยเครื่องมือที่ใช้รักษาในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน (Linear Accelerator: LINAC) การฉาย
รังสีระยะไกลนิยมใช้สาหรับบาบัดรักษาโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆ โดยการฉายรังสีในรูปแบบดังกล่าวเป็นการใช้รังสีพลังงานสูง
เช่น รังสีเอกซ์ หรือรังสีทอี่ ยู่ในรูปของอนุภาค เช่น ลารังสีอิเลคตรอน จะฉายไปยังตาแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทาลายกลุ่มก้อน
เซลล์มะเร็งนั้น โดยรังสีนี้จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง สามารถทะลุผ่านสิ่งต่างๆได้ดี เป้ าหมายที่สาคัญ
ของการฉายรังสีคือเพื่อให้ก้อนมะเร็งได้รับรังสีสูงที่สุดเพื่อทาลายเซลล์มะเร็ง ในขณะที่อวัยวะสาคัญข้างเคียงจะต้องได้รับรังสี
น้อยที่สุดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายรังสี ในการบาบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฉายรังสี ระยะไกลนั้น
สามารถใช้กับตาแหน่งของเซลล์มะเร็ง ดังนี้
1. บริเวณศีรษะและลาคอ ได้แก่ มะเร็งในสมอง มะเร็งในโพรงจมูกและไซนัส มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งใน
ช่องปาก มะเร็งในลาคอ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมน้าลายและไทรอยด์
2. บริเวณทรวงอก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งระบบน้าเหลือง มะเร็งเต้านม
3. บริ เวณช่ อ งท้ อ ง ได้ แ ก่ มะเร็ งที่ ก ระเพาะอาหาร มะเร็ง ตั บ มะเร็งตั บ อ่ อ น มะเร็ง ไต และมะเร็ งระบบ
น้าเหลืองในช่องท้อง
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4. บริเวณท้องน้อย ได้แก่ มะเร็งลาไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก
ส่วนการฉายรังสีอีกรูปแบบคือการฉายรังสีระยะใกล้ด้วยวิธีการสอดใส่แร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy) เป็นการ
รักษาเฉพาะบริเวณเล็กๆ ตรงตาแหน่งที่เกิดโรค โดยใส่แร่ที่มีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบชั่วคราวเข้าไปที่เนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย ทาให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้ นกาเนิดรังสีได้รับรังสีปริมาณสูงและบริเวณที่อยู่ถัดมาได้รับ ปริมาณรังสีน้อย
เนื้อเยื่อปกติจึงมีอันตรายจากรังสีน้อยลง การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการสอดใส่แร่นั้นจึงเหมาะกับการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด
เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลาคอ เป็นต้น
ปั จ จุ บั น บริษั ท บิ สซิเนสอะไลเม้ น ท์ จ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ท ” หรือ “BIZ”) ด าเนิ น ธุ รกิ จ จาหน่ า ยและติ ด ตั้ งชุ ด
เครื่องมือทางการแพทย์สาหรับ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บ ริการซ่อมบารุงรักษาชุด
เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวให้กับลูกค้าที่ มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายเครื่องมื อและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวของบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศหลายราย ดังนี้
ผลิตภัณฑ์

บริษัทผู้ผลิต

ประเทศ

หน้ำที่

Varian Medical
Systems Inc.

สหรัฐอเมริกา

Exclusive
Distributor

สหรัฐอเมริกา

Exclusive
Distributor

เยอรมนี

Distributor

สหรัฐอเมริกา

Distributor

Xstrahl Limited.

อังกฤษ

Distributor

Vision RT Ltd.

อังกฤษ

Distributor

เครื่องช่วยจัดตาแหน่งผู้ป่วย

Deltabit Oy
Radiation Product
Design, Inc.
Computerized
Imaging
Reference
Systems, Inc.

ฟินแลนด์

Distributor

เครื่องยืนยันผู้ป่วยก่อนการฉายรังสี

สหรัฐอเมริกา

Distributor

อุปกรณ์เครื่องใช้สาหรับงานรังสีรักษา

สหรัฐอเมริกา

Distributor

หุ่นจาลองการวัดรังสี

Ashland Inc.

สหรัฐอเมริกา

Distributor

ฟิล์มสาหรับตรวจสอบปริมาณรังสี

Best Medical
Canada Ltd.

แคนาดา

Distributor

เครื่องวัดปริมาณรังสี

Mobius Medical
Systems, LP
IBA Dosimetry
GmbH
Thermo Fisher
Scientific Inc.
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ผลิตภัณฑ์

บริษัทผู้ผลิต

ประเทศ

หน้ำที่

ประเภทผลิตภัณฑ์ทจี่ ำหน่ำย

QFix

สหรัฐอเมริกา

Distributor

ชุดยึดตรึงผู้ป่วย

C-Rad

สวีเดน

Distributor

ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูป้ ่วย
ระหว่างการฉายแสง

บริษัทสามารถแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ตามประเภทของรายได้ ดังนี้
1) รำยได้จำกกำรขำย
รายได้จากการขายของบริษัทเกิดจากการเป็นผู้จัดจาหน่ายและ/หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ 5 ประเภทดังต่อไปนี้
1.1

ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉำยรังสี (Treatment Delivery)
1.1.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเร่งอนุภำคอิเลคตรอน (Linear Accelerator)
บริษัทเน้นการจาหน่ายเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน (Linear Accelerator: LINAC) ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีระยะไกล
(Teletherapy) จากภายนอกร่ า งกาย ที่ มี เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ปลอดภั ย สู ง ช่ ว ยลดเวลาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
รักษาพยาบาลสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยลารังสีโฟตอนและลารังสีอิเล็กตรอนซึ่งมีพลังงานและอานาจการทะลุทะลวงสูง จึง
สามารถฉายรังสีเข้าสู่เซลล์มะเร็งได้โดยตรง ทาให้เซลล์มะเร็งได้รับรังสีอย่างเต็มที่และสม่าเสมอ สามารถจากัดลารังสีแบบ
มาตรฐาน หรือตามรูปทรงของก้อนมะเร็งด้วยคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดและรูปร่างพอดีกับก้อนมะเร็งด้วยชุดอุปกรณ์สาคัญใน
การกาบังของรังสีและกาหนดรูปร่างเพื่อปรับความเข้มของลารังสี (Multileaf Collimator: MLC) ที่มีความแม่นยาสูง สามารถ
เคลื่อนที่เข้าออกในบริเวณลารังสีได้ ทาให้สามารถสร้างรูปร่างของลารังสีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างอิสระ จึงสามารถรักษา
มะเร็งได้ โดยไม่ท าให้ เซลล์เนื้ อเยื่อดี ที่อ ยู่รายล้อ มเซลล์ม ะเร็งได้รับรังสี มากเกิ นไป ลดผลข้ างเคีย งกั บเนื้ อเยื่อปกติ รอบๆ
ก้อนมะเร็ง ช่วยให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนที่บริษัทเป็นผู้นาเข้ามาจัดจาหน่ายนั้นมาจาก Varian Medical Systems Inc.
และบริษัทในเครือ (“Varian”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้นาระดับโลกด้านเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา การรักษาด้วย
อนุภาคโปรตอน และการสอดใส่แร่ ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ทางด้านรังสี
รักษาทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนที่บริษัทนาเข้ามาจาหน่าย เช่น
-

เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนรุ่น Clinac©iX: เป็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนที่ถูกออกแบบให้สามารถรักษา
ผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ด้ ว ยเทคนิ ค การฉายรั ง สี แ บบต่ า งๆ เช่ น การฉายรั ง สี แ บบปรับ ความเข้ ม ( Intensity
Modulated Radiation Therapy: IMRT) และการฉายรั ง สี ป ริ ม าณ สู ง ที่ ก้ อ นเนื้ อ งอกบริ เ วณ ล าตั ว
(Stereotactic Body Radiation Therapy: SBRT) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีภาพนาวิถี (Image
Guided Radiation Therapy: IGRT) เพื่อเป็นการตรวจสอบตาแหน่งที่แน่ชัดของรอยโรคก่อนที่จะทาการ
รักษา ทาให้การรักษามีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น นอกจากนี้เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนรุ่นนี้ได้รับการ
ติดตั้งเทคโนโลยี RapidArc(R) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความ
ถูกต้องแม่นยา
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- เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนรุ่น Trilogy®System: เป็นเครื่องเร่งอนุภาครุ่นที่มีความเอนกประสงค์ในการใช้
งาน มีความแม่นยา และมีความน่าเชื่อถือในการบาบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยความสามารถในการลด
ระยะเวลาการรั ก ษาผู้ ป่ ว ย ลดความเสี ย หายให้ เนื้ อ เยื่ อ ดี โดยรอบและสามารถใช้ รั ก ษาโรคมะเร็ ง
หลากหลายชนิด รวมทั้งมีโหมดการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมที่มีให้มาในรุ่นนี้ จึงเป็นรุ่นที่มีความครบถ้วน
ในเครื่องเดียวซึ่งแพทย์สามารถเลือกเทคนิคการฉายรังสีต่างๆ ได้ รวมถึงมีอัตราปริมาณรังสีที่สูงขึ้น จึงใช้
เวลาในการรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น และด้วยระบบ Varian’s Robotic On-Board Imager® (OBI) ซึ่งเป็น
ระบบการส่องตรวจภาพด้วยแสงเอกซเรย์ก่อนการรักษาจึงช่วยทาให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพอวัยวะที่
กาลังรักษาอยู่ด้วยความมั่นใจ
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- เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนรุ่น TrueBeam® : เป็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนที่ได้รับการออกแบบมาใหม่
เพื่อรองรับ การฉายรังสี แบบ 3 มิติ แบบแปรความเข้ม และเทคนิคการรักษาแบบอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต
เครื่องรุ่นนี้มีการออกแบบด้วยนวั ตกรรมที่ทันสมั ย ขึ้น เป็ นเครื่องที่ควบคุมการทางานแบบดิจิตอลเต็ ม
รูปแบบ ทาให้ลดเวลาในการตรวจสอบเครื่อง มีความแม่นยาสูงในการรักษาโรคมะเร็ง และง่ายต่อการใช้
งาน แต่มีความปลอดภัยสูง เครื่องได้ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถใช้งานกับเทคนิคการรักษาแบบทั่ว ๆไป
จนถึงสามารถใช้กับการรักษาก้อนมะเร็งที่มีการเคลื่อ นไหวตลอดเวลาเช่น มะเร็งที่บริเวณปอด ตับ หรือ
ต่อมลูกหมาก ซึ่งต้องใช้เทคนิคการรักษาชั้นสูง เช่น มีระบบการจัดการกับการเคลื่อนไหวของก้อนมะเร็ง
ระบบการส่องตรวจภาพด้วยแสงเอกซเรย์ก่อนการรักษา (On-Board Imager: OBI) ระบบการจัดตาแหน่ง
ผู้ป่วยและตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยระหว่างการรักษา ทาให้แพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มี
ความมั่นใจในการรักษามากขึ้น
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- เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนรุ่น EdgeTMRadiosurgery System: เป็นรุ่นที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับ
การรักษาแบบรังสีศัลยกรรม (Radiosurgery) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการการรักษาโรคมะเร็งแบบการฉายรังสีใน
ปริมาณที่สูงมากในครั้งเดียว หรือน้อยครั้ง ซึ่งต้องการเครื่องที่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่รวดเร็ว
แม่นยา และการวางแผนการรักษาที่มี ความคล่องตัวสูง เครื่องรุ่นนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการรักษา
เทคนิคดังกล่าว นอกจากนี้เครื่องรุ่นนี้ มาพร้อมกับระบบการติดตามการเคลื่อนไหวของก้อนมะเร็ง ซึ่งทาให้
สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของก้อนมะเร็ง แบบ Real time ได้ ทาให้สามารถให้รังสีได้อย่างตรงจุด
ตลอดการรักษา รวมทั้งยังมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยขณะฉายรัง สี และหากผู้ป่วยมีการ
เคลื่อนไหวและทาให้รังสีที่ฉายออกนอกขอบเขตที่ทาการรักษาเครื่องจะถูกหยุดทันที่แบบอัตโนมัติ เพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อดีถูกทาลาย นอกจากนี้เครื่องยังมีระบบการเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของบริเวณที่
ทาการรักษาที่เกิดจากการหายใจของผู้ป่วย เพื่อให้มีความแน่ใจว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการหายใจของ
ผู้ป่วยจะไม่มีผลต่อการรักษา จึงทาให้ เครื่องรุ่นนี้สามารถรักษาคนไข้โดยใช้ อัตราปริมาณรังสีสูง ได้อย่าง
มั่นใจ

1.1.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสอดใส่แร่ (Brachytherapy Afterloader)
นอกจากเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนที่ใช้สาหรับการรักษาด้วยการฉายรังสีระยะไกลแล้ว บริษัทยังจาหน่ายเครื่องสอด
ใส่แร่ซึ่งใช้สาหรับการฉายรังสีระยะใกล้ด้วยวิธีการสอดใส่แร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy) โดยใส่แร่ที่มีอัตราปริมาณรังสีสูง
แบบชั่วคราว เช่น แร่อิริเดียม-192 เป็นต้น เข้าไปที่เนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ในการรักษา แพทย์จะสอดใส่
เครื่องมือเข้าไปในก้อนมะเร็งหรือในโพรงหรือลาท่อของอวัยวะที่เป็นมะเร็งก่อน เมื่อตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าตาแหน่งเครื่องมือ
ถูกต้องแล้วจึงจะทาการสอดใส่แร่เข้าทางช่องทางเดินเม็ดแร่ของเครื่องมือ และให้แร่คงอยู่ในก้อนมะเร็งเป็นระยะเวลาหนึ่ง
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ประมาณ 10-20 นาที ซึ่งจะขึ้นกับปริมาณรังสีและอัตราปริมาณรังสีของเม็ดแร่ ณ ขณะนั้น เมื่อได้ปริมาณรังสีครบตามที่
กาหนด นักรังสีการแพทย์จะนาเอาแร่ออกจากตัวผู้ป่วยด้วยการควบคุมระยะไกล (Remote Control) ซึ่งภายหลังจากนาแร่รังสี
และเครื่องมือใส่แร่ออกจากตัวผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะไม่มีรังสีหลงเหลืออยู่ในตัว ผู้ป่วย ในการฝังแร่กัมมันตรังสีอาจใช้เป็นการ
รักษาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การฉายรังสีภายนอกหรือการผ่าตัด ก็ได้

1.2

ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบคอมพิวเตอร์วำงแผนกำรรักษำ (Treatment Planning System)
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นระบบซอฟต์แวร์ (Software) ในวางแผนการรักษาเพื่อให้การฉายรังสีไปที่ก้อนมะเร็งมีความ
แม่นยา ทาให้การฉายรังสีไม่กระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อโดยรอบซึง่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ระบบซอฟต์แวร์
วางแผนการรักษาเป็นเครื่องวางแผนการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถวางแผนการรักษาในเทคนิคต่างๆ ได้
เช่น การวางแผนการรักษาแบบ 2 มิติ 3 มิติ การรักษาแบบปรับความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy: IMRT)
และการวางแผนการรั ก ษาแบบแปรความเข้ ม เชิ ง ปริ ม าตร (Volumetric Modulated Arc Therapy :VMAT) โดยใช้ ภ าพ
เอกซเรย์ของผู้ป่วยที่ได้จากเครื่องจาลองการรักษาคอมพิวเตอร์สามมิติ มาประกอบการวางแผนการรักษา รังสีแพทย์สามารถ
กาหนดขนาดและรูปร่างของเป้าหมายที่ต้องการรักษาและอวัยวะสาคัญต่างๆ ได้อย่างชัดเจน นักฟิสิกส์การแพทย์จ ะทาการ
วางแผนการรักษาในเทคนิคต่างๆ และประมวลผลการคานวณเพื่อดูการกระจายตัวของรังสีในก้อนมะเร็งที่ต้องการรักษา
รวมทั้งรังสีที่กระจายรอบก้อนมะเร็ง หลังจากนั้นรังสีแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าแผนการรักษาไหนเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละ
ราย ซึ่งการกระจายตัวของรังสี ต้องครอบคลุมก้อนมะเร็งเป้าหมายให้มากที่สุดและกระจายถูกอวัยวะสาคัญ ใกล้เคียงก้อน
มะเร็งให้น้อยที่สุดและต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อรังสีแพทย์เห็นด้วยกับแผนการรักษาผู้ป่วยแล้ว นักฟิสิกส์การแพทย์จะ
ส่งแผนการรักษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไปยังเครื่องฉายรังสีเพื่อทาการรักษาผู้ป่วยต่อไป

หน้า 2 - 8

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

ระบบวางแผนการรักษารุ่น Eclipse (Eclipse TM Treatment Planning System)
1.3

ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบฐำนข้อมูลผู้ป่วยด้ำนรังสีรักษำ (Oncology Information System)
ผลิตภัณฑ์ประเภทนีเ้ ป็นระบบซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้บันทึกและทวนสอบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ตลอดการรักษาแบบประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเป็นระบบสารสนเทศทางด้านรังสีรักษาที่รองรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ของโรงพยาบาล ระบบการนัดหมายผู้ป่วยในคลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สาหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาและ
เคมีบาบัด เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถรองรับระบบบริหารจัดการข้อมูลภาพในด้านรังสีรักษาซึ่งใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของพื้นที่และตาแหน่งของการฉายรังสี ว่ามีความถูกต้องตามแผนการรักษาหรือไม่

ระบบ ARIA® Radiation Oncology Information System
1.4

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภำพลำรังสีและแผนกำรรักษำ (Quality Assurance and
Pretreatment Verification Tool)
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ในการฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีการใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนนั้น จาเป็นจะต้องทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของลารังสี ระดับพลังงานของรังสี และปริมาณรังสี รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของเครื่องฉายรังสีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่
จะนาข้ อมู ลที่ ได้ ทั้งหมดของเครื่องมาใช้ในการวางแผนการรักษา กาหนดทิ ศทางของลารังสี และค านวณปริม าณรังสี ที่
ก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงตามที่รังสีแพทย์กาหนดได้อย่างถูกต้อง แม่นยา โดยเฉพาะในเทคนิคการฉายรังสีแบบพิเศษ
เช่ น เทคนิ ค การฉายรั ง สี แ บบสามมิ ติ (3D-CRT) เทคนิ ค การฉายรั ง สี ป รั บ ความเข้ ม (Intensity Modulated Radiation
Therapy: IMRT) และเทคนิ ค การฉายรังสี แบบแปรความเข้ ม เชิงปริม าตร (Volumetric Modulated Arc Therapy :VMAT)
จากนั้นเมื่อคานวณได้ค่าปริมาณรังสีและรูปแบบการกระจายรังสีจากเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาแล้ว จาเป็นที่
จะต้องมีการทวบสอบปริมาณรัง สีและรูปแบบการกระจายของรังสีที่คานวณได้กับปริมาณรังสีและรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงก่อน
การรักษาผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าก้อนมะเร็งในผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีตามที่ได้วางแผนไว้
เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพลารังสีและแผนการรักษา (Quality Assurance and Pretreatment Verification
Tool) เป็นชุดเครื่องมือสาหรับตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งานรังสีจากเครื่องฉายรังสีที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่ง
ประกอบด้วย เครื่องวิเคราะห์ลารังสีในเชิงของรูปแบบของลารังสี คุณภาพและปริมาณ เครื่องตรวจสอบวิเคราะห์การวางแผน
รังสีรักษา ผลิตภัณ ฑ์ เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพลารังสีและแผนการรักษาที่บริษัทนาเข้ามาจาหน่าย สามารถ
จาแนกตามลักษณะการใช้งาน ได้ดังนี้
1.4.1 ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของรังสี (Quality Assurance)
เป็ น เครื่อ งมื อสาหรับ การตรวจคุณ ภาพของเครื่องฉายรังสี ว่ามี รูป แบบและคุ ณ ภาพของรังสี เป็ นไปตามที่
ต้องการหรือไม่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหรับวัดรูปแบบและคุณภาพของรังสีที่บริษัทนาเข้ามาจาหน่าย เช่น
- วัสดุสมมูลเนื้อเยื่อแบบน้า (Water Phantom): เป็นเครื่องมือใช้สาหรับการตรวจวิเคราะห์ลารังสีจากเครื่อง
ฉายรังสีที่ใช้รักษาผู้ป่วย มีลักษณะเป็นถังน้าสี่เหลี่ยม ทาด้วย Acrylic ความหนาของผนังอยู่ระหว่าง 1-2
เซนติเมตร สามารถวัดพื้นที่ปริมาณการกระจายของรังสี มาตรฐาน (Dose Distribution) ได้ โดยผ่านทาง
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณลารังสี (Electrometer) และหัววัดรังสี เหมาะสาหรับการวัดและสอบเทียบ
ปริมาณรังสีดูดกลืนตามคู่มือการวัดและสอบเทียบปริมาณรังสีมาตรฐาน

