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บ ำรุงรำษฎร์ มัน่ใจศกัยภำพกำรแพทย์ครบทุกมิติ พร้อมน ำไทยสู่แถวหน้ำด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเชิงกำรแพทยข์องโลกอีกครัง้หลงัโควิด-19 ด้วยกำรแพทย ์New Normal  
 
เนื่องดว้ย สถานการณ์โควดิ-19 ในประเทศไทยเริม่คลีค่ลายลง อกีทัง้ประเทศไทยยงัถูกจดัอยู่ในอนัดบั 1 ในเอเชยี
โดย Global COVID-19 Index (GCI) ในการฟ้ืนตวัของแต่ละประเทศจากสถานการณ์โควดิ-19 จาก 184 ประเทศทัว่
โลก และเป็นประเทศทีบ่รรเทาการระบาดของไวรสัไดก้า้วหน้าทีสุ่ดในโลก สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักท่องเทีย่ว ถอื
เป็นจงัหวะและโอกาสอนัดีในการสร้างความได้เปรียบทางการตลาดด้านความปลอดภยั และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ให้เป็นตวัชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลงัโควิด-19 เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกจิในประเทศอกีทางหนึ่ง  
 
จากการประชุมศูนย์กลางดา้นการแพทย ์ปี 2561 รายงานว่ามผีู้ป่วยต่างชาติมาใชบ้รกิารในด้านการท่องเที่ยวเชงิ
การแพทย ์ประมาณ 3.4 ลา้นครัง้ สรา้งรายไดใ้หป้ระเทศกว่า 1.4 แสนลา้นบาท และไทยยงัมสีถานบรกิารสุขภาพ
ผ่านมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลระดบัสากล JCI ถึง 68 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน สะท้อนให้เห็นถึงความ
ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัดา้น Medical Hub ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายประเทศ โดยมผีูป่้วยต่างชาตนิิยมเขา้มารกัษา
ตวัในประเทศไทย 5 อนัดบัแรก คอื กลุ่มตะวนัออกกลาง 12.5% เมยีนมา 8.7% สหรฐัฯ 6.2% สหราชอาณาจกัร 5% 
และญีปุ่่ น 4.9% ตามล าดบั (แหล่งขอ้มลูจากศูนยว์จิยักสกิรไทย) 

 
ในโอกาสครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เภสชักรหญิงอำทิรตัน์ จำรุกิจพิพฒัน์ ผู้อ ำนวยกำรด้ำน
บริหำร (CEO) โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์เปิดเผยว่า นับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ปิดใหบ้รกิาร คอื วนัที ่17 กนัยายน 2523 
บ ารุงราษฎร์ใหก้ารบรบิาลผูท้ ัง้คนไทยและคนทัว่โลกมาถงึ 40 ปี การรกัษาคอืหวัใจส าคญัทีเ่รายดึมัน่มาตลอด โดย
ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งมอบการรกัษาและประสบการณ์ทีด่ทีีสุ่ดด้วยคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยั 
รวมทัง้ความพยายามทีจ่ะยกระดบัคุณภาพการรกัษาและการบรกิารอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลสบืเนื่องใน
วนันี้ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ได้กลายเป็นที่ประจกัษ์และได้รบัการยอมรบัว่าเป็นต้นแบบและจุดหมายหมาย
ปลายทางของการท่องเทีย่วเชงิการแพทย์ของโลก (Medical Tourism Destination)  โดยโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ไดก้ารประกาศรบัรองจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) COVID-19 
ซึง่เป็นการรบัรองดา้นมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากลส าหรบัการจดัการการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 

