
มีีแนวโน้มีเพ่ิ่�มีสููงข้ึ้�นอย่่างต่่อเน่�อง อันเน่�องมีาจากคนไทย่สู่วนใหญ่่ยั่งคง
มีีพิ่ฤต่่กรรมีการบร่โภคเค็มีจนเก่นความีพิ่อดีี โดีย่เฉพิ่าะอาหารซ้ึ่�งกำาลัังเป็็น
ที�น่ย่มี ได้ีแก่ อาหารญี่�ป่็�น เกาหลีั ป็ระเภทเน่�อหมัีก หมูีมัีกใสู่ซึ่อสูป็ร่งรสู 
อาหารเหลั่านี�มัีกจะมีีระดีับความีเค็มีมีากกว่าอาหารป็กต่่ถ้ึง 5-10 เท่า 
รวมีถ้ึงโรคไม่ีต่่ดีต่่อเร่�อรัง โดีย่สูาเหต่่สู่วนใหญ่่ร้อย่ลัะ 70 เก่ดีจากโรคเบาหวาน
แลัะโรคความีดีนัโลัห่ต่สููงซ้ึ่�งสู่งผลักระทบใหมี้ีภาวะไต่เสู่�อมี ทั�งนี�จากข้ึ้อมูีลั
สูถึานการณ์์ผู้ป็�วย่โรคไต่ในปั็จจ่บันพิ่บว่าคนไทย่ป็�วย่เป็็นโรคไต่เร่�อรัง
ร้อย่ลัะ 17.6 ขึ้องป็ระชากร หร่อป็ระมีาณ์ 8 ล้ัานคน เป็็นผู้ป็�วย่ระย่ะสู่ดีท้าย่ 
2 แสูนคน ป็�วย่เพ่ิ่�มีปี็ลัะกว่า 93,000 ราย่ ซ้ึ่�งผู้ป็�วย่เหล่ัานี�มีีโอกาสูเก่ดี
ความีเสู่�อมีขึ้องไต่ทำาให้เข้ึ้าสูู่ภาวะไต่วาย่ที�มีีความีร่นแรงมีากจนถ้ึงขัึ้�นไต่วาย่
ระย่ะสู่ดีท้าย่ จากนั�นต้่องเข้ึ้าสูู่กระบวนการฟอกไต่แลัะต้่องได้ีรับการบำาบัดี
ทดีแทนไต่ดีว้ย่การล้ัางไต่ ในขึ้ณ์ะที�จำานวนสูถึานพิ่ย่าบาลัที�มีีศููนย์่ไต่เทีย่มี
ซ้ึ่�งสูามีารถึให้การรองรับนั�นมีีเพีิ่ย่ง 930 คล่ัน่ก
 ด้ีวย่ความีต่ระหนักแลัะเล็ังเห็นว่าการมีีศููนย์่ไต่เทีย่มีที�ดีี
มีีค่ณ์ภาพิ่มีาต่รฐานนั�นมีีความีสูำาคัญ่สูำาหรับผู้ป็�วย่โรคไต่ ศููนย์่ไต่เทีย่มี 
บี. บราวน์ (B. Braun Renal Care Center) ในฐานะผู้นำาด้ีานบร่การ
ฟอกเล่ัอดีด้ีวย่เคร่�องไต่เทีย่มีที�มีีช่�อเสีูย่งมีาอย่่างย่าวนานจ้งได้ีร่วมีม่ีอกัน
สูร้างสูรรค์บร่การเพ่ิ่�อเป็็นที�พ้ิ่�งสูำาหรับผู้ป็�วย่โรคไต่ให้มีีค่ณ์ภาพิ่ชีว่ต่ที�ดีีที�สู่ดี 
โดีย่เร่�มีตั่�งแต่่การจัดีสูรรด้ีานสูถึานที� การควบค่มีค่ณ์ภาพิ่มีาต่รฐาน 

ศููนย์์ไตเทีีย์ม บีี. บีราวน์ ย์ำ�าทีุกความเชื่่�อม่�น 
ร่วมปกป้องและพั่ฒนาสุุขภาพัของผูู้�คนที่�วโลกสุู่คุณภาพัชื่ีวิตทีี�ดีีข้�น 

