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หอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปูและอุปกรณท์างการแพทย ์รพ.ธรรมศาสตรฯ์ มูลค่า 30 ล้านบาท 

กุญแจส าคัญลดความเส่ียง-เร่งการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงวิกฤต 
รองรับการช่วยเหลือคนไทยในระยะยาว 

 
มองย้อนไปถึงวิกฤตการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยในระยะการแพร่ระบาดที่ เริ่มทวีความรุนแรงจน                      
น่าเป็นห่วงเม่ือช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา ถือว่าเป็นบททดสอบชุดใหญ่ของการรบัมือของคนไทย
ทกุคน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ตอ้งปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพ่ือใหป้ลอดภยัและไม่ก่อใหเ้กิดการแพร่
ระบาดของเชือ้ หรือบุคลากรทางการแพทยท์ี่ตอ้งรกัษาผูป่้วยใหห้ายเป็นปกติ ท่ามกลางความเสี่ยงจากการ
ติดเชือ้ระหว่างปฏิบตัิหนา้ที่ 
 
ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 ผ่าน “หอ้งความดันลบ” 
ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากการที่บุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทพัหนา้ของการต่อสูก้ับไวรัส             
โควิด-19 ไดร้บัก าลงัแรงใจอย่างท่วมทน้จากสงัคมในฐานะฮีโร่ของคนไทย อีกหนึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนให้
พวกเขาเหล่านัน้สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างบรรลผุลส าเร็จคือความพรอ้มในเรื่องของอปุกรณท์างการแพทย์
ที่ มีคุณภาพและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของห้องความดันลบ (Negative Pressure) ด้วย
คุณสมบัติที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ทางอากาศภายในหอ้งออกไปสู่นอกหอ้งได้  เน่ืองจาก
อากาศภายในหอ้งที่ใชส้  าหรบัรกัษาผูต้ิดเชือ้อาจปนเป้ือนเชือ้โรคหรือละอองฝอยที่เกิดจากการจามหรือไอ
ของผูป่้วย หอ้งความดันลบจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการช่วยหยุดการแพร่กระจายเชือ้ไวรสัโควิด -19 
รวมทัง้ยงัช่วยท าใหบ้คุลากรทางการแพทยท์ี่ตอ้งดแูลผูป่้วยติดเชือ้เกิดความอุ่นใจในระหว่างปฏิบตัิหนา้ที่  
 
ความมุ่งม่ันเพือ่คนไทยของ “บ้านปูฯ” 
ในประเทศไทย โรงพยาบาลที่เป็นศูนยก์ลางในการดูแลผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 นั้นมีจ านวนไม่มากนกั 
เน่ืองจากความพรอ้มของบุคลาการทางการแพทยแ์ละเครื่องมือที่ใชใ้นการดูแลรกัษาผูป่้วย โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลศนูยก์ลางที่ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 
แหลง่ส าคญัของประเทศไทย รวมทัง้ยงัเป็นโรงพยาบาลที่รองรบัการโอนยา้ยผูป่้วยที่ตรวจพบการติดเชือ้จาก
โรงพยาบาลอ่ืนๆ มาดแูลรกัษาอีกดว้ย บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) จงึเหน็ถึงความส าคญัเร่งด่วนในการส่ง
ต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ด้วยการสรา้งหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจแบบ
ความดันลบ (Negative Pressure) และจัดหาเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ  
ที่จ  าเป็นต่อการจัดการโรคอุบัติใหม่นี ้ เพ่ือรองรับการดแูลผูต้ิดเชือ้โควิด-19  เสรมิก าลงัใจใหก้บับุคลากร
ทางการแพทย ์ผู ้ปฏิบ ัติหน ้าที่ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยครั ้งนี ไ้ปด ้วยกัน  โดยคุณชนินท ์ว่องกุศลกิจ 
ประธานกรรมการ และคุณสมฤด ีชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
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ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกันในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนี ้และไดเ้ปิดหอผูป่้วยวิกฤตระบบการหายใจบา้นปทูี่สรา้ง
เสรจ็พรอ้มใชง้านแลว้ 
 
