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- กำรจดักำรของรัฐบำลไทย 02 
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- ปัญหำกำรขำดแคลนของอุปกรณ์ทำง  
   กำรแพทยช่์วงกำรระบำดของ COVID-19 

- เอกชนมีส่วนในกำรตรวจหำ COVID-19 
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- กำรตรวจหำ COVID-19 ในประเทศไทย 

- กำรจดักำรของศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์แพร่       
   ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

- กำรดูแลรักษำผูป่้วย PUI และ COVID-19   

   Positive 

- ผลของกำรควบคุม COVID-19 ของประเทศไทย 
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จุดเร่ิมตน้ของกำรติดเช้ือไวรัส 

3 



กำรท่ีไวรัสสำมำรถระบำดไดท้ัว่โลกอยำ่งรวดเร็วนั้นเกิดจำกกำรเดินทำง เช่นกำรเดินทำง
ดว้ยเคร่ืองบินโดยสำรท่ีมีมำกถึง 44,000 พนัเท่ียวบิน คนเดินทำงในแต่ละวนั 1.7 ลำ้นคน                         

ซ่ึงในประเทศไทยคนเขำ้ออกวนัละ3แสนคน 

  
  
  
     

  
  
  
 
  
ปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีท ำใหร้ะบำดรวดเร็วคือกำรอยูก่นัหนำแน่ในหอ้งท่ีอบัอำกำศและมีควำมเยน็ 

ท ำใหไ้วรัสอยูไ่ดน้ำน 2-3 ชัว่โมง  

จุดเร่ิมต้นของการตดิเช้ือไวรัส 
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ท่ีมา: ศนูยข์อ้มลูโควิด-19 
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การจัดการของรัฐบาลไทย 
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https://tosh.or.th/covid-19/images/file/2020/T_1.PDF?_t=1590561657 
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2 Mar 
ประกำศโควดิ-19 เป็นโรคติดต่อฉุกเฉิน 
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กำรตรวจหำ Covid-19 ในประเทศไทย 
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ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 12 
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เอกชนมีส่วนในการตรวจหาCOVID-19 
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BCH ผนึก สปสช. ตรวจโควดิกลุ่มเส่ียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  หวงัคนไทยปลอดเช้ือ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

นพ. เฉลิม หำญพำณิชย ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) หรือ BCH เผยวำ่ บริษทัเลง็เห็นถึง
ควำมส ำคญักบัสุขภำพของประชำชน  จึงไดต้อบรับนโยบำยท่ีรัฐบำลร่วมกบัส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ หรือ สปสช. เปิดใหบ้ริกำร
ตรวจหำเช้ือไวรัสโคโรนาสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่ำใชจ่้ำย  ส ำหรับผูท่ี้เป็นสมำชิกของ สปสช.  ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีสิทธิ
ประกนัสังคม, บัตรทอง รวมถึงขำ้รำชกำร เพียงแสดงบตัรประชำชนท่ีจุดรับบริกำร โรงพยำบำลในเครือ ซ่ึงไดแ้ก่ โรงพยำบำลเวลิดเ์มดิคอล, 

โรงพยำบำลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล รัตนำธิเบศร์, โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ สำขำ ประชำช่ืน, บำงแค, รัตนำธิเบศร์, รำมค ำแหง, สระบุรี, 
ศรีบุรินทร์, แม่สำย, ฉะเชิงเทรำ และโรงพยำบำลกำรุญเวช ปทุมธำนี   
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ปัญหำกำรขำดแคลนของอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์               
ช่วงกำรระบำดของ COVID-19 
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กำรดูแลรักษำผูป่้วย PUI และ 
COVID-19 Positive 
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ที่มา: กรมควบคมุโรค 
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การจดัการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
Re-open Strategy  
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1.การเดนิทางทางอากาศ 

2.การเดนิทางข้ามพรมแดน 

3.การเดนิทางทางน า้ 
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1.การเดนิทางทางอากาศ 
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2.การเดนิทางข้ามพรมแดน 
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ผลตกกระทบของประเทศไทยในช่วง COVID-19 

ผลของกำรควบคุม COVID-19 ของประเทศไทย 

36 



https://www.hfocus.org 

ผลตกกระทบของประเทศไทยในช่วง COVID-19 
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ผลตกกระทบของประเทศไทยในช่วง COVID-19 
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ผลตกกระทบของประเทศไทยในช่วง COVID-19 
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ผลตกกระทบของประเทศไทยในช่วง COVID-19 
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ผลตกกระทบของประเทศไทยในช่วง COVID-19 
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โรงพยาบาลเอกชนกุมขมบั รายได้ร่วง-ยกเลกิโอท-ีหมอพาร์ตไทม์ 
พิษไวรัสโควิด-19 ลามไม่หยุด โรงพยาบาลเอกชนกุมขมับ เผยยอด “คนไข้นอก-คนไข้ใน-
ต่างประเทศ” ร่วงต่อเน่ือง ปิดคลินิก “ทันตกรรม-ความงาม-ผ่าตัด” ลดความเส่ียงการระบาด ท า
รายได้ร่วง คาดไตรมาส 2 สถานการณ์ยังหนัก เดินหน้าลดต้นทุน คุมเข้ม-ลดรายจ่าย ประกาศเลิก
จ้าง “แพทย์-พยาบาล” พาร์ตไทม์ ควบคู่ห่ันค่า “โอที” เกลีย้ง 