ในฐานะผูู้�นำาดี�านบีริการฟอกเลือดีดี�วย์เคร่�องไตเทีีย์มทีี�มีชื่่�อเสุีย์งมาตรฐานจากเย์อรมนี
 เพิ่ราะผู้ป็�วย่โรคไต่วาย่เร่�อรังนั�นมีีความีจำาเป็็นอย่่างย่่�ง
ที�ต้่องเข้ึ้ารับบร่การฟอกไต่ โดีย่แต่่ลัะครั�งใช้เวลัาหลัาย่ชั�วโมีงต่่อวันแลัะ
หลัาย่วนัต่่อสัูป็ดีาหไ์ป็จนต่ลัอดีชว่ีต่ “ศููนย์่ไต่เทีย่มี” จ้งเป็รยี่บเสูม่ีอนบ้าน
หลัังที�สูอง ในขึ้ณ์ะเดีีย่วกันผู้ดูีแลัก็ค่อผู้ที�ต้่องใช้เวลัาสู่วนใหญ่่อยู่่ ณ์ สูถึานที�
แห่งนี�เช่นกัน ด้ีวย่เหต่่นี�ความีเช่�อมัี�นในการให้บร่การที�ได้ีมีาต่รฐานแลัะ
ค่ณ์ภาพิ่ที�ดีี ต่ลัอดีจนเทคโนโลัย่ีที�ทันสูมัีย่ขึ้องการฟอกเล่ัอดีด้ีวย่เคร่�อง
ไต่เทีย่มีจ้งถ่ึอเป็็นปั็จจัย่สูำาคัญ่ที�ต้่องคำาน้งถ้ึงระหว่างการรับบร่การฟอกไต่ 
เน่�องจากการรักษานี�เป็็นการทำาหน้าที�แทนไต่ที�ต่่อลัมีหาย่ใจขึ้องผู้ป็�วย่
อย่่างสูมีบูรณ์์ แลัะยั่งช่วย่ทำาให้ผู้ป็�วย่สูามีารถึกลัับมีามีีค่ณ์ภาพิ่ชีว่ต่ได้ีดีีข้ึ้�น
 จากว่สัูย่ทัศูน์ (VISION) ที�ว่า “เราปกป้องและพััฒนาสุุขภาพั
ของผู้้�คนทัั่�วโลก (We protect and improve the health of people 
around the world)” แลัะในฐานะผู้้�นำาด้�านการบริการฟอกเลือด้ด้�วย
เครื�องไตเทีั่ยมทีั่�มีชืื่�อเสีุยงจากประเทั่ศเยอรมนี “ศููนย์่ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ 
(B. Braun Renal Care Center)” จ้งร่วมีแบ่งปันความเชีื่�ยวชื่าญ (SHARING 
EXPERTISE) ให้กับโรงพิ่ย่าบาลั สูถึานพิ่ย่าบาลั คล่ัน่ก แลัะแพิ่ทย์่ ต่ลัอดีจน
พัิ่นธม่ีต่รที�ต้่องการจัดีตั่�งหร่อพัิ่ฒนาระบบบร่การศููนย์่ไต่เทีย่มี พิ่ร้อมี
เคร่�องม่ีอผล่ัต่ภัณ์ฑ์์เทคโนโลัยี่ที�ทันสูมัีย่ด้ีวย่ทักษะขึ้องผู้เชี�ย่วชาญ่มีานานกว่า 
30 ปี็ ซ้ึ่�งความีสูำาเร็จนี�สูามีารถึการนัตี่ได้ีจากการเป็็นผู้ให้บร่การฟอกเล่ัอดี
ด้ีวย่เคร่�องไต่เทีย่มีย่่นหน้�งในการดูีแลัผู้ป็�วย่โรคไต่ ด้ีวย่การเปิ็ดีให้บร่การ
ศููนย์่ไต่เทีย่มีถ้ึง 360 แห่ง มีากกว่า 80 ป็ระเทศู ทั�วทั�งย่่โรป็ สูหรัฐอเมีร่กา 
แลัะเอเซีึ่ย่แป็ซ่ึ่ฟิก อีกทั�งยั่งได้ีรับการรับรองค่ณ์ภาพิ่มีาต่รฐาน ISO 
9001:2000 แลัะใบป็ระกาศู Good Dialysis Practice
 นับเป็็นข่ึ้าวดีีสูำาหรับป็ระเทศูไทย่ที� ศููนย์่ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ 
ได้ีมีีการเปิ็ดีให้บร่การมีาตั่�งแต่่ปี็ พิ่.ศู. 2558 ซ้ึ่�งปั็จจ่บันมีีทั�งหมีดี 5 สูาขึ้า 
โดีย่ คุณก่อศักดิ้� อุด้มจิตพิัทั่ยา Business Unit Manager, คุณศิริธร 
แปลงไทั่ยสุงค์ Product Manager Out Patient Market และ 
ภก.รัฐธนนท์ั่ ศรีนิธิโรจน์ ผู้้�จัด้การธุรกิจสุถานพัยาบาล ได้ีให้ข้ึ้อมูีลั
เพ่ิ่�มีเต่่มีว่า เน่�องจากบร่ษัท บี. บราวน์ (ป็ระเทศูไทย่) จำากัดี มีีว่สัูย่ทัศูน์
ที�ย้่ดีถ่ึอค่อ “การร่วมีป็กป้็องแลัะพัิ่ฒนาสู่ขึ้ภาพิ่ขึ้องผู้คนในป็ระเทศูไทย่”  
อีกทั�งโรคไต่ยั่งคงถ่ึอเป็็นปั็ญ่หาสูาธารณ์สู่ขึ้ที�สูำาคัญ่ขึ้องป็ระเทศูโดีย่



