
 “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็็นลาภอัันป็ระเสริฐ คงไม่มีใคร

สามารถป็ฏิิเสธคำากล่าวนี�ได้้ แม้ว่าในปั็จจุบัันจะมีความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

เทคโนโลยีีต่าง ๆ เกิด้ข้ึ้�นมากมายี ซ้ึ่�งช่่วยีทำาให้โรคภัยีไข้ึ้เจ็บัหลายีโรคไม่เป็็นปั็ญหา

อีักต่อัไป็ แต่ขึ้ณะเดี้ยีวกันก็ยีังคงมีอัีกหลายีโรคเช่่นกันที�ยีังรอัคอัยีความหวัง รวมถ้ง

กลุ่มผู้้้ป่็วยีโรคเร้�อัรังที�ต้อังคอัยีด้้แลป็ระคับัป็ระคอังรักษาไป็ตามอัาการ ซ้ึ่�งโรคเหล่านี�

นอักจากจะทำาให้ผู้้้ป่็วยีได้้รับัความทรมานจากตัวขึ้อังโรคแล้ว บัางครั�งผู้ลข้ึ้างเคียีง

ขึ้อังโรคก็อัาจทำาให้ผู้้้ป่็วยีต้อังอัย่้ีอัย่ีางทนทุกข์ึ้ไม่แตกต่างกัน อีักทั�งอัาจนำาไป็ส่้ปั็ญหา

ขึ้อังการเกิด้แผู้ลกด้ทับั บัาด้แผู้ลเร้�อัรัง หร้อัผู้้้ป่็วยีอัอัสโตมี ซ้ึ่�งเกี�ยีวข้ึ้อังกับัการด้้แลควบัคุม

ระบับัการขัึ้บัถ่ายีขึ้อังเสียีผู่้านทางหน้าท้อัง ผู้้้ป่็วยีเหล่านี�มีความจำาเป็็นอัย่ีางยิี�งที�ต้อัง

อัาศััยีผู้ลิตภัณฑ์์ที�มีทั�งคุณภาพ ป็ระสิทธิภาพ ตลอัด้จนทักษะความเชี่�ยีวช่าญจาก

ผู้้้มีความร้้และป็ระสบัการณ์ในการด้้แลคอัยีให้คำาแนะนำา เพ้�อัช่่วยีส่งเสริมให้พวกเขึ้า

และบุัคคลในครอับัครัวสามารถมีคุณภาพชี่วิตที�ดี้ข้ึ้�นได้้ ในปั็จจุบัันการบัาด้เจ็บัผิู้วหนัง 

แผู้ลกด้ทับั และแผู้ลเร้�อัรังมีแนวโน้มส้งข้ึ้�นอัย่ีางเห็นได้้ชั่ด้ ทั�งนี�เป็็นเพราะกลุ่มเสี�ยีงที�

จะเกิด้ปั็ญหาเหล่านี�มีจำานวนเพิ�มข้ึ้�น เช่่น การก้าวเข้ึ้าส่้สังคมผู้้้ส้งอัายุี ผู้้้ป่็วยีโรคเร้�อัรัง

ที�ติด้เตียีง และผู้้้ป่็วยีอุับััติเหตุที�ได้้รับัผู้ลกระทบัจากการบัาด้เจ็บั ผู้้้ป่็วยีเหล่านี�

มักมีปั็ญหาด้้านความสามารถขึ้อังการเคล้�อันไหวที�ลด้ลง ร่วมกับัภาวะการควบัคุมระบับั

การขัึ้บัถ่ายีที�ผิู้ด้ป็กติทำาให้เกิด้ความเปี็ยีกช้่�นและภาวะเป็็นกรด้-ด่้าง ซ้ึ่�งส่งผู้ลกระทบั

ต่อัผิู้วหนังโด้ยีตรง รวมทั�งการด้้แลที�ไม่ถ้กต้อังตามสุขึ้ลักษณะทำาให้เกิด้บัาด้เจ็บับัริเวณ

