
“บีี. บีราวน์์” ร่วมแบี่งปััน์ความเชี่ี�ยวชี่าญ 
พร้อมส่่งเส่ริม ส่น์ับีส่น์ุน์ เดิิน์หน์้าปักปั้องปัระเทศไทย

จากวิกฤต COVID-19

แม้้ว่่า บีี. บีราว่น์์ จะได้้รับีผลกระทบี

จากสถาน์การณ์์ COVID-19 ใน์เร่�องของ

ผลประกอบีการด้้ว่ยเช่่น์กัน์ แต่่เราถือว่่าส่�งนี์�

เป็น์คว่าม้ท้าทาย และเป็น์การสร้างคว่าม้มั้�น์คง

ใน์ระยะยาว่ให้้แก่บุีคลากรผ้้ร่ว่ม้งาน์ ล้กค้า

และสังคม้ ที�เราภู้ม่้ใจที�ได้้มี้โอกาสร่ว่ม้

ใน์การแบ่ีงปัน์คว่าม้เช่่�ยว่ช่าญนี์�เพืื่�อปกป้อง

และพัื่ฒน์าสุขภูาพื่ของผ้้คน์ทั�ว่โลก

	 สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท่ี่�เกิดข้�นในปััจจุบันถ้อเป็ันเร้�องใหม่่ท่ี่�เกิดข้�น
ในระบบสาธารณ์สุขทัี่�วโลก	รวม่ถ้งปัระเที่ศไที่ยเอง	แม้่ว่าสถานการณ์์ท่ี่�ผ่่านม่าอาจจะไม่่รุนแรงเท่ี่าในบางปัระเที่ศ	แต่ิก็ส่งผ่ลกระที่บ
ในวงกว้างต่ิอทุี่กภาคส่วน	ไม่่เพ่ยงแต่ิเฉพาะระบบบริการที่างการแพที่ย์และสาธารณ์สุขเท่ี่านั�น	แต่ิยังส่งผ่ลกระที่บต่ิอเศรษฐกิจ	ติลอดจน
วิถ่ช่ื้วิติของทุี่กคนในสังคม่ซ้ึ่�งเราทุี่กคนยังม่่ภาระหน้าท่ี่�ท่ี่�ต้ิองร่วม่กันดูแลป้ัองกันและเฝ้้าระวังปัฏิิบัติิติาม่ม่าติรการทุี่กด้านอย่างต่ิอเน้�อง	
พร้อม่รอความ่หวังในการวิจัยพัฒนาวัคซ่ึ่นป้ัองกัน	COVID-19	ให้ปัระสบผ่ลสำาเร็จ	เพราะเป็ันเคร้�องม้่อสำาคัญท่ี่�ม่่ปัระสิที่ธิภาพสูงท่ี่�จะเป็ัน
คำาติอบในการป้ัองกันโรคและเป็ันความ่หวังของทุี่กปัระเที่ศทัี่�วโลก	รวม่ถ้งปัระเที่ศไที่ย
	 ด้วยวิิสััยทััศน์์ทั่�ต้้องการจะปกป้องและพััฒน์าสุัขภาพัของผู้้้คน์ทัั�วิโลกให้ได้รับคุณ์ภาพช่ื้วิติท่ี่�ด่	 บริษัที่	 บ่.	 บราวน์	
(ปัระเที่ศไที่ย)	จำากัด	หน้�งในองค์กรผู้่ม่่ความ่เช่ื้�ยวชื้าญด้านผ่ลิติภัณ์ฑ์์ที่างการแพที่ย์และสาธารณ์สุข	ได้ติระหนักและเห็นถ้งความ่สำาคัญ
ของการร่วม่ปักป้ัองและพัฒนาสุขภาพของผู้่คนในปัระเที่ศไที่ย	 จ้งม่่แนวคิดและให้การสนับสนุนช่ื้วยเหล้อบุคลากรที่างการแพที่ย์	
ติลอดจนสังคม่	รวม่พลังร่วม่เดินหน้าปักป้ัองปัระเที่ศไที่ยจากวิกฤติการณ์์	COVID-19	น่�

