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บ ำรุงรำษฎร์ รีโนเวทห้องพกัคณุแม่หลงัคลอด รบัเทรนด์กำรดแูลลูกน้อยของคณุแม่ยุคใหม่ 
พร้อมรองรบัด้วยแผนก NICU ช่วยเหลือทำรกแรกเกิดท่ีมีอำกำรวิกฤตทนัท่วงที 
 
ก้าวไปอีกขัน้กับบ ารุงราษฎร์สู่การปรับเปลี่ยนเชิงบวกในการรีโนเวทห้องพักที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการแพทย์แห่งอนาคต (Shifting the Future of Healthcare) ซึ่งการรีโนเวท
ห้องพกัให้มีความทนัสมยัขึ้น สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้มารบับริการ ขณะเดียวกนัยงัเพิม่ความปลอดภยัใหก้บั
ผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างานใหส้ะดวกราบรื่นยิง่ขึน้ นับเป็นเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ในอนาคตดว้ยเช่นกนั 
 
ภญ. อำทิรตัน์ จำรุกิจพิพฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ เปิดเผยว่า “ตลอดเวลาที่
ผ่านมา นอกจากบ ารุงราษฎร์จะให้ความส าคญัในการบริบาลผู้ป่วยในระดบัมาตรฐานสากลแล้ว เรายงัค านึงถึง
สภาพแวดล้อม รวมถึงอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัในการสรา้งประสบการณ์เชงิ
บวกใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร เพราะทุกรายละเอยีดลว้นเป็นประสบการณ์ของพวกเขา โดยสถานทีข่องบ ารุงราษฎร์จะเน้น
ความเรยีบหรู ดูโอ่โถง ใหค้วามรูส้กึผ่อนคลาย ไม่เหมอืนมาโรงพยาบาล และค านึงถงึคุณภาพมาตรฐานดา้นความ
สะอาดและความปลอดภยั เรามีระบบป้องกนัการติดเชื้อจากโรงพยาบาล มีการจดัผงัภายในโรงพยาบาลที่เป็น
สดัส่วนและอ านวยความสะดวก รวมถงึใหบ้รกิารดว้ยความเอื้ออาทรในมาตรฐานระดบั 5 ดาว สรา้งความแตกต่าง
ใหก้บัผูร้บับรกิารทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิซึ่งไดม้อบความเชื่อมัน่และไว้วางใจ ภายใต้แบรนด์ ‘บ ารุงราษฎร์’ ซึ่งสัง่
สมมายาวนานถงึ 42 ปี”    
 
มร. คอนสแตนตินอส ซำร์ริส ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบริหำรทรพัย์สิน โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ กล่าวว่า 
ล่าสุดบ ารุงราษฎร์ได้มีการรีโนเวทห้องพกัผู้ป่วยเพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ๆ ด้าน Healthcare โดยปรึกษาร่วมกบั
บรษิทัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตกแต่งภายในมาตัง้แต่ปี 2561 และท าการศกึษาเกบ็ขอ้มูลก่อนทีจ่ะออกแบบและตกแตง่
ใหม่ ซึ่งการปรบัโฉมหอ้งครัง้นี้ อยู่บริเวณชัน้ 6 ซึ่งเป็นวอร์ดคุณแม่หลงัคลอด โดยแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ส่วน คอื 
ส่วนห้องพกั แผนกดูแลทารกหลงัคลอด (Nursery) และสวนหย่อมลอยฟ้า มีห้องพกัทัง้หมด 4 ประเภท คือ ห้อง 
VIP ที่มีห้องรบัรองแยกเป็นสดัส่วน, ห้อง Deluxe เป็นห้องที่อยู่ตดิกบัสวนหย่อมให้ความรูส้กึร่มรื่น, ห้อง Single 
และยงัมหีอ้งแบบ 2 เตยีงไวบ้รกิารเพื่อเป็นทางเลอืกอกีดว้ย  
 
โดยบ ารุงราษฎร์ได้น าหลกั SFE คือ Safety, Function และ Emotion มาใช้ในการรีโนเวทห้องพกั และเน้นคอน
เซ็ปต์การออกแบบหอ้งใหม้ีความเชื่อมโยงระหว่างการบรบิาลผู้ป่วย สุขภาพกบัสิง่แวดล้อม ความเป็นธรรมชาติ
และการประหยดัพลงังาน (EcoHealth Concept) มีการคดัสรรวสัดุการตกแต่งที่อิงความเป็นธรรมชาติ อาทิ ไม้ 
แสงไฟ กระจกบานใหญ่รบัแสงจากธรรมชาต ิและการใชโ้ทนสอีบอุ่นในการออกแบบเพื่อสรา้งความสมดุลในเรื่อง