ผิู้วหนัง แผู้ลกด้ทับั และแผู้ลเร้�อัรังต่าง ๆ ได้้ บ่ังบัอักถ้งคุณภาพขึ้อังการด้้แลที�ไม่ดี้

เท่าที�ควร ผู้้้ป่็วยีไม่ได้้รับัความป็ลอัด้ภัยี และถ้าป็ล่อัยีให้ปั็ญหาเกิด้ข้ึ้�นอัาจส่งผู้ลกระทบั

ต่อัผู้้้ป่็วยีทั�งด้้านร่างกายี จิตใจ เศัรษฐกิจและสังคมอัย่ีางหลีกเลี�ยีงไม่ได้้

“บีี. บีราวน์”์ แบี่งปััน์ความเชี่ี�ยวชี่าญแก่่พยาบีาลไทย

จัับีมือชี่มรมพยาบีาลแผล ออสโตมี และควบีคุมก่ารขัับีถ่่าย

จััดตั�งโครงก่าร Poster Excellence Award เพ่�อพัฒน์าศััก่ยภาพ

คุุณสายััณห์์ รอยั กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท บี. บราวน์์ (ประเทศไทยั) จัำากัด 

ลงน์ามบัน์ทึกข้�อตกลงคุวามร่วมมือโคุรงการ “Poster Excellence 

Award” ร่วมกับ พว.ดร.ยุัวดี เกตสัมพัน์ธ์์ 



ซ้ึ่�งจะส่งผู้ลดี้ทั�งกับัผู้้้ใช้่ ตลอัด้จนผู้้้ป่็วยีให้มีคุณภาพชี่วิตที�ดี้ข้ึ้�น 

เพราะเราเช้่�อัว่า การมีผู้ลิตภัณฑ์์ที�ดี้นั�นยัีงไม่เพียีงพอัต่อัการป้็อังกัน

และด้้แลสขุึ้ภาพขึ้อังป็ระช่าช่น ถ้าผู้้้ใช้่หร้อัผู้้้ป่็วยีนำาไป็ใช้่ไม่ถ้กต้อัง 

หร้อัใช้่ไม่ถ้กวิธี ผู้ลลัพธ์ในการรักษาก็จะไม่ดี้ตามไป็ด้้วยี  

 จากการเล็งเห็นความสำาคัญดั้งกล่าว ด้้วยีเหตุนี� 

บีั. บัราวน์ จ้งได้้ร่วมม้อักับั ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และ

ควบคุมการขัับถ่่าย จัด้ทำาโครงการ Poster Excellence Award 

ข้ึ้�นเป็็นระยีะเวลาต่อัเน้�อัง 5 ปี็ (พ.ศั. 2563-2567) เพ้�อัเป็็นการฝึึก

ทักษะด้้านการนำาเสนอัผู้ลงานวิช่าการ รวมทั�งเพ้�อัเป็็นการเผู้ยีแพร่

ความร้้ในเร้�อังการด้้แลแผู้ล และการด้้แลผู้้้ป่็วยีอัอัสโตมีให้แก่

เหล่าพยีาบัาลจากโรงพยีาบัาลอ้ั�น ๆ ตลอัด้จนถ้งการเล้อักใช้่

ผู้ลิตภัณฑ์์ที�มีป็ระสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับัแผู้ลขึ้อังผู้้้ป่็วยี

