CIM DPU จัดงาน “Practical Point in Wellness”
ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด-19

สาขาวิชาการชะลอวัยและฟ้ ื นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัด งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 SMART: The Second Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative
Medicine of Thailand ในหัวขอ “Practical Point in Wellness” โดย ผศ.นพ.มาศ ไมประเสริฐ รองคณบดีและผู
อํานวยการหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ เปิ ดเผยวา งานนี้
ไดรวบรวมเอาองคความรูใหมในเรื่องของ Wellness เจาะลึกกับศาสตรของ Wellness พรอมแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานกับผูเชี่ยวชาญดาน Wellness ซึ่งแบงเป็ นบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิระดับประ
เทศ และการนํ าเสนอผลงานวิจัย ทางดานวิทยาการชะลอวัยและสุขภาพ
ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กลาวถึงการจัดงานนี้วา
“จากขอมูลอัตราการเสียชีวิตของประชากรโลกในปัจจุบัน พบวากวา 70% ในกลุมผูเสียชีวิต สาเหตุมาจากโรคใน
กลุม NCDs กลุมโรคไมติดตอ ซึ่งโรคเหลานี้สามารถปองกันไดถามีการดูแลสุขภาพ ดังนัน
้ เวชศาสตรชะลอวัย จึง
เน นการปองกันและดูแลสุขภาพภายในแบบองครวมโดยลงลึกถึงระดับเซลล ซึ่งถือวาเป็ นศาสตรที่นาสนใจมาก และ
เพื่อเป็ นเวทีในการถายทอดองคความรูที่สําคัญ และสงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ รวมทงั ้
สรางสรรคงานวิจัยใหมๆ เพื่อพัฒนาศาสตรนี้ใหกาวหน า ตอยอดใหประเทศไทยสามารถกาวสูการเป็ นศูนยกลาง
ทางการแพทย (Medical Hub) ไดอยางสมบูรณในอนาคต”

