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บำรุงรำษฎร์ รีโนเวทห้องพักคุณแม่หลังคลอด รับเทรนด์กำรดูแลลูกน้ อยของคุณแม่ยุคใหม่
พร้อมรองรับด้วยแผนก NICU ช่วยเหลือทำรกแรกเกิ ดที่มีอำกำรวิกฤตทันท่วงที
ก้ าวไปอีกขัน้ กับ บารุ งราษฎร์ สู่ การปรับเปลี่ย นเชิงบวกในการรีโ นเวทห้อ งพักที่มุ่ง เน้นผู้ป่ วยเป็ นศู นย์ ก ลาง
สอดคล้อ งกับ วิส ัยทัศน์ แ ละทิศทางการแพทย์แห่ งอนาคต (Shifting the Future of Healthcare) ซึ่งการรีโนเวท
ห้องพักให้มีความทันสมัยขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ ขณะเดียวกันยังเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั
ผู้ป่ วย สมาชิกในครอบครัว ผู้ป่ วย รวมถึง บุ คลากรทางการแพทย์ที่ดู แ ลผู้ป่ วย และช่ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพใน
กระบวนการทางานให้สะดวกราบรื่นยิง่ ขึน้ นับเป็ นเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ในอนาคตด้วยเช่นกัน
ภญ. อำทิ รตั น์ จำรุกิจพิ พฒ
ั น์ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริ หำร โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ เปิ ดเผยว่า “ตลอดเวลาที่
ผ่านมา นอกจากบารุงราษฎร์จะให้ความสาคัญในการบริบาลผู้ป่วยในระดับมาตรฐานสากลแล้ว เรายังคานึงถึง
สภาพแวดล้อม รวมถึงอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างประสบการณ์เชิง
บวกให้แก่ผูร้ บั บริการ เพราะทุกรายละเอียดล้วนเป็ นประสบการณ์ของพวกเขา โดยสถานทีข่ องบารุงราษฎร์จะเน้น
ความเรียบหรู ดูโอ่โถง ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย ไม่เหมือนมาโรงพยาบาล และคานึงถึงคุณภาพมาตรฐานด้านความ
สะอาดและความปลอดภัย เรามีระบบป้ องกันการติดเชื้อ จากโรงพยาบาล มีการจัดผังภายในโรงพยาบาลที่เป็ น
สัดส่วนและอานวยความสะดวก รวมถึงให้บริการด้วยความเอื้ออาทรในมาตรฐานระดับ 5 ดาว สร้างความแตกต่าง
ให้กบั ผูร้ บั บริการทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งได้มอบความเชื่อมันและไว้
่
วางใจ ภายใต้แบรนด์ ‘บารุงราษฎร์’ ซึ่งสัง่
สมมายาวนานถึง 42 ปี ”
มร. คอนสแตนติ นอส ซำร์ริส ผู้อำนวยกำรสำยงำนบริ หำรทรัพย์สิน โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ กล่าวว่ า
ล่าสุดบารุงราษฎร์ได้มีการรีโนเวทห้องพักผู้ป่วยเพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ๆ ด้าน Healthcare โดยปรึกษาร่วมกับ
บริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตกแต่งภายในมาตัง้ แต่ปี 2561 และทาการศึกษาเก็บข้อมูลก่อนทีจ่ ะออกแบบและตกแต่ง
ใหม่ ซึ่งการปรับโฉมห้องครัง้ นี้ อยู่บริเวณชัน้ 6 ซึ่งเป็ นวอร์ดคุณแม่หลังคลอด โดยแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนห้องพัก แผนกดูแลทารกหลังคลอด (Nursery) และสวนหย่อมลอยฟ้ า มีห้องพักทัง้ หมด 4 ประเภท คือ ห้อง
VIP ที่มีห้องรับรองแยกเป็ นสัดส่วน, ห้อง Deluxe เป็ นห้องที่อยู่ตดิ กับสวนหย่อมให้ความรูส้ กึ ร่มรื่น , ห้อง Single
และยังมีหอ้ งแบบ 2 เตียงไว้บริการเพื่อเป็ นทางเลือกอีกด้วย
โดยบารุงราษฎร์ได้นาหลัก SFE คือ Safety, Function และ Emotion มาใช้ในการรีโนเวทห้องพัก และเน้นคอน
เซ็ปต์การออกแบบห้องให้มีความเชื่อมโยงระหว่างการบริบาลผู้ป่วย สุขภาพกับสิง่ แวดล้อม ความเป็ นธรรมชาติ