รุ่น WP1D-Manual Water Phantom
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รุ่น WP1D-Motorized Water Phantom including Smart Control Unit (SCU)

รุ่น Blue Phantom with OmniPro-Accept (V7)

Accessories for the WP1D
-

วัสดุ สมมู ลเนื้ อเยื่ อ แบบแข็ ง (Solid phantom): เป็ น แผ่ น วัสดุ จ าลองที่ ม าจ าลองการได้ รับ ปริม าณรัง สี
ดูดกลืนในร่างกายของผู้ป่วย มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกแข็งที่ออกแบบให้มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับ
น้า เพื่อเป็นการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนว่ามีค่าตรงตามความต้องการหรือไม่
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รุ่น Standard Calibration Phantom SP22

Plate Phantoms

-

ชุดหัววัดรังสีและสายเชื่อมสัญญาณ: เป็นเครื่องมือสาหรับวัดวิเคราะห์และตรวจสอบการกระจายของลา
รังสี เช่น อุปกรณ์หัววัดรังสีโฟตอนแบบ Semiconductor หัววัดรังสีอิเลคตรอนแบบ Semiconductor สาย
เชื่อมต่อสัญญาณสาหรับทุกหัววัดรังสี อุปกรณ์รับสัญญาณหัววัดรังสีและชุดเชื่อมต่อคอมพิเตอร์ควบคุม
อุปกรณ์จับยึดหัววัด (Holding Device) สาหรับใช้จัดตาแหน่งให้ถูกต้อง

-

เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณลารังสี (Electrometer): เป็นเครื่องวัดปริมาณลารังสี (Electrometer) และ
ต้องใช้ร่วมกับหัววัดรังสี โดยสามารถใช้วัดได้ทั้งประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ปริมาณรังสี อัตราปริมาณ
รังสี รวมทั้งอุณหภูมิความดันและเวลาที่ ใช้ในการวัด สามารถป้อนข้อมูลอุณหภูมิ ความดันเพื่อใช้ เป็นตัว
แปรควบคุมในการวัดค่ารังสีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถสอบเทียบกับมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รุ่น DOSE1
1.4.2 ผลิตภัณฑ์สาหรับควบคุมคุณภาพการวางแผนการฉายรังสี (Quality Control)
เป็นเครื่องมือสาหรับตรวจสอบการกระจายของปริมาณรังสี ก่อนที่จะทาการรักษาผู้ป่วย เพื่อดูว่าการกระจาย
ของรั ง สี เป็ น ไปตามแผนการรั ก ษาหรื อ ไม่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การรั ก ษาด้ ว ยเทคนิ ค ปรั บ ความเข้ ม (Intensity
Modulated Radiation Therapy: IMRT) และเทคนิ ค แป รความเข้ ม เชิ ง ปริ ม าตร (Volumetric Modulated Arc
Therapy :VMAT) ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนการรักษาจริง อุปกรณ์ จะประกอบด้วย แผ่นวัด
ปริมาณรังสีซึ่งประกอบไปด้วยหัววัดรังสีจานวนมากกระจายอยู่บนแผ่นวัดนี้เพื่อวัดปริมาณรังสีที่เกิดขึ้น และจะมี
โปรแกรมเพื่อทาการวิเคราะห์การกระจายของรังสีที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับการกระจายของรังสีที่ได้วางแผนไว้ ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนการรักษาที่ได้วางไว้หรือไม่
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รุ่น MatriXX Evolution
1.5

ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องฉายรังสีหรือ เครื่องมือหลักอื่นๆ ตัวอย่างอุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทจัดหา
และจาหน่าย เช่น อุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วย เตียงฉายรังสี ระบบโทรทัศน์วรจรปิดแบบสีที่สามารถควบคุมการปรับกล้องจาก
ระยะไกล ระบบสื่อสาร (Two-way intercommunication) สาหรับใช้ติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั บผู้ป่วยขณะฉาย
รังสี ระบบการยืนยันตัวผู้ป่วยด้วยลายนิ้วมือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ป่วย เป็นต้น
2) รำยได้จำกกำรบริกำรซ่อมบำรุงรักษำชุดเครื่องมือทำงกำรแพทย์ (Maintenance Service)
ในการจาหน่ายชุดเครื่องมือทางการแพทย์สาหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้น ทางบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศจะมีการ
รับประกัน (Warranty) การใช้งานของเครื่องเป็นระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1-3 ปีแล้วแต่ตกลงตามสัญญา โดยในระยะเวลา
รับประกันทางบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการซ่อมบารุงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากหมด
ระยะเวลารับประกันแล้ว บริษัทยังให้บริการซ่อมบารุงชุดเครื่องมือทางการแพทย์ทุกครั้งที่มีปัญหาหรือเมื่อถึงรอบการซ่อม
บารุง เพื่อช่วยให้เครื่องมือสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยบริษัทจะทาสัญญาบารุงรักษา
(Maintenance Agreement) ระหว่างบริษัทกับลูกค้า มีอายุสัญญาปีต่อปี ซึ่ง ปกติลูกค้าของบริษัทจะมีการต่อ อายุสัญญา
อย่างต่ อเนื่ อง เพราะการขาดการบ ารุ งรักษาอย่างต่ อเนื่ องและถูก วิธีอาจส่งผลให้ เครื่องมื อไม่สามารถใช้งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ตัวอย่างการบริการหลังการขาย เช่น การบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน เครื่องมือวัดรังสีต่างๆ
การบารุงรักษาเครื่องใส่แร่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งโดยเฉลี่ยเครื่องใส่แร่จะมีการเปลี่ยนเม็ดแร่ทุก 3-4 เดือนต่อครั้ง
นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือหรืออุ ปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดจาหน่าย เช่น เครื่องปรับ
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ปั๊มลม เครื่องระบายความร้อนด้วยน้า เป็นต้น
ตัวอย่ำงรำยชื่อลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยในปี 2554-2558 (เฉพำะงำนที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท)
บริษัทใช้เวลาดาเนินการจัดจาหน่ายและติดตั้งผลิตภั ณ ฑ์ตามคาสั่ งซื้อของลูกค้า เฉลี่ยประมาณ 210 – 365 วัน
นับตั้งแต่วันที่สามารถเข้าไปดาเนินการตามสัญญาได้
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้ำ
วันที่ลง
วันที่ส่ง
นำมสัญญำ มอบงำน
ระบบฉายรังสีรักษาแบบปรับความเข้มรังสีเชิง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
10 ก.พ.54 9 ก.พ.55
ปริมาตร
เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงแบบสองพลังงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 พ.ค. 54 2 ส.ค.56
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ผลิตภัณฑ์

ลูกค้ำ

เครื่องจาลองการฉายรังสี (Simulator)
เครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง
เครื่องเร่งชนิดนารังสี เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค
และเครื่องฉายรังสีเทคโนโลยีสูง
ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา
เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาคชนิด IGRT
เครื่องฉายรังสีชนิด 3 มิติ
เครื่องเร่งอนุภาค 3 รายการ
ชุดเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มรอบตัว
ผู้ป่วย VMAT and IGRT
เครื่องฉายรังสีแบบแปรความเข้มรอบตัวผู้ป่วย
พร้อมระบบภาพนาวิถีและอุปกรณ์ประกอบ
ชุดเครื่องฉายรังสีรักษาแบบรังสีศัลยกรรมและ
ปริมาณเข้มรอบตัวผู้ปว่ ย พร้อมระบบภาพนาวิถี
และอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy
Linear Accelator)
เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงาน
มากกว่า 6MV หรือผลิตลารังสีอิเลคตรอนร่วม
ด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร
เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพนาวิถี
เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่
เกิน 6 MV พร้อมชุดจากัดลารังสีแบบซี่ชนิดมี
ความละเอียดสูง 120 Leaf และระบบส่องตรวจ
ภาพแบบดิจิตอล
เครื่องเร่งอนุภาคฉายรังสีแบบ 4 มิติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องเอ็กซเรย์จาลองการฉายรังสีแบบดิจิตอล
2.3

วันที่ลง
วันที่ส่ง
นำมสัญญำ มอบงำน
31 พ.ค. 54 26 ก.ค.56
31 พ.ค. 54 2 ส.ค.56
21 มี.ค.55 26 เม.ย.56
27 ส.ค. 55
29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
28 ส.ค.55
28 ส.ค.55