จุุดเด่น “ศููนย์์ไตเทีีย์ม บีี. บีราวน์” ด้วย์มาตรฐานเคร่�องมือ

เทีคโนโลย์ีทีี�ทัีนสมัย์ การออกแบีบีศููนย์์ไตเทีีย์ม การให้้บีริการและ

การสนับีสนุน

 สู่วนขึ้องผู้ป็�วย่ที�เข้ึ้ามีารับบร่การจากศููนย์่ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ 
จ้งได้ีคำาน้งถ้ึงสูภาพิ่แวดีล้ัอมีภาย่ในศููนย์่ ความีสูะดีวกสูบาย่ ความีสูะอาดี 
ป็ลัอดีภัย่ แลัะเคร่�องม่ีอที�มีีความีทันสูมัีย่ เพ่ิ่�อให้ผู้ป็�วย่ที�เข้ึ้ารับบร่การฟอกไต่
เก่ดีความีรู้สู้กผ่อนคลัาย่ รู้สู้กอบอ่่นสูบาย่ใจด้ีวย่สูภาพิ่แวดีล้ัอมีที�มีี
ความีกว้างขึ้วาง โป็ร่งโล่ัง เย็่นสูบาย่ อีกทั�งไม่ีต้่องเสีูย่เวลัาสูำาหรับการรอค่ว
นาน ทั�งนี�ก็เพ่ิ่�อให้ผู้ป็�วย่ที�เข้ึ้ารับบร่การแลัะญ่าต่่ผู้ดูีแลัเก่ดีความีพ้ิ่งพิ่อใจ
โดีย่ไม่ีต้่องกังวลัเกี�ย่วกับค่ารักษาพิ่ย่าบาลั เพิ่ราะผู้รับบร่การฟอกไต่สูามีารถึ
รับการรักษาได้ีต่ามีสู่ทธ่พ่ิ่�นฐานขึ้องต่น นอกจากนี�ศููนย์่ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ 
ยั่งเล็ังเห็นถ้ึงความีต่อ้งการทั�งจากกรณี์ผู้ป็�วย่ที�มีีความีจำาเป็็นต้่องเด่ีนทาง
ไป็ต่่างป็ระเทศู หร่อผู้ป็�วย่ต่่างป็ระเทศูที�เด่ีนทางเข้ึ้ามีาในป็ระเทศูไทย่
ก็สูามีารถึมัี�นใจในค่ณ์ภาพิ่แลัะมีาต่รฐานการให้บร่การขึ้องศููนย่์ไต่เทีย่มี 
บี. บราวน์ ซ้ึ่�งไม่ีว่าจะอยู่่ที�ใดีก็ให้บร่การด้ีวย่มีาต่รฐานเป็็นหน้�งเดีีย่วกัน
ทั�วโลักได้ี
 สูำาหรับโรงพิ่ย่าบาลั คล่ัน่ก หร่อแพิ่ทย์่ที�มีีความีสูนใจอย่ากร่วมี
เป็็นหน้�งในพัิ่นธม่ีต่ร ศููนย์่ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ พิ่ร้อมีให้การสูนับสูน่นแผน
ทางธ่รก่จรูป็แบบต่่าง ๆ รวมีถ้ึงแผนธ่รก่จแบบร่วมีท่น โดีย่การให้บร่การ
แบบครบวงจรตั่�งแต่่เร่�มีต้่นการพัิ่ฒนาในสู่วนขึ้องสูถึานที� การสูร้าง
แบบจำาลัองขึ้องศููนย์่ไต่เทีย่มี เพ่ิ่�อให้เล่ัอกหลัากหลัาย่แบบต่ามีความีต้่องการ
ขึ้องผู้ให้บร่การ ด้ีวย่ป็ระสูบการณ์์แลัะความีเชี�ย่วชาญ่ที�ทาง บี. บราวน์ 
ป็ระเทศูเย่อรมีนี ได้ีรวบรวมีข้ึ้อมูีลัมีาจากทั�วโลักต่ามีความีต้่องการขึ้องแต่่ลัะ
โรงพิ่ย่าบาลัผู้ให้บร่การพิ่ร้อมีด้ีวย่อ่ป็กรณ์์เคร่�องม่ีอแลัะเทคโนโลัยี่ที�ทันสูมัีย่
ให้บร่การอย่่างครบถ้ึวน การฝึึกอบรมีบ่คลัากรแลัะทีมีงานที�หลัากหลัาย่
ในการช่วย่เหล่ัอให้คำาป็ร้กษา ระบบการบร่หารจัดีการภาย่ใน รวมีถึ้ง
การสู่งเสูร่มีการบร่การ โดีย่ให้บร่การตั่�งแต่่การก่อสูร้าง การออกแบบ ต่ลัอดีจน
การจัดีหาบ่คลัากร จนถ้ึงขัึ้�นต่อนการขึ้อใบอน่ญ่าต่ซ้ึ่�งเป็็นสู่วนที�ย่ากที�สู่ดี
ในการจัดีตั่�งศููนย์่ไต่เทีย่มี แลัะด้ีวย่ป็ระสูบการณ์์ความีเชี�ย่วชาญ่แบบ
ม่ีออาชีพิ่นี�ทำาให้หลัาย่โรงพิ่ย่าบาลัไม่ีต้่องเสีูย่เวลัาในการแก้ไขึ้ ทำาให้ป็ระหยั่ดี
เง่นท่นในการแก้ไขึ้ แลัะเป็็นจ่ดีเด่ีนที� บี. บราวน์ เท่านั�นสูามีารถึทำาได้ี 

