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Editor's Note

วัสดีครับ พี่น้องชาวเขียวมะกอกทุกท่าน ก่อนอื่นเลย สมาชิกหลายๆ

ท่าน คงสงสัยว่า “วารสารยาน่ารู้” ท�าไมถึงได้หายไปจากแวดวง

เภสัชกรรมไปนานมาก สาเหตุน่าจะเกิดจากก�าลังหลักของทีมงานกอง

บรรณาธิการได้เสียชีวิตลง ประกอบกับการหมดวาระของคณะกรรมการ

อ�านวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย และภารกิจหน้าท่ีส่วนตัว

ของคณะท�างานต่างๆ รวมถึงสภาวการณ์  ความเปลีย่นแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 

เป็นเหตุท�าให้ “วารสารยาน่ารู้” ได้หยุดการเผยแพร่ลง จนกระทั่งเภสัชกร

ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (สมัย

ปัจจุบัน) และอดีตผู้จัดการ “วารสารยาน่ารู้” รู้สึกเสียดายท่ีวารสารฉบับ

นี้ ซึ่งเป็นสื่อกลางของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยกับสมาชิกกว่า 

ส

57 ปี  อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาชีพและวิชาการทางเภสัชกรรมต้องปิดตัวลง

ไป ท่านจึงเสนอและขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยให้มีการจัด

ท�า “วารสารยาน่ารู้” ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งที่ 14/2558 ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการ

รวมถึงจัดตั้งกองบรรณาธิการในการจัดท�า “วารสารยาน่ารู้”  ขึ้นใหม่  ซึ่ง “วารสารยาน่ารู้” ฉบับที่อยู่ในมือของ

ท่านสมาชิกขณะนี้ ถือเป็นผลงานฉบับแรกของกระผมเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับ กระผมก็ขอปวารณาตัวไว้ ณ ที่นี้เลย

ครับว่าหากมีข้อเสนอแนะติชมต่างๆ โปรดแจ้งกระผมได้เลยนะครับ  กระผมจะน�าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุง

ให้ “วารสารยาน่ารู้” นี้ เป็นสื่อกลางที่สมาชิกทุกท่านรอคอยครับ และที่ขาดไม่ได้เลย กระผมต้องขอขอบคุณกอง

บรรณาธิการทุกท่านด้วย ที่กรุณาทุ่มเทแรงกายและสละเวลาอย่างมากที่ได้เรียบเรียงบทความดีๆ มาน�าเสนอให้

กับสมาชิกเภสัชกรได้อ่านกัน รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงาน และภาคเีครอืข่าย

ต่างๆ ทีส่นบัสนุนให้ “วารสารยาน่ารู”้ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ

 เนื้อหาสาระท่ีอยากจะแนะน�าสมาชิกในวารสารฉบับน้ี ก่อนอื่นเลยกระผมใคร่ขอเชิญชวนพวกเราชาว

เภสชักรทกุท่านมาร่วมงานประชมุ “เภสชักรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 8: Thailand and AEC: ASEAN Harmonization 

for Better Outcome” ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค บางนา กรงุเทพฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 – 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถัดไปก็จะเป็นข่าวสารต่างๆ ในแวดวงชาวยา และเภสัชกรรมสมาคม ของเรา 

รวมถึงการแนะน�าสมาชิกให้ทราบถึงรายนามคณะกรรมการอ�านวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย 
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ที่ปรึกษา

กรรมการอ�านวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้จัดการวารสาร

ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ

บรรณาธิการ

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์  ต ศรีวงษ์

กองบรรณาธิการ

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์  ต ศรีวงษ์

ภก.ภาสกร  อ่อนนิ่ม

ภญ.ฐิยาภา  วิริยาชาญกุล

ภญ.รุ่งนภา  เมธมุทา

ภก.ธีรวัฒน์  ศรีติราช

ภก.เรืองยศ  มีเชาว์งาม

ภญ.พัชรี  แก้วบุญส่ง

โฆษณา

ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ

โทร. 02 718 8632, 02 318 5787

ภญ.นวพร  ตันไพบูลย์กุล

เจ้าของ

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

40 สุขุมวิท 38 (สันติสุข) แขวงคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 391 6243, 02 712 1627-8