 
ดว้ยประสบการณ์กว่า 40 ปีของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์เรายงัคงมุ่งมัน่ในการขบัเคลื่อนองคก์รสูก่ารบรบิาลสุขภาพ
แบบองค์รวมระดบัโลก โดยบ ารุงราษฎร์ไดย้กระดบัสู่โรงพยาบาลในการรกัษาขัน้จตุตถภูม ิ(Quaternary Care) ซึ่ง
จะอยู่บนยอดปิระมดิสงูสุดในการรกัษาพยาบาล เป็นการใหก้ารบรบิาลทางการแพทยท์ีม่คีวามซบัซอ้นอย่างมากดว้ย
นวตักรรมขัน้สูง เราไดเ้ลง็เหน็เทรนดโ์ลกดา้น Wellness จงึไดท้ างานร่วมกบัศูนยส์่งเสรมิสุขภาพไวทลัไลฟ์ ซึ่งเป็น
ศูนย์สุขภาพการแพทย์เชิงป้องกนัแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อให้การดูแลสุขภาพ
ครอบคลุมในทุกมติ ิตามแนวคดิการแพทยแ์บบผสมผสาน (Integrated Medicine) ทัง้ในดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
(conventional medicine) และการรกัษาเชงิป้องกนั (Preventive Medicine) แบบองค์รวม ซึ่งเป็นเทรนด์ของการ



 

ดแูลสุขภาพ ทีม่กีารวเิคราะหเ์ชงิลกึถงึระดบัพนัธุกรรม ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทย ์เพื่อคน้หาความ
เสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคต รวมถึงวางแผนการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เพื่อ
ผลลพัธก์ารรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ภายใตม้าตรฐานและคุณภาพระดบัสากล 

 
รศ.นพ. ทวีสิน ตนัประยูร ผู้อ ำนวยกำรปฏิบติักำรทำงกำรแพทย ์โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์กล่าวถงึทีม่าของ
การก่อตัง้บ ารุงราษฎรเ์มื่อปี 2523 ว่าเกดิจากแนวคดิของท่านชนิ โสภณพนิช ผูก้่อตัง้โรงพยาบาลร่วมกบัคณะแพทย์
ในขณะนัน้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการรกัษาพยาบาลของภาครฐั เรามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นโรงพยาบาลเอกชนทีด่แูล
คนไทยใหม้โีอกาสเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลทีไ่ดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะการรกัษาอาการในโรคทีซ่บัซอ้น โดยที่
ไม่ตอ้งเดนิทางไปรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ หวัใจส าคญัทีย่ดึมัน่มาตลอด คอื การบรบิาลดว้ยความเอือ้อาทรและ
ยดึหลกัธรรมาภิบาลไม่ว่าจะสถานการณ์ใด โดยมผีู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลลพัธ์ทางการรกัษาทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
เป็นไปได ้ 
 
ตลอด 4 ทศวรรษ บ ารุงราษฎรไ์ดท้ างานร่วมกนัอย่างสอดประสาน ระหว่างแพทยผ์ูช้ านาญการต่างสาขากบับุคลากร
ทางการแพทย์ในหลายสาขาวชิาชพี เพราะโดยล าพงัแพทยเ์องกไ็ม่สามารถดแูลรกัษาผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
โชคดทีี่เรามทีมีที่มปีระสทิธภิาพ ทัง้แพทย์เฉพาะทาง อาท ิแพทย์ผู้ช านาญการเฉพาะทางระบบประสาท ทางลิ้น
หวัใจ หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ทารกแรกเกดิ มะเรง็เฉพาะสว่น มพียาบาลวชิาชพีเฉพาะทางในหลายสาขา เช่น พยาบาล
เฉพาะทางผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกดิ ทางดา้นหวัใจและหลอดเลอืด ทางดา้นออร์โธปิดกิส ์ รวมถงึเภสชักรวชิาชพี
กว่า 100 คน ทีม่คีวามช านาญเฉพาะทาง เช่น เภสชักรดา้นมะเรง็ เภสชักรผูป่้วยวกิฤต เป็นต้น นอกจากนี้  ยงัมนีัก
กายภาพบ าบดั นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย ์และบุคลากรวชิาชพีอื่นๆ อกีกว่า 4,800 คน ทีท่ างานร่วมกนั 
ซึ่งพร้อมดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาให้แก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา
อนัรวดเรว็ 
 