คุณชนินท ์ว่องกุศลกิจ เปิดเผยว่า บา้นปูฯ ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืนและการเป็นองคก์ร
พลเมืองที่ดีเสมอมา ในยามที่ประเทศไทยอันเป็นบา้นเกิดของเราตอ้งเผชิญวิกฤตเช่นนี ้เราก็มุ่งหาหนทาง    
ที่จะช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาต่างๆ โดยเร็ว จากการติดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั     
โควิด-19 อย่างใกลช้ิดและต่อเน่ือง บา้นปูฯ จึงไดร้่วมมือกับกลุ่มมิตรผล จัดตั้งกองทุน “มิตรผล-บ้านปู  

รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มูลค่ารวม 500 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทนุกันบริษัทละ 250  ลา้นบาท 
เพ่ือช่วยเหลือองคก์รดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุเป็นล าดับแรก เพราะเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญและ
ความจ าเป็นเรง่ด่วนอย่างมากในการดแูลรกัษาผูป่้วยและควบคมุสถานการณข์องวิกฤตโควิด-19 
 
รพ.ธรรมศาสตรฯ์ ย า้ความส าคัญของหอ้งความดันลบ 
ศาสตราจารย ์ดร. สรุพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ     
ไดใ้หข้อ้มลูว่า หอ้งความดนัลบนัน้มีคณุสมบตัิในการปรบัความดนัอากาศภายในหอ้งใหเ้ป็น Negative หรือ
มีแรงดันต ่ากว่าภายนอกหอ้งจึงท  าใหอ้ากาศภายในหอ้งที่อาจจะมีเชือ้โรคปนเป้ือนไม่สามารถแพร่ออกสู่
ภายนอกหอ้งได ้โดยเดิมโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์ มีหอ้งความดนัลบจ านวน 4 หอ้งซึ่งไวใ้ชร้กัษาผูป่้วยติด
เชือ้ต่างๆ เช่น วณัโรค จนกระทั่งมีโรคอบุตัิใหม่นีข้ึน้มา นบัตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจบุนั ทางโรงพยาบาล
ไดร้บัผูท้ี่เขา้ข่ายสงสยัติดเชือ้มาตรวจคัดกรองทั้งสิน้ 1,018 ราย และมีจ านวนผูป่้วยที่ติดเชือ้โควิด-19 ใน
ความดแูลมากถึง 31 ราย การที่บา้นปฯู ใหก้ารสนบัสนนุสรา้งหอผูป่้วยความดนัลบเพิ่มเติมจงึมีคณุประโยชน์
อย่างยิ่งในสถานการณเ์ช่นนี ้ทัง้เป็นการแยกผูป่้วยโควิด-19 อย่างเป็นสดัสว่นและยงัช่วยใหท้างโรงพยาบาล
สามารถน าหอ้งปกติไปช่วยดแูลผูป่้วยโรคอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ส่วนเครื่องช่วยหายใจก็มีความ
จ าเป็นส าหรบัการดูแลผูป่้วยโควิด-19 ที่มีภาวะลม้เหลวจากการหายใจที่เกิดจากปอดอักเสบ ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือที่มีความส าคญัเช่นกนั 
 
ไม่ใช่เพยีงหอ้งรักษาโควดิ-19 แต่พร้อมเปิดใหนั้กศึกษาเข้ามาเรียนรู้ต่อยอด 
นอกจากการแกว้ิกฤตโควิด-19  รองศาสตราจารยเ์กศินี วิฑรูชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรย์งัได้
มองถึงโอกาสการต่อยอดประโยชนจ์ากหอ้งความดนัลบที่ไดม้าจากบา้นปฯู ในดา้นการศึกษาของนกัศึกษา
แพทย ์เพราะ “หอ้งความดนัลบ” นบัว่าเป็นการลงทนุที่มีมลูค่าสงูมาก ที่ผ่านมาจ าเป็นตอ้งใชส้  าหรับรบัรอง
ผูป่้วยโรค ติดเชือ้มาโดยตลอด โดยเฉพาะโรควณัโรค ดงันัน้เมื่อจบวิกฤตโควิด-19 แลว้ จ านวนหอ้งที่
เพิ่มขึน้จากการบริจาคของบา้นปูฯ นี ้จะช่วยเปิดโอกาสใหท้างมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรส์ามารถประสาน
ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาล เพ่ือใหน้กัศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ ไดม้าเรียนรูท้  าความเขา้ใจเครื่องมือที่ 
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ครบครนัและไดม้าตรฐาน โดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จะเป็นก าลังส  าคัญในการช่วยดูแลผูป่้วยและ
พัฒนาวงการแพทยใ์นอนาคต นอกจากนีย้ังเป็นการยกระดับศักยภาพของหอ้งปฏิบัติการรกัษาผูป่้วยใน
ความดแูลของโรงพยาบาลธรรมศาสตรอี์กดว้ย เพราะจากแนวโนม้ของมลพิษและความผนัผวนของธรรมชาติ
ในปัจจบุนัก็เป็นไปไดว้่าจะมีผูป่้วยที่เก่ียวกบัโรคปอด หวัใจ และระบบทางเดินหายใจหรือการแพรร่ะบาดจาก
โรคติดเชือ้อ่ืนๆ ที่อาจอบุตัิขึน้ไดใ้หม ่
 