โทรสาร 02 390 1987

www.thaipharma.net

E-mail : pharmathai2000@yahoo.com

ออกแบบรูปเล่ม จัดพิมพ์

แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอนด์ แอดเวอร์ทิสเมนท์

โทร. 02 987 5532 

โทรสาร 02 987 4510

E-mail : language.ca@gmail.com

บทความในวารสารเล่มนี้ เป็นความเห็นส่วนตัว

ของผูเ้ขียน ถือเป็นลขิสทิธ์ิของเภสชักรรมสมาคมฯ 

ห้ามน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ชุดปัจจุบัน  สมาชิกองค์กรเครือข่ายและวัตถุประสงค์ของ

องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมให้พวกเราได้รับรู ้กันว่า จนถึง

ปัจจุบันว่าเรามีสมาชิกองค์กรเครือข่ายเติบโตไปมากมาย

เลยทีเดียวครับ ปัจจุบันเภสัชกรเรามีการท�าบัตรประจ�าตัวผู้

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วนะครับไม่ทราบว่าชาวเขียว

มะกอกเราท�าครบทุกท่านหรือยัง (ช่วงแรกท�าฟรีครับ) เมื่อ

อ่านบทความในวารสารยาน่ารู้ฉบับน้ีแล้วอยากจะท�าบัตร 

กระผมขอเชิญชวนให้มาที่งานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 8 เลยครับ เราจะขอให้ทางสภาเภสัชกรรมมาจัดท�า

บัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

นอกจากนีแ้ล้วกระผมและทีมผูบ้รหิารเภสชักรรมสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบริษัทและสัมภาษณ์

ผูบ้รหิาร บรษัิท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารเสรมิ สขุภาพชัน้น�าของ

ประเทศไทย เลยถือโอกาสน�าเคลด็ลบั แนวคิดการบริหาร ที่

ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ จาก 2 ผู้บริหารหญิงเก่ง 

ภญ.ดวงนภา ตงศิริ (Managing Director) และ ภญ. 

วิชชุลดา ผรณเกียรติ์  (Marketing Director)  แบ่งปันพวก

เราด้วยครับ  แถมด้วยเรื่องราวสาระเบาๆ ข้อคิดการใช้ชีวิต

แบบ slow life  สมุนไพรใกล้ตัว  ฮวงจุ้ยการจัดโต๊ะท�างาน ที่

สมาชกิเภสชักรรมสมาคมสามารถน�าไปปรับใช้ในชวิีตประจ�า

วันได้เลย

 สุดท้ายนี้กระผมและทีมงานกองบรรณาธิการหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่พวกเราพยายาม

น�าเสนอให้กับสมาชิก จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย พบกัน

ใหม่ใน “วารสารยาน่ารู้” ฉบับต้อนรับปีใหม่ ครับ

เภสัชกร ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์

บรรณาธิการ  

วารสาร ยาน่ารู้
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	 จรงิๆแล้ว	การปรบัตวัของร้านยาไม่ใช่เรือ่งใหม่เลย	เพราะการปรบัตวัของร้านขายยาในประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงพัฒนา	มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด	โดยเฉพาะเมื่อประมาณ	5	ปีที่แล้วได้มกีารรวมตัวกันของ	3	องค์กร	เป็นสมาพันธ์

พัฒนาคุณภาพร้านขายยาแห่งประเทศไทยขึ้น	 ซึ่งก่อก�าเนิดมาจากการรวมตัวกันของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)	

สมาคมร้านขายยา	และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย	 เพื่อร่วมมอืกันพัฒนาคุณภาพร้านยาและสร้างความสามารถในการ