แต่ละป็ระเภท อีักทั�งยัีงเป็็นการเตรียีมความพร้อัมให้แก่บุัคลากร

ในวิช่าชี่พพยีาบัาลขึ้อังไทยีเพ้�อัให้มีทักษะที�จะสามารถเข้ึ้าร่วม

การแข่ึ้งขัึ้นผู้ลงานวชิ่าการในระด้บัันานาช่าตไิด้้ โด้ยีจะมกีารตัด้สิน

และป็ระกาศัผู้ลผู้้้ได้้รับัรางวัลในงานป็ระชุ่มป็ระจำาปี็ขึ้อังช่มรมฯ 

โดยในปีนี�ผ้�ชนะเลิศได้้รับัเงินรางวัล 15,000 บาท, รองอันดับ 1 

ได้้รับัเงินรางวัล 10,000 บาท, รองอันดับ 2 ได้้รับัเงินรางวัล 

6,000 บาท และรองอันดับ 3 ได้้รับัเงินรางวัล 4,000 บาท

 สำาหรบััการจดั้ทำาโครงการ Poster Excellence Award 

ถ้อัเป็็นเร้�อังที�ดี้ซ้ึ่�ง บีั. บัราวน์ ตั�งใจจัด้ทำาข้ึ้�น เพราะเล็งเห็นถ้ง

การนำาสิ�งที�ด้กีลับัไป็ค้นส่้ตวัผู้้้ป็ว่ยี เน้�อังจากปั็จจุบัันนี�เห็นได้้ชั่ด้ว่า

ป็ริมาณความต้อังการขึ้อังผู้้้ป่็วยีเม้�อัเทียีบักับัขึ้นาด้ขึ้อังโรงพยีาบัาล 

หร้อัจำานวนขึ้อังบุัคลากรทางการแพทย์ียัีงไม่สมดุ้ล เพราะฉะนั�น

โครงการฯ นี�จ้งเป็็นแนวทางในการป็ฏิิบััติอัย่ีางหน้�งที�อัาจจะ

สามารถต่อัยีอัด้ไป็เป็็นมาตรการแนวทางการด้้แลผู้้้ป่็วยีอัอัสโตมี 

แผู้ลที�ไม่ได้้มีการติด้เช้่�อั หร้อัแผู้ลที�สามารถด้้แลกันเอังได้้ โด้ยี

การเล้อักใช้่ผู้ลิตภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ ป็ระสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม 

ซ้ึ่�งสามารถอ้ัางอิังตามหลักการการด้้แลแผู้ลก็จะช่่วยีให้การหายี

ขึ้อังแผู้ลดี้ข้ึ้�น ระยีะเวลาการหายีขึ้อังแผู้ลสั�นลง ทำาให้ช่่วยีลด้ระยีะ

เวลาในการด้้แลผู้้้ป่็วยีขึ้อังพยีาบัาล ป็ระหยัีด้เวลาในการทำางาน 

และสามารถช่่วยีเพิ�มคุณภาพชี่วิตให้แก่ผู้้้ป่็วยีได้้ ทั�งนี�จุด้ที�ดี้ที�สุด้

ขึ้อังโครงการฯ นี�ค้อั การได้้แบ่ังปั็นความเชี่�ยีวช่าญเพ้�อักระจายี

ผู้้้ป่็วยีอัอักส่้สถานพยีาบัาลรอับันอัก ทำาให้โรงพยีาบัาลระดั้บัใหญ่ 

โรงพยีาบัาลศ้ันย์ี หร้อัโรงพยีาบัาลระด้ับัมหาวิทยีาลัยีจะสามารถ

ทำางานด้้แลรักษาโรคเฉพาะทาง หร้อัโรคที�ต้อังอัาศััยีความช่ำานาญ

 ด้้วยีวิสัยีทัศัน์ที�ย้ีด้ถ้อัเป็็นหน้�งเดี้ยีวกันมาโด้ยีตลอัด้ค้อั 

การแบ่ังปั็นความเชี่�ยีวช่าญ (SHARING EXPERTISE) เพ้�อั

ป้็อังกันและป็รับัป็รุงสุขึ้ภาพขึ้อังป็ระช่าช่นในป็ระเทศัไทยี “บริษััท 

บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำำากัด” จ้งได้้จับัม้อักับั ชมรมพยาบาลแผล

ออสโตมี และควบคุมการขัับถ่่าย (Thai Enterostomal 

Therapy Society) จัด้ตั�งโครงการ “Poster Excellence Award” 