ภายในงานมีวิทยากรชน
ั ้ นําระดับประเทศที่มาแชรความรูดานธุรกิจ Wellness ดานธุรกิจเกี่ยวกับความงาม รศ.พญ.
รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารยประจําภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กลาว
ถึง คลินิกผิวหนังความงามในยุคโควิด วาสําหรับหมอดานความงาม ในชวงการระบาดของโควิด จะมีความเสี่ยงมาก
ในเรื่องของการทําเลเซอร ซึ่งมีผลงานวิจัยออกมาแลว ตรวจพบไวรัสหูดในควันของเลเซอร เชื้อ SARS-CoV-2
สามารถอยูไดนาน 2 ชัว
่ โมง 9 วันในอุณหภูมิหอง ดังนัน
้ หัตถการที่มีควันทงั ้ หลายเป็ นหัตถการที่มีความเสี่ยง เชน
การจไี้ ฟฟา การจค
ี้ วามเย็น เลเซอรที่เกิดควัน หรือ หัตถการที่ใชเวลานาน เชน ฉีดฟิลเลอรหลายตําแหนง การกดสิว
เราจึงใหความสําคัญมากในเรื่องมาตรการความปลอดภัย และแนวทางการปฏิบัติของคลินิกผิวหนัง สําหรับมาตรการ
ในการบริการลูกคาใหกลับมาใชบริการไดอยางปลอดภัย รวมทงั ้ หมอ บุคลากรในคลินิก มี 3 อยาง ไดแก มาตรการ
ดานผูปวย มาตรการดานเจาหน าที่ และมาตรการดานเครื่องมือและสถานที่
มาถึงธุรกิจสปา คุณกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย ผูบริหารรีสอรทเพื่อสุขภาพระดับโลก (ชีวาศรม) กลาว
วา “ธุรกิจสปา สุขภาพ อยูภายใตเรื่องของการทองเที่ยวเป็ นหลัก ซึ่งตอนนี้ประเทศไทย GDP การทองเที่ยวมีเกือบ
20% ของทงั ้ ประเทศ เมื่อเราถูกตัดเสนเลือดใหญในเรื่องของการทองเที่ยว แนนอนวาธุรกิจดานการบริการทงั ้ หมด
เป็ นศูนย ธุรกิจการทองเที่ยวไดรับผลกระทบหนัก สําหรับชวงที่เราจะตองอยูกับโควิดนี้ ชวงเวลาที่เราปิดรีสอรท
ไมมีนักทองเที่ยว สิ่งหนึ่งที่ผมทําเสมอ และพยายามใหมันเกิดเป็ นภาพใหม ก็คือ เรื่องของ online wellness
services ตองใหความสําคัญกับของเทคโนโลยี ยกตัวอยางของ ชีวาศรม ในชวงหยุดกิจการ แลวยังมีพนักงานเต็ม
ที่เราใชวิธีการติดตอลูกคาตลอดเวลา โดยใชวิธีการ online wellness services ก็คือ คุยกับลูกคา ใหบริการในเรื่อง
ของ wellness ดังนัน
้ เราจะเห็นภาพการออกกําลังกายกับหน าจอ และใหคําปรึกษาทางดานของจิตใจ หัวใจที่สําคัญ
สําหรับนักธุรกิจทุกคนที่ตองทําความเขาใจคือ ในขณะที่เรายังไมสามารถคุยกับลูกคาได เราตองรักษาลูกคาไวตลอด
เวลา ดวยวิธีการตางๆ และดวยเทคโนโลยีที่มีและเราตองปรับตัวเองใหได”
ในสวนของภาคธุรกิจโรงพยาบาลนัน
้  ผศ.นพ.กอพงศ รุกขพันธ Senior Associate Chief Medical Officer โรง
พยาบาลบํารุงราษฎร ไดถายทอดประสบการณการบริหารจัดการชวงการระบาดของโควิดไววา “เชื่อวาวิกฤตนี้ไมใช
ครัง้ แรกและครัง้ สุดทาย เราจัดการกับความกลัวดวยความจริงอยางไร นี่เป็ นเรื่องที่สําคัญที่จะทําใหเราชนะในทุก
ๆศึกที่เรากําลังเผชิญกับมัน หลายองคกรพยายามรวบรวมเสนอออกมาเป็ นทางออก หนึ่งในนัน
้ เป็ นเรื่อง
innovation เรื่องของคน รวมถึงการเตรียมความพรอม
เราสามารถที่จะปรับตัวได ซึ่งแนนอนวาสวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการที่ดี แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ มาจากคุณหมอ
พนักงาน และครัง้ นี้เป็ นครัง้ แรกที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎรไดสรางการบริการแบบใหม (60 second service) ฉีด
วัคซีนรับยาใชเวลาเพียง 60 วินาที ซึ่งการที่เราเป็ นโรงพยาบาลเอกชน สิ่งที่สําคัญมากคือตองรับฟังเสียงของผูเขา
รับบริการ และยังมี Innovation ที่เกิดข้ น
ึ มากมายในชวงโควิด จะเห็นวาเป็ นครัง้ แรกที่เราใชเทคโนโลยีอยางแทจริง
ทัง้ ๆที่เรามีสิ่งเหลานี้มานานแลว เรามี online learning มานานแตเรามาเพิ่งใชจริงจังในชวงนี้ ผมเชื่อวาทุกคนก็
ตองมีสิ่งเหลานี้เชนเดียวกัน เพียงแคเราไมไดนํามาใชใหเป็ นประโยชน”
ผศ.นพ.กอพงศ กลาวเสริมถึงบทเรียนที่ไดจากวิกฤตโควิด คือ เราไดความรูในการตอสูกับโควิด เราไดบทเรียนจาก

การที่เราตองลุกข้ น
ึ มาเปลี่ยน ตองทําอะไรใหมๆ มีอะไรบางที่ทําใหโรงพยาบาลไมมีผูติดเชื้อ บอกไดเลยวา คือ ควา
มรู พวกเราตองรูจริงในสิ่งที่กําลังเผชิญ แมวาโรคนัน
้ จะเป็ นโรคระบาดใหมก็ตาม แตเราก็ตองหาความรู และยังตอง
มี partner ซึ่งตองเรียนรูซ่ งึ กันและกัน ฉะนัน
้ บทเรียนขององคกร บทเรียนของ partner เป็ นสิ่งที่สําคัญที่จะชวยให
เราเขมแข็งแลวเดินตอไปได สุดทายการตัดสินใจตองใชหลักฐานเชิงประจักษ เราจะไมตัดสินใจจากความเห็นสวน
บุคคลโดยเด็ดขาด ทุกการตัดสินใจข้ น
ึ อยูกับหลักการวิทยาศาสตร ตรงนี้เป็ นตัวอยางที่ทําใหเห็นชัดเจนวาในวิกฤตมี
โอกาส การระบาดครัง้ นี้ทําใหคนหันมาใสใจสุขภาพมากข้ น
ึ  ดังนัน
้ เราจะใชโอกาสที่มีตรงนี้อยางไร คําวา “ตอง” จะ
มาในตอนนี้เทานัน
้  ทุกคนตอง work from home ทุกคนตองลางมือ แลวถาพนจากตรงนี้ก็จะไมมีใหเราไดปรับได
งาย การยอมรับจะยากมากข้ น
ึ
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