แข่งขันกับร้านยาระบบลูกโซ่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึ่งในเวลานัน้	ทาง	7/11	ก็ได้มกีารประกาศว่าจะเปิดร้านยาขึ้นในร้าน	7/11	

ในปีแรกไม่ต�่ากว่า	100	สาขา	จนกระทั่งขณะนี้เวลาล่วงเลยไป	ร้านยาของ	7/11	ในชื่อ	Exta	ก็ได้เปิดสาขามากกว่า	100	สาขา

แล้ว	ถงึแม้จะล่าช้ากว่าที่เคยประกาศไว้	แต่เป็นที่แน่นอนว่าจ�านวนร้านยาสาขา	Exta	จะมจี�านวนเพิ่มขึ้นอย่างทวคีูณในเวลาอัน

สัน้อย่างแน่นอน		อกีทัง้ยังมผีู้สนใจรายใหม่ๆสัญชาตมิาเลเซยีที่เข้ามาเปิดร้านยาในรูปแบบลูกโซ่	นาม		Guardient	Pharmacy		

แต่ก็ตัดสนิใจถอนทัพกลับไป	ล่าสุดร้านขายยา	Tsuruha	Drugstore	สัญชาตญิี่ปุ่น		ก็ได้ปักธงสาขาที่	6	ที่อโศกเป็นที่เรยีบร้อย	

จงึไม่เป็นทีน่่าแปลกใจเลย	ถ้าจะมกีารเปิดเสรทีางการค้าของ	AEC	ทีจ่ะเกดิขึ้นในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า	เพราะยังมรีายอืน่ๆทัง้ในและ

ต่างชาตทิี่สนใจขยายธุรกจิร้านยาในประเทศไทยอยู่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

	 แต่ร้านยาทีน่่าเป็นห่วง	คงเป็นร้านยาเดีย่วทีเ่ปิดด�าเนนิธุรกจิด้วยทนุส่วนตวัและเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนทีอ่าจจะเรยีกได้

ว่าเป็นน�า้พกัน�า้แรงทีเ่กดิจากความพยายามสร้างธรุกจิด้วยตนเองจะด�าเนนิการอย่างไรในระยะยาวหากร้านยาลกูโซ่มกีารขยาย

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 และในที่สุดร้านยาเหล่านี้จะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับร้านโชห่วยหรือไม่	 อย่างไรก็ดีถ้าวันนี้ร้านยาเหล่านี้รู้

สถานการณ์ดแีล้ว	สิ่งต่อไปนี้คอืข้อเสนอแนะในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกจิร้านยาและอะไรที่ท�าได้	ก็ควรรบีด�าเนนิ

การในทันท	ีเพราะเวลาไม่เคยรอใครครับ

	 ทิศทาง การปรับตัว

ของ       ในยุค AEC

ทิศทางการปรับตัว โดย : ภก. ผศ. ดร. บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
     ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร้านยา
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COVER STORY บทสัมภาษณ์โดย  : ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์   ต ศรีวงษ์
บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ากัด (MEGA Lifesciences PTY LTD.)

 เมก้าวแีคร์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านวติามนิและสารอาหารจากธรรมชาต ิและเป็นโรงงานผลติแคปซลูนิม่ท่ีมกี�าลงั

การผลิตมากที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันผลิตเพื่อการส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก  

 ทกุผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานการผลติยาระดบัสากล ประกันคณุภาพด้วยมาตรฐานการผลติยา จาก 

3 สถาบัน ได้แก่ TGA (ออสเตรเลีย), BfArM (เยอรมัน) และ GMP (อย. ประเทศไทย) ท�าให้เมก้าวีแคร์ได้รับความ

ไว้วางใจ และได้รบัการยอมรบัจากทัว่โลก สามารถส่งออกผลติภัณฑ์ไปมากกว่า 29 ประเทศท่ัวโลกและจ�าหน่ายใน

ประเทศไทยจนเป็นผู้น�าในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ�ารุงสุขภาพ มียอดขายสูงเป็นล�าดับที่ 5 ในธุรกิจตลาดร้านขายยา และ