Equipment;	PPE)	หน้ากากอนามั่ย	และเจลแอลกอฮอล์ม่่อยู่อย่างจำากัด
และไม่่เพ่ยงพอ	ที่ำาให้ต้ิองแบกรับความ่เส่�ยงต่ิอการติิดเช้ื้�อ		
	 ในส่วนของผ่ลกระที่บที่างเศรษฐกิจ	 จากสถานการณ์์
การระบาดของ	 COVID-19	 ที่ำาให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัี่�วโลก	
สิ�งน่�จ้งส่งผ่ลกระที่บต่ิอปัระเที่ศไที่ยอย่างไม่่อาจหล่กเล่�ยงได้	
โดยเฉพาะอุติสาหกรรม่การท่ี่องเท่ี่�ยวและบริการซ้ึ่�งได้รับผ่ลกระที่บ
ม่ากท่ี่�สุด	 เพราะติลอดระยะเวลาตัิ�งแต่ิเริ�ม่ม่่การระบาดจนถ้ง
ปััจจุบันที่ำาให้ไม่่ม่่นักท่ี่องเท่ี่�ยวเข้าม่าในปัระเที่ศไที่ย	รวม่ถ้งผ่ลกระที่บ
ต่ิอปัระชื้าชื้นที่ำาใหผู้้่คนสญูเส่ยหนา้ท่ี่�การงาน	หร้อการขาดรายได้
ของคนในสังคม่
	 มร.สัายัน์ห์์	รอย	กล่าวต่ิอว่า	อย่างไรก็ติาม่	แม้่ว่าการระบาด
ของ	COVID-19	จะส่งผ่ลกระที่บต่ิอระบบสาธารณ์สุข	 เศรษฐกิจ
และโครงสรา้งที่างสงัคม่ไปัทัี่�วโลก	แต่ิผ่ม่เช้ื้�อว่าสถานการณ์์ต่ิาง	ๆ 	
จะค่อย	ๆ	 ด่ข้�น	 เน้�องจากปัระเที่ศไที่ยสาม่ารถบริหารจัดการได้
อย่างม่่ปัระสิที่ธิภาพ	 ไม่่ว่าจะเป็ันในเร้�องของ	 จำาน์วิน์ผู้้้ป่วิย: 

	 มร.สัายัน์ห์์	รอย	กรรมการ
ผู้้้จัดการ	 บริษััทั	 บ่.	 บราวิน์์	
(ประเทัศไทัย)	 จำากัด	 กล่าวถ้ง
มุ่ม่ม่องเ ก่� ยว กับสถานการณ์์	
COVID-19	 ท่ี่� เ กิดข้�นว่า	 จาก
สถานการณ์์การแพ ร่ระบาด
ไปัทัี่�วโลกของโรคติิดเช้ื้�อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท่ี่�ส่ง
ผ่ลกระที่บในวงกว้างต่ิอทุี่กภาคส่วน	
ทัี่�งระบบบริการที่างการแพที่ย์และ

สาธารณ์สุข	 ซ้ึ่�งส่งผ่ลที่ำาให้การรองรับของสถานพยาบาลต่ิาง	 ๆ	
ติลอดจนแพที่ย์	พยาบาล	บุคลากรที่างการแพที่ย์และสาธารณ์สุข
ท่ี่�ต้ิองทุ่ี่ม่เที่แรงกายและใจที่ำางานอย่างหนักเพิ�ม่ข้�น	เน้�องจากจำานวน
ผู้่ติิดเช้ื้�อท่ี่�ม่่ม่ากข้�น	ในขณ์ะท่ี่�เคร้�องม้่อและอุปักรณ์์ที่างการแพที่ย์	
เช่ื้น	 ชุื้ดอุปักรณ์์ป้ัองกันส่วนบุคคล	 (Personal	 Protective	



	 “การส่่งเส่ริม	ส่นัับส่นุันั	ให้้ความช่่วยเห้ลืือ	แลืะแบ่งปัันั

ความเช่่�ยวช่าญของเราให้้แก่สั่งคม	ไม่ถืือว่าเป็ันัการเส่่ยเวลืาแลืะ

สิ่�นัเปัลืืองทรัพยากร	 ทั�งในัแง่ตััวบุคคลืแลืะค่าใช้่จ่่ายของบริษััทฯ	

แม้ว่า	บ่.	บราวน์ั	จ่ะได้้รับผลืกระทบจ่ากส่ถืานัการณ์์	COVID-19	

ในัเรื�องของผลืปัระกอบการด้้วยเช่่นักันั	 แต่ัเราถืือว่าสิ่�งน่ั�เป็ันั

ความท้าทาย	แลืะเป็ันัการส่ร้างความมั�นัคงในัระยะยาวให้้แก่บุคลืากร

ผ้้ร่วมงานั	ล้ืกค้า	แลืะสั่งคม	ท่�เราภู้มิใจ่ท่�ได้้ม่โอกาส่ร่วมในัการแบ่งปัันั

ความเช่่�ยวช่าญน่ั�”	