ส าหรับการช่วยเหลือเพ่ือฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี ้บริษัท บา้นปู จ  ากัด )มหาชน (  ไดม้อบเงินสนับสนนุ
จ านวน 30,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นอปุกรณแ์ละ
เครื่องมือทางการแพทยโ์ดยเฉพาะ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1. หอ้งผูป่้วยความดันลบ (Negative Pressure) แบบแยกหอ้ง เพ่ือใชส้  าหรับรักษาและป้องกันการ
แพรก่ระจายโรคส าหรบัผูป่้วยโควิด-19 จ  านวน 10 เตียง 

2. หอ้งหตัถการผูป่้วยความดนัลบ จ านวน 1 เตียง 
3. เครื่องช่วยหายใจ จ านวน 11 เครื่อง 
4. อุปกรณท์างการแพทยต์่างๆ ประกอบดว้ย เครื่องเอกซเรยเ์คลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องส่องตรวจ

ทางเดินหายใจ เครื่องวัดปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นลมหายใจออกและความอิ่มตัวของ
ออกซเิจนในเลือด เครื่องเฝา้ระวงัและติดตามสญัญาณชีพ เครื่องกดนวดหวัใจอตัโนมตัิ อปุกรณส์อ่ง
ตรวจหลอดลม และชดุปอ้งกนัอนภุาคที่เป็นอนัตรายจากฝุ่ นละอองและเชือ้โรค 

 
นอกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติแลว้ บา้นปฯู ยงัไดใ้ชง้บประมาณจากกองทนุฯ เพ่ือจดัสรร
มอบเงินสนบัสนนุแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทยต์่างๆ ในการช่วยเหลือและสนบัสนนุอปุกรณท์ี่
จ  าเป็นในการป้องกันและควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเน่ืองและรวดเรว็ 
รวมไปถึงยังไดม้อบถุงยังชีพอันประกอบดว้ยขา้วของอุปกรณท์ี่จ  าเป็นในการด ารงชีวิตใหห้น่วยงานและ
ประชาชนในจงัหวดัต่างๆ อย่างทั่วถึง เพราะบรษัิทฯ เลง็เหน็ถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ในวงกวา้งซึ่งไม่ไดจ้  ากัดแค่
ผูป่้วยที่ติดเชือ้เท่านัน้ แต่ยงัมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากการตกงาน สภาวะเศรษฐกิจ
หดตัว ส่งผลใหข้าดรายไดแ้ละกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อีกดว้ย โดยตลอดการบริจาคจนถึง ณ วันที่                 
16 พฤษภาคม 2563 กองทนุมิตรผล-บา้นป ูไดบ้รจิาคไปแลว้กว่า 200 ลา้นบาท 
 
บา้นปูฯ มุ่งหวังว่าการช่วยเหลือสนับสนนุต่างๆ จากบา้นปฯู จะเป็นการช่วยเหลือและสนับสนนุใหป้ระเทศ
ไทยและประชาชนชาวไทยทกุคนผ่านพน้วิกฤตครัง้นีไ้ปไดโ้ดยเรว็ 
 

*************************** 
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เก่ียวกบับา้นปฯู 

บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั 
ไดแ้ก่ ธุรกิจแหลง่พลงังาน ธุรกิจผลิตพลงังาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลยี ลาว มองโกเลยี สงิคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 
ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัสือ่มวลชน กรุณาติดตอ่  ฝ่ายสือ่สารองคก์ร บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
ดวงกมล สาลรีตัน ์  02-694-6852     duangkamol_s@banpu.co.th 
อภิญญา ศิรมลพิวฒัน ์ 02-694-6877  apinya_s@banpu.co.th 

 