มียอดขายเป็นล�าดับที่ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 เมก้าวีแคร์ ด�าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยทีมงานท่ีเป็นเภสัชกรเป็นหลัก โดย

อาศัยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดมา

ภญ.ดวงนภา ตงศิริ 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ากัด
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 บริ ษัท เมก ้า ไลฟ ์ไซแอ็นซ ์               

พีทีวาย จ�ากัด (เมก้าวีแคร์) และโรงงาน

ผลิตก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นผู้ผลิต

และเจ้าของผลติภณัฑ์ในกลุม่เวชภณัฑ์ และ

ผลิตภัณฑ์บ�ารงุสขุภาพ มสี�านกังานมากกว่า 

20 ประเทศท่ัวโลก โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้ง

อยู่ในประเทศไทย และส�านกังานในประเทศ 

อื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยูเครน เป็นต้น และมี

โรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ ประเทศไทย

ม ี2 โรงงาน ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมบางปู 

จ.สมุทรปราการ ประเทศออสเตรเลีย ตั้ง

อยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศ

ออสเตรเลีย

“

”

หนึ่งเดียวของประเทศไทยท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานการผลิต GMP 
ระดับสากลถึง 2 สถาบัน 

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ากัด

 ประเทศไทยด�าเนินธุรกิจในด้านการตลาดเวชภณัฑ์และผลติภัณฑ์กลุม่บ�ารงุสขุภาพ (SELF MEDICATION) 

ซึง่รวมถึงผลติภัณฑ์อาหารเสรมิสขุภาพ : กลุม่วติามนิ และผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร และผลติภณัฑ์ยา 

 ต่างประเทศด�าเนินธุรกิจในด้านการตลาดสนิค้าใน BRAND ของตนเอง และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภัณฑ์

จากบริษัทอื่นๆ ด้วย นอกจากนั้นยังรับจ้างผลิตยาในรูปแบบแคปซูลนิ่มส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น 

อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย เบลเยียม อิสราเอล ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น

 มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ  ประเทศไทย คือ บริษัท เมก้า ไลฟ์

ไซแอ็นซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแคปซูลนิ่มรายใหญ่ในเอเชียอาคเนย์ อีกทั้งเป็นก�าลังผลิตหลักท่ีผลิตส่งออกไป

ยังทั่วโลก ประเทศออสเตรเลีย คือ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (ประเทศออสเตรเลีย) พีทีวาย จ�ากัด มีก�าลังผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์รูปแบบ เม็ดตอกและรูปแบบผง

 โรงงานบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ากัด มีกระบวนการผลิตแคปซูลน่ิมด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงและภายใต้

มาตรฐาน อาทิ

 - SOLVENT FREE เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของกระบวนการผลิตแคปซูลน่ิม  เพ่ือให้ลดการใช้ตัวท�าละลาย 

และท�าให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารตกค้างอันไม่จ�าเป็น

 - NO ADDED PRESERVATIVES (ไม่เตมิสารกันบดู) ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ และกระบวนการทีป่ราศจากเชือ้ 

ควบคมุการผลติไม่ให้ใช้สารกันบดูในแคปซลู จงึเห็นได้ว่าทกุผลติภณัฑ์จากโรงงานจะระบวุ่าไม่มกีารเตมิสารกันบดู

 - ควบคุมคุณภาพโดย QUALITY ASSURANCE และ QUALITY CONTROL ภายใต้มาตรฐานการผลิตยา 

เพื่อให้มั่นใจทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ
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ภก.ผศ.ดร.บุรนิทร์ : ในฐานะที ่ภญ.ดวงนภา ตงศริิ 
เป็น Managing Director อยากทราบว่าพี่มีส่วน
ส�าคัญอย่างไรในการขับเคล่ือนองค์กรให้มีความ
ส�าเร็จจนถึงปัจจุบันนี้ครับ?