และการประหยัดพลังงาน (EcoHealth Concept) มีการคัดสรรวัสดุการตกแต่งที่อิงความเป็ นธรรมชาติ อาทิ ไม้
แสงไฟ กระจกบานใหญ่รบั แสงจากธรรมชาติ และการใช้โทนสีอบอุ่นในการออกแบบเพื่อสร้างความสมดุลในเรื่อง

การพักผ่อนอย่างสงบ ลดความเครียด และสร้าง positive energy ให้กบั ผูม้ าใช้บริการมากยิง่ ขึน้ พร้อมมีสงิ่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบโจทย์เรื่องการใช้งานของคุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
โดยมีรายละเอียดการรีโนเวทตามหลัก Safety, Function และ Emotion ได้แก่
1. Safety: เพิ่ มควำมปลอดภัย ของผู้มำรับบริ ก ำร ผู้ป่วย สมำชิ ก ในครอบครัว และผู้ปฏิ บตั ิ ง ำน โดย
คานึงถึงการลดความเสี่ย งที่จะก่อ ให้เกิดอันตรายภายในห้อ งพักได้ อาทิ การออกแบบลบมุมเหลี่ยมต่ า งๆ
ภายในห้อง รวมถึงอุปกรณ์ภายในห้อง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ขอบตู้ เน้นความโค้งมน มีการ Built-in เพิม่ พืน้ ที่
จัดเก็บสิง่ ของเพื่อความปลอดภัย สามารถเก็บประเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในตู้ได้ เพิม่ ราวจับในห้องน้าทีแ่ ข็งแรงได้
มาตรฐานและเลือ กใช้ว ัส ดุ พ้นื ผิว ที่ไม่ ล่ืน และสามารถเช็ด ท าความสะอาดได้ง่าย อีกทัง้ ในช่ว งโควิด -19
โรงพยาบาลได้เปลีย่ นระบบปรับอากาศจานวน 800 เครื่อง เป็ นระบบประหยัดพลังงานมากขึน้ ลดเสียงรบกวน
และมีการติดตัง้ รังสีอลั ตร้าไวโอเลต UVC ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีคุณภาพสูงทีผ่ ่านมารับรองมาตรฐานจากเยอรมัน
เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราต่างๆ รวมถึงไวรัสโควิด-19 ในระบบส่งลมเย็นก่อนทีจ่ ะปล่อยออกมาภายใน
อาคารของโรงพยาบาล จึงมันใจได้
่
ว่าอากาศภายในอาคารของบารุงราษฎร์ สะอาดและปลอดภัย อีกทัง้ ยังช่วย
ยืดระยะเวลาในการทาความสะอาดคอยล์เย็นและลดการใช้พลังงานของเครื่องส่งลมเย็น ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งใน
การอนุ ร ักษ์ แ ละประหยัดพลังงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Sustainability Development) ของ
องค์กร
2. Function: เพิ่ มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของแพทย์และผูป้ ฏิ บตั ิ งำน โดยให้ความสาคัญในการออกแบบ
แสงไฟเป็ นพิเศษด้วยระบบควบคุมแสงสว่างให้ทนั สมัยมากขึน้ ปรับได้ถงึ 6 โหมด สามารถปรับโทนแสงเป็ น
กลางวันและกลางคืนได้ตามต้องการ และยัง สามารถปรับ ระดับความสว่ างให้สอดคล้องกับสภาพของแสง
ภายนอกอาคาร เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน รวมถึงตาแหน่ งของไฟที่ถูกออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั งิ านของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม ทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน เช่น แสงไฟโหมด doctor scene
สาหรับเวลาที่แพทย์เข้ามาตรวจผูป้ ่ วย ซี่งต้องมีความสว่างมากเป็ นพิเศษ หรือโหมด night scene ช่วงเวลา
นอนทีต่ ้องการแสงสว่างน้อยมากๆ หรือเมื่อเข้าห้องน้ากลางดึก หรือกรณีทพี่ ยาบาลเข้ามาดูแลในตอนกลางคืน