นอกจากนี้ บ ารุงราษฎร์ได้น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มาช่วยเสรมิประสทิธภิาพการรกัษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สามารถดูแลรกัษาโรคเฉพาะทางและซบัซ้อนไดอ้ย่างครอบคลุมและมผีลลพัธ์ทีด่ทีีสุ่ด อาท ิศูนยหุ่์นยนต์ช่วยผ่าตดั 
(Robotic Surgery Center) เป็นการน าหุ่นยนต์เขา้มาช่วยแพทยใ์นการผ่าตดั โดยเฉพาะกบัอวยัวะส าคญัต่าง ๆ ทีม่ี
ความซบัซอ้นละเอยีดอ่อน ปกตนิัน้การผ่าตดัดว้ยเครื่องมอืธรรมดาอาจจะเขา้ไม่ถงึ การใชแ้ขนกลหุ่นยนตช์่วยผ่าตดั 
ช่วยให้ได้ผลลพัธ์การรกัษาที่ดีขึ้น หรือการน าเทคโนโลยีขัน้สูง AI IBM Watson for Oncology เพื่อวางแผนการ
รกัษาโรคมะเรง็แบบเฉพาะเจาะจงใหผู้ป่้วยแต่ละราย เพื่อรกัษาต้นเหตุของโรคอย่างแม่นย าและตรงจุด เป็นต้น ซึ่ง
จากองคป์ระกอบ 3 ประการ คอื การบรบิาลดว้ยความเอือ้อาทร ความร่วมมอืระหว่างกนั และการใชเ้ทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสม จงึท าใหบ้ ารุงราษฎร ์ไดร้บัความไวว้างใจจากผูป่้วยทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิเป็นจ านวนกว่า 1.1 ลา้น
รายในแต่ละปี และท าใหบ้ ารุงราษฎร ์เป็นจุดหมายปลายทางทางการแพทยข์องผูค้นทัว่โลก 

 
งานแถลงขา่วในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของบ ารุงราษฎรน์ี้ จงึเป็นอกีเวททีีเ่ปิดโอกาสใหต้วัแทนจากภาคธุรกจิบรกิาร 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแชร์มุมมองในเสวนา “กรณีศึกษำโควิด-19 กบัศกัยภำพธุรกิจภำค
บริกำรของประเทศไทยสู่อนำคตโลก” เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อนทีจ่ะร่วมฟ้ืนฟูและสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเพื่อผ่าน
พน้วกิฤตครัง้นี้ไปได ้ 



 

 
นำยคมกริช ด้วงเงิน ผู้อ ำนวยกำรกองสร้ำงสรรค์สินค้ำกำรท่องเท่ียว  กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้
ความเหน็ว่า ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่วเชงิการแพทยข์อง ททท. ช่วง New Normal นี้ จะมุ่งท าตลาดแบบเจาะจง
กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Health and Wellness ซึง่จะเน้นเชงิคุณภาพมากกว่าปรมิาณ และมุ่งไปสูก่ารท่องเทีย่ว 3 แบบ 
คอื การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ การท่องเทีย่วร่วมกบัการรกัษา หรอื Medical Tourism และการท่องเทีย่วเชงิเกษตร/
อาหาร โดยจะชูจุดขายเรื่องความปลอดภยั เรื่องเอกลกัษณ์ด้านวฒันธรรมและอาหาร เรื่องความสวยงามของ
ธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู และน ้าใจความเอือ้อาทรของคนไทยในการช่วยเหลอืเกือ้กูล ขณะเดยีวกนักจ็ะเพิม่มลูค่า
ดว้ยการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว รวมถงึการท าดจิทิลัแพลตฟอร์มใหเ้กดิในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วร่วมกบั
การดแูลสุขภาพใหแ้ขง็แกร่งยิง่ขึน้ มัน่ใจว่าจะช่วยใหก้ารท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศฟ้ืนตวัไดอ้ย่างยัง่ยนื    
 
“ททท. พยายามผลักดันนโยบายส่งเสริมประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand สร้างมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยว และเป็นการประชาสมัพนัธ์ ที่ผ่านมา เราด าเนินการส่งเสริม
การตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึผลกัดนัมาตรฐานความปลอดภยั ทัง้นี้ ในสว่นของ Medical Tourism 
โรงแรม และโรงพยาบาล ทีไ่ดร้บัรางวลั ขอใหร้กัษามาตรฐาน ขณะเดยีวกนั ดา้นสุขภาพของไทย เป็นอนัดบัต้นๆ 
ของโลก การเปิดใหค้นบางประเทศเขา้มารกัษาในไทย จะเป็นโอกาสด ีท าให ้Medical Tourism สามารถขบัเคลื่อน
ได ้Safety และ Security ตอ้งไปคู่กนั”  นำยคมกริช กล่ำว  
  