กิิจกิรรมและโครงกิารต่่าง ๆ ท่ี่� บี่. บีราวน์์ (ประเที่ศไที่ย) 

เต่รียมและให้้กิารสน์บัีสนุ์น์เก่ิ�ยวกัิบีสถาน์กิารณ์์ COVID-19

 กิจกรรม่และโครงการติา่ง	ๆ 	ท่ี่�ผ่่านม่าในช่ื้วงสถานการณ์์	

COVID-19	ได้แก่

•	 การบริจาคเคร้�องอุปัโภคบริโภคจำานวน	 200	 ชุื้ด	

ให้แก่ผู้่ขาดรายได้ผ่่านมู่ลนิธิดวงปัระท่ี่ปั	 ซ้ึ่�งเป็ัน

ความ่รับผิ่ดชื้อบในการช่ื้วยเหล้อสังคม่และสิ�งแวดล้อม่

ของบริษัที่ฯ	 ท่ี่�ต้ิองการชื้่วยปัระชื้าชื้นทัี่�วไปัท่ี่�ได้รับ

ผ่ลกระที่บ	 นอกเหน้อจากการช่ื้วยเหล้อท่ี่ม่แพที่ย์

และพยาบาลท่ี่� เราเห็นความ่สำาคัญและมุ่่งเน้น

ม่าโดยติลอด	

•	 การบริจาคโลหิติโดยพนักงานของ	บ่.	บราวน์	

•	 การบริจาคอุปักรณ์์ที่างการแพที่ย์ต่ิาง	 ๆ	 ให้หลาย

โรงพยาบาล	 รวม่ถ้งสิ�งของท่ี่�จำาเป็ันในการป้ัองกัน	

COVID-19	 เช่ื้น	 หน้ากากอนามั่ย	 เจลแอลกอฮอล์

ล้างม้่อ	อุปักรณ์์ท่ี่�ช่ื้วยด้านความ่ปัลอดภัยของท่ี่ม่แพที่ย์

และพยาบาล	เป็ันต้ิน

•	 โครงการบรกิารและบำารุงรักษาอุปักรณ์์ที่างการแพที่ย์

ในโรงพยาบาลในช่ื้วงท่ี่�ม่่การระบาดใหญ่	เพ้�อให้มั่�นใจว่า

เคร้�องม้่อจะพร้อม่ใช้ื้งานอย่างม่่ปัระสิที่ธิภาพ

จำานวนผู้่ปั่วยท่ี่�ติิดเช้ื้�อในปัระเที่ศไที่ยนั�นม่่จำานวนน้อยม่ากหาก

เท่ี่ยบกับจำานวนผู้่ติิดเช้ื้�อทัี่�วโลก		การจัดการท่ั�ด่ของรัฐบาลไทัย: 