ข้ึ้�นเพ้�อัเป็็นเวทีให้แก่พยีาบัาลเฉพาะทางด้้านการด้้แลบัาด้แผู้ล

อัอัสโตมี และควบัคุมการขัึ้บัถ่ายี (Enterostomal Therapy Nurse; 

ET Nurse) ได้้แสด้งศัักยีภาพด้้วยีการนำาเสนอัผู้ลงานวิช่าการ

ในร้ป็แบับัโป็สเตอัร์ เพ้�อัแบ่ังปั็นป็ระสบัการณ์ความเชี่�ยีวช่าญ

ให้แก่เหล่าพยีาบัาลผู้้้ซ้ึ่�งมีหน้าที�ต้อังด้้แลผู้้้ป่็วยีเหล่านี�ได้้เรียีนร้้

จากผู้ลงานวิช่าการที�ส่งเข้ึ้าร่วมป็ระกวด้ในงานป็ระชุ่มวิช่าการ

ป็ระจำาปี็ พ.ศั. 2563 ช่มรมพยีาบัาลแผู้ล อัอัสโตมี และควบัคุม

การขัึ้บัถ่ายี ที�ผู่้านมา 

 คุณก่อศักดิ� อุดมจิำตพิทยา Business Unit Manager 

และคุณศิริธร แปลงไทยสงค์ Product Manager Out Patient 

Market ร่วมให้สัมภาษณ์ถ้งความตั�งใจในการจัด้ตั�งโครงการ 

“Poster Excellence Award” ว่า เป็็นที�ทราบักันว่า บีั. บัราวน์ 

ให้บัริการเกี�ยีวกับัผู้ลิตภัณฑ์์เคร้�อังม้อัแพทยี์ที�ดี้มีคุณภาพให้แก่

โรงพยีาบัาลทั�งในป็ระเทศัไทยี และในระดั้บัโลกมาอัย่ีางยีาวนาน 

ภายีใต้พันธกิจที�ทุกคนย้ีด้ถ้อัร่วมกันค้อั แบ่ังปั็นความเชี่�ยีวช่าญ 

(Sharing Expertise) ซ้ึ่�งเน้นยีำ�าการแลกเป็ลี�ยีนความร้้ที�มีคุณค่า

มากกว่าการให้อัย่ีางอ้ั�น เน้�อังจากเป็็นการให้ความร้้และการแบ่ังปั็น

ความเชี่�ยีวช่าญจากป็ระสบัการณ์ในการใช้่จากการป็ฏิิบััติงาน

จากการศ้ักษาผู้้้ป่็วยี (Case Study) จริง และได้้ผู้ลลัพธ์จริง

เพราะการแบ่่งปัันความร้� และความเชี่่�ยวชี่าญ

เปั็นสิ่่�งที่่�เราให้�ความสิ่ำาคัญ



และมีความยุ่ีงยีากซัึ่บัซ้ึ่อันเพิ�มมากข้ึ้�น ถ้อัเป็็นการช่่วยีลด้ภาระงาน 

ลด้ความแอัอััด้ขึ้อังผู้้้ป่็วยี โด้ยีผู้้้ป่็วยีไม่ต้อังเสียีเวลาในการเดิ้นทาง

และรอัทำาแผู้ล หร้อัด้้แลทวารเทียีมนาน ๆ เน้�อังจากมีมาตรการ

หร้อัแนวทางในการด้้แลกันเอังได้้แบับัมีป็ระสิทธิภาพโด้ยีผู้่าน

ผู้ลงานวิช่าการนี�

 นอักจากนี� บีั. บัราวน์ พร้อัมแบ่ังปั็นความเชี่�ยีวช่าญให้แก่

พยีาบัาลที�ไม่มีป็ระสบัการณ์ในการนำาเสนอัผู้ลงานวิช่าการผู่้าน

ทางร้ป็แบับัโป็สเตอัร ์แต่มี Case Study ที�น่าสนใจ ซึ่้�งอัยีากสง่ต่อั

หร้อัแบ่ังปั็นความร้้และป็ระสบัการณ์ในการทำางาน บีั. บัราวน์ 

จ้งได้้ร่วมม้อักับัช่มรมพยีาบัาลแผู้ล อัอัสโตมี และควบัคุมการขัึ้บัถ่ายี 

โด้ยี พว.ด้ร.ยุีวดี้ เกตสัมพันธ์ ป็ระธานช่มรมพยีาบัาลแผู้ล อัอัสโตมี 

และควบัคุมการขัึ้บัถ่ายี เปิ็ด้หลักส้ตรการฝึึกอับัรมการจัด้ทำา

โป็สเตอัร์เพ้�อันำาเสนอัผู้ลงานวิช่าการให้แก่พยีาบัาลที�สนใจ

ทั�วป็ระเทศัสามารถเข้ึ้าร่วมการฝึึกอับัรมนี� โด้ยีการอับัรมจะมุ่งเน้น

การให้คำาแนะนำาเกี�ยีวกับัหลักการเขีึ้ยีน หลักการเล้อักร้ป็ หลักการ

วางร้ป็แบับั หลักการวางเน้�อัหา หร้อัหลักการนำาเสนอั เพ้�อัจะได้้

จัด้ทำาโป็สเตอัร์อัอักมาได้้อัย่ีางมีป็ระสิทธิภาพ โด้ยีหลักส้ตร

การฝึึกอับัรมนี�จะจัด้ข้ึ้�นป็ระมาณ 5-6 เด้้อัน ก่อันวนัจัด้งานป็ระช่มุ

วิช่าการในแต่ละปี็ 

 ทั�งนี�ความคาด้หวังขึ้อัง บีั. บัราวน์ ที�มีต่อัโครงการ 

Poster Excellence Award ค้อั บุัคลากรทางการแพทย์ีสามารถ

ที�จะเล้อักใช้่ผู้ลิตภัณฑ์์ที�มีอัย่้ีในป็ระเทศัไทยีให้เหมาะสมกับั

ลักษณะขึ้อังบัาด้แผู้ล โด้ยีการเล้อักใช้่ผู้ลิตภัณฑ์์คุณภาพ 

ป็ระสิทธิภาพ ไม่ไป็เพิ�มภาระค่าใช้่จ่ายีที�มากข้ึ้�นกับัผู้้้ป่็วยี และไม่ได้้

ทำาให้ระยีะเวลาการหายีขึ้อังแผู้ลยีาวข้ึ้�น ถ้าในส่วนขึ้อังผู้้้ป่็วยี

ต้อังยีอัมรับัว่าผู้้้ป่็วยีที�อัย่้ีต่างจังหวัด้หร้อัที�อัย่้ีห่างไกล ๆ  ยัีงไม่สามารถ

เข้ึ้าถ้งผู้ลิตภัณฑ์์ด้้แลรักษาแผู้ลในกลุ่ม Advance wound care 

ด้้วยีเหตุนี�ในอันาคตเราคาด้หวังว่าผู้ลิตภัณฑ์์กลุ่มนี�จะเข้ึ้าส่้ระบับั

เบิักจ่ายีได้้ เพ้�อัให้ผู้้้ป่็วยีที�อัย่้ีต่างจังหวัด้หร้อัอัย่้ีห่างไกลมีโอักาส