 

การพกัผ่อนอย่างสงบ ลดความเครยีด และสรา้ง positive energy ใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ พรอ้มมสีิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบโจทยเ์รื่องการใชง้านของคุณแม่ยุคใหม่ไดอ้ย่างลงตวั  
 
โดยมรีายละเอยีดการรโีนเวทตามหลกั Safety, Function และ Emotion ไดแ้ก่  
 
1. Safety: เพ่ิมควำมปลอดภัยของผู้มำรบับริกำร ผู้ป่วย สมำชิกในครอบครวั และผู้ปฏิบติังำน โดย

ค านึงถึงการลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอนัตรายภายในห้องพักได้ อาทิ การออกแบบลบมุมเหลี่ยมต่างๆ 
ภายในหอ้ง รวมถงึอุปกรณ์ภายในหอ้ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ขอบตู้ เน้นความโคง้มน มกีาร Built-in เพิม่พืน้ที่
จดัเกบ็สิง่ของเพื่อความปลอดภยั สามารถเกบ็ประเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในตู้ได ้เพิม่ราวจบัในหอ้งน ้าทีแ่ขง็แรงได้
มาตรฐานและเลือกใช้วัสดุพื้นผิวที่ไม่ลื่นและสามารถเช็ดท าความสะอาดได้ง่าย อีกทัง้ในช่วงโควิด-19 
โรงพยาบาลไดเ้ปลีย่นระบบปรบัอากาศจ านวน 800 เครื่อง เป็นระบบประหยดัพลงังานมากขึน้ ลดเสยีงรบกวน 
และมกีารตดิตัง้รงัสอีลัตรา้ไวโอเลต UVC ซึ่งเป็นเทคโนโลยคุีณภาพสูงทีผ่่านมารบัรองมาตรฐานจากเยอรมนั 
เพื่อฆ่าเชื้อไวรสั แบคทเีรยี เชื้อราต่างๆ รวมถงึไวรสัโควดิ-19 ในระบบส่งลมเยน็ก่อนทีจ่ะปล่อยออกมาภายใน
อาคารของโรงพยาบาล จงึมัน่ใจไดว้่าอากาศภายในอาคารของบ ารุงราษฎร์ สะอาดและปลอดภยั อกีทัง้ยงัช่วย
ยืดระยะเวลาในการท าความสะอาดคอยล์เยน็และลดการใช้พลงังานของเครื่องส่งลมเยน็ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Development) ของ
องค์กร  
 

2. Function: เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของแพทยแ์ละผูป้ฏิบติังำน โดยใหค้วามส าคญัในการออกแบบ
แสงไฟเป็นพเิศษดว้ยระบบควบคุมแสงสว่างใหท้นัสมยัมากขึน้ ปรบัไดถ้งึ 6 โหมด สามารถปรบัโทนแสงเป็น
กลางวันและกลางคืนได้ตามต้องการ และยังสามารถปรบัระดบัความสว่างให้สอดคล้องกบัสภาพของแสง
ภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน รวมถึงต าแหน่งของไฟที่ถูกออกแบบไว้ให้สอดคล้องกบัการ
ปฏบิตังิานของผูดู้แลผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนื เช่น แสงไฟโหมด doctor scene 
ส าหรบัเวลาที่แพทยเ์ขา้มาตรวจผูป่้วย ซี่งต้องมีความสว่างมากเป็นพเิศษ หรือโหมด night scene ช่วงเวลา
นอนทีต่้องการแสงสว่างน้อยมากๆ หรอืเมื่อเขา้หอ้งน ้ากลางดกึ หรอืกรณีทีพ่ยาบาลเขา้มาดูแลในตอนกลางคนื
เพื่อไม่เป็นการรบกวนผูป่้วย นอกจากนี้ ยงัค านึงถึงต าแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อความสะดวกรวดเรว็ใน
การน าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าออก และการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วย เพื่อให้กระบวนการท างานเป็นไป
อย่างราบรื่นและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด  