ท่ี่�ม่่การจัดตัิ�งศูนย์สำาหรับการบริหารสถานการณ์์	COVID-19	 รวม่ถ้ง

นโยบายต่ิาง	ๆ 	ของรัฐบาลไที่ยนั�นม่่ปัระสิที่ธิภาพ	การร่วิมมือของ

ประชาชน์:	 ปัระชื้าชื้นให้ความ่ร่วม่ม้่อกับม่าติรการรับม้่อของ

รัฐบาล	ไม่่ว่าจะเป็ัน	อยู่บ้านอย่างปัลอดภยั	สวม่หนา้กากอนาม่ยั	

ใช้ื้เจลแอลกอฮอล์ที่ำาความ่สะอาดม้่อบ่อย	 ๆ	 รักษาระยะห่าง

ที่างสังคม่และใช้ื้แอปัพลิเคชัื้น	 “ไที่ยชื้นะ”	 เพ้�อควบคุม่ป้ัองกัน	

COVID-19	 	 ระบบการรักษัาพัยาบาล:	 ปัระเที่ศไที่ยม่่ระบบ

การรักษาพยาบาลท่ี่�ด่	 ม่่สำานักงานหลักปัระกันสุขภาพแห่งชื้าติิ

ท่ี่�มั่�นคง	 รวม่ถ้งการติิดติาม่สถานการณ์์อย่างใกล้ชิื้ด	 ซ้ึ่�งปััจจัย

แห่่งความสำำาเร็็จคือ นโยบายและแนวทางปัฏิิบัติิท่�ม่ปัร็ะสิำทธิิผล

และความร่็วมมือจากปัร็ะชาชนคนไทย

“บ่ี. บีราวน์์” พร้อมสนั์บีสนุ์น์ รวมพลัง ร่วมเดิิน์ห้น้์าแบ่ีงปัน์

ความเชีี่�ยวชี่าญ เพ่�อปกิป้องและพัฒน์าสุขภาพส่่สังคมไที่ย

	 เน้�องจาก	บ่.	บราวน์	ได้ก่อตัิ�งในปัระเที่ศไที่ยเป็ันระยะ

เวลาม่ากว่า	31	ปีั เราติระหนักและเห็นถ้งความ่สำาคัญในการดูแล

และป้ัองกันในส่วนของสถานพยาบาล	 บุคลากรที่างการแพที่ย์	

และสังคม่ในปัระเที่ศไที่ย	จากวิกฤติ	COVID-19	น่�	ติาม่วิสัยทัี่ศน์

และความ่มุ่่งมั่�นท่ี่�องค์กรย้ดถ้อม่าติลอด	 ด้วยเหตุิน่�	 บ่.	 บราวน์	

จ้งได้ดำาเนินการปักป้ัองและพัฒนาสุขภาพของคนไที่ยม่าอย่าง

ต่ิอเน้�อง	ยกตัิวอย่างเช่ื้น	ร่วม่ม้่อกับโรงเร่ยนและให้การสนับสนุน

ในด้านการศ้กษาและด้านการดูแลสุขภาพ	รวม่ถ้งด้านสิ�งแวดล้อม่	

โดยเฉพาะในช่ื้วง	COVID-19	ซ้ึ่�งปัณิ์ธานของ	บ่.	บราวน์	เราไม่่ได้

ที่ำาเฉพาะแค่ในปัระเที่ศไที่ยเท่ี่านั�น	แต่ิยังรวม่ถ้งปัระเที่ศอ้�น	ๆ 	ทัี่�วโลก	

เน้�องจากเราเห็นว่าสิ�งน่�ถ้อเป็ันการติอบแที่นสังคม่ท่ี่�บริษัที่ฯ	

ดำาเนินกิจการอยู่



โครงกิารของ บ่ี. บีราวน์์ ท่ี่�จะเกิิดิข้�น์ใน์อน์าคต่

	 บ่.	 บราวน์	 วางแผ่นมุ่่งเน้นไปัท่ี่�กลุ่ม่อาสาสมั่คร

สาธารณ์สุขปัระจำาหมู่่บ้าน	(อสม่.)	ซ้ึ่�งเป็ันกลุ่ม่ท่ี่�ม่่ปัระสิที่ธิภาพม่าก

ในการช่ื้วยป้ัองกันการติิดเช้ื้�อของผู้่คนในปัระเที่ศไที่ย	 โดยเรา

จะม่่การฝึ้กอบรม่ถ่ายที่อดความ่รู้ท่ี่�ถูกต้ิองสู่ท่ี่ม่	อสม่.	เพ้�อให้ท่ี่ม่

นำาข้อมู่ลและวิธ่การในการป้ัองกันเช้ื้�อ	 COVID-19	 สอนให้แก่

ปัระชื้าชื้นทัี่�วไปัในพ้�นท่ี่�	 และสาม่ารถใช้ื้เคร้�องม้่อที่างการแพที่ย์

ท่ี่�ถูกต้ิองต่ิอไปั

กิารเกิิดิวิกิฤต่ COVID-19 บีที่เรียน์แห่้งกิารเรียน์ร้่

และปรับีตั่วก้ิาวเข้าส่่วิถ่ชีี่วิต่ให้ม่ (New Normal)

	 นับเป็ันความ่ท้ี่าที่ายและเป็ันเร้�องยากสำาหรับเรา	เพราะ

ปักติิเราม่่ท่ี่ม่งานท่ี่�ต้ิองที่ำางานโดยการเข้าออกโรงพยาบาล

เป็ันปัระจำา	 COVID-19	 ที่ำาให้เราต้ิองม่่การปัรับตัิวและเปัล่�ยน

วิธ่การที่ำางาน	โดยการที่ำางานท่ี่�บ้านและการใช้ื้วิถ่ช่ื้วิติใหม่่ท่ี่�เปัล่�ยนไปั	