4 ก.พ.56
1 เม.ย.56
15 มี.ค.56
9 ม.ค.57
5 ก.พ.57

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

7 ก.ย.55

5 ก.พ.57

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

28 ส.ค.55

5 ก.พ.57

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

31 ก.ค.56

30 ม.ค.57

31 ก.ค.56

30 พ.ค.57

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

23 ส.ค.56
12 ก.พ.57

2 พ.ค.57
9 ก.ค.57

ศูนย์รังสีร่วมพิกัด ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 เม.ย.58

29 ธ.ค.58

26 ส.ค.58

24 ธ.ค.58

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่บริษัทนาเข้าและจาหน่ายถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีลักษณะเฉพาะทาง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งส่งผลให้ ในภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม มีบริษัทผู้ผลิตน้อยราย และ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนภาวะอุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทจึงมีกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการแข่งขัน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.3.1

กลยุทธ์กำรแข่งขัน

1) กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษั ทมีน โยบายมุ่งเน้น ไปที่คุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์เป็น หลัก เนื่องจากผลิต ภัณ ฑ์ ที่ บริษั ทจาหน่ายเกี่ย วข้องกั บ
คุณ ภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมทั้งอาจส่งผลต่อผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วย ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสาคั ญ ต่ อคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็นสาคัญ โดยเน้นจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ จากบุคลากรในวงการ
แพทย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภัณ ฑ์ ส่วนใหญ่ ของบริษัท นาเข้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Good Manufacturing Practice : GMP)
และระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System) เช่น ISO13485 : 2003
รวมถึงผ่านการรับรองโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจาหน่าย
ได้รับหนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ทางราชการ
ของประเทศผู้ผลิตรับรองและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
34) พ.ศ.2549 แห่งพระราชบัญ ญัติ เครื่อ งมือแพทย์ พ.ศ.2531 ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ
หลายราย อาทิเช่น Varian Medical Systems, Inc.ประเทศสหรัฐอเมริกา IBA Dosimetry GmbH ประเทศเยอรมนี Thermo
Fisher Scientific Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา Xstrahl Limited. ประเทศอังกฤษ Deltabit Oy ประเทศฟิน แลนด์ Vision RT
Ltd. ประเทศอังกฤษ Computerized Imaging Reference Systems, Inc. (CIRS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Radiation Product
Design, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Ashland Inc.ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่
ยอมรับจากบุคลากรในวงการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ
นอกเหนือจากมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการทาธุรกิจแบบ Solution Provider ทางด้าน
การรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร กล่าวคือบริษัทมีการจัดหาและจาหน่ายอุปกรณ์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ดูแลประสานงานการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสาหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา
ซึ่งบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้บริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้ามาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากการจ าหน่ า ยและติ ด ตั้ ง ชุ ด เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ส าหรั บ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ด้ ว ยวิ ธี รั ง สี รั ก ษา
(Radiotherapy) แล้ว ทางบริษัทยังให้ความสาคัญกับบริการหลังการขายโดยเฉพาะให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทาง
การแพทย์ดังกล่าวให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เพื่อช่วยให้เครื่องมือสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด
อายุการใช้งาน เนื่ องจากขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อ เนื่ องและถู กวิธีอาจส่งผลให้ เครื่องมื อไม่ สามารถใช้งานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้
2) กลยุทธ์ด้ำนกำรกำหนดรำคำขำย (Price)
บริษัทมีนโยบายการกาหนดราคาขายตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสม หรือวิธีการบวกส่วน
เพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus Margin) ซึ่งราคาขายของผลิตภัณฑ์ จะถูกกาหนดตามต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนสินค้า ค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงปลายทางที่ ตกลงกับผู้ซื้อ ค่าความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยน ค่าบริการติดตั้ง
บวกค่าใช้จ่ายในการนาเข้าผลิตภัณฑ์ (Import Duty) และบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Margin) โดยอ้างอิงราคาสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต
ที่เป็นราคาแบบ Free on Board (FOB) หรือ Carriage and Insurance Paid To (CIP) ทั้งนี้ บริษัทมีการใช้บริการสินเชื่อเพื่อ
การนาเข้าสินค้าประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) และทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) รวมทั้งสัญญาซื้อ
เงิน ตราต่ างประเทศล่ว งหน้ ากั บสถาบั นการเงิน เพื่ อ ลดความเสี่ย งด้านความผั นผวนของอั ตราแลกเปลี่ ยนในการสั่ง ซื้ อ
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ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ ส่วนรูปแบบการชาระเงินขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระเงินค่าสินค้า
ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเป็นรายๆไป
สาหรับการให้บริการซ่อมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ระยะเวลารับประกันกับบริษัทผู้ผลิตหมดอายุลง บริษัทจะมีการคิดราคาด้วยวิธีการบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost
Plus Margin) เช่นกัน
3) กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place)
เนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษั ท เป็นเครื่องมือทางการแพทย์สาหรับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเน้น
กลุ่มลูกค้าเฉพาะทางด้านวงการแพทย์เป็นหลัก บริษัทจึงต้องใช้ บุคลากรฝ่ายขายและการตลาดและบริการหลังการขายที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้องและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่
จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ดังนั้นทีมงานขายถือเป็นช่องทางจัดจาหน่ายที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
กิจกรรมการติดต่อและเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทจะดาเนินการโดยฝ่ายขายและการตลาด ซึ่งบริษัทมี
ช่องทางการติดต่อและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการไปยังลูกค้าจาก 2 ช่องทางหลักคือ (1) การติดตามประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐ (2) การได้รับการติดต่อจากลูกค้ามายังบริษัทโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาการจาหน่ายชุดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงของ
บริษัทจะผ่านช่องทางการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ โดยมีรูปแบบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รูปแบบหลักๆ คือการ
ประกวดราคาด้ ว ยวิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการจั ด ซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี พิ เศษ ซึ่ ง เป็ น ไปตามระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
กรมบัญ ชีกลางกระทรวงการคลัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและมีส่วนประกอบของ
รายละเอียดในตัวผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องผ่านประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จากระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ ลูกค้าติดต่อสั่งซื้อมายังบริษัทโดยตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่มีมูลค่าไม่สูงมาก
นอกจากการติดตามข่าวสารความต้องการผลิตภัณฑ์ข้างต้น บริษัทยังมีการวางแผนเข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์เป็นระยะๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวตระหนักถึง
ความจาเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหากลูกค้ามีความสนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ลูกค้าก็จะติดต่อสอบถามรายละเอียดมายังบริษัท และ
ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดโดยลูกค้าบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษัทยังมีการประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ของบริษัท และนาเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อต่อไป
4) กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทไม่มีการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผู้ใช้ เฉพาะกลุ่ม และมีคู่แข่ง
น้อยราย ที่ผ่านมาบริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรทางการแพทย์ในด้านการบาบัดรักษาด้วยรังสีรักษา
ทั้งในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขาย ทาให้บริษัทไม่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์
มากนัก นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เนื่องจากข้อจากัดทางกฎหมาย ซึ่ง
กาหนดอยู่ในประกาศสานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2553 ข้อ 3.2.4 ว่าห้ ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ซึ่งเครื่องฉายรังสีรักษาเป็ น
เครื่องมือแพทย์ประเภทดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนาเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลก จึงเป็นที่รู้จักของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งอยู่แล้ว
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อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท
และให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ โดยผ่านช่องทางการเข้าร่วมงานสัมมนาความรู้เชิงวิชาการ การร่วม
ออกร้านในงานประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์
ไทย ซึ่งจัดขึ้นสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแพทย์ โดยเฉพาะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงสร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจา (Brand Awareness)
ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2.3.2

ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขในประเทศ
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลรัฐทั่วไป หน่วยงานหรือ
องค์กรด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่ง ประเภทได้ดังนี้
1. โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานของรัฐ
1.1 โรงพยาบาลของรัฐทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
1.2 โรงพยาบาลมะเร็ ง ของรั ฐ ส่ ว นภู มิ ภ าค 7 แห่ ง กระจายอยู่ ทั่ ว ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ โรงพยาบาลมะเร็ ง ลพบุ รี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลมหา
วชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
2. หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นต้น
3. โรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลวัฒโนสถ สถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ เป็นต้น
2.3.3

ภำวะอุตสำหกรรม

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจโลก
สภาวะเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัว โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของเศรษฐกิจโลก
(GDP) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 2.3 – 2.8 ในช่วงปี 2556-2558 และคาดว่าจะมีการอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นในปี 2559-2561
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 2.4 ในปี 2557 และคาดว่าจะมีอัตราการ
เติบโตที่สูงมากขึ้นในอนาคต โดยมีการส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจจากธนาคารกลาง (US Federal Reserve) ซึ่งได้ประกาศขึ้น
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 เมื่อเดือนธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม การขึ้นดอกเบี้ยในครั้ งนี้จะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงิน
ของประเทศกาลังพัฒนาสูงขึ้น นอกจากนี้การลดลงของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ทาให้เศรษฐกิจของประเทศ
กาลั งพั ฒ นาที่ ส่งออกสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ เป็ น หลัก ชะลอตั ว แต่ ก็ เป็ น ผลดี กั บ ประเทศที่ น าเข้า สิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ เช่น กั น ส่ ว น
เศรษฐกิจในทวีปยุ โรปกาลังฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา โดยอัตราการฟื้นตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.7 ถึง ร้อยละ 1.8 ในช่วงปี
2556-2558
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ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาในแถบทวีปเอเชียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ถึงแม้ว่าจะลดลง
จากปี 2550 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 6.5 ถึง ร้อยละ 7 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2555 จวบจน
ปัจจุบัน