ภญ.ดวงนภา : เรียกสั้นๆ ว่าพี่เปิ้ลก็ได้นะคะ ในฐานะ

ที่พ่ีเปิ้ลเป็น Managing Director (MD) ท�าหน้าที่ดูแล

ทางด้านการขายและการตลาด รวมถึงดแูลนโยบายและ

กลยุทธ์หลักขององค์กร รวมถึงกิจกรรมส�าคญัของบรษิทั 

อกีทัง้ช่วยให้ก�าลงัใจพนกังานในการปฏิบัตหิน้าท่ีของตน

ให้ดีที่สุด กระตุ้นส่งเสริมพนักงานให้มีความคิด แนวคิด

ร่วมกันและที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 เมก้าวีแคร์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงงานผลิตยา 

70% ของการผลิตของเราเป็นสินค้าที่ส่งออกไปยังต่าง

ประเทศ เน่ืองจากบริษัท เมก้า พบอุปสรรคในตลาด

 วันนี้ทางทีมงานผู้บริหารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ภก.วิชา สุขุมาวาสี, ภก.ทวีพงษ์                   

เทียมสุวรรณ และกระผม ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ ได้มีโอกาสแวะไปเย่ียมชมบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์      

พีทีวาย จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 9 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อ

ถึงบริษัททางคณะผู้บริหารของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ากัด ภญ.ดวงนภา ตงศิริ (Managing 

Director) ภญ.วิชชุลดา ผรณเกียรติ์ (Marketing Director) และทีมการตลาด ได้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็น

กันเองกับทีมงานเป็นอย่างมาก  ทางบริษัทได้เปิดวีดีทัศน์แนะน�าประวัติความเป็นมาให้เราได้รับชม หลังจากน้ัน

ประมาณ 1 ชั่วโมงกระผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ภญ.ดวงนภา ตงศิริ (พี่เปิ้ล) และ ภญ.วิชชุลดา ผรณเกียรติ์   

(พีแ่ป้น) เก่ียวกับประวตัคิวามเป็นมาของ บรษิทั เมก้า เพ่ิมเตมิ รวมถึงแนวคดิหลกัการบรหิารท่ีผูบ้รหิารท้ังสองท่าน

ได้น�าพาองค์กรและพนักงานจากโรงงานผลติยาและอาหารเสรมิสุขภาพ ท่ีเน้นการส่งออกเป็นหลกัมาจนถึงจดุทีเ่ป็น

ผูน้�าด้านผลติภัณฑ์อาหารเสรมิและสขุภาพท่ีมคุีณภาพชัน้น�าของประเทศไทยสมกับการเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรก

และแห่งเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (GMP) ระดับสากลถึง 2 สถาบัน ได้แก่ TGA (Australia) 

และ BfArM (Germany) กับรางวัลที่ภาคภูมิใจ “อย. Quality Award ปี 2009” เป็นใบรับประกันคุณภาพ

 ท้ายที่สุด พ่ีๆ ท้ังสองยังฝากข้อคิดดีๆ มายังเภสัชกรในการท�าหน้าท่ีดูแลประชาชนในด้านสุขภาพอีกด้วย 

ก่อนจากทางทีมผู้บริหาร บริษัท เมก้า ได้พาเราเดินชมและซึมซับบรรยากาศองค์กรของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์           

พีทีวาย จ�ากัด ที่เราสามารถสัมผัสได้ถึง แนวคิด “Good Health By Yourself” ได้เป็นอย่างดี