 
3. Emotion: สร้ำงสภำพแวดล้อมให้ผู้มำรบับริกำรได้ฟ้ืนฟูสภำพจิตใจและพกัผ่อนอย่ำงเต็มท่ี จากผล

ศึกษาวิจยัการออกแบบ mood & tone ให้เป็นธรรมชาตจิะท าใหรู้ส้กึสบายและผ่อนคลายมากทีสุ่ด จึงไดป้รบั
เลือกวัสดุจากธรรมชาติ รวมถึงโทนสแีละการใช้แสงไฟภายในห้องให้รู้สกึอบอุ่น อีกทัง้ออกแบบหน้าต่าง
เพื่อให้รบัแสงธรรมชาติและเหน็วิวภายนอก ทัง้วิวสวนหย่อมลอยฟ้า เพื่อให้ผู้ป่วยไดเ้หน็พื้นทีส่เีขยีว ท าให้
รู้สกึถึงการพกัผ่อนได้มากขึ้น และวิวของตวัเมือง เสมือนพกัผ่อนอยู่ทีบ่้านหรือมาพกัผ่อนในโรงแรม 5 ดาว 



 

โดยเน้นความเป็นธรรมชาต ิสะอาด และปลอดภยั รวมถึงเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ โซนเตรยีม
อาหาร ตู้เยน็ ไมโครเวฟ ปรบัขนาดของโซฟาใหใ้หญ่ขึน้เพื่อความสบายขณะพกัผ่อน ปรบัขนาดจอทวีีเพื่อให้
เหมาะสมกบัระยะชมจากเตยีงผูป่้วยและเพิม่ช่องใหม้ีความหลากหลายในรูปแบบ Infotainment ดว้ย Internet 
และ wi-fi ความเรว็สูง เพื่ออรรถรสในการรบัชม      

 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ‘ความปลอดภยั’ คือ หัวใจส าคัญ โดยโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มี 
‘แผนกบ ำบดัพิเศษทำรกแรกเกิด’ หรือ NICU: Neonatal Intensive Care Unit เป็นศูนย์บริการตรวจวินิจฉัย
และรกัษาความผดิปกตขิองทัง้มารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งมคีวามพรอ้มสูงทัง้ทางดา้นแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ขัน้สูงส าหรบัการดูแลทารกที่มีอาการวิกฤต
โดยเฉพาะ และสามารท าการผ่าตดัทีซ่บัซ้อนตามมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลไดจ้ดัสรรพื้นที่ใหแ้ผนกบ าบดั
พเิศษทารกแรกเกิด (NICU) ห้องคลอด และห้องผ่าตดัส าหรบัทารกโดยเฉพาะ อยู่ในบริเวณเดียวกนั เพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน ลดความเสีย่งในการเคลื่อนยา้ย ซึ่งเป็นการเพิม่โอกาสการรอดชวีิตของทารกมาก
ขึน้อกีดว้ย 
 
ที่ผ่านมา NICU มีบทบาทส าคญัอย่างมากในการช่วยเหลือทารกที่มีอาการวิกฤตโดยเฉพาะ อาทิ ทารกที่คลอด
ก่อนก าหนดโดยมีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สปัดาห์ หรือน ้าหนักตวัน้อยกว่า 1,500 กรมั, ทารกแฝดสองขึน้ไป หรอื
ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติทุกระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบ
ทางเดนิอาหาร ระบบประสาท เป็นต้น 
 
ด้วยเทรนด์ความก้าวหน้าทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยใีหม่ๆ รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้บรกิารทีเ่ปลี่ยนไป บ ารุง
ราษฎร์มีความเขา้ใจและมีความพร้อมในการปรบัเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่การแพทยแ์ห่งอนาคต โดยค านึงถึงผูป่้วยเป็น
ศูนย์กลาง พร้อมเปิดใจรบัฟังมุมมองความต้องการของผูป่้วย สมาชิกในครอบครวั แพทย์ และผู้ปฎิบตัิงานอื่นๆ 
เพื่อก้าวสู่ Smart Healthcare 5.0 ในการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมติ ิ 
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https://www.bumrungrad.com/th/pulmonary-lung-center-bangkok-thailand
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https://www.bumrungrad.com/th/digestive-diseases-gi-center-treatment-bangkok-thailand
https://www.bumrungrad.com/th/digestive-diseases-gi-center-treatment-bangkok-thailand
https://www.bumrungrad.com/th/neurology-stroke-dementia-neurosurgery-treatment-center-bangkok-thailand

