
 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 

บ ำรงุรำษฎร ์กำงแผนทิศทำงด ำเนินงำนในปี 2565 พลิกโฉมกำรแพทยแ์ห่งอนำคต  
 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จัดงานแถลงข่าวครัง้ส าคัญแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการแพทย์แห่งอนาคต 
(Bumrungrad: Shifting the Future of Healthcare) เพื่อตอกย ้าคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของผูป่้วย 
อนัเป็นหวัใจส าคญัของแบรนด์บ ารุงราษฎร์ที่มมีาอย่างยาวนานถึง 42 ปี รวมถึงความพรอ้มทางการแพทยแ์ละ
นวตักรรมทางการแพทย ์ภายหลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อการกลบัมาขบัเคลื่อนสู่ความเป็นผู้น าทาง
การแพทย์ของไทยอีกครัง้ ในด้าน Medical and Wellness Destination ซึ่งเป็นจุดแขง็ของประเทศที่ได้รบัการ
ยอมรบัจากนานาประเทศ 
 
ภญ. อำทิรตัน์ จำรกิุจพิพฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์เปิดเผยว่ำ โรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ ด าเนินการเขา้สู่ปีที ่42 ในปี 2565 นี้ และยงัคงสานต่อปณิธานการก่อตัง้โรงพยาบาลฯ ทีต่้องการให้
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์เป็นสถาบนัทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากลของคนไทย เพื่อให้การ
บรบิาลและส่งมอบผลลพัธ์ทางการรกัษาทีด่ทีี่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดใ้ห้กบัผูม้ารบับรกิารทุกคน โดยไม่ไดท้ าธุรกิจ
เพื่อมุ่งหวงัแต่ผลก าไรเพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องเอื้อประโยชน์ต่อสงัคมดว้ย 
 
ส าหรบัก้าวต่อไปนับจากนี้ ซึ่งเป็น Healthcare Trend ทีส่ าคญัของโลก บ ารุงราษฎร์มุ่งมัน่เป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม
ทางการแพทย์ Smart Healthcare 5.0 เพื่อการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ โดยยงัคงให้ความส าคญัในเรื่อง
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของผูป่้วย อกีทัง้ยงัยกระดบัการใหบ้รกิารเพื่อส่งมอบการดูแลรกัษาสุขภาพ
ระยะยาว (Lifetime value health partner) ในทุกช่วงอายุเพื่อใหค้นในสงัคมมีคุณภาพชีวติทีด่ ีในขณะที่ทิศทาง
การแพทย์ บ ารุงราษฎร์ยงัมุ่งพฒันาการรกัษาในระดบัจตุตถภูมิ (Quaternary Care) รวมถึงการยกระดบัศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เพื่อพฒันาความเชี่ยวชาญในการรกัษาโรคยากและโรค
ซบัซ้อนได้อย่างครอบคลุมทุกโรค ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) เข้ามาร่วมในการ
ดูแลรกัษาและมุ่งเน้นบุคลากรหลากหลายสาขา โดยบ ารุงราษฎร์มจุีดแขง็ 3C1W ในด้านคุณภาพของการรกัษา 
(Quality of Care)  คอื 
 
1) Critical care การรกัษาโรควกิฤต-บ ารุงราษฎร์มทีมีแพทยเ์วชบ าบดัวกิฤตทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก American 

Board of Critical Care Medicine จากสหรฐัอเมรกิา และเป็นทมีทีเ่ขม้แขง็และเป็นเสาหลกัของโรงพยาบาล 
ทีพ่รอ้มดูแลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง พรอ้มดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและการจดัการอย่างมรีะบบ  

2) Complicated care การรกัษาโรคซบัซ้อน บ ารุงราษฎร์มทีมีแพทยช์ านาญการและประสบการณ์ในการรกัษา
ผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกับหลายอวัยวะหรือเป็นโรคยากต่อการวินิจฉัย โดยมี Center of 
Excellence ที่ครอบคลุมการรกัษาในทุกโรค  ซึ่งรวมถึงการปลูกถ่ายอวยัวะ (Organ transplantation) มีทีม