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนผูป้ ่ วย นอกจากนี้ ยังคานึงถึงตาแหน่ งการวางเฟอร์นิเจอร์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าออก และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อให้กระบวนการทางานเป็ นไป
อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. Emotion: สร้ำงสภำพแวดล้อมให้ ผ้มู ำรับบริ กำรได้ฟื้นฟูสภำพจิ ตใจและพักผ่อนอย่ำงเต็มที่ จากผล
ศึกษาวิจยั การออกแบบ mood & tone ให้เป็ นธรรมชาติจะทาให้รสู้ กึ สบายและผ่อนคลายมากทีส่ ุด จึงได้ปรับ
เลือ กวัส ดุจากธรรมชาติ รวมถึงโทนสีและการใช้แสงไฟภายในห้องให้รู้สกึ อบอุ่น อีกทัง้ ออกแบบหน้าต่าง
เพื่อให้รบั แสงธรรมชาติและเห็นวิวภายนอก ทัง้ วิวสวนหย่อมลอยฟ้ า เพื่อให้ผู้ป่วยได้เห็นพื้นทีส่ เี ขียว ทาให้
รู้สกึ ถึงการพักผ่อนได้มากขึ้น และวิวของตัวเมือง เสมือนพักผ่อนอยู่ทบี่ ้านหรือมาพักผ่อนในโรงแรม 5 ดาว

โดยเน้นความเป็ นธรรมชาติ สะอาด และปลอดภัย รวมถึงเพิม่ สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ โซนเตรียม
อาหาร ตู้เย็น ไมโครเวฟ ปรับขนาดของโซฟาให้ใหญ่ขน้ึ เพื่อความสบายขณะพักผ่อน ปรับขนาดจอทีวีเพื่อให้
เหมาะสมกับระยะชมจากเตียงผูป้ ่ วยและเพิม่ ช่องให้มีความหลากหลายในรูปแบบ Infotainment ด้วย Internet
และ wi-fi ความเร็วสูง เพื่ออรรถรสในการรับชม
อย่ างไรก็ดี ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิ น ‘ความปลอดภัย’ คือ หัว ใจส าคัญ โดยโรงพยาบาลบารุงราษฎร์มี
‘แผนกบำบัดพิ เศษทำรกแรกเกิ ด’ หรือ NICU: Neonatal Intensive Care Unit เป็ นศูนย์บริการตรวจวินิจฉัย
และรักษาความผิดปกติของทัง้ มารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งมีความพร้อมสูงทัง้ ทางด้านแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีอุปกรณ์ และเครื่อ งมือทางการแพทย์ขนั ้ สูง สาหรับการดูแลทารกที่มีอาการวิกฤต
โดยเฉพาะ และสามารทาการผ่าตัดทีซ่ บั ซ้อนตามมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลได้จดั สรรพื้นที่ให้แผนกบาบัด
พิเศษทารกแรกเกิด (NICU) ห้องคลอด และห้องผ่าตัดสาหรับทารกโดยเฉพาะ อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน ลดความเสีย่ งในการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็ นการเพิม่ โอกาสการรอดชีวิตของทารกมาก
ขึน้ อีกด้วย
ที่ผ่านมา NICU มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการช่วยเหลือทารกที่มีอาการวิกฤตโดยเฉพาะ อาทิ ทารกที่ คลอด
ก่อนกาหนดโดยมีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ หรือน้ าหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม, ทารกแฝดสองขึน้ ไป หรือ
ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติทุกระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบประสาท เป็ นต้น
ด้วยเทรนด์ความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการทีเ่ ปลี่ยนไป บารุง
ราษฎร์มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่การแพทย์แห่งอนาคต โดยคานึงถึงผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง พร้อมเปิ ดใจรับฟั งมุมมองความต้องการของผูป้ ่ วย สมาชิกในครอบครัว แพทย์ และผู้ปฎิบตั ิงานอื่นๆ
เพื่อก้าวสู่ Smart Healthcare 5.0 ในการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ
####

