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Transformation ธรุกิจโรงพยาบาลในยุคโควิด-19 กบัก้าวต่อไปของบ ารุงราษฎร ์
 
โควิด-19 เป็นอีกจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้คนสนใจสุขภาพมากขึ้น ทัง้ในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การ
ส่งเสรมิสุขภาพ ตลอดจนการรกัษาโรคมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ซึ่งต้องอาศยัประสบการณ์และความช านาญการของ
แพทย์ ประกอบกบัการใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามาช่วยเสรมิประสทิธภิาพการรกัษา วิทยาการทางการแพทยท์ีม่ี
มาตรฐานทีสู่งขึน้ช่วยใหผู้ค้นมอีายุทีย่นืยาวไปพรอ้มๆ กบัการมคุีณภาพชวีติทีด่ ีซึ่งสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และการ
พฒันาศกัยภาพทางการแพทยข์องบ ารุงราษฎร์ 
 
รศ.นพ. ทวีสิน ตนัประยูร ประธานปฏิบติัการด้านการแพทย ์โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์เปิดเผยว่า “ถงึแมว้่า
ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจจะชะลอตวัลง แต่กย็งัมีความต้องการและความตื่นตวัในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึน้ 
โรงพยาบาลจึงต้องเตรยีมความพรอ้มและยกระดบัศกัยภาพในเชิงการแพทยอ์ยู่ตลอดเวลา ล่าสุดบ ารุงราษฎร์ได้
ถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นโรงพยาบาลทีด่ทีีสุ่ดอนัดบั 1 ของไทย (Best Hospitals 2021 – Thailand) ดว้ยคะแนน 92.05% 
และ Global Top 200 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกในปี 2564 (World's Best Hospitals 2021) จากโรงพยาบาล
จ านวน 2,000 แห่ง ใน 25 ประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร เยอรมนี ญี่ปุ่ น แคนาดา สวสิเซอร์แลนด์ 
นอร์เวย ์สงิคโปร์ และประเทศไทย ส ารวจโดย Newsweek ร่วมกบั Statista Inc บรษิทัวจิยัขอ้มูลระดบัโลกทีไ่ดร้บั
การยอมรบัในการเปิดเผยโรงพยาบาลทีด่ทีีสุ่ดในโลก โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนพจิารณาจาก 3 ส่วน คอื ค าแนะน า
จากผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์ใน 25 ประเทศ, ผลจากการส ารวจความพงึพอใจของผูป่้วย และ KPI ทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล เช่น ขอ้มูลคุณภาพการรกัษา และมาตรการดา้นสุขอนามยั เป็นต้น”  
 