 

แพทย์ที่มีประสบการณ์และความช านาญการขัน้สูงในการผ่าตดัปลูกถ่ายอวยัวะ มากว่า 30 ปี ทัง้การปลูก
ถ่ายไต, ปลูกถ่ายหวัใจ, ปลูกถ่ายตบั และปลูกถ่ายตา โดยบ ารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน
ประเทศไทย ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการผ่าตดัปลูกถ่ายหวัใจใหแ้ก่ผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลว 

3) Collaboration of Expertise การท างานร่วมกันของทีมแพทย์ผู้ช านาญการในหลากหลายสาขาและสห
สาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมกนัให้การบริบาลผู้ป่วยเพื่อผลลพัธ์ของการรกัษาทีด่ีทีสุ่ด ตวัอย่างที่ชดัเจน คือกำร
ตรวจวินิจฉัยโรคหำยำก (Rare Disease) ซึ่งเป็นกลุ่มของโรคทีพ่บจ านวนผูป่้วยไม่มากในแต่ละโรค ท าให้
ที่มีความยากในการตรวจวินิจฉัย จึงจ าเป็นที่ต้องอาศยัความร่วมมือจากแพทย ์บุคลากรทางการแพทยท์ีม่ี
ความช านาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา เพื่อประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางการตรวจวนิิจฉัยและการรกัษา
ที่เหมาะสมกบัอาการโรคของผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นโรคทางพนัธุกรรมที่ส่งต่อกนัมาทาง
สายเลอืดในครอบครวั อาท ิกลุ่มโรคแอลเอสด ีกลุ่มโรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง 

4) Wellness and Prevention การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนั นับเป็นเทรนด์ที่ส าคญัของการแพทย์ใน
อนาคต ที่บ ารุงราษฎร์ไดบุ้กเบิกมากว่า 21 ปี โดยมีศูนยส์่งเสรมิสุขภาพไวทลัไลฟ์ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพ
เฉพาะบุคคลด้วยวทิยาการทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั นอกจากนี้ บ ารุงราษฎร์ยงัมกีารดูแลสุขภาพในเชิงลกึ
ระดบัยนี โดยการตรวจยนี เพื่อป้องกนัก่อนเกิดโรค (Genetic Testing) เพื่อคาดคะเนสุขภาพในอนาคต ท า
ให้วางแผนและป้องกนัการเกิดโรคร้ายบางชนิดไดอ้ย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการแพ้ยาและท านายการ
ตอบสนองของยา ช่วยใหเ้ลอืกใชย้าและขนาดยาไดอ้ย่างเหมาะสมและช่วยวางแผนการมบุีตร โดยตรวจโรค
ทางกรรมพนัธุ์บางชนิดทีอ่าจถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก   
 

ทัง้นี้ การทีโ่รงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ไดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศและก้าวมาถงึจุดนี้ได ้เน่ืองดว้ยคุณสมบตัิ
ส าคญั 3 ประการหลกั ทีส่ ัง่สมมาอย่างยาวนาน ประกอบดว้ย  
1) องคก์รแห่งนวตักรรม (Innovation) บ ารุงราษฎร์เป็นองค์กรทีเ่ปิดรบันวตักรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์