ภายในประเทศไทย คือผู้บริโภคมีค่านิยมการบริโภค

สินค้าต่างประเทศมากกว่าของท่ีผลิตในประเทศไทย           

ซึ่งจุดน้ีเป็นจุดท้าทาย   เป็นจุดที่พ่ีเปิ้ลต้องสร้างขวัญ

และก�าลังใจให้กับน้องๆ ในทีมเป็นอย่างมาก เพื่อให้ทุก

คนเกิดแรงสู้  เกิดแรงใจ  เกิดความภูมใิจในการท�าหน้าท่ี

ของตนในการช่วยกันผลกัดนัเพ่ือปรบัเปลีย่นให้ผูบ้รโิภค

หันมาสนใจสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
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ภก.ผศ.ดร.บุรนิทร์ : ก่อนทีพ่ี่เป้ิลจะมาร่วมงานกับ           
เมก้าวีแคร์ ไม่ทราบว่าพ่ีเปิ้ลเคยท�างานที่ไหนมา
ก่อนครับ? และอะไรเป็นเหตุผลให้พ่ีเปิ้ลตัดสิน
ใจมาร่วมงานกับเมก้าวีแคร์ 

ภญ.ดวงนภา :  หลงัจากจบเภสชัพ่ีเป้ิลเป็นผูแ้ทนยาอยู่

ช่วงหนึ่ง จากนั้นก็ไปเป็น Product manager ของบริษัท

ยาต่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้มีโอกาสเรียน

รู้ระบบงานที่ดีจากบริษัทยาดังกล่าว 

 ในส่วนของโรงงานเดิมใช้ชื่อบริษัท เมดิแคป 

เป็นโรงงานยาท่ีผลิตยาแคปซูลน่ิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย

อาคเนย์ส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลกั เป็นโรงงานผลติ

ยา ท่ีสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไม่ใช่ยา (ผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริม) เป็นบริษัทที่เป็นท่ีรู้จักของชาวต่างชาติและต่าง

ประเทศเองให้ความเชื่อมั่นไว้ใจยอมรับในสินค้าของ

บริษัทแต่คนไทยกลับไม่รู้จักบริษัทเลย ซึ่งตรงน้ีพ่ีคิดว่า

เป็นจุดที่ท้าทายส�าหรับพ่ีและเป็นจุดท่ีพ่ีต้องช่วยบริษัท

แก้ไขในการท�าให้ผู้บริโภคในประเทศไทยยอมรับเชื่อมั่น

และกลับมาบริโภคในสินค้าของเรา

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ :   MEGA We Care เกิดขึ้น
มาได้อย่างไรครับ ? 

ภญ.ดวงนภา : เราเริ่มต้นจากการเป็นโรงงานผลิตเพื่อ

ส่งออกค่อนข้างจะถือเป็น OEM (Original Equipment 

Manufacturer) โรงงานเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกและแห่ง

เดียวของประเทศไทยท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการ

ผลิต (GMP) ระดับสากลถึง 2 สถาบัน ได้แก่

 1. TGA (Therapeutic Goods Administration) 

จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยา 

วิตามิน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

 2. BfArM (Federal Institute for Drugs 

and Medical Devices) จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็น

ตัวแทนสหภาพยุโรป หรือ EU อีกท้ังได้ด�าเนินการตาม

มาตรฐานการผลิตของสหภาพยุโรป (European Union 

Goods Manufacturing Practices) ซึง่ถือเป็นมาตรฐาน                        

ที่สูงสุดในโลกเรื่องการควบคุมยา สมุนไพร วิตามินและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมท้ังมาตรฐาน GMP PIC/S 

(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 

 จึงท�าให้เราสามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาของ

บริษัทเราเข้าสู่เยอรมัน ฝร่ังเศส เดนมาร์ก ได้จากจุดนี้

จึงเป็นตัวจุดประกายให้เราคิดที่จะท�าอีก brand ขึ้นเพื่อ

ขายในประเทศไทยและต้องการแยกเป็นอีกบริษัทหน่ึง

เพ่ือเข้าถึงคนในประเทศไทยมากขึ้น และเน่ืองจากเรา

ต้องการจะส่ือให้ผู้บริโภคทราบว่า ไม่มใีครท่ีสามารถดแูล

ตวัเราเองได้ดท่ีีสดุเท่ากับตวัเรา เราจงึใช้ค�าว่า care  และ

เมก้าวีแคร์ พร้อมท่ีจะดแูลคณุทางด้านสขุภาพไปพร้อมๆ 

กับคุณ ด้วยทีมงานท่ีมีคุณภาพ นั้นจึงเป็นท่ีมาของ

ค�าว่า MEGA We Care   
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เราส่งเสริมความรู ้ให้กับพนักงานและชุมชนรอบนอกให้รู ้จักการดูแลสุขภาพ
ภายใต้แนวคิด  “Good Health By Yourself”