เข้ึ้าถ้งผู้ลิตภัณฑ์์ที�ดี้มีคุณภาพ เพ้�อัที�พวกเขึ้าจะได้้มีคุณภาพชี่วิต

ที�ดี้ข้ึ้�น  

 ด�าน พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานชมรมพยาบาลแผล 

ออสโตมี และควบคุมการขัับถ่่าย กล่าวถ้งโครงการ Poster 

Excellence Award ว่า โครงการ Poster Excellence Award เกิด้จาก

วิสัยีทัศัน์ที�ดี้ขึ้อัง บีั. บัราวน์ ที�เปิ็ด้เวทีให้แก่พยีาบัาลเฉพาะทาง

ด้้านการด้้แลบัาด้แผู้ลอัอัสโตมี และควบัคุมการขัึ้บัถ่ายี (Enterostomal 

Therapy Nurse; ET Nurse) ได้้แบ่ังปั็นความร้้ความช่ำานาญ

ในการด้้แลแผู้ลและอัอัสโตมีที�อัาจจะพบัเจอัภายีในโรงพยีาบัาล

ขึ้อังตนเอังผู่้านผู้ลงานวิช่าการ ด้้วยีการส่งเสริมสนับัสนุนรางวัล

โด้ยีไม่มีเง้�อันไขึ้ เพ้�อัเป็็นกำาลังใจและแรงกระตุ้นให้พยีาบัาล

ผู้้้ป็ฏิิบััติงานมีส่วนร่วมในการส่งผู้ลงาน รวมถ้งได้้พัฒนาความร้้

ขึ้อังตนจากแต่เดิ้มที�มีอัย่้ีแล้วมาส่้กระบัวนการกลั�นกรอังและถ่ายีทอัด้

อัอักมาอัยีา่งเป็็นระบับั ซึ่้�งก่อัเกดิ้เป็็นผู้ลด้กัีบัทุกฝ่ึายี และสดุ้ท้ายี

ก็ค้อัตัวผู้้้ป่็วยีต้อังได้้รับัป็ระโยีช่น์ส้งสุด้ นอักจากนี�ถ้าผู้ลงาน

ที�ได้้รับัรางวัลมีการนำาไป็ป็ระกวด้ในตา่งป็ระเทศักจ็ะสร้างช้่�อัเสยีีง

ให้แก่ป็ระเทศัไทยีทั�งทางด้้านวิช่าการและด้้านนโยีบัายี

 “พี�ร้้ส้กขึ้อับัคุณ บีั. บัราวน์ ที�เปิ็ด้โอักาสให้พยีาบัาล

ได้้พัฒนาความร้้ ซ้ึ่�งแต่เดิ้มแม้ว่าเราจะมีการนำาเสนอัผู้ลงานวิช่าการ

ในร้ป็แบับัขึ้อังโป็สเตอัร์อัย่้ีแล้ว แต่ป็ระเด็้นค้อั ไม่มีแรงจ้งใจ ทำาให้

ผู้ลงานโป็สเตอัร์ที�นำาเสนอัไม่ค่อัยีมีคุณภาพ เน้�อังจากขึ้าด้ทักษะ 

ไม่มีหลักการ บัางครั�งไม่ตรงกับัเน้�อัหาที�ต้อังการนำาเสนอั การที�มี

การสนับัสนุนรางวัลในส่วนนี�จ้งทำาให้เกิด้ความกระต้อัร้อัร้น 

ความสนใจ มีความต้�นเต้นอัยีากส่งผู้ลงานเข้ึ้าร่วมป็ระกวด้ และ

ทำาตามมาตรฐานกฎเกณฑ์์ที�กำาหนด้ซ้ึ่�งจะทำาให้ผู้ลงานโป็สเตอัร์

ที�นำามาเสนอัในปี็ต่อั ๆ ไป็มีคุณภาพดี้ยิี�งข้ึ้�น”