นำยธนำ เธียรอจัฉริยะ รองผู้จดักำรใหญ่อำวโุส ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กลุ่มงำนกำรตลำด และรกัษำกำร 
รองผู้จดักำรใหญ่อำวโุส ผู้บริหำรสูงสุด กลุ่มงำนส่ือสำรองคก์รและกิจกรรมเพื่อสงัคม ธนำคำรไทยพำณิชย ์
จ ำกดั (มหำชน) ใหมุ้มมองถงึทศิทางประเทศว่าจ าเป็นตอ้งรกัษาสมดุลระหว่างสุขภาพกบัเศรษฐกจิใหด้ ีไม่ควรแบ่ง
สองขา้ง แต่จะตอ้งประนีประนอมกนัไปจนกว่าจะมวีคัซนี ส าหรบัธุรกจิธนาคารแลว้มองว่าโควดิ-19 เป็นตวัเร่งดจิทิลั
แบงกิ้ง ส่งผลให้ธนาคารต้องปรบัแผนดจิทิลัแบงกิ้งทีเ่คยวางไว้ทีจ่ะท าในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ มาเป็นต้องท าใหไ้ด้
ภายใน 1-2 เดอืน เนื่องจากลูกคา้ไม่ต้องการไปสาขา และต้องยา้ยการท าธุรกรรมต่าง ๆ มาอยู่บนโทรศพัท์มอืถือ
ทัง้หมด รวมถงึปรบัวฒันธรรมองคก์รเพื่อรบัวถิใีหม่ โดยหวัใจส าคญัจะอยู่ทีก่ารท างานใหส้ าเรจ็ ซึง่เป็นหลกัการใหม่
ที่เรยีกว่า ‘SCB from Anywhere คอื ท างานที่ไหนก็ได้ แต่ต้องท างาน เพื่อรองรบัลูกค้าให้ได้’  ที่ส าคญัวฒันธรรม
องคก์รกต็อ้งเอือ้ต่อการทดลองสิง่ใหม่ใหไ้ดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ เพื่อใหธ้นาคารสามารถทดลองสิง่ต่าง ๆ ใหเ้รว็และไม่
กลวัทีจ่ะลม้เหลว แต่อย่างไรกต็อ้งรบีปรบัเปลีย่นใหด้ขีึน้อย่างรวดเรว็ ยกตวัอย่าง ในช่วงโควดิ SCB ไดพ้ฒันาดจิทิลั
แพลตฟอรม์ “Robinhood” (โรบนิฮูด้) ขึน้มาใหม ่ในเวลาเพยีง 3 เดอืน เป็นแพลตฟอรม์ฟู้ดเดลเิวอรี ่ทีไ่ม่เกบ็ค่าจพี ี
ไม่มชีารจ์เพิม่  เพื่อช่วยเหลอืและแกปั้ญหาผูป้ระกอบการรา้นอาหารรายย่อย ซึง่ค่าจพีนีับเป็น Pain Point หลกัของ
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารขนาดเลก็ในปัจจุบนั  
 
“ด้าน SCB เองระยะสัน้ เราพยายามช่วยลูกค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม ท าหน้าที่
ประคอง หวงัว่าเมื่อนักท่องเทีย่วกลบัมา โรงแรม รา้นคา้ จะยงัเปิดด าเนินการอยู่ เรามเีรื่องของ Wellness  ไม่ว่าจะ
เป็นการรกัษา สมาธ ิฯลฯ มทีรพัยากรธรรมชาต ิเราสามารถใชช้วีติไดป้กตมิากกว่าประเทศอื่นๆ ขณะเดยีวกนั ใน
ระยะยาว เงนิสีแ่สนลา้น ของทางภาครฐั ควรต้องใชถู้กต้อง น ามาสรา้งยุทธศาสตร์ชาติเรื่อง Wellness โอกาสของ
ไทยไม่นาน สุขภาพคอื ความมัน่คัง่ คู่กบัเงนิ ซึง่เราจะหยบิตรงนี้มาเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิไดอ้ย่างไร”   
 