ซีโร่โอท-ีลดหมอพาร์ตไทม์ 
เพ่ือลดตน้ทุนอีกทำงหน่ึง เน่ืองจำกค่ำจำ้งแพทยแ์ละพยำบำลนั้นถือเป็นตน้ทุนใน
สดัส่วนท่ีค่อนขำ้งสูง หรือคิดเป็นประมำณ 40-60% ของตน้ทุนทั้งหมด ข้ึนอยูก่บั
วำ่มีกำรซ้ือตวัมำแพงมำกนอ้ยแค่ไหน ขณะเดียวกนัก็ใชแ้พทย-์พยำบำลฟลูไทมท่ี์มี
อยูอ่ยำ่งเตม็ท่ี 

“ท่ีอำจจะหนักหน่อยหลัก ๆ จะเป็นกลุ่มโรงพยำบำลท่ีเน้นจับกลุ่มลูกค้ำ
ต่ำงประเทศ เพรำะนอกจำกคนไขใ้นประเทศท่ียงัวิตกกงัวลและไม่อยำกเขำ้ไปใช้
บริกำรแลว้ คนไข้ใหม่จำกต่ำงประเทศก็ไม่มีเข้ำมำเพ่ิมเพรำะหลำยแห่งยงัปิด
ประเทศ ซ่ึงเบ้ืองต้นคำดว่ำอำจจะยำวไปจนถึงช่วงไตรมำสท่ี 3 ข้ึนอยู่กับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ในแต่ละประเทศดว้ย” 

ไตรมาส 1 รายได้ลดถ้วนหน้า 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1/2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ของธุรกิจโรงพยำบำลท่ีจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์พบวำ่ ส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนหรือมีรำยไดท่ี้ลดลง ซ่ึง
เป็นผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 ในช่วงคร่ึงหลงัของไตรมำส 1/2563 
ท่ีส่งผลใหจ้ ำนวนผูป่้วยในและผูป่้วยนอกมีตวัเลขท่ีลดลง รวมถึงกำรปิดประเทศ กำรห้ำม
เดินทำงระหว่ำงประเทศเพ่ือลดกำรแพร่ระบำด ท ำให้โรงพยำบำลหลำย ๆ แห่งมีจ ำนวน
คนไขช้ำวต่ำงประเทศลดลงเช่น บริษทั โรงพยำบำลสมิติเวช จ ำกดั (มหำชน) รำยไดล้ด 6% 
หรือ 2,949 ลำ้นบำท จำกช่วงเดียวกนัในปีท่ีผำ่นมำมีรำยได ้3,132 ลำ้นบำท บริษทั กรุงเทพ
ดุสิตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) หรือกลุ่มโรงพยำบำลกรุงเทพ มีรำยไดล้ดลง 4% หรือ 20,003 
ลำ้นบำท จำกช่วงเดียวกนัในปีท่ีผำ่นมำมีรำยได ้20,770 ลำ้นบำท 
เช่นเดียวกบับริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) รำยได้ลดลง 11.7% หรือ 
4,179 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่ำนมำมีรำยได้ 4,733 ล้ำนบำท ขณะที่บริษัท 
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) หรือกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ มีรายได้
เพิ่มขึน้ในอัตราที่ลดลง หรือเพิ่มขึน้ 4% เป็น 2,196 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่าน
มามรีายได้ 2,105 ล้านบาท 
 

www.prachachat.net 
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Drug Delivery Home Vaccination 

Drug Delivery 

Checkup @ Home 

Virtual Consultation 

Physiotherapy @ Home 

Blood Collection 

E-Payment 

Kasemrad Hospital 
E-Service 

WMC 
Healthy Home 
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1. Screening Service (Swab Test) 

• Drive through 
• Walk-in 
• Active case finding (Cluster) 

3. In-patient Ward & Treatment Service 

• Cohort Ward 
• Isolation Ward 
• Negative pressure room 

2. Laboratory Service (Real Time-PCR) 

• With our in-house Lab centers to serve hospitals under BCH 
and other alliance hospitals 

• Return result within 24 hours 

4. Collaboration with Hotels 

• State Quarantine 

• Alternative State Quarantine  
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Collaboration on State Quarantine 

State Quarantine Alternative State Quarantine 
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Thailand 

Malaysia 

China 

Singapore 

India 

Philippines 

Mexico 

Switzerland 

Indonesia 

Canada 

Good Public Health System 

Abundant Resources 

Appropriate  
Social Value and Living Cost Level 

Suitable  
Geography and Climate 

Laws and Regulations 

 Best Country to Start a Business by U.S. News & World Report 
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NEW NORMAL  
ของธุรกิจ HEALTHCARE 
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Next normal/New normal ของธุรกจิ Healthcare  
• ท่ีผำ่นมำ โรงพยำบำลไดใ้ช ้Telemedicine ผำ่น Application เป็นตวัเสริมสำหรับ

บริกำร Home Healthcare และ Drug Delivery สำหรับกำรตรวจวนิิจฉยัโรค
ซบัซอ้นต่ำ ซ่ึงเช่ือวำ่ในระยะสั้น-กลำง ยงัไม่สำมำรถมำแทนท่ี Traditional 
Healthcare ได ้ 

• ทั้งน้ีในระยะยำว telemedicine ผำ่น platform ซ่ึงมีหมอ join เขำ้ไปใน 
platform จะมีบทบำทสำคญัในกำรตอบ pain point ในเร่ืองของค่ำใชจ่้ำย กำรเดินทำง 
และควำมตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยของคนรุ่นใหม่มำกข้ึน โดยกำรเช่ือมต่อของระบบกำรตรวจ
วนิิจฉยัโรคทำงไกลท่ีทนัสมยัจะเป็นตวัเขำ้มำ disrupt บริกำรผูป่้วยนอกมำกข้ึน และผลกัดนั
ใหโ้รงพยำบำลปรับตวัเพื่อใหบ้ริกำรรักษำโรคเฉพำะทำงมำกข้ึน  
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