ที่มา: IMF World Economic Outlook Database

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทย
สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตได้ในประมาณร้อยละ 2.5 มากกว่าปี 2557 ซึ่งมีอัตราการเติ บโต
เพียงร้อยละ 0.8 โดยมีปัจจัยหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้การอัดฉีดเม็ดเงินจากรัฐบาล
และการใช้จ่ายนอกงบประมาณ เช่น โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบริหารจัดการน้าและโครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางถนน คาดว่าจะกระตุ้นให้การลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ด้านเอกชนมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีเนื่องจากราคาน้ามันอยู่ในระดับต่าและการลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก เดิมที่อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี เหลือร้อยละ 1.5 ต่อปี ใน ปี
2558 และคงไว้ที่อัตรานี้ตลอดมาจวบจนปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้า จะทาให้ภาคการส่งออกของไทย
ไม่ขยายตัวได้ดีเท่าที่ควร และปัญหาเชิงโครงสร้างของสินค้าส่งออกไทยที่ผลิตสินค้าส่งออกที่ขาดการวิจัยและพัฒนา และมี
ต้ น ทุ น ทางด้ า นแรงงานสู ง กว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น สิ น ค้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และยางพารา ท าให้ ก ารส่ ง ออกไทยขาด
ความสามารถในการแข่งขัน
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งบประมาณด้านการสาธารณสุข

ที่มา: สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของรัฐจาแนกตามลักษณะงานด้านการสาธารณสุขในช่วงปี 2556 ถึง ปี 2559 แสดงให้
เห็นว่า รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณด้านการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งบประมาณด้านงานโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณด้านการสาธารณสุข และเป็นตัวสะท้อนถึงงบประมาณสาหรับโรงพยาบาลภาครัฐที่ใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปี 2556 งบประมาณด้านการสาธารณสุขมีจานวน 254,793.50 ล้านบาท และมีงบประมาณด้านงาน
โรงพยาบาล จานวน 98,772.80 ล้านบาท ในขณะปี 2559 งบประมาณด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเป็น 274,231 ล้านบาท และ
งบประมาณด้านงานโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 119,382 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.54 และ 6.96 ต่อปี
ตามลาดับ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในช่วงปี 2560-2564 วงเงินงบประมาณ
11,679 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งของงบประมาณจะส่งเสริมให้โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งให้มีบริการรังสีรักษา เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้บริการรังสีรักษาที่ปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่างบประมาณด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านงานโรงพยาบาลมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะความตระหนักถึงความสาคัญด้านสุขภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่ง
เป็นเรื่องสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
ภำพรวมสถำนบริกำรสุขภำพในสังกัดภำครัฐ
ภาพรวมสถานบริการสุขภาพในประเทศไทย จากแผนพัฒนาสถิติ สาขาสุขภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557-2558 ระบุว่า
สถานบริการสุขภาพส่วนใหญ่เป็นสังกัดรัฐและกระทรวงสาธารณสุข
สาหรับ สถานพยาบาลสั งกั ดภาครัฐ มี จานวนเตี ยงรวมทั้ งประเทศ 116,307 เตี ยง ซึ่ งในเขตกรุงเทพมหานครมี
มหาวิทยาลัยแพทย์ จานวน 9 แห่ง โรงพยาบาลทั่ว ไป จานวน 26 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค จานวน
13 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขต จานวน 68 ศูนย์ 76 สาขา นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาค มีมหาวิทยาลัยแพทย์ 13
แห่ ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง จ านวน 48 แห่ ง โรงพยาบาลศู น ย์ จ านวน 28 แห่ ง โรงพยาบาลทั่ ว ไป จ านวน 68 แห่ ง
โรงพยาบาลชุมชน ครอบคลุมทุกอาเภอ จานวน 787 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง จานวน 228 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตามแผนพัฒ นาสถิติสาขาสุขภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556 – 2558 ตาบล(สถานีอนามัย) จานวน 9,755 แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จานวน 151 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเขตชนบท จานวน 48,049 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานเมือง จานวน 3,108 แห่ง
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ที่มา: แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ จากสานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นจานวนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและระดับตติยภูมิระดับสูงที่สังกัดภาครัฐในประเทศ
ไทย ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลระดับตติ ยภูมิและระดับตติยภูมิระดับสูงเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการขยายขอบเขตการ
รักษาในสาขาเฉพาะทาง อาทิเช่น สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยา หรือ สาขารังสีรักษา เป็นต้น ปัจจุบันโรงพยาบาล
ระดั บ ตติ ย ภู มิ แ ละระดั บ ตติ ย ภู มิ ระดั บ สู ง สั งกั ด ภาครัฐ ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลสั ง กั ด โรงเรีย นแพทย์ จ านวน 22 แห่ ง
โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง 10 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์จานวน 28 แห่ง
ภำพรวมกลุ่มธุรกิจโรงพยำบำลภำคเอกชน
ภาพรวมโรงพยาบาลภาคเอกชนใน พ.ศ. 2552 – 2554 สถานพยาบาลภาคเอกชน มี จานวนเตี ย งรวม จ านวน
32,872 เตียงโรงพยาบาลเอกชนมี จานวน 316 แห่ง คลินิก จานวน 18,505 แห่ง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จานวน 1,268
แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จานวน 11,603 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จทีไม่ใช่ยาอันตราย จานวน
3,838 แห่ง และร้านขายยาโบราณ จานวน 2,022 แห่ง

ที่มา: ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย: “โรงพยาบาลเอกชนปี’ 58 มูลค่าตลาดทะลุแสนล้านบาท
จับตา Medical Tourism & EXPAT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”
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จากข้ อ มู ลรายได้ ธุรกิ จ โรงพยาบาลเอกชนไทย รายได้ ข องธุ รกิ จ โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมในปี 2558 มี ก าร
คาดการณ์ว่าจะเติบโตสูงถึงร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 จากปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ประมาณ 95,800 ล้านบาท และคาดว่า
จะมีรายได้สูงถึง 107,000 ล้านบาท ในปี 2558 อาจมีสาเหตุมาจากการขยายการลงทุนทั้งการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่และ
การควบรวมกิจการ ซึ่งการเติบโตที่ดี ด้านรายได้ ของโรงพยาบาลเอกชนจะทาให้เป็น ผลดีต่อความสามารถในการซื้อ ชุด
เครื่องมือและระบบการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งมากขึ้น

ที่มา: ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย: “โรงพยาบาลเอกชนปี’ 58 มูลค่าตลาดทะลุแสนล้านบาท
จับตา Medical Tourism & EXPAT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”

จากข้อมูลสัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย การเติบโตของตลาดคนไข้ชาวต่างชาติ ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่ากลุ่มตลาดคนไข้ต่างชาตินี้ยังมีสัดส่วนเพียง หนึ่งในสี่ของรายได้จากคนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดก็ตาม กระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลก การตลาดของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกีย่ วข้อง และการเปิดประชาคมอาเซียน รวมถึงความ
พร้อมทั้งด้านบุ คลากรและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ของไทย จะทาให้รายได้จากคนไข้ต่างชาติมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ใน
อนาคต
ภำพรวมสถำนะผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ หากมีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็วและใช้วิธีการรักษาที่ เหมาะสมกับ
มะเร็งในส่วนนั้นๆ ปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคมะเร็ง 3 วิธีหลัก ได้แก่ การผ่าตัด (Surgery) เพื่อนาก้อนมะเร็งออกจากร่างกาย
เคมี บ าบั ด (Chemotherapy) ซึ่งเป็ น การให้ ย าเพื่ อ ท าลายหรือ หยุ ด ยั้ งการเจริญ เติ บ โตของเซลล์ ม ะเร็ง และการฉายรังสี
(Radiotherapy) ซึ่งเป็นการใช้รังสีพลังงานสูงฉายไปตาแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทาลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น หรืออาจเป็น
การรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้วิธีต่างๆผสมกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์และอาการของผู้ป่วย
วิธีการฉายรังสีเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นมาตรฐานการรักษาที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลกแนะนาว่าแต่ละประเทศควรมีเครื่องฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็ง 1 เครื่องต่อประชากรจานวน 500,000 คนเพื่อ
รองรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ทาให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยการรักษา
โรคมะเร็งด้วยวิธีการฉายรังสีนั้นมีอัตราการรักษาให้หายขาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ใกล้เคียงกับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ส่วน
การรักษาด้วยวิธีเคมีบาบัดมีอัตราการรักษาให้หายขาดอยู่ที่ ร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 3
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ที่มา: World Health Organization GLOBAL HEALTH ESTIMATES 2014

โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบันและเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก โดยมีอัตราการ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเทียบกับสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดมากถึงร้อยละ 15.00 โดย องค์การอนามัยโลกพบว่ามีผู้เสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งและเนื้องอกถึงปีละ 8.40 ล้านคนทั่วโลกในปี 2555 นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้คาดการณ์ไว้ ในปี 2558 จะ
มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งและเนื้องอกถึง 8.9 ล้านคน โดยมีอัตราการเสียชีวติ จากโรคมะเร็งเทียบกับสาเหตุการเสียชีวติ ทั้งหมด
มากถึงร้อยละ 15.59 และ ในปี 2573 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ งและเนื้องอก 12.9 ล้านคน โดยมีอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งเทียบกับสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด ร้อยละ 18.45 จากข้อมูล “อุบัติการณ์ ของโรคมะเร็งในปี 2555 จากองค์กร
อนามัยโลก” แสดงให้เห็นถึงอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งหรือการเกิดผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในปี 2555 ซึ่งมีจานวนอุบัติการณ์
ของโรคมะเร็งต่อประชากร 1 แสนคน สูงสุดถึง 338.1 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ต่าสุด 63.4 คน ต่อประชากร 1 แสนคน และ
โดยเฉลี่ย 182.3 คน ต่อประชากร 1 แสนคน