ใหม่ ๆ รวมถึงเทคนิคการรกัษาแนวใหม่ โดยค านึงถงึประสทิธภิาพในการวินิจฉัยและการรกัษาโรคเพื่อให้
เกิดผลลพัธ์ทีด่ทีีสุ่ด ยกตวัอย่างเทคโนโลยกีารรกัษา Minimally Invasive ที่มีความแม่นย ามากขึน้ แผลเลก็ 
ฟ้ืนตวัเร็ว และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาทิ การรกัษาโรคต่อมลูกหมากโตดว้ยไอน ้า (Water Vapor 
Therapy), การรกัษาก้อนเนื้องอกชนิดปกติด้วยการจดัความเย็นจดั (Cryoablation) หรือ AI Lunit ที่ช่วย
แพทยใ์นการวนิิจฉัยและวางแผนการรกัษาไดแ้ม่นย าและเหมาะสมมากขึน้ หรอืหุ่นยนต์ดาวนิซทีีเ่ขา้มาช่วย
ศัลยแพทย์ในการผ่าตดัรกัษาผู้ป่วยหลายระบบอวยัวะ (Robotic Assisted Surgery) รวมถึงการตรวจหา
ความผดิปกตทิางพนัธุกรรม (Genomics) เป็นต้น 
 

2) สถำบนัด้ำนวิชำกำรทำงกำรแพทย ์(Academic Hospital) บ ารุงราษฎร์มีฝ่ายวจิยัและศึกษาทีม่ีบทบาท
มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล ตลอดจนสรา้งองค์ความรูใ้หม่ รวมทัง้นวตักรรมในทางการแพทยแ์ละบรกิารที่เกี่ยวขอ้ง มีการ
ด าเนินความร่วมมอืกบัสถาบนัทางวิชาการ/มหาวทิยาลยัในระดบัประเทศ อาทิ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัย CMKL, วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ 



 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, การส่งเสรมิสนับสนุนงานวจิยัทัง้งานวจิยัทีเ่น้นความก้าวหน้าทางการแพทย์, การ
จดัประชุมทางวิชาการและการอบรมฝึกปฏิบตัิ (Workshop) โดยมีแพทย์ของบ ารุงราษฎร์เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้กบัแพทยท์ี่เขา้ร่วมอบรม อาทิ การจดัประชุมนานาชาติในการผ่าตดักระดูกสนั
หลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ที่จัดต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2555 และการจัดประชุมนานาชาติด้านโรคหัวใจ 
(International Cardiology Annual Meeting) ต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2558 ในดา้นการวนิิจฉัยและรกัษาภาวะหวั
ใจเต้นผดิปกตทิีท่ าใหเ้กดิการตายเฉียบพลนั เป็นต้น 
 

3) กำรมีวฒันธรรมท่ีโดดเด่น (Unique Culture) ทีถ่่ายทอดและปฏบิตัสิบืต่อกนัมาเขา้สู่ปีที ่42 อนัเป็น Rich 
Heritage อนัทรงคุณค่าของบ ารุงราษฎร์ ไดแ้ก่ 1. Agility ความสามารถในการปรบัตวัใหท้นัต่อสถานการณ์
อย่างรวดเรว็ 2. Un-complacency คือ การที่ไม่หยุดอยู่กบัความพงึพอใจทีเ่กิดขึน้ ทุกคนมีความม่งมัน่ใน
การพฒันาพฒันาผลงานใหด้ขีึน้ไดเ้รื่อยๆ และตัง้ใจท าใหด้กีว่าผลงานครัง้ทีผ่่านมา ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษา ( adaptive to technology)  และการ 
reaccreditation เรื่องของคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูม้าใชบ้รกิาร 
และ 3. Compassionate Caring เป็นการส่งมอบการบรบิาลดว้ยความเอื้ออาทร ดูแลผูป่้วยและบุคลากรทุก
คนเสมอืนญาตมิติร  

 
4) กำรมีเครือข่ำยพนัธมิตรท่ีเข้มแข็ง (Partnership) บ ารุงราษฎร์มีนโยบายอย่างชดัเจนในการแสวงหา

พนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มกีารกระจายอยู่ ใน
เซกเมนต์ต่าง ๆ มากขึ้น ที่ผ่านมา บ ารุงราษฎร์ได้ร่วมมือกับมัน่คงเคหะการและไมเนอร์ ภายใต้การ
ด าเนินงานของศูนยส์่งเสรมิสุขภาพไวทลัไลฟ์ ร่วมเปิดตวัโครงการ RAKxa Wellness ทีบ่างกระเจา้ ซึ่งเป็น
ศูนยบู์รณาการสุขภาพและการแพทยแ์บบองค์รวม Fully Integrative Wellness & Medical Retreat แห่งแรก
ในเอเชียที่รวม Advanced Medical Science และ Holistic Wellness ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการ
ด าเนินการภายใต้โมเดลธุรกิจ Bumrungrad Health Network เพื่อขยายการให้บริการทางการแพทย์ด้วย
มาตรฐานบ ารุงราษฎร์ไปยงักลุ่มเซกเมนต์ใหม่ๆ ของโรงพยาบาลพนัธมติร อาท ิศูนยก์ระดูกสนัหลงัและศูนย์
ขอ้ ร่วมกบัโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, ศูนยก์ระดูกสนัหลงั ร่วมกบัโรงพยาบาลนครธน,  ศูนยม์ะเรง็ฮอไร
ซนั ร่วมกบัโรงพยาบาลพษิณุเวช จงัหวดัพษิณุโลก, และล่าสุดไดเ้ปิดบรกิารดา้นพนัธุศาสตร์ เพื่อยกระดบั
การตรวจหาความผดิปกตทิางพนัธุกรรม ร่วมกบัสวสัดรีาษฎร์คลนิิกเวชกรรม จงัหวดันครราชสมีา เพื่อขยาย
โอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึการบรกิารทางการแพทยใ์นระดบัที่หลากหลายขึน้ในโรงพยาบาลพนัธมติร
ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงยังขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ 
สยามพวิรรธน์, เซน็ทรลั, เดอะ มอลล์, อนันดา และแสนสริ ิเพื่อการแนะน าโปรแกรมดูแลสุขภาพทีอ่อกแบบ
เพื่อใหเ้หมาะกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มอกีดว้ย   

 



 

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธำนปฏิบติักำรด้ำนกำรแพทย์ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ กล่าวเสริมว่า ใน
ส่วนของ ‘แพทย์’ ถือว่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากในการสรา้งวฒันธรรมองค์กรใหแ้ขง็แกร่งยิง่ขึน้ อาทิ บทบาท
องค์กรแพทยข์องบ ารุงราษฎร์ในการรกัษามาตรฐานทางการแพทยแ์ละจรรยาบรรณ กระบวนการสรรหาแพทย์
ใหม่ ๆ ทีม่คีวามช านาญการและประสบการณ์สูงในแต่ละดา้น เพื่อมาผนึกก าลงักบัแพทยปั์จจุบนัของโรงพยาบาล 
เพื่อใหค้รอบคลุมในทุกดา้นและส่งมอบประสบการณ์ทีด่แีละผลของการรกัษาทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่ผูป่้วยแต่ละราย 
 
โดยในปีนี้ บ ารุงราษฎร์จะให้น ้าหนักด้านการแพทย์ใน 2 ส่วนส าคญัคือ 1. Robotic Surgery Center การน า
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตดัระบบดาวนิซีเขา้มาช่วยศลัยแพทยใ์นการผ่าตดัรกัษาผูป่้วยหลายระบบอวยัวะให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ และ 2. Genetic มุ่งเน้นการตรวจหาความผดิปกติทางพนัธุกรรม (Genomics) ซึ่งจะช่วย
ระบุความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด ท าให้สามารถป้องกนัโรคเชิงรุกได้ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหวัใจและหลอด
เลือด วางแผนการมีบุตรและป้องกนักลุ่มโรคเสี่ยงทางพนัธุกรรมอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงตรวจพนัธุกรรมเพื่อ
ป้องกนัการแพย้า ซึ่งจะช่วยใหแ้พทยส์ามารถเลอืกใชย้าหรอืวธิกีารรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุดส าหรบัผูป่้วยแต่
ละราย ซึ่งทัง้สองส่วนนี้จะมาเสรมิการรกัษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเป็นเทรนด์การแพทยท์ีบ่ ารุงราษฎร์
ใหค้วามส าคญันับจากนี้ต่อไป 
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