 สำาหรับัการป็ระชุ่มในปี็นี�ได้้รับัความสนใจจากพยีาบัาล

เข้ึ้าร่วมป็ระชุ่มกว่า 400 ท่าน และมีตัวแทนจากโรงพยีาบัาลที�เข้ึ้าร่วม

โครงการฯ ได้้นำาเสนอัผู้ลงานวิช่าการเข้ึ้าร่วมป็ระกวด้มากถ้ง 

28 ผู้ลงาน ซ้ึ่�งทางคณะกรรมการตัด้สินได้้พิจารณาให้รางวัลแก่ 

5 โรงพยีาบัาล 5 ผู้ลงานวิช่าการที�ดี้ที�สุด้เป็็น “Top Five Best 

Poster Award” ได้้แก่   

พว.ดร.ยุวด่ เกตสัิ่มพันธ์์

ปัระธ์านชี่มรมพยาบ่าลแผล ออสิ่โตม่ และควบ่คุมการขัับ่ถ่่าย

คุณก่อศัักด่� อุดมจิิตพ่ที่ยา

Business Unit Manager

คุณศ่ัริธ์ร แปัลงไที่ยสิ่งค์

Product Manager Out Patient Market



 • “Topical application in Polyhexanide and Hydrogel 

dressing of bacteriophages for treatment of wound infections: 

Case study”: คุณพิราลักษณ์ ลาภหลายี จากโรงพยีาบัาล

นครศัรีอัยุีธยีา

 • “Disruptive Diabetic Foot Ulcer A Complexity and 

Dynamic Process of Wound Management”: คุณป็ระนอัม 

สกุลพิพัฒน์ จากโรงพยีาบัาลสมุทรป็ราการ

 • “Effect of Polyhexanide to Wound Bed Preparation 

in Leg Ulcer”: คุณรัตนา เพียีรเจริญสิน จากคณะแพทยีศัาสตร์

ศิัริราช่พยีาบัาล

 • “Nursing care for patient with peristomal skin 

ulcerative lesion using seven aspects of care: A case study”: 