 

ด้านของภาคธุรกิจค้าปลกี ดร.ปิยะพงษ์ ธญัญศรีสงัข ์รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่อำวุโส ฝ่ำยบริหำร บริษทั 
สรรพสินค้ำเซ็นทรลั จ ำกดั ในเครือกลุ่มเซ็นทรลัรีเทล กล่าวถงึทศิทางหลงัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท าให้
หา้งเซน็ทรลั ต้องปรบัแผนกลยุทธ์เพื่อรบัมอืกบัยุค new normal ทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ โดยใหค้วามส าคญัเรื่อง
ความสะอาดและสุขอนามยัของลูกคา้ พนักงาน รวมถงึพนักงานในรา้นคา้ เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการมาใชบ้รกิาร
หรอืปฏบิตัิงานที่ห้างเซ็นทรลั รวมทัง้น าเทคโนโลยกีารอบโอโซน และ UVC มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนธนบตัร มี
มาตรการ Social Distancing จ ากดัจ านวนคนเขา้หา้ง และจดัระยะห่าง รวมถงึมาตรการดา้น Tracking เพื่อตดิตาม
ขอ้มลูสุขภาพของพนักงาน และลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารในหา้งเซน็ทรลั ในดา้นเทคโนโลย ีไดม้กีารปรบัปรุงพฒันาระบบ
ต่างๆ เพื่อน ามาใหบ้รกิารลูกคา้ใหไ้ดร้บัประสบการณ์ทีด่ทีุกช่องทาง และรองรบัความรวดเรว็ของการซื้อขายสนิคา้
ผ่านแพลตฟอร์มออมนิแชนเนล ได้แก่ ช้อปผ่านเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชัว่โมง, บริการ ‘Central 
Chat & Shop’ ชอ้ปผ่านไลน์ @centralofficial, บรกิาร ‘Central Call & Shop’ เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัมบีรกิาร Drive 
Thru สามารถเลอืกรบัสนิคา้และช าระเงนิทีห่า้งไดโ้ดยไม่ตอ้งลงมาจากรถยนต ์ล่าสุดเมื่อเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา หา้ง
เซน็ทรลัฯ ไดจ้บัมอืกบัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เปิดบรกิาร ‘Central at Bumrungrad’ ใหลู้กคา้สามารถสัง่ซื้อสนิคา้
ผ่านบรกิาร ‘Chat & Shop’ และ ‘Call & Shop’ ตอบโจทยผ์ูม้าพกัโรงพยาบาลทีม่องหาของใชส้ว่นตวัหรอืของเยีย่ม
ผู้ป่วย พร้อมส่งฟรถีึงโรงพยาบาลทุกออเดอร์ไม่มขี ัน้ต ่า และจดัส่งภายในวนัเดยีวกนัเมื่อยนืยนัออเดอร์ก่อนเวลา 
18.00 น. เสมอืนยกหา้งเซน็ทรลัมาไวท้ีโ่รงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
 
“ในส่วนของเซ็นทรลัปรบั 2 ส่วน คอื เรามมีาตรการเขม้งวด ท าให้ห้างมคีวามปลอดภยั ไม่ว่าจะตรวจวดัอุณหภูม ิ
พนักงาน หากมกีารสมัผสัสนิค้า จะต้องน าไปท าความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อให้มัน่ใจ และ ปรบั business model ท า
อย่างไรให้ภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่าย ท าให้ประชาชนคนไทย ไม่กลวั ท าให้เศรษฐกจิเดนิได้ดว้ย เพราะใน
ส่วนของการท่องเที่ยวเราไม่มีความแน่ใจว่าจะเปิดได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่ ต้องใช้เวลา ดังนัน้ ถึงจุดที่ภาครฐั 
ผูป้ระกอบการ ต้องร่วมมอืกนั เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัทัว่โลก ในสถานการณ์ทีม่คีวามเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ด” ดร.
ปิยะพงษ ์กล่ำว   
 