ภก.ผศ.ดร.บุรนิทร์ :   วสัิยทศัน์ พันธกจิ เป้าหมาย
ของเมก้าวีแคร์  คืออะไรครับพี่เปิ้ล ?

ภญ.ดวงนภา :   เมก้า วีแคร์  เราต้องการเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านวิตามิน และสารอาหารจากธรรมชาติ เพ่ือการ

ดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวท่านเอง เราส่งเสริมความรู้ให้กับ

พนักงานและชุมชนรอบนอกให้รู้จักการดูแลสุขภาพได้

ด้วยตนเองภายใต้แนวคดิ Good health by yourself  โดย

เรามเีป้าหมายทีจ่ะเป็นศนูย์กลางความรูด้้านอาหารเสรมิ

และสุขภาพให้กับผู้ให้บริการโดยเฉพาะเภสัชกรและผู้

บรโิภคให้มคีวามรูด้้านการดแูลสขุภาพได้ด้วยตวัท่านเอง

ภก.ผศ.ดร.บุรนิทร์ :  อยากเรยีนถาม ภญ.วชิชลุดา               
ผรณเกียรติ์ ช่วยยกตัวอย่างรางวัลที่บริษัท เมก้า 
ได้รับและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ได้แก่
รางวัลอะไรบ้างครับพี่?

ภญ.วิชชุลดา :  ถ้าเป็นรางวัลระดบัต่างประเทศ ก็เป็น 2 

รางวัลทีไ่ด้กล่าวไปแล้วคอื TGA และ BfArM เน่ืองจากเรา

เป็นโรงงานผลติยาแห่งแรกและแห่งเดยีวของประเทศไทย

ที่ได้รับ แต่ถ้าเป็นในประเทศไทยก็คงจะเป็นรางวัลจาก 

อย.Quality Award ปี 2009 ซึ่งเป็นปีแรกที่ทาง อย. จัด

ให้มีรางวัลนี้  และเป็นรางวัลที่เราได้มาโดย อย.เป็นผู้คัด

เลอืกและมอบให้เราเอง การทีจ่ะได้มาซึง่รางวลัดงักล่าว 

จะต้องเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม มี

ประโยชน์ต่อสังคม ตั้งอยู่บนคุณภาพที่มีมาตรฐาน

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : การที่ได้เป็นที่หน่ึงก็ว่ายาก
อยู่แล้ว แต่การรกัษาซึง่ทีห่น่ึงเอาไว้น้ันยากยิง่กว่า 
อยากทราบว่าทางเมก้าวีแคร์ มีเคล็ดลับในการ
รักษาความเป็นที่หนึ่งไว้ได้อย่างไรครับ?

ภญ.ดวงนภา :  แน่นอนมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็น 

TGA, BfArM และ อย. เราคงท�าต่อเนื่อง แต่อีกสิ่งหนึ่ง

คอื ความมุง่มัน่และการมจีดุมุง่หมายเดยีวกนัของบรษิทั

ท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีๆ ให้กับผู้บริโภคส่งเสริมความรู้ให้

กับผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์ หรือเภสัชกร อย่างต่อ

เน่ืองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 

15 ปี จน ณ วันนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ให้บริการเหล่านั้น

 

ภญ.วิชชุลดา  ผรณเกียรติ์

ผู ้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
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ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : กลยุทธ์ด้านการตลาดและ
การขาย ของเมก้าวีแคร์ คือ อะไรครับพี่?