ทีผ่่านมา บ ารุงราษฎร์ไดส้ัง่สมประสบการณ์และองค์ความรูด้า้นการแพทยจ์ากทัว่โลกเพื่อพฒันาศกัยภาพของทีม
แพทย์และสหสาขาวชิาชีพมาตลอด 40 ปี หรือเรยีกว่า Bumrungrad Rich Heritage จนเป็นทีย่อมรบัจากสถาบนั
การรบัรองคุณภาพมาตรฐานในระดบัสากลและไดร้บัความไวว้างใจจากผูป่้วยทัว่โลก ซึ่งองค์ความรูแ้ละการรบัรอง
ดา้นคุณภาพต่างๆ เหล่านี้ ไม่สามารถท ากนัไดใ้นเวลาอนัสัน้ แต่ต้องอาศยัระยะเวลาในการสัง่สมประสบการณ์การ
เรยีนรูแ้ละพฒันาเพื่อส่งมอบการรกัษาพยาบาลทีม่ีคุณภาพและความปลอดภยัสูงสุด โดยเฉพาะการรกัษาโรคยาก 
หรือโรคที่มีความซบัซ้อน ซึ่งนอกจากต้องอาศยัศกัยภาพของแพทย์ที่มีความช านาญและประสบการณ์แล้ว ยงั
จ าเป็นต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ท างานร่วมกนัอย่างสอดประสานและมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและได้
มาตรฐาน และค านึงถึง ‘Value-based treatment’ คือการรกัษาพยาบาลที่มีคุณค่า ภายใต้คุณภาพมาตรฐานแบ
รนด์ “บ ารุงราษฎร์” ซึ่งแพทยผ์ู้ช านาญการในสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งจะร่วมกนัพจิารณาถงึการรกัษาทีเ่หมาะสมกบั
ผูป่้วยแต่ละรายในราคาทีส่มเหตุสมผล คุม้ค่ากบัการรกัษา เช่น รกัษาหายและไม่ต้องกลบัมารกัษาซ ้า หรอืไม่ต้อง
นอนโรงพยาบาลนาน เพราะมเีทคโนโลยทีีท่ าใหแ้ผลเลก็ ลดอาการเจบ็ปวด ท าใหผู้ป่้วยฟ้ืนตวัและกลบับา้นไดเ้รว็  
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ทศิทางการด าเนินงานทางดา้นการแพทยข์องโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ในปี 2564 ยงัคงขบัเคลื่อนสู่เป้าหมายการให้
บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดบัโลกด้วยนวตักรรม (World-class holistic healthcare with innovation) โดยให้
ความส าคญัในจุดแขง็ 3 ประการหลกั หรอื 3C ประกอบดว้ย 1. Critical Care การรกัษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต มทีมี
แพทย์ผูช้ านาญการดา้นผูป่้วยวกิฤต และทีมสหวชิาชีพ ที่พร้อมปฏบิตังิานตลอด 24 ชัว่โมง เพราะทุกเสีย้ววนิาที
คือความอยู่รอดหรอืการสูญเสยี ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัแพทย์ผูช้ านาญการเฉพาะทางที่มปีระสบการณ์สูง เพื่อความ
แม่นย าและรวดเร็วในการวินิจฉัยและรกัษาให้ทนัต่อสถานการณ์ ควบคู่ไปกบัความช านาญในการใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพสูงในการรกัษา ในพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลรกัษาผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะ 2. 
Complicated disease การรกัษาผู้ป่วยท่ีมีอาการซับซ้อนหลายโรค หรือเป็นผู้ป่วยท่ีอ่อนแอ มีโอกาสทรดุ
หนักหรือเส่ียงต่อการเสียชีวิตสูง บ ารุงราษฎร์เคยรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็น 4-5 โรครวมกัน โดยมี Center of 
Excellence ที่ครอบคลุมการรกัษาในทุกโรค มีทีมสหวิชาชีพที่ท างานร่วมกนัได้เป็นอย่างดี ทุกคนมองเป้าหมาย
เดยีวกนัคอืความปลอดภยัสูงสุดของผูป่้วยเป็นส าคญั (patient safety) จงึท างานเป็นทมีเวริ์คไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และรกัษาเคสยากๆ ทีม่คีวามซบัซ้อนไดส้ าเรจ็ และ 3. Cutting-edge technology การรกัษาผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการรกัษาให้ดี
ยิ่งขึ้น อาทิ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci ช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัด , MAKO แขนกลหุ่นยนต์เปลี่ยนข้อเทียม , 
คอมพวิเตอร์น าวิถ ีฯลฯ เพื่อช่วยใหก้ระบวนการผ่าตดัทีม่ีความสลบัซบัซ้อนหรอือยู่ในต าแหน่งทีเ่ขา้ถึงยากท าได้
อย่างแม่นย า ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 
ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ รองประธานอาวุโสปฏิบติัการด้านการแพทย์ (Medical Quality & Affairs & 
Informatics & Human Resources) โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และผู้บญัชาการศูนย์โควิด-19 โรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ กล่าวเสริมถึงผลงานความส าเร็จจากการรกัษาเคสยากๆ จ านวนมาก ที่สะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพ
ของทีมแพทยภ์ายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัของโรงพยาบาลฯ อาทิ การท าคลอดแฝด 6 ได้ส าเรจ็
ดว้ยการท างานร่วมกนัของคณะแพทยแ์ละทมีบุคลากรทางการแพทยก์ว่า 20 ท่าน, การช่วยเหลอืผูป่้วยโรคหวัใจให้
กลบับา้นอย่างปลอดภยัถงึ 2,682 ราย ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ซึ่งกว่า 1,000 ราย มอีาการหลอดเลอืดหวัใจตบีเกนิ 2 
จุด, การใช้เทคโนโลย ีCardio Insight เพื่อช่วยวนิิจฉัยหาจุดการเต้นของหวัใจทีผ่ดิปกตไิดอ้ย่างแม่นย า และท าให้
หวัใจกลบัมาเต้นเป็นปกติได้ถึง 99% ของผู้เข้ารบัการรกัษา , การรกัษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ถึง 24,000 คน และได้
ผลลพัธ์เป็นทีน่่าพอใจ โดยใชเ้ทคโนโลย ีAI IBM Watson for Oncology เพื่อวางแผนการรกัษาอย่างเฉพาะเจาะจง
ใหผู้ป่้วยแต่ละราย และการผ่าตดัเดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ าเนิดใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส 815 ราย โดยไม่คดิค่าใชจ่้าย โดย
เดก็ทีอ่ายุน้อยทีสุ่ด มอีายุเพยีงแค่ 1 วนั เป็นต้น ความส าเรจ็เหล่านี้เกดิขึน้ไดต้้องอาศยัแพทยท์ี่มีความช านาญสูง
หลากหลายสาขาท างานร่วมกัน พร้อมทีมงานสหสาขาวิชาชพี การใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสมและจ าเป็นต้องมี
ระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 