ที่มา: จานวนและอัตราการเจ็บป่วย ด้วยโรคสาคัญ (ไม่ติดต่อ) ปี พ.ศ. 2537 - 2557 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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จากข้อมูล “จานวนผู้ป่วยมะเร็ง ตับ ปอด เต้านม และมดลูกในประเทศไทย” พบว่า ในปี 2555 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
ปอด เต้านม และมดลูก ซึง่ เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยทั้งหมด จานวน 141,750 ราย ในปี 2556 จานวน 149,325 ราย และในปี
132,755 ราย
อุบัตกิ ำรณ์ของโรคมะเร็งในปี 2555 จำกองค์กรอนำมัยโลก

ที่มา: World Health Organization

ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

จากข้อมูล “สัดส่วนสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเทียบกับสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย” พบว่าตั้งแต่
ปี 2550 – 2557 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ปีละ 50,000-70,000 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.59-16.09 โดยอัตราการ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยอีกด้วย
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อัตรำกำรตำย จำแนกตำมกลุม่ โรคมะเร็ง ต่อประชำกร 100,000 คนของประเทศไทย ในปี 2553 – 2557

ที่มา: ข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ”อัตราการตาย จาแนกตามกลุ่มโรคมะเร็ง ต่อประชากร 100,000 คนของประเทศไทย ในปี 2553 - 2557” ซึ่ง
เป็นแผนภาพจากกระทรวงสาธารณสุขแสดงอัตราการเสียชีวิตต่อปีด้วยโรคมะเร็งแต่ละประเภทของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศ
ไทย ซึ่งบ่ งชี้ว่า มะเร็งตับ มี อัตราการเสียชีวิตสู งที่ สุด ด้วยอั ตราสูงถึงร้อยละ 20 ต่อปี และอันดั บที่ 2 คือ มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่และปอด โดยทั้งมะเร็งตับและมะเร็งปอดมีปัจจัยหลักของการเกิดโรคมาจากพฤติกรรมของผู้ป่วย
ภำวะอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์และเครื่องฉำยรังสีรักษำ
การเติบโตของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ ทาให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินของเครื่องมือแพทย์ ซึ่งส่งผลให้การผลิตเครื่องมือ
แพทย์เพื่อใช้งานภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้ นประเทศไทยจึงต้องพึ่งพาการนาเข้าสินค้าเครื่ องมือแพทย์อยู่
มาก

ที่มา: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์

ข้อมูล “มูลค่าการนาเข้า-ส่งออกเครื่องมือแพทย์” จากกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือน ธันวาคม 2558 ระบุว่า ประเทศ
ไทยมีมูลค่าการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ 27,685.45 ล้านบาท เติบโตจาก ปี 2557 ในอัตราร้อยละ 16.42 โดยส่วนมากเป็นการ
นาเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และจีน ตามลาดับ ส่วนมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์ ณ เดือน ธันวาคม
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2558 เท่ากับ 18,819.51ล้านบาท เติบโตจาก ปี 2557 ร้อยละ 10.24 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีอุ ปสงค์ส่วนเกินอยู่มาก
เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างการนาเข้า-ส่งออกถึง 8,866.45 ล้านบาท ในปี 2558

ที่มา: สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และบริษัท บิสซิเนสอะไลน์เม้นท์ จากัด (มหาชน)

จากข้อมูล “โรงพยาบาลที่มีบริการฉายรังสีรักษาในประเทศไทย” มีโรงพยาบาลที่มีบริการฉายรังสีรักษา จานวน 35
แห่ง แบ่งเป็นสังกัดรัฐ จานวน 28 แห่ง และสังกัดเอกชน จานวน 7 แห่ง โดยปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่เป็นศูนย์รักษาโรคมะเร็ง
สังกัดรัฐและเอกชนรวมกันไม่น้อยกว่า 17 แห่ง

ที่มา: สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

จากข้อมูล “ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีในประเทศไทย” พบว่าในปี 2555 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่ได้รับ
การฉายรังสีจานวน 29,306 ราย และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายเก่าที่ได้รับการฉายรังสีจานวน 5,137 ราย รวมผู้ป่วยโรคมะเร็งที่
ได้รับการฉายรังสีทั้งหมด 34,443 ราย ในปี 2556 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่ได้รับการฉายรังสีจานวน 29,557 ราย และมี
ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายเก่าที่ได้รับการฉายรังสีจานวน 6,617 ราย รวมผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีทั้งหมด 34,443 ราย
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ในปี 2557 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่ได้รับการฉายรังสีจานวน 32,210 ราย และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายเก่าที่ได้รับการฉายรังสี
จานวน 4,340ราย รวมมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีทั้งหมด 4,340 ราย
รูปแสดงจำนวนประชำกรต่อเครื่องฉำยรังสีรักษำ 1 เครื่อง ในปี 2555

ที่มา: ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)

ข้อมูลจานวนประชากรต่อเครื่องฉายรังสี รักษา 1 เครื่อง ปี 2555 โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA) แสดงถึงสัดส่วนจานวนประชากรต่อเครื่องฉายรังสี รักษา 1 เครื่อง โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่ม
ประเทศในทวีปยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศญี่ปุ่น มีสัดส่วนจานวนประชากรต่อเครื่องฉายรังสี
รักษาต่าที่สุด โดยมีสัดส่วน ประชากรน้อยกว่า 5 แสนคนต่อ เครื่องฉายรังสีรักษา 1 เครื่อง ในขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วน
จานวนประชากรต่อเครื่องฉายรังสีรักษาประมาณ 1 ถึง 2 ล้านคนต่อเครื่อง
สาหรับแนวโน้มภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา ข้อมูลจานวนประชากรต่อเครื่องฉายรังสี รักษา 1
เครื่อง ในปี 2555 ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า จานวนเครื่องฉายรังสีกระจุกตัวอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ซึ่งมีสัดส่วน
ประชากรต่อเครื่องฉายรังสีรักษาน้อยกว่า 5 แสนคนต่อเครื่องฉายรังสี 1 เครื่อง ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียส่วนมากและ
ประเทศไทยยังคงมีความขาดแคลนของเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งอยู่มาก ดังนั้นตลาดเครื่องฉายรังสีรักษายังมีโอกาส
เติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีสัดส่วนประชากรต่อเครื่องฉายรังสีรักษาประชากรประมาณ 1-2 ล้าน คนต่อ
เครื่อง นอกจากนี้ประเทศไทยมีบุคคลากรทางด้านการแพทย์และเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัว
ของตลาดเครื่องเร่งฉายรังสีรักษาได้
2.3.4

ภำวะกำรแข่งขัน

ผู้ผลิตเครื่องฉายรังสีรักษา
การผลิตเครื่องฉายรังสีรักษาต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ทาให้มีผู้ผลิตน้อยราย ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถ
ผลิต เองได้ ดั งนั้ น จึงต้ องอาศั ยการน าเข้ าจาก ต่างประเทศ เช่น ผลิต ภัณ ฑ์ Varian Medical Systems,Inc. จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ Elekta AB จากประเทศสวีเดน ซึ่งทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว ถือเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายหลักในตลาด
เครื่องฉายรังสีรักษาของโลก นอกจากนี้ก็มีเครื่องฉายรังสีจากประเทศจีนซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดโลกน้อยมาก รวมทั้งในประเทศ
ไทยยังไม่มีการนาเข้าเครื่องฉายรังสีจากประเทศจีน
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดทั่วโลกของเครื่องเร่งอนุภำคอิเลคตรอน ของ Varian ในปี 2557
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ที่มา: VARIAN MEDICAL SYSTEMS JP Morgan Healthcare Conference Jan 2015

จากข้อมูล “ส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกของเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน ของ Varian ในปี 2557” พบว่าเครื่องเร่ง
อนุภาคอิเลคตรอนจาก Varian ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากวงการแพทย์ทั่วโลก โดยมีการสั่งซื้อและติดตั้งประมาณ
7,500 เครื่อง จากจานวนการติดตัง้ ทั้งหมดกว่า 12,000 เครื่องทั่วโลก คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดถึง ร้อยละ 60 ซึ่งสามารถ
รองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและเนื้องอกได้ถึง 2.8 ล้านคนต่อปี

ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของเครื่องเร่งอนุภำคอิเลคตรอนทั่วโลกแบ่งตำมภูมิภำค ในปี 2557

ที่มา: Elekta Capital Market Day 2015 Report

จากข้อมูล “ส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนทั่วโลกแบ่งตามภูมิภาค ในปี 2557” จะเห็นได้ว่า
ทั้ ง Varian Medical Systems,Inc. และ Elekta AB เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เครื่อ งเร่ง อนุ ภ าคอิ เลคตรอนหลั ก ของโลก และมี ส่ วนแบ่ ง
การตลาดที่ใกล้เคียงกัน โดยในทวีปอเมริกาซึ่งเป็นที่ตั้งของ Varian Medical System. Inc. มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง ร้อยละ
70 ส่ ว นภู มิ ภาคยุ โรป แอฟริก าและตะวั น ออกกลาง เครื่อ งเร่งอนุ ภ าคอิ เลคตรอนของ Varian สามารถกิ น ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดถึงร้อยละ 45 สาหรับในภูมิภาคเอชียแปซิฟิก เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนของ Varian มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 44 แสดงให้เห็นว่าเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนของ Varian ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลก
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ภาวะการแข่งขันในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องมือ
แพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่องฉายรังสีรักษา ในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องฉายรังสี
รักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพียง 2 ราย โดยบริษั ทเป็นผู้จัดจาหน่ายหลักของผลิตภัณ ฑ์ เครื่องฉายรังสีจาก
Varian Medical Systems, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในขณะที่คู่แข่งของบริษัทอีกรายนั้นเป็นผู้
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Elekta AB ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สาคัญของ Varian ในตลาดโลก จึงทาให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เครื่องฉายรังสีรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าจะถูกกาหนดโดยผู้จัดจาหน่ายหลักทั้ง 2 ราย
ของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 2 รายที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นสาคัญ

ที่มา: สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และบริษัท บิสซิเนสอะไลน์เม้นท์ จากัด (มหาชน)