ภญ.วิชชุลดา : มองจุดแข็งของเราคือคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ แต่เราพบว่าผู้บริโภคยังขาดความรู้เก่ียวกับ

อาหารเสริมและการดูแลสุขภาพ กลยุทธ์ของเราจึงมุ่ง

เน้นให้การศึกษากับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเพ่ือเพ่ิม

ความรู้ โดยเริ่มจากพนักงานของเราก่อนในทุกระดับ

ก่อนขยายสู่ผู้บริโภค เราเลือกใช้เภสัชกรเป็นตัวหลักใน

การพัฒนาและส่งมอบความรู้ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะ

เป็นการอบรมหรือทดสอบทุกๆ ไตรมาส และมีการสุ่ม

ทดสอบพนักงานถึงองค์ความรูท้ีไ่ด้รบั ร่วมถึงการส่ือสาร

ที่ให้กับผู้บริโภคที่ไม่เกินความจริง อีกทั้งข้อมูลที่ส่งมอบ

ให้กับลูกค้าต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงอิงตาม

หลักวิทยาศาสตร์เท่านั้น

เราส่งเสริมความรู ้ให้กับพนักงานและชุมชนรอบนอกให้รู ้จักการดูแลสุขภาพ
ภายใต้แนวคิด  “Good Health By Yourself”

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ :  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์
เมก้าวีแคร์ แบ่งเป็นก่ีประเภท และอะไรที่ได้รับ
ความนิยมในขณะนี้ครับ?

ภญ.วิชชุลดา :  บริษัท เมก้า ท�าธุรกิจในด้านท�าการ

ตลาดเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กลุ ่มบ�ารุงสุขภาพ 

(Self Medication) ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุข

ภาพ อาทิ Fish Oil, Lecithin, Evening Primrose Oil, 

Calcium, Ginsomin, II Care, Glow, CLA Advance, 

Zemax SX, DHA, Cosanol, Garlic Oil และผลิตภัณฑ์

ยา อาทิ Gofen, Nat C, Nat B, Flexsa, Acnotin, 

Duocet, Stercia, Alerten Vitamin E เป็นต้น  ผลติภัณฑ์

ทีไ่ด้รบัความนิยม อกีทัง้ถือเป็นตวัทีท่�ารายได้ให้กับบรษิทั 

เมก้า คอื Nat C, Fish Oil และ Vit E ส�าหรบั Gofen ถือ

เป็นยา Ibuprofen ทีท่�ายอดขายได้สงูสดุระดบัประเทศ ซึง่           

เมก้าวแีคร์  ใช้เวลาในการท�าการตลาดเพียง 4 ปี และถือ

เป็นความภาคภูมิใจของเมก้าวีแคร์  เป็นอย่างมาก
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ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : ในมุมมองของผู ้บริหาร 
ต้องการส่ือสารให้ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของ  
เมก้าวีแคร์ ในแง่มุมใดบ้างครับ?

ภญ.วิชชลุดา :  เนือ่งจากกลุม่ลกูค้าหลกัของผลติภณัฑ์

เราอยู่ที่ร้านขายยา สิ่งท่ีเราพยายามส่งผ่านร้านขายยา

โดยผ่านเภสัชกรเพ่ือให้ไปถึงผู้บริโภคคือ ผลิตภัณฑ์ของ

เมก้าวีแคร์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีจับ

ต้องได้ เราไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกท่ีสุดแต่เราประกัน

ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังเรามีผลิตภัณฑ์มี

ความหลากหลาย ถึงกว่า 61 ชนิด ท�าให้เราสามารถ

ตอบสนองได้ครบทุกอวัยวะมนุษย์ และยังสามารถใช้ได้

ในกับทุกเพศทุกวัย 

 หรือกล่าวโดยจัดกลุ่มหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ 

เราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ คือ 

1).เติมเต็มอาหารสดในส่วนที่ขาด เช่น โอเมก้า 3 จาก 

fish oil 2).ป้องกันโรค