การนำาเทคโนโลัยี่ทางการแพิ่ทย์่ที�ทันสูมัีย่โดีย่เฉพิ่าะเคร่�องฟอกไต่ขึ้อง 
บี. บราวน์ ที�มีีให้บร่การทั�งแบบมีาต่รฐาน แลัะเทคโนโลัยี่การล้ัางไต่แบบ
ป็ระสู่ทธ่ภาพิ่สููง (Online Hemodiafiltration; OL-HDF) ที�ช่วย่ขึ้จัดีขึ้องเสีูย่
ออกจากร่างกาย่ได้ีดีีข้ึ้�น อีกทั�งยั่งใช้งานง่าย่แลัะได้ีรับการรับรองค่ณ์ภาพิ่
มีาต่รฐานขึ้องป็ระเทศูเย่อรมีนี 
 ทั�งนี�จ่ดีเด่ีนขึ้อง “ศููนย์่ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ (B. Braun Renal 
Care Center)” ค่อ ความพัร�อมด้�านการให้�บริการด้�วยเทั่คโนโลยี
ทีั่�ทัั่นสุมัย ความใสุ่ใจด้้แลผู้้�เข�ารับบริการฟอกไตทัั่�งด้�านร่างกายและจิตใจ
เพืั�อให้�เกิด้ผู้ลลัพัธ์ทีั่�ดี้ทีั่�สุุด้ สูำาหรับพัิ่นธม่ีต่รทั�งโรงพิ่ย่าบาลัแลัะคล่ัน่ก 
รวมีถ้ึงตั่วผู้ป็�วย่ต่ลัอดีจนครอบครัวผู้ดูีแลั ภาย่ใต้่มีาต่รฐานค่ณ์ภาพิ่ขึ้อง 
บี. บราวน์ จ้งพิ่ร้อมีแบ่งปั็นความีเชี�ย่วชาญ่ ได้ีแก่ 1. มาตรฐานของเคร่�องม่อ
เทคโนโลยีีที�ทันสมัยี  2. มาตรฐานของการออกแบบศููนย์ีไตเทียีม 
ด้ีวย่บ่คลัากรที�มีีความีเชี�ย่วชาญ่ซ้ึ่�งพิ่ร้อมีให้การสูนับสูน่นช่วย่เหล่ัอ
ในการดีำาเน่นการ เพ่ิ่�อให้ถึกูต้่องต่ามีกฎเกณ์ฑ์์ที�ได้ีกำาหนดีไว้ขึ้องกระทรวง
สูาธารณ์สู่ขึ้ สูมีาคมีโรคไต่แห่งป็ระเทศูไทย่ ต่ลัอดีจนหน่วย่งานที�เกี�ย่วข้ึ้องกับ
ขัึ้�นต่อนการขึ้อใบอน่ญ่าต่ป็ระกอบการต่่าง ๆ แลัะ 3. มาตรฐานของ
การให้้บริการและการสนับสนุน ซ้ึ่�งเรามีีทีมีงานผู้เชี�ย่วชาญ่ ทีมีว่ศูวกร
ด้ีานบร่การเทคน่ค (Service Engineer) พิ่ร้อมีดูีแลัให้บร่การต่ลัอดี 24 ชั�วโมีง 
อีกทั�งการสูนับสูน่นด้ีวย่ทีมีพิ่ย่าบาลัไต่เทีย่มีที�ผ่านการฝึึกอบรมีเพ่ิ่�อเข้ึ้ามีา
แก้ปั็ญ่หากรณี์พิ่ย่าบาลัไมี่เพีิ่ย่งพิ่อ เน่�องจากศููนย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ 
มีีระบบเคร่อข่ึ้าย่ที�ดีี มีีการป็ระสูานการทำางานร่วมีกันเป็็นทีมีกับเคร่อข่ึ้าย่
พัิ่นธม่ีต่ร โดีย่ใช้การบูรณ์าการแบบองค์รวมีเพ่ิ่�อให้ครอบคล่ัมีท่กกระบวนการ
ในการดูีแลัรักษา ต่ลัอดีจนการต่รวจต่่ดีต่ามี การว่เคราะห์ การพัิ่ฒนา
กระบวนการที�มีีความีป็ลัอดีภัย่ พิ่ร้อมีสู่งเสูร่มีกลัย่่ทธ์การต่ลัาดีแบบ
ออนไลัน์ (Online Marketing) เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มีช่องทางใหม่ี ๆ รวมีถ้ึงสู่งเสูร่มี
สูนับสูน่นพัิ่นธม่ีต่รให้ได้ีรับป็ระโย่ชน์แลัะป็ระสู่ทธ่ภาพิ่สููงสู่ดีภาย่ใต่้
มีาต่รฐานที�รักษาไว้อย่่างเข้ึ้มีงวดี แลัะมีีระบบบร่หารจัดีการภาย่ในที�เป็็น
ระบบสูามีารถึต่รวจสูอบได้ีท่กขัึ้�นต่อน