แผนภาพ “จานวนเครื่องฉายรังสีระยะไกลในประเทศไทย” แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเครื่องฉายรั งสี
ระยะไกลทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 87 เครื่อง โดยแบ่งเป็น เครื่องฉายรังสีที่ใช้แร่ธรรมชาติ (Cobalt-60 machine) จานวน 16 เครื่อง
และเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน (Linear Accelerator) ที่มีความทันสมัยกว่าเครื่องฉายรังสีที่ใช้แร่ธรรมชาติจานวน 71 เครื่อง
สาหรับเครื่องฉายรังสีที่ใช้แร่ธรรมชาตินั้น มีโอกาสที่จะถูกทดแทนด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนในอนาคต เนื่องจากเครื่อง
ฉายรังสีที่ใช้แร่ธรรมชาติ เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และไม่สามารถควบคุมผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงของผู้ป่วย ได้เท่าเทียม
กับการรักษาด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน
สาหรับส่วนแบ่งทางการตลาด เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนยี่ห้อ Varian มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดสาหรับ
ตลาดภายในประเทศ โดยมีเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนในประเทศไทย 36 เครื่อง หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ
51.43 สาหรับ คู่แข่งสาคั ญ ซึ่งเป็ น เครื่องเร่งอนุ ภาคอิเลคตรอนยี่ห้ อ Elekta มี จานวน 22 เครื่อง หรือคิ ด เป็นส่วนแบ่ งทาง
การตลาด ร้อ ยละ 31.43 ส่วนเครื่อ งเร่งอนุภาคอิเลคตรอนยี่ ห้ อ Siemens มี จ านวน 12 เครื่อ ง หรือคิ ดเป็ น ส่ วนแบ่ งทาง
การตลาด ร้อยละ 17.14 ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนที่มีการใช้งานมานานแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเครื่องเร่ง
อนุภาคอิเลคตรอนยี่ห้อ Siemens ได้เปลี่ยนแนวทางการดาเนินธุรกิจ โดยเน้นไปที่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
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ระบบการฉายภาพผู้ป่วย (Imaging Systems) เช่น เครื่อง CT Scan เป็นต้น เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตราย
ใหญ่ทั้ง 2 รายได้
แผนภาพ “จานวนเครื่องฉายรังสีรักษาระยะไกลในประเทศไทย” สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากความต้องการเครื่องฉาย
รังสีระยะไกลที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทยังมีโอกาสในการจาหน่ายเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนเพื่อทดแทนเครื่องฉายรังสี
ระยะไกลรุ่น เก่าได้ อีกด้ วย โดยเฉพาะการทดแทนเครื่องฉายรังสีที่ ใช้แ ร่ธรรมชาติ และเครื่องเร่งอนุ ภาคอิ เลคตรอนยี่ ห้ อ
Siemens ที่คาดว่าจะทยอยหมดอายุการใช้งาน จึงจาเป็นจะต้องมีการทดแทนด้วยเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องใหม่
2.4
2.4.1

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์

(1) การจัดหาผลิตภัณฑ์
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ พ.ศ.2551 และระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงพ.ศ. 2550 ผลิตภัณ ฑ์ที่บริษัทจัดจาหน่ายจัดอยู่ ในกลุ่ม
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือตามเหตุผลในการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นในการนาเข้า
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อจัดจาหน่ายในประเทศนั้น บริษัทต้องจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการนาเข้าเครื่องมือ
แพทย์กับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
และมีหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นการรับรองว่าเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทจาหน่ายให้แก่ลูกค้าใน
ประเทศทั้งหมดนั้น เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการจาหน่ายในประเทศของบริษัทผู้ผลิตและได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต ได้แก่ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
(Quality Management System) เช่ น ISO13485 : 2003 โดยบริ ษั ท น าเข้ า เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ จ ากบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
ต่างประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ชั้นนาระดับโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ผลิตในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากบุ คลากรในวงการแพทย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งสินค้าของผู้ผลิตเหล่านี้มี มาตรฐานการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร
และยาในประเทศของบริษัทผู้ผลิต
ในการจัดจาหน่ายชุดเครื่องมือทางการแพทย์สาหรับบาบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy)
เช่น ชุดเครื่องฉายรังสี ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านรังสีรักษา บริษัทนาเข้าผลิตภัณฑ์จาก
บริษัท Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ (“Varian”) ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้นา
เข้าและจัด จาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ ของ Varian แต่ เพี ยงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) โดยบริษั ท ได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจาหน่ายมาเป็นเวลากว่า 15 ปี จึงส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการจาก Varian มากกว่าร้อย
ละ 30 ของต้นทุนขายและบริการรวม โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการจาก Varian เมื่อเทียบกับ ต้นทุนขายและบริการ
ทั้งหมดในปี 2556 – ปี 2558 มูลค่าเท่ากับ 358.03 ล้านบาท 664.93 ล้านบาทและ 206.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
66.51 ร้อยละ 71.17 และร้อยละ 66.84 ของต้นทุนขายและบริการรวม ตามลาดับ สาหรับ Varian เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) และเป็นบริษัทผู้นาของโลกในประเทศสหรัฐเมริกาด้านการ
ผลิตและจาหน่ายเครื่องมือ ทางการแพทย์และระบบซอฟต์แวร์สาหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา การรักษาด้วย
อนุภาคโปรตอน และการสอดใส่แร่ ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย รวมถึงหลอดเอกซเรย์ (X-Ray tube) สาหรับ
ทางการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคสาหรับ ตรวจตู้ขนส่งสินค้าด้วยแสงเอกซเรย์พลังงานสูง เป็นต้น Varian ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิต
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และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านรังสีรักษาที่มีคุณภาพสูง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ทางด้านรังสีรักษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพลารังสีและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ บริษัท
เป็นผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ จานวน 12 ราย ได้แก่
1. IBA Dosimetry GmbH ประเทศเยอรมนี
2. Thermo Fisher Scientific Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. Xstrahl Limited. ประเทศอังกฤษ
4. Deltabit Oy ประเทศฟินแลนด์
5. Vision RT Ltd.จากประเทศอังกฤษ
6. Computerized Imaging Reference Systems, Inc. (CIRS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. Radiation Product Design, Inc.จากประเทศสหรัฐอเมริกา
8. Ashland Inc.จากประเทศสหรัฐอเมริกา
9. Best Medical Canada Ltd. ประเทศแคนาดา
10. QFix ประเทศสหรัฐอเมริกา
11. C-Rad ประเทศสวีเดน
12. Mobius Medical Systems, LP ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขั้นตอนการนาเข้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาจาหน่ายในประเทศไทย
ในการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศจะต้องได้รับ
หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale: CFS)/1 หรือ EC Certificate/2
และหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต/3 (ถ้ามี) เพื่อรับรองว่าเครื่องมือแพทย์
ที่นามาจาหน่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการขายในประเทศผู้ผลิต

บริษัทนา CFS/1 หรือ EC Certificate/2 และหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต/
3
(ถ้ามี) และเอกสารประกอบอื่นๆ ไปยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เพื่อออกหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์

เมื่อบริษัทได้รับหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือ
แพทย์บริษัทก็สามารถจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับลูกค้าในประเทศไทยได้
นิยาม :
/1
หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) เป็นหนังสือรับรองการขายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ผลิตหรือกรณีผลิตภัณฑ์ไม่
เป็นเครื่องมือแพทย์ในประเทศนั้นสามารถใช้หนังสือรับรองฯ ที่ออกโดยหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐในประเทศนั้นรับรอง (ต้องมีสาเนา
หนังสือแสดงหน้าที่ในการออกหนังสือของหน่วยงานนั้นๆด้วย) แล้วผ่านการรับรองจากหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยใน
ประเทศผู้ออกหนังสือ หรือการรับรองเอกสารที่กระทาภายหลังในประเทศไทย
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EC Certificate, EC Declaration of Conformity เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale: CFS) จะใช้สาหรับ
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เท่านั้น โดย EC Certificate เป็นหนังสือรับรองการขายสาหรับเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต ประกอบ
หรือบรรจุอยู่ในประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวมีเครื่องหมาย CE หรือปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือ
แพทย์ (EU - Directive)
/3
หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต เป็นหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรับรอง
(certified body) โดยระบุระบบคุณภาพการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Good Manufacturing Practice) หรือ
2) ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) เช่น ISO 13485 หรือ
3) เกณฑ์อื่นหรือระบบอื่นที่เทียบเท่า ข้อ 1) หรือข้อ 2) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่มา : คู่มือการดาเนินการออกหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ จัดทาโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)

(2) การจัดหาวิศวกร
ในขั้นตอนการติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์นั้น ทางบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ทาหน้าที่ติดตัง้ เครื่องให้แก่ลูกค้า ในส่วน
ของวิศวกรของบริษัทจะมีหน้าที่หลักในการประเมินความเป็นไปได้ของการติดตั้งเครื่องมือต่างๆ ดูระบบการเดินสายสัญญาณ
และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องฉายรังสี ห้องจาลองการฉายรังสีและห้องใส่แร่ เป็นต้น
สาหรับการบริการบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service) วิศวกรของบริษัทจะเข้าตรวจสอบ
เครื่องมือและระบบต่างๆ ของชุดเครื่องมือ โดยเฉพาะการบารุงรักษาเครื่องใส่แร่ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสาคัญในการ
คัดเลือกวิศวกรที่มีความรู้ความชานาญและผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และมีประสบการณ์ในการซ่อมบารุงชุดเครื่องมือ
ทางการแพทย์สาหรับรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการซ่อมบารุงเครื่องฉายรังสีรักษาหรือระบบต่างๆของผลิตภัณฑ์
Varian บริษัทจะว่าจ้างวิศวกรของบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ซ่อมบารุงโดยตรง
(3) การจัดหาผู้รับเหมา
ในขั้นตอนการเตรียมงานก่อนติดตั้งเครื่องในบางกรณี ลูกค้าจะให้บริษัทดาเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่
สาหรับติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษาและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากลและมีความเหมาะสมแก่การใช้งาน ดังนั้น
บริษัทจะจัดหาและว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกมาเป็นผู้ดาเนิน การ ซึ่งหมายรวมถึง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
ติดตั้งภายใน (Build-in) เนื่องจากบริษัทไม่มีทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นของตนเอง
เนื่องจากเครื่องฉายรังสีรักษาเป็นเครื่องมือที่ผลิตรังสีที่มีพลังงานสูง ดังนั้น ในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจึงจาเป็นต้อง
ติดตั้งในห้องที่มีการออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี บริษัทจะให้ความสาคัญต่อการคัดเลือกผู้รับเหมาใน
การสร้างห้องที่จะใช้สาหรับติดตั้ง ทั้งนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะดาเนินการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงห้องที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่สาหรับการติดตั้งเครื่องฉาย
รังสีรักษา ทาให้ผลงานที่ออกมากับลูกค้าของบริษัท
2.4.2