โดยเราใช้ื้โอกาสน่�ในการวางระบบการที่ำางานผ่่านระบบต่ิาง	 ๆ	

แชื้ร์ข้อมู่ลผ่่านโซึ่เช่ื้ยลม่่เด่ย	 ม่่การจัดอบรม่สำาหรับแพที่ย์

และพยาบาล	 รวม่ถ้งฝึ้กอบรม่พนักงานผ่่านการปัระชุื้ม่ระบบ

ออนไลน์

New Normal ใน์บีริบีที่ของ บ่ี. บีราวน์์

					 การเปัล่�ยนแปัลงวิถ่ช่ื้วิติใหม่่ในการที่ำางาน	 เราเน้น

การสนับสนุนความ่ปัลอดภัยของพนักงานทัี่�งที่างร่างกายและจิติใจ

ระหว่างที่ำางานท่ี่�บ้าน	 เพราะความ่ปัลอดภัยของพนักงานเป็ัน

สิ�งสำาคัญม่ากสำาหรับเรา		

	 “วิิถ่ีช่วิิต้ให์ม่	(New	Normal)”	สำาหรับ	บ่.	บราวน์	แบ่งได้

ในหลากหลายด้าน	ได้แก่

• ด้าน์บุคลากร:	ต้ิองปัรับวิถ่ช่ื้วิติของเรา	โดยการสวม่

หน้ากาก	 ล้างม้่อด้วยเจลแอลกอฮอล์	 เว้นระยะห่าง

ที่างสังคม่	

• ด้าน์บริษััทัฯ :	 ปัรับเปัล่�ยนวิธ่การดำาเนินธุรกิจ

โดยการนำาเที่คโนโลย่ม่าใช้ื้สนับสนุนการที่ำางานของ

ท่ี่ม่ขายและฝ่้ายต่ิางๆ	 ม่่นโยบายการที่ำางานท่ี่�บ้าน	

(Work	 from	 Home)	 การปัระชืุ้ม่ผ่่านระบบออนไลน์

ร่วม่กับลูกค้า	 รวม่ถ้งการจัดสัม่ม่นาและการฝึ้กอบรม่

เพ้�อเพิ�ม่พูนความ่รู้ผ่่านที่างเว็บไซึ่ต์ิ 

• ด้าน์การดำาเนิ์น์งาน์/แผู้น์:	เราแจ้งให้พนักงานที่ราบถ้ง

สถานการณ์์และทิี่ศที่างของบริษัที่ฯ	มุ่่งเน้นถ้งความ่โปัร่งใส 

ความ่น่าเช้ื้�อถ้อ	และการยอม่รับ

• คำามั�น์สััญญา:	ร่วม่แบ่งปัันความ่เช่ื้�ยวชื้าญ	(Sharing	

Expertise)	สู่สาธารณ์ชื้นในช่ื้วงโรคระบาด

บ่ี. บีราวน์์ พร้อมรับีม่อกัิบีวิกิฤต่ COVID-19 แม้วัคซีีน์

ท่ี่�สมบ่ีรณ์์อาจยังไม่ออกิมาภายใน์ปี พ.ศ. 2564

			 	 บ่.	 บราวน์	 ม่่การใช้ื้แผ่นความ่ต่ิอเน้�องที่างธุรกิจ	

(Business	Continuity	Plan;	BCP)	ตัิ�งแต่ิเด้อนม่่นาคม่	ค.ศ.	2020	

โดยม่่ท่ี่ม่ท่ี่�สำานักงานใหญ่ท่ี่�คอยแจ้งข่าวและส้�อสารสถานการณ์์

ต่ิาง	ๆ 	และให้คำาแนะนำาแก่บุคลากรในองค์กรติาม่คำาแนะนำาของ

รัฐบาลและองค์การอนามั่ยโลก	(WHO)	ซ้ึ่�งได้เร่ยนรู้จากการระบาด

ในครั�งแรก	 และได้เติร่ยม่ความ่พร้อม่ท่ี่�จะรับม้่อกับสถานการณ์์

ท่ี่�จะเกิดข้�นหากเกิดการระบาดอ่กเป็ันระลอกท่ี่�	2	เน้�องจากม่่บที่เร่ยน

จาก	 COVID-19	 ครั�งแรกน่�จ้งที่ำาให้เรามั่�นใจว่าจะผ่่านชื้่วงเวลา

ท่ี่�ยากลำาบากน่�ไปัได้

	 “ขณ์ะน่ั�เรายังไม่ร้้ว่าวัคซ่ีนัจ่ะถ้ืกผลิืตัออกมาได้้เมื�อไห้ร่	

แลืะวัคซ่ีนันัั�นัจ่ะม่ปัระสิ่ทธิิภูาพเพ่ยงใด้	 ถ้ืาฉ่ีด้แล้ืวจ่ะต้ัองฉ่ีด้

กระตุ้ันัอ่กห้รือไม่	เราคาด้ว่าการใช้่ช่่วิตัแบบ	New	Normal	จ่ะคงอย่้

ไปัอ่ก	1	ห้รือ	2	ปีั	ซ่ี�งในัระห้ว่างช่่วงเวลืานัั�นั	บ่.	บราวน์ั	ม่ความพร้อม

ในัการปัรบัตััว	รวมถ่ืงเตัร่ยมการปัอ้งกันัการระบาด้แลืะจ่ดั้กิจ่กรรม

ต่ัาง	ๆ	เพื�อพัฒนัาสุ่ขภูาพของคนัไทยให้้ด่้ข่�นัอย่างต่ัอเนืั�อง”