คุณทิพวัลย์ี บััวทอัง จากโรงพยีาบัาลสรรพสิทธิป็ระสงค์

 • “Management of Necrotizing Fasciitis with Advance 

Wound Product”: คุณศัศิัธร มงคลสวัสดิ้� จากโรงพยีาบัาลขึ้อันแก่น

 พว.ดร.ยุวดี กล่าวถ้งบัทบัาทและความสำาคัญขึ้อัง ET Nurse 

ว่ามีความสำาคัญมาก ทั�งนี�เน้�อังจากป็จัจุบัันพบัวา่ผู้้้ป่็วยีที�เป็็นแผู้ล

โด้ยีเฉพาะแผู้ลเร้�อัรังและอัอัสโตมีนั�นมีแนวโน้มเพิ�มมากยิี�งข้ึ้�น 

ซ้ึ่�งการด้้แลผู้้ป่้็วยีทั�ง 2 กลุ่มนี� เราไมส่ามารถใช้่แค่เพียีงม้อัสอังขึ้า้ง

และหน้�งป็ากเท่านั�น แต่ต้อังอัาศััยีความร้้ความเข้ึ้าใจในผู้ลิตภัณฑ์์

ที�เล้อักใช้่ ซ้ึ่�งถ้าไม่ใช่่ ET Nurse จะใช้่ไม่ถ้กต้อัง และบัางครั�ง

อัาจทำาให้คุณภาพขึ้อังผู้ลิตภัณฑ์์ที�ใช้่กับัผู้้้ป่็วยีส้ญเป็ล่าจากวิธีการใช้่

และการด้้แลที�ไม่ถ้กต้อัง การด้้แลผู้้้ป่็วยี 2 กลุ่มนี�จ้งมีความจำาเป็็น

ที�ต้อังได้้รับัการด้้แลจากพยีาบัาลเฉพาะทางโด้ยีเฉพาะ ดั้งนั�น

ต้อังใช้่ทักษะความร้้และความเชี่�ยีวช่าญในการด้้แผู้ลแต่ละป็ระเภทที�

เกิด้ข้ึ้�นว่าควรเล้อักใช้่ผู้ลิตภัณฑ์์อัะไรในการที�จะช่่วยีด้้แลรักษาแผู้ล

ให้ดี้และหายีเร็วข้ึ้�น ซ้ึ่�งนอักจากจะต้อังด้้แลรักษาทางกายีแล้ว 

สิ�งสำาคัญเราต้อังคำาน้งถ้งด้้านจิตใจ เน้�อังจากผู้้้ป่็วยี 2 กลุ่มนี�

มีปั็ญหาในเร้�อังขึ้อังการด้ำาเนินชี่วิตป็ระจำาวัน ซ้ึ่�งจะส่งผู้ลกระทบั

ต่อัคุณภาพชี่วิตทั�งขึ้อังผู้้้ป่็วยีและครอับัครัว 

 จากผู้ลสำาเร็จขึ้อังโครงการ “Poster Excellence 

Award” ที�ได้้รับัเสียีงตอับัรับัเป็็นอัย่ีางดี้จากกลุ่ม ET Nurse 

สำาหรับัก้าวต่อัไป็ขึ้อัง บีั. บัราวน์ คุณก่อศักดิ� กล่าวถ้งแผู้นงาน

ในอันาคตให้ฟัังว่า จริง ๆ แล้วการด้้แลเร้�อังขึ้อังบัาด้แผู้ลไม่ได้้

เป็็นเฉพาะแค่หน้าที�ขึ้อังพยีาบัาล แต่ยัีงรวมถ้งแพทย์ี ด้้วยีเหตุนี�

ในอันาคตเราคาด้หวังว่าจะขึ้ยีายีโครงการไป็ที�กลุ่มแพทย์ี เพราะ

มีส่วนสำาคัญในการด้้แลบัาด้แผู้ล โด้ยีเฉพาะบัาด้แผู้ลไฟัไหม้ หร้อั

บัาด้แผู้ลที�มีความยุ่ีงยีากซัึ่บัซ้ึ่อันที�ต้อังใช้่ทักษะความเชี่�ยีวช่าญ

ในการด้้แล ซ้ึ่�งจะเป็็นอีักหน้�งเวทีที� บีั. บัราวน์ ต้อังการแบ่ังปั็น

ความเชี่�ยีวช่าญ นอักจากนี�เรายัีงคำาน้งถ้งกลุ่มผู้้้ป่็วยีโด้ยีตรง 

แต่จะทำาโครงการอัอักมาในร้ป็แบับัใด้นั�นคงต้อังด้้ความเหมาะสม

และป็ระโยีช่น์ที�ได้้รับัขึ้อังแต่ละกลุ่มที�จะจัด้ทำาต่อัไป็

เก่ี่�ยวกัี่บ บริิษััท บ่. บริาวน์์ (ปริะเทศไทย) จำำากัี่ด

 บัริษัท บีั. บัราวน์ (ป็ระเทศัไทยี) จำากัด้ ก่อัตั�งข้ึ้�นเม้�อัปี็ พ.ศั. 2532 ในฐานะบัริษัทสาขึ้าขึ้อัง

บัริษัท บีั. บัราวน์ เมลซุึ่งเกน เอัจี โด้ยีจัด้จำาหน่ายีผู้ลิตภัณฑ์์เคร้�อังม้อัแพทย์ีและเวช่ภัณฑ์์ให้แก่ตลาด้

ในป็ระเทศัไทยี ได้้แก่ ผู้ลิตภัณฑ์์ด้้แลรักษาผู้้้ป่็วยีแผู้ลเฉียีบัพลันและแผู้ลเร้�อัรังที�มีการติด้เช้่�อัหร้อัไม่

ติด้เช้่�อัครบัวงจร ผู้ลิตภัณฑ์์ที�เกี�ยีวกับัการเตรียีมพ้�นขึ้อังแผู้ล ผู้ลิตภัณฑ์์ที�สร้างความชุ่่มช้่�นขึ้อังแผู้ล 

ผู้ลิตภัณฑ์์และบัริการสำาหรับัการด้้แลผู้้้ป่็วยีที�มีทวารเทียีม พร้อัมทั�งยัีงมีบัริการให้สำาหรับัหน่วยีงาน

โรงพยีาบัาล ผู้้้ป็ระกอับัการทั�วไป็ และส่วนการให้บัริการรักษาที�บ้ัาน
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