 

ทัง้นี้ ก้าวต่อไปของบ ารุงราษฎร์ โรงพยาบาลฯ มีแผนในการพฒันาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
(Center of Excellence) อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการดูแลรกัษาโรคเฉพาะทางไดอ้ย่างครอบคลุมทุกมติ ิตัง้แต่การ
ป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยแพทย์ผู้ช านาญการเฉพาะทางซึ่งมี
ประสบการณ์สูง พรอ้มดว้ยเครื่องมอืและเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั ปัจจุบนัโรงพยาบาลฯ มกีารยกระดบั 
Center of Excellence ต่างๆ อาท ิศูนยผ์ูป่้วยวกิฤต (Intensive Care Unit), ศูนยม์ะเรง็ฮอไรซนั (Horizon Reginal 
Cancer Center), ศูนย์ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและอวัยวะ (Tissue & Organ Transplantation Center), ศูนย์ทางเดิน
ปัสสาวะ (Urology Center), ศูนย์ทางเดนิอาหาร-ตบั (Digestive Diseases GI Center), ศูนย์ศลัยกรรมล าไสใ้หญ่
และทวารหนัก (Colorectal Surgery Center), สถาบันกระดูกสันหลัง (Spine Institute), ศูนย์โรคระบบประสาท 
(Neurology Center), ศูนยห์วัใจ (Cardiology Center) โดยแผนการขยายศูนยฯ์ ส่วนหนึ่งจะด าเนินการผ่านโมเดล
ธุรกิจ Bumrungrad Health Network ร่วมกบัโรงพยาบาลพนัธมิตรกว่า 60 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อขยายการเขา้ถงึ
การรกัษาพยาบาลตามมาตรฐานบ ารุงราษฎร์ในกลุ่มลูกคา้ระดบักลาง ทีอ่าศยัอยู่ในเขตปรมิณฑลและตามภูมภิาค
ต่างๆ  
 
รศ.นพ. ทวีสิน ตนัประยูร กล่าวปิดทา้ยว่า “ในอนาคตอุตสาหกรรมทางการแพทยจ์ะเป็นหนึ่งใน megatrend ทีม่ี
แนวโน้มเตบิโต รวมถงึธุรกจิโรงพยาบาล จะถูกยกระดบัความส าคญัและเป็นที่จบัตามองมากยิง่ขึน้ โรงพยาบาลฯ 
ยดึมัน่ในเรื่องความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นสิง่ส าคญัสูงสุด และมคีวามเชื่อมัน่ว่า การพฒันาดา้นคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภยั จะเป็นกุญแจส าคญัที่จะเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร และน าไปสู่ความส าเร็จ
อย่างยัง่ยนื ในขณะเดียวกนัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัจะเป็นบทพสิูจน์ทีแ่สดงถึงศกัยภาพทางการแพทย์
ของประเทศไทยได้อย่างชดัเจน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมัน่และความไว้วางใจให้กับผู้มาใช้บริการ และจะเป็นแรง
ขบัเคลื่อนส าคญัของประเทศใหเ้กดิระบบนิเวศทีช่่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกจิไดเ้ช่นกนั”   
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