	 นอกจากน่�การสร้างวัคซ่ึ่นท่ี่�ม่่ปัระสิที่ธิภาพข้�นม่าได้เป็ัน

เพ่ยงแค่จุดเริ�ม่ต้ินเท่ี่านั�น	ปัระเด็นสำาคัญกว่าค้อ	การกระจายวัคซ่ึ่น

ให้ไปัถ้งคนในแหล่งชุื้ม่ชื้นห่างไกลในต่ิางจังหวัดทัี่�วทุี่กภาคของไที่ย

ให้ได้รับวัคซ่ึ่นอย่างทัี่�วถ้ง	 ซ้ึ่�งเป็ันเร้�องท่ี่�ม่่ความ่ท้ี่าที่ายอยู่หลาย

ปัระการ	 เราเข้าใจว่าที่างรัฐบาลก็กำาลังเติร่ยม่แนวที่างการกระจาย

วัคซ่ึ่นให้คนไที่ยทัี่�งปัระเที่ศอย่างทัี่�วถ้งในอนาคติอันใกล้น่�	 และ

จนกว่าจะถ้งเวลานั�น	 ที่าง	 บ่.	 บราวน์	 มุ่่งมั่�นดำาเนินกิจกรรม่

อย่างต่ิอเน้�องในเร้�องการแบ่งปัันความ่เช่ื้�ยวชื้าญของเราไปัยัง

กลุ่ม่ต่ิาง	ๆ	 เช่ื้น	 โรงพยาบาล	 โรงเร่ยน	 และผู้่คนในสังคม่ทัี่�วไปั	

เพ้�อให้ม่่ความ่เข้าใจและป้ัองกันการระบาดอย่างถูกต้ิองติาม่แนวที่าง

ท่ี่�องค์การอนามั่ยโลกได้ปัระกาศไว้		

    มร.สัายัน์ห์์	รอย	กล่าวทิี่�งท้ี่ายว่า	วิกฤติน่�เราจะสาม่ารถ

อยู่รอดได้โดยการปัรับตัิวด้วยนวัติกรรม่และเที่คโนโลย่	 และ

การป้ัองกันตินเองจะเป็ันกุญแจสำาคัญในการปักป้ัองชุื้ม่ชื้นและ

สร้างการรักษาความ่ปัลอดภัยให้แก่ทุี่กคนในสังคม่	 นอกจากน่�

ผ่ม่ขอส่งกำาลังใจและขอบคุณ์ผู้่เช่ื้�ยวชื้าญด้านการดูแลสุขภาพทุี่กคน

สำาหรับผ่ลงานและความ่ทุ่ี่ม่เที่ติลอดช่ื้วงเวลาท่ี่�ผ่่านม่า	และเราจะร่วม่

แบ่งปัันความ่เช่ื้�ยวชื้าญที่างดา้นสุขภาพเพ้�อให้สังคม่และปัระชื้าชื้น

คนไที่ยได้ปัลอดภัยจากโรคระบาดในครั�งน่�



	 น อ ก จ า ก ก า ร แ บ่ ง ปััน

ความ่เช่ื้�ยวชื้าญแล้ว	 บ่.	 บราวิน์์	

ไ ด้ จัดโครงการการพััฒน์า

มาต้รฐาน์ควิามปลอดภัย

ใน์การทัำางาน์ให้์แก่บุคลากร

ทัางการแพัทัย์ใน์ประเทัศไทัย	

ร่วิมกับองค์กรควิามร่วิมมือ

ระห์ว่ิางประเทัศของเยอรมัน์	

(Deutsche	 Gesellschaft	 für	

Internationale	Zusammenarbeit;	GIZ)	ซ่ึ่�ง	มร.เกอร์มัน์	ม้ลเลอร์	

ผู้้้อำาน์วิยการโครงการฯ	 กล่าวิถ่ีง	 “การสันั์บสันุ์น์ผู้ลิต้ภัณฑ์์

ทัำาควิามสัะอาดมือ	 และส่ังเสัริมการล้างมือใน์กลุ่มบุคลากร

ทัางการแพัทัย์และกลุ่มอาสัาสัมัครสัาธารณสุัขประจำาห์ม่้บ้าน์	

(อสัม.)	เพืั�อเป็น์มาต้รการใน์การป้องกัน์ต้น์เองจาก	COVID-19”	