เกี�ย์วกับี บีริษััที บีี. บีราวน์ (ประเทีศูไทีย์) จุำากัด

 บร่ษัท บี. บราวน์ (ป็ระเทศูไทย่) จำากัดี ก่อตั่�งข้ึ้�นเม่ี�อปี็ พิ่.ศู. 2532 ในฐานะบร่ษัท
สูาขึ้าขึ้อง บร่ษัท บี. บราวน์ เมีลัซ่ึ่งเกน เอจี บร่ษัทระดัีบโลักที�มีีป็ระวัต่่ศูาสูต่ร์เป็็นที�ย่อมีรับ
มีาอย่่างย่าวนานกวา่ 180 ปี็ โดีย่จดัีจำาหนา่ย่ผล่ัต่ภณั์ฑ์์เคร่�องม่ีอแพิ่ทย์่แลัะเวชภณั์ฑ์์ให้กับต่ลัาดี
ในป็ระเทศูไทย่ ทั�งนี�เฉพิ่าะในกลั่่มีขึ้องผล่ัต่ภัณ์ฑ์์แลัะบร่การสูำาหรับการฟอกเล่ัอดีดี้วย่
เคร่�องไต่เทีย่มี พิ่ร้อมีด้ีวย่ศููนย์่ไต่เทีย่มี ซ้ึ่�งปั็จจ่บันมีีทั�งหมีดี 5 สูาขึ้า โดีย่สูามีารถึรองรับจำานวน

ผู้ป็�วย่ได้ีกว่า 530 คน แลัะสูามีารถึขึ้ย่าย่เพ่ิ่�มีได้ีอีกกว่า 100 คน ในเก่อบท่กสูาขึ้า 

: bbraunth : @bbraun_dc

ศูนยไตเทียม บี. บราวน 

สายธาราคลินิก

(เทพารักษ 14

สมุทรปราการ) 

ศูนยไตเทียม บี. บราวน 

อินทามระ 12

(สะพานควาย) 

ศูนยไตเทียม บี. บราวน 

โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จยา

(อาร�ย)

ศูนยไตเทียม บี. บราวน 

โรงพยาบาลนวเวช

(เกษตร-นวมินทร) 

ศูนยไตเทียม บี. บราวน 

โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

(จ.ประจวบคีร�ขันธ) 