ขั้นตอนกำรจำหน่ำยสินค้ำและกำรให้บริกำรซ่อมบำรุงรักษำ

ขั้นตอนกำรจัดหน่ำยสินค้ำ (ด้วยวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ)
1. การนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และการได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ในกระบวนการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของบริษัท ลูกค้าสามารถดาเนินวิธีการจัดซื้อได้ 2 รูปแบบหลักๆ
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

1.1. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1.1 เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการจัดซื้อจะเชิญผู้จัดจาหน่ายเครื่องฉายรังสีรักษา
เข้ามานาเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการร่างขอบเขตงานจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ (Term
of Reference: TOR)
1.1.2 หลังจากบริษั ทเข้าไปน าเสนอข้อมู ลผลิต ภัณ ฑ์ เบื้อ งต้น แล้ว ฝ่ ายขายของบริษั ท จะติดตามประกาศการ
ประกวดราคาจั ดซื้ อ และร่างขอบเขตงานจัด ซื้อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ (Term of Reference: TOR) ตามประกาศบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ
พิจารณาว่าบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศในแต่ละโครงการหรือไม่ โดยบริษัทจะพิจารณาร่างขอบเขต
งาน (TOR) ซึ่งหากบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามประกาศ ฝ่ายขายและการตลาด
ของบริษัทจะคานวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ และในกรณีที่ต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้งเครื่อง
บริษัทจะมอบหมายให้วิศวกร สถาปนิกและที่ปรึกษาบริษัทเข้า สารวจสถานที่และประเมิน ราคาของการ
ก่อสร้างหรือการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะกับการติดตั้งเครื่องเพื่อประกอบการคานวณต้นทุน หลังจากนั้นฝ่าย
ธุรการจะจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นซองประกวดราคาต่อไป
1.2. วิธีจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ
กรณีที่หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ หน่วยงานจะจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ เพื่อ
ทาหน้าที่กาหนดราคากลางและจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือนั้นๆ และจะส่งหนังสือเชิญบริษัทให้
มาเสนอราคา
หลังจากที่บริษัทได้รับทราบผลการคัดเลือกหรือได้รับการตอบรับให้เป็นผู้จัดหาและจาหน่ายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น แล้ว
บริษั ทจะด าเนิ น การติ ดต่ อกับ บริษั ท ผู้ผลิ ตในต่ างประเทศเพื่ อเตรียมการสั่ งซื้อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ตามรายละเอียดโครงการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับยื่นขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร รวมถึงจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการลงนามใน
สัญญาซื้อขายกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเตรียมเอกสารต่างๆสาหรับการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ในกรณีที่ต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้งเครื่อง บริษัทจะประสานงานผู้รับเหมาภายนอกมาเป็นผู้ดาเนินการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งรวมถึง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาติดตั้งภายใน (Build-in) เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุง ตกแต่งสถานที่ เพื่อรองรับการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์เครื่องฉายรังสีรักษา พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
โดยบริษัทจะมีการควบคุม ตรวจสอบการทางานของผู้รับเหมาเป็นระยะๆ เพื่อควบคุมมาตรฐานและดูแลความเรียบร้อย
ของงานรับเหมาดังกล่าว
หลังจากผลิตภัณฑ์ ส่งถึงประเทศไทยแล้ว บริษัทจะประสานงานดาเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ตามสถานที่ที่
ลูกค้ากาหนด
เมื่อติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะทาการนัดหมายกับหน่วยงาน เพื่อกาหนดวันในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง
ก่อนการส่งมอบเครื่อง รวมถึงให้การอบรมการใช้เครื่องให้แก่ แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งมีการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทดาเนินการส่งมอบงานและวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงินตามที่กาหนดในสัญญา
บริษัทให้บริการซ่อมแซมบารุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ตามระยะเวลาประกันที่กาหนดไว้ในสัญญา
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ
ประกวดราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ (Term of Reference :TOR)

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
กาหนดราคากลางและส่งหนังสือเชิญบริษัทให้มาเสนอราคา

บริษัทติดตามประกาศประกาศการประกวดราคา บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและเวปไซด์ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชี
กลางและพิจารณาขอบข่ายงานและคุณสมบัติของบริษทั ว่าตรง
ตามคุณสมบัตผิ ู้เสนอราคาตามประกาศหรือไม่ เพื่อเข้าร่วมการ
ประกวดราคาตามขั้นตอน
ทาสัญญาซื้อขาย
บริษัทจะดาเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดโครงการและ
เอกสารต่างๆ สาหรับการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย

กรณีต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้งเครื่อง บริษัทจะประสานงานผู้รบั เหมา
ภายนอกมาเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับการติดตั้งชุด
ผลิตภัณฑ์เครื่องฉายรังสีรักษา
ดาเนินการติดตั้งเครื่อง

บริษัทติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวันในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องก่อนการส่งมอบเครื่อง

ดาเนินการส่งมอบงานและวางบิล เพื่อเรียกเก็บ
เงินตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขาย

ให้บริการซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ประกอบอื่นๆ ตามระยะเวลาประกัน
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นอกจากนี้ กรณีที่การจัดซื้อมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท หน่วยงานอาจจะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา หรือ
ในกรณีที่การจัดซื้อมีมูลค่าเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท หน่วยงานอาจจะใช้วิธีการจัดซื้อด้วยการสอบ
ราคา
ขั้นตอนกำรให้บริกำรซ่อมบำรุงรักษำชุดเครื่องมือทำงกำรแพทย์ (Maintenance Service)
1. หลังจากการหมดระยะเวลาการรับประกันเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต บริษัทจะจัดทาเสนอราคาค่าบริการบารุงรักษาต่อ
หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาในการทาสัญญาการบารุงรักษา (Maintenance Agreement) เพื่อให้เครื่องมือ
ได้รับการดูและบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทจะจัดส่งทีมวิศวกรเข้าซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือ หรือในบางกรณีบริษัทจะประสานงานติดต่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้บริการซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามเงื่อนไขในสัญญาบารุงรักษา
3. บริษัทวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นงวดๆ ตามงวดที่ระบุในสัญญาบารุงรักษา
บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งมอบเครื่องมือซึ่งจะต้องตรงต่อเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์จะต้องตรงตามข้อกาหนดในสัญญาซื้อขาย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพในการติดตั้งชุดเครื่องฉายรังสี รักษา
พร้อมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ การบารุงรักษาให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
2.5

กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

การดาเนินธุรกิจของบริษัทนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสาคัญ
ด้านการจัดการต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่า งมาก เนื่องจากเครื่องฉายรังสีรักษาเป็นเครื่องมือที่ผลิตรังสีที่มีพลังงานสูง ซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิด อันตรายต่อ ชีวิต ได้ ดังนั้นเพื่ อป้อ งกัน การรั่วไหลของรังสีสู่ภายนอกให้อยู่ในระดั บมาตรฐานสากล บริษั ท จึงให้
ความสาคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ รับเหมาที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงในการก่อสร้างหรือปรับปรุง
สถานที่สาหรับการติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษาให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
2.6

งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ปัจจุบันบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 7 งาน มูลค่าตามสัญญารวม 657.10 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
โครงกำร/ลักษณะงำน
วันเริ่มต้น
วันสิน้ สุด
สัญญำ
สัญญำ
1
จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องวางแผนการรักษาและระบบเครือข่าย
21 ก.ย.58
19 มี.ค.59
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
2
ค่าจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่ายจัดการข้อมูลผู้ป่วยและเครื่องวาง
1 ต.ค.58
28 ก.พ.59
แผนการรักษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3
เครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
21 ธ.ค.58
16 ก.ย.59
4
เครื่องเร่งอนุภาค โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
21 ธ.ค.58
16 ต.ค.59
5
เครื่องเร่งอนุภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
29 ม.ค.59 24 พ.ย.59
6
เครื่องเร่งอนุภาค บจก.ศูนย์วิจยั และรักษามะเร็งกรุงเทพ
9 พ.ย.58
5 ส.ค.59
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บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

โครงกำร/ลักษณะงำน

7

เครื่องฉายรังสี เครื่องจาลองการฉายรังสีและเครื่องวางแผนการรักษา โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์

วันเริ่มต้น
สัญญำ
29 ก.ย.58

วันสิน้ สุด
สัญญำ
8 พ.ย.59

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบข้างต้น อาจมีความเสี่ยงจากการส่งมอบไม่ได้ตามกาหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวันส่งมอบงานและการรับรู้รายได้
ของบริษัท

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังมีสัญญาซ่อมบารุงรักษากับลูกค้าจานวน 30 สัญญา จากลูกค้าจานวน
14 ราย
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