เน้�องจากทัี่�งสองกลุ่ม่น่�ถ้อเป็ันด่านหน้าท่ี่�ม่่ความ่เส่�ยงในการเผ่ชิื้ญ

กับ COVID-19	 ด้วยเหติุน่�การรักษาอนาม่ัยโดยการล้างม้่อติาม่

วิธ่ท่ี่�ที่างองค์การอนามั่ยโลกกำาหนดจ้งถ้อเป็ันวิธ่การสำาคัญท่ี่�ม่่

ปัระสิที่ธิภาพ	และเป็ันวิธ่การหลักในการส่งเสริม่เพ้�อช่ื้วยป้ัองกัน

การแพร่ระบาดของเช้ื้�อ COVID-19	 รวม่ถ้งยังเป็ันการระงับ

การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสและเช้ื้�อแบคท่ี่เร่ยต่ิาง	ๆ	ท่ี่�เป็ันต้ินเหตุิ

ของโรคไข้หวัด	และปัอดอักเสบด้วย

	 ทัี่�งน่�วิธ่การส่งเสริม่การล้างม้่อได้ม่่การจัดที่ำาในรูปัแบบ

ส้�ออิเล็กที่รอนิกส์	 โดยจะออกแบบเฉพาะสำาหรับแต่ิละกลุ่ม่

ผ่่านการพัฒนาระบบแอปัพลิเคชัื้น	 ซ้ึ่�งการเร่ยนรู้สำาหรับ

บุคลากรที่างการแพที่ย์จะม่่เน้�อหาเชิื้งวิชื้าการท่ี่�เน้นเร้�องการล้างม้่อ

เพ้�อป้ัองกันการระบาดของ	 COVID-19	 ติลอดจนการใช้ื้

เคร้�องม้่อป้ัองกันอย่างเหม่าะสม่	 ในส่วนของกลุ่ม่อาสาสมั่คร

สาธารณ์สุขปัระจำาหมู่่บ้าน	 (อสม่.)	 จะจัดที่ำาเน้�อหาการเร่ยนรู้

ในรูปัแบบการ์ตูินเคล้�อนไหวเพ้�อนำาเสนอข้อมู่ลพ้�นฐานในการล้างม้่อ

เพ้�อป้ัองกันการแพร่เช้ื้�อ	โดยจัดที่ำาเป็ันภาษาไที่ยเพ้�อให้เข้าใจได้ง่าย	

รวม่ถ้งการบริจาคผ่ลิติภัณ์ฑ์์ล้างม้่อสำาหรับใช้ื้ในโรงพยาบาล	50	แห่ง

ท่ี่�ตัิ�งอยู่ในบริเวณ์ท่ี่�ม่่การแพร่ระบาดท่ี่�รุนแร	งโดยเฉพาะในชุื้ม่ชื้น

ยากไร้	หร้อบริเวณ์ชื้ายแดน	และสำาหรับกลุ่ม่อาสาสมั่ครสาธารณ์สุข

ปัระจำาหมู่่บ้าน	(อสม่.)	อ่ก	1,500	คนท่ี่�ที่ำางานในฟาร์ม่เกษติรกร

ห่างไกลซ้ึ่�งอาจไม่่สาม่ารถเข้าถ้งผ่ลิติภัณ์ฑ์์ล้างม้่อได้

	 นอกจากน่�ม่่การเติร่ยม่ความ่พร้อม่ถ้าเกิดเหตุิการณ์์

ระบาดของโรคระลอกท่ี่�	 2	 ซ้ึ่�งอาจจะที่ำาให้เกิดการขาดแคลน

ผ่ลิติภัณ์ฑ์์ล้างม้่อข้�นอ่กครั�ง	บ่.	บราวน์	ได้สนับสนุนการผ่ลิติสินค้า

กลุ่ม่ผ่ลิติภัณ์ฑ์์ล้างม้่อเพิ�ม่ม่ากข้�น	 เพ้�อเป็ันการเติร่ยม่ผ่ลิติภัณ์ฑ์์

ให้เพ่ยงพอกับความ่ต้ิองการใช้ื้ทัี่�งสำาหรับกลุ่ม่โรงพยาบาลหร้อ

กลุ่ม่เกษติรกรในช่ื้วงเวลาท่ี่� ต้ิองการใช้ื้ผ่ลิติภัณ์ฑ์์ดังกล่าว	

ด้วยการเพิ�ม่ปัรมิ่าณ์การผ่ลติิของผ่ลติิภัณ์ฑ์์ล้างม้่อขนาด	500	ม่ล.	