ด้าน คุณนภสั เปำโรหิตย์ Chief Marketing Officer โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ ให้ความคิดเห็นว่า ปี 2563 
นับเป็นก้าวส าคญัของวงการแพทยแ์ละสาธารณสุขไทยทีจ่ะก้าวสู่การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ จากเหตุการณ์การแพร่
ระบาดโควดิ-19 ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึสปิรติของแพทยไ์ทย โรงพยาบาลภาครฐั และโรงพยาบาลเอกชน ต่างใหค้วาม
ร่วมมอือย่างสุดความสามารถในการดแูลรกัษาคนไทยเพื่อใหป้ลอดภยัจากการตดิเชือ้โควดิ-19 พรอ้มรกัษาพยาบาล
ผู้ป่วยให้กลบัมาเป็นปกติโดยเรว็ รวมถึงช่วยเหลอืสงัคมไทยให้ผ่านพ้นวกิฤตครัง้นี้ไปด้วยกนั ทว่าแล้วท่ามกลาง
วิกฤตยงัมีโอกาสที่ประเทศได้สร้างชื่อเสียงด้าน Medical Tourism เพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อีกทัง้
ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องคุณภาพของโรงพยาบาล ความช านาญการของแพทย์ไทย รวมถึงค่า
รกัษาพยาบาลทีป่ระหยดักว่าสหรฐัอเมรกิา ประมาณ 40-75% หรอืสงิคโปร์ ประมาณ 30% หากเทยีบกบัในระดบั
มาตรฐานสากล ซึง่โครงสรา้งค่ารกัษาพยาบาลถอืเป็นอกีปัจจยัส าคญัในการแขง่ขนัสู ่Medical Hub ในระดบัโลก  
 
ซึง่ปีนี้ ถอืเป็นอกีปีทีม่คีวามทา้ทายอย่างมาก เนื่องจากระยะแรกของวกิฤตโควดิ-19 ทุกภาคสว่นต่างใหค้วามส าคญั
และฝากความหวงัไว้กบับุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า จึงต้องก้าวให้เร็วกว่าปกติ 
ยอมรบัการเปลีย่นแปลง กลา้คดิและกลา้ท าในสิง่ใหม่ๆ และตดัสนิใจอย่างรวดเรว็ โดยองค์กรได้เตรยีมความพรอ้ม
ในเรื่อง บุคลากร องค์ความรู ้นวตักรรม และเทคโนโลย ีรวมถงึไดม้กีารพฒันายกระดบัการใหบ้รกิารต่างๆ เพื่อให้



 

สอดรบักบั new normal และพฤตกิรรมของผูม้าใชบ้รกิารทีเ่ปลีย่นไปอย่างครอบคลุมในทุกๆ มติิ เช่น การแยกพืน้ที่
บรกิารเพื่อลดความเสีย่งการตดิเชือ้, บรกิาร teleconsultation, บรกิาร Homecare Services หรอืชื่อว่า Bumrungrad 
@ Home Service Center เพื่อให้บรกิารดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยและครอบครวัถงึบา้น  และบรกิาร “60 
Second Service” เพื่อให้บริการขัน้พื้นฐาน เช่น ฉีดวัคซีน และรับยาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และ
ปลอดภยัสงูสุด เพื่อตอบโจทยพ์ฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป ขณะเดยีวกนักต็อ้งค านึงถงึความปลอดภยัสูงสุดของผูป่้วย ซึง่
ชาวบ ารุงราษฎร์สามารถแก้ปัญหาทนัต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่ขีดีเวลาจ ากดัได้เป็นอย่างด ีสอดคล้องกบัทศิทาง
ขององคก์ร เพื่อกา้วสูโ่ลกแห่งอนาคตในวถิ ีNew Normal 
 
ทัง้นี้ การพฒันาอุตสาหกรรมการรกัษาพยาบาลอย่างยัง่ยนืต้องเดนิไปพร้อมกนัทัง้องคาพยพ นอกจากบุคลากร
แพทย ์เทคโนโลยใีหม่ๆ เครื่องมอืทนัสมยั ตลอดจนคุณภาพการใหบ้รกิารแลว้นัน้ อกีหนึ่งปัจจยัส าคญัคอื การสรา้ง
ระบบเครือข่ายพนัธมิตร เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายฐานลูกค้ากว้างขึ้น ดึงจุ ดแข็งที่แต่ละองค์กรมี มาแบ่งปันองค์
ความรูใ้หก้นัและกนั ประสานความร่วมมอืสรา้งการเตบิโตไปพรอ้มกนั นี่คอืหวัใจส าคญัของการสรา้งความยัง่ยนืใน
ธุรกจิปัจจุบนั 
 
