ขาวประชาสัมพันธ
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชัน่ แนลเซ็นสัญญา 4 ปกับสํานักงานสาธารณสุขรัฐอาบูดาบี
เพื่อเขาบริหารโรงพยาบาล อัล มาฟรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส – 19 มิถุนายน 2550 สํานักงานสาธารณสุขรัฐอาบูดาบี ไดลงนามในสัญญา
ความรวมมือกับบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในการบริหารโรงพยาบาล อัล มาฟรัก (Al Mafraq Hospital) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการลงนามระหวางสองฝายไดจัดขึ้นที่ The Al Bateen Palace ในอาบูดาบี
โดยมี His Highness General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan มกุฎราชกุมารแหงรัฐอาบูดาบีและ
ประธานสภาบริหารรัฐอาบูดาบี เขารวมในพิธีลงนามดวย
โรงพยาบาลที่ไดรับความนิยมในภูมิภาคตะวันออกกลางแหงนี้ ปจจุบันมีความสามารถในการรองรับผูปวยใน
ได 460 เตียง มีเตียงผูปวยหนัก 14 เตียง และเตียงสําหรับทารกที่ตองการการดูแลพิเศษอีก 14 เตียง โดยใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยประมาณ 310,000 รายตอป ซึ่งในจํานวนนี้เปนผูปวยในกวา 25,000 ราย ภายใตขอตกลงดังกลาว
การบริหารงานของโรงพยาบาลนี้จะยึดหลักการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับสากล รวมถึงมาตรฐานความพึงพอใจ
ในระดับสูงของผูปวย
ในขณะเดียวกันในปนี้จะมีการเริ่มกอสรางอาคารโรงพยาบาลที่ทันสมัยขึ้นใหมในบริเวณ
ใกลเคียงกัน เพื่อทดแทนอาคารปจจุบัน โดยมีกําหนดแลวเสร็จกลางป 2554
ภายหลังการลงนาม His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ไดทรงแสดงความเห็นวา
“ขอตกลงนี้ไดแสดงใหเห็นถึงกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งในดานวิสัยทัศนของ His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al
Nahyan
ประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและผูปกครองรัฐอาบูดาบี
ในการจัดวางระบบสาธารณสุข
ภายในประเทศที่ใหทั้งคุณภาพดานการรักษาพยาบาลและบริการที่ดีกับประชาชนอาบูดาบี
โดยการนําเอา
สถานพยาบาลที่ดีที่สุดแหงหนี่งของโลกอยาง โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนลเขามายังรัฐอาบูดาบีนั้น เปน
สวนหนึ่งของนโยบายดานสาธารณสุขที่สําคัญของรัฐบาล เพื่อใหความเชื่อมั่นวาเรามีผูเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
ดานการรักษายาบาลระดับสากลที่ยอดเยี่ยมพรอมใหบริการ โดยไมจําเปนตองเดินทางไปที่อื่น”
ในพิธีลงนาม มีผูบริหารระดับสูงจากบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนลและผูแทนจากสถานทูตไทย โดยผูลงนาม
สองฝายไดแก H.E. Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, Chairman and CEO ของสํานักงานสาธารณสุขรัฐอาบูดา
บีและสมาชิกของสภาบริหารและ มร. เดนนิส บราวน ผูอํานวยการบริหาร บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
มร. Clyde Eder ซึ่งจะรับหนาที่ผูอํานวยการบริหารเปนการชั่วคราว กลาววา “บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
ภูมิใจที่ชนะการประมูลโครงการซึ่งมีการแขงขันสูงในครั้งนี้ โดยมีสถานพยาบาลชั้นนําระดับโลกหลายแหงเขารวมดวย
เราตั้งเปาที่จะทํางานดานการใหบริการสุขภาพกับประชาชนอาบูดาบีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในโรงพยาบาลของเรา
ในเอเชีย และจะนําวิธีการเดียวกันในเรื่องของคุณภาพการรักษาพยาบาลและการสรางความพึงพอใจใหกับผูปวยมายัง
อัล มาฟรัก ดวย”
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H.E. Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei กลาววา การรวมมือกันครั้งนี้มีความสําคัญสําหรับชาว อัล มาฟรัก
รวมถึงพลเมืองทั้งหมดของอาบูดาบี “จากกระบวนการประมูลระดับนานาชาติ สํานักงานสาธารณสุขรัฐอาบูดาบีจึงได
หุนสวนที่มีความแข็งแกรงเขามาบริหารจัดการโรงพยาบาลซึ่งมีความสําคัญที่สุดแหงหนึ่งของเรา คือ โรงพยาบาล อัล
มาฟรัก ซึ่งบํารุงราษฎรฯ นั้นมีชื่อเสียงที่ดีมากทั้งดานคุณภาพการรักษาพยาบาลและประสบการณท่ผี ูปวยไดรับ เรา
เชื่อวาการรวมตัวกันครั้งนี้จะชวยใหโรงพยาบาล อัล มาฟรัก กลายเปนที่รูจักในฐานะสถานพยาบาลหลักที่สําคัญแหง
หนึ่งของระบบสาธารณสุขของเรา”
บํารุงราษฎร เปนหนึ่งในสถานพยาบาลระดับนานาชาติที่ไดรับเชิญใหเขารวมบริหารจัดการโรงพยาบาลใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่ง รวมถึง Johns Hopkins และ Cleveland Clinic ของสหรัฐอเมริกา การประกาศการลงนามใน
สัญญาครั้งนี้ มีขึ้นไมนานหลังการเขาลงทุนถือหุนในบริษัท Asia Renal Care ซึ่งมีมูลคา 70 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําให
บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล มีคลินิกในเครือเพิ่มขึ้นอีกกวา 70 แหง ใน 6 ประเทศ อันไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต
ฟลิปปนส ไตหวัน มาเลเซีย และสิงคโปร
เกี่ยวกับบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (BIL) เปนบริษัทรวมของ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด
(มหาชน) BIL ไดกอตั้งเมื่อป 2548 ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย BIL ถือหุนและบริหารโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลกวา 70 แหงใน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึง Asian Hospital ในกรุง
มะนิลา ประเทศฟลิปปนส โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (อยูระหวางการกอสราง)
และเครือขายสถานพยาบาลที่ใหบริการฟอกไตที่ใหญที่สุดในเอเชีย BIL เนนในเรื่องการลงทุน การเขาซื้อกิจการและ
การบริหารจัดการโรงพยาบาลและผูใหบริการดานสุขภาพในแถบตะวันออกกลางและเอเชีย โดยผูถือหุนของ BIL
ประกอบดวย บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน), Asia Financial Holdings (โดยผาน AFH International Company Limited), Istithmar PJSC, Temasek Holdings (Private) Limited (โดยผานบริษัทในเครือคือ VSciences Investments Pte Ltd) และ ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
BIL เปนสวนหนึ่งของกลุม บํารุงราษฎร ซึ่งเปนเจาของและเปนผูบริหารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอร
เนชั่นแนลในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โรงพยาบาลบํารุงราษฎรในกรุงเทพฯ ไดกอตั้งขึ้นในป 2523 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2532 ปจจุบันมีมูลคาในตลาดหลักทรัพยกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
โรงพยาบาลบํารุงราษฎรฯ กรุงเทพฯ เปนโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยกวา 1 ลานรายตอป ดวยชื่อเสียงที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติ โรงพยาบาลบํารุงราษฎรฯ ใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยชาวตางชาติกวา 400,000 รายในแตละป จาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญในทุก
สาขากวา 945 ทานในการใหบริการทางการแพทย และจากจํานวนผูปวยตางชาติทั้งหมด มีผูปวยจากตะวันออกกลาง
กวา 90,000 ราย ซึ่ง 40,000 รายนั้นมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โรงพยาบาลบํารุงราษฎรฯ เปนโรงพยาบาลแหงแรก
ในเอเชียที่ไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา
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เกี่ยวกับสํานักงานสาธารณสุข –รัฐอาบูดาบี
สํานักงานสาธารณสุขรัฐอาบูดาบี รับผิดชอบในการดูแลเรื่องบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพใหกับประชาชน
ของเอมิเรตส เปนผูกําหนดกลยุทธดานระบบสาธารณสุข คอยตรวจสอบและวิเคราะหสุขภาพของประชาชนและการ
ทํางานของระบบ การวางกรอบดานกฎระเบียบในเรื่องระบบสาธารณสุข ตรวจสอบการกระทํากับระเบียบและบังคับใช
ใหเปนไปตามมาตรฐาน สนับสนุนใหสถานพยาบาลทุกแหงนําเอาแนวทางในการดําเนินงานและคุณภาพในการรักษา
ระดับสากลมาใช วางแผนการรองรับผูปวยและระดับของการใหบริการ ดําเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพของ
ชุมชน กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของผูใหบริการดานสุขภาพและบุคลการทางการแพทย และวางกฎเกณฑสําหรับบริการ
และอัตราเบี้ยประกัน รวมถึงคาชดเชยสําหรับสถานพยาบาลและบริษัทประกัน
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
Health Authority – Abu Dhabi
Mohamed Hassan Nujumi
โทรศัพท +971 2 4193 316
โทรสาร +971 2 4490 556
อีเมล: mnujumi@gahs.ae
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เดนิส บราวน ผูอํานวยการบริหาร บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
โทรศัพท: (66) 2 667-1265
โทรสาร: (66) 2 667-1299
------------------------------------------
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บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนลเซ็นสัญญา 4 ปเพื่อเขาบริหารโรงพยาบาล อัล มาฟรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
(ในภาพ) His Highness General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan มกุฎราชกุมารแหงรัฐอาบูดาบี (กลาง),
H.E. Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, Chairman and CEO ของสํานักงานสาธารณสุขรัฐอาบูดาบี, และ มร. เดนนิส
บราวน ผูอํานวยการบริหาร บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ซาย)
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