ได้ถ้ง	250,000	ขวด,	ขนาด	100	ม่ล.	จำานวน	15,000	ขวด,	ชื้ดุกันนำ�า

ป้ัองกันตัิวสำาหรับแพที่ย์จากเช้ื้�อของผู้่ปัว่ย	(PPE	Gowns)	จำานวน	

500	ชุื้ด	และเคร้�องจ่ายแอลกอฮอล์เจลโดยใช้ื้เท้ี่าเหย่ยบจำานวน	

100	ชุื้ด	สำาหรับ	50	โรงพยาบาล	เพ้�อให้เพ่ยงพอต่ิอความ่ต้ิองการ

ใช้ื้งานภายในช่ื้วงระยะเวลา	6	เด้อน 

 ด้าน	คร้ประท่ัป	อ่�งทัรงธรรม 

ฮาต้ะ	ผู้้้ก่อตั้�งม้ลนิ์ธิดวิงประท่ัป 

หน้�งในกลุ่ม่ผู้่ได้รับการสนับสนุน

ใน	“โครงการร่วม่เดินหน้าปักป้ัอง

ปัระเที่ศไที่ยจาก	 COVID-19”	

เปิัดเผ่ยความ่รู้ส้กว่า	 ในวิกฤติ	

COVID-19	น่�ส่งผ่ลกระที่บไปัทัี่�วโลก

รวม่ถ้งปัระเที่ศไที่ย	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งกลุ่ม่ผู้่คนท่ี่� ม่่รายได้ติำ�า	

โครงการน่�ให้การสนับสนุนทัี่�งอุปักรณ์์ที่างการแพที่ย	์อาหาร	และ

ของใช้ื้จำาเป็ัน	 รวม่ถ้งความ่รู้ท่ี่�จะช่ื้วยให้พวกเขาป้ัองกันตัิวเอง

จากโรคระบาดได้	เราขอขอบคุณ์	บริษัที่	บ่.	บราวน์	(ปัระเที่ศไที่ย)	จำากัด	

และขอให้บริษัที่ฯ	ได้รับในสิ�งท่ี่�ด่	ๆ 	เหม้่อนกับท่ี่�ม่่คนเคยกล่าวไว้ว่า	

“The	More	you	give,	The	More	you	received”

	 สุดท้ี่ายน่�	คุณแทัน์	ศร่อุดร	

ผู้้้จัดการฝ่่ายระบบสัารสัน์เทัศ	

(IT	Manager)	บริษััทั	บ่.	บราวิน์์	

(ประเทัศไทัย)	จำากัด	ตั้วิแทัน์ชมรม 

B.	Braun	(Thailand)	CSR	Club 

ได้กล่าวยำ�าถ้งวิสัยทัี่ศน์ของ	บ่.	บราวน์ 

ในการแบ่งปัันความ่เช่ื้�ยวชื้าญ	

(Sharing	 Expertise)	 ว่าปัระทัี่บใจ	

ความ่ร่วม่ม้่อจากเพ้�อนพนักงาน

ท่ี่�ช่ื้วยเหล้อกันอย่างจริงใจ	 รวม่ถ้งผู้่บริหารและบริษัที่ฯ	 ท่ี่�คอย

สนับสนุนโครงการชื้่วยเหล้อสังคม่ต่ิาง	 ๆ	 ติลอดม่าแม่้จะไม่่ได้ม่่

สถานการณ์์	COVID-19	ก็ติาม่	ในสถานการณ์์น่�เราได้รับรู้ถ้งปััญหา

ของผู้่คนในชุื้ม่ชื้นคลองเติยท่ี่�หนักข้�นหลายเท่ี่าและกระที่บไปัวงกว้าง	

ถ้งแม้่ว่าสิ�งท่ี่�เราม่อบให้แก่ชุื้ม่ชื้นจะไม่่ได้ม่ากม่าย	แต่ิน่�ค้อ	“นำ�าใจ”	

จากพวกเราทุี่กคนจริง	 ๆ	 ท่ี่�ตัิ�งใจช่ื้วยชุื้ม่ชื้นในช่ื้วงเวลาหน้�งได้...

ภูมิ่ใจท่ี่�ได้เป็ันส่วนหน้�งครับ

เราปกป้องและพัื่ฒน์าสุขภูาพื่ของผ้้คน์ใน์ประเทศไทย