“เมื่อโควดิ-19 อนัดบัแรกเราตอ้งมาคดิว่า ท าอย่างไรใหโ้รงพยาบาลเป็นสถานทีป่ลอดภยั ทัง้ในแงข่องอาคารสถานที ่
ผู้ป่วยที่เข้ามา โชคดีที่บ ารุงราษฎร์ มีประสบการณ์จากโรคซาร์ส โรคเมอร์ส และโควิด-19 เราพยายามทบทวน 
ปรบัปรุงมาตรการต่างๆ ทัง้แยกตกึ ตรวจคดักรองและคดัแยกอย่างเขม้ขน้ ใหค้วามรูเ้รื่องสุขภาพโดยเฉพาะในช่วง
โควดิ -19 ท าอย่างไรถงึจะเกดิความปลอดภยัสงูสุดต่อผูป่้วย ญาต ิบุคลากรทางการแพทย ์และพนักงานทุกๆ คน”  
 
“ประเทศไทยผ่านหลายวกิฤต เราไม่เคยถูกปรบัเป็นผูแ้พใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่อง เอาตวัรอดจากวกิฤตต้มย ากุ้ง สึ
นามทิีภู่เกต็ น ้าท่วมใหญ่ และการระบาดของโควดิ-19 มผีูป่้วยทัง้หมดเพยีง 3,417 ราย รกัษาหาย 3,274 ราย และ 
เสยีชวีติ 58 ราย และไทยได้รบัการจดัอนัดบัด้านความมัน่คงของสาธารณสุขอนัดบั 6 ของโลก และอนัดบั 1 ใน
เอเชยี หากมองโควดิ-19 ว่าเป็นวกิฤตก็เป็นวกิฤต แต่หากมองว่าเป็นโอกาส ก็คอืโอกาส สิง่ที่ต้องท า คอื เปลี่ยน
บริการทางการแพทย์เน้นเรื่อง Value และการดูแลเชิงป้องกัน ซึ่งการมีพาร์เนอร์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อร่วมกัน
ยกระดบัสาธารณสุขไทย” คณุนภสั กล่ำว  

 
ปิดทา้ยดว้ย คณุลิเดีย ศรณัยร์ชัต์ ดีน ในฐานะตวัแทนผูใ้ชบ้รกิาร แชรป์ระสบการณ์ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีระบบทางการแพทย์ที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มีการท างานอย่างมืออาชีพ มี
มาตรการการคดักรองและคดัแยกทีร่ดักุม มแีพทย์ที่เก่งและมคีวามสามารถสูง มเีครื่องมอืเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มี
อุปกรณ์ป้องกนัโควดิ-19 ทีม่คีุณภาพอย่างครบครนั มกีารรกัษาพยาบาลอย่างมปีระสทิธภิาพ ใหก้ารดูแลรกัษาทัง้
สภาพร่างกายและสภาพจติใจ พรอ้มใหค้ าปรกึษาแนะน า ซึง่ผูป่้วยเองกส็ามารถเขา้ถงึบุคลากรทางการแพทยไ์ดง้่าย 
และยงัมคี่ารกัษาพยาบาลทีเ่ป็นธรรม ซึ่งจากประสบการณ์ทีป่่วยเป็นโควดิ-19 ท าใหต้นรูส้กึเขา้ใจแพทย ์พยาบาล 
และทุกสหวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งที่ต้องท างานท่ามกลางสภาวะกดดนัอย่างมาก แต่ทุกคนยอมสละเวลาออกมาจาก
ครอบครวั และอุทศิตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อประเทศชาต ิท าใหรู้ส้กึรกัและศรทัธาในอาชพี ‘นักรบชุดขาว’ 
ด้วยใจจริง และขอส่งก าลงัใจถึงทุกอาชีพในรัว้โรงพยาบาลทุกคน พร้อมกบัมัน่ใจว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน
ประเทศจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วเชงิการแพทย ์(Medical Tourism) ในระดบัโลกไดไ้ม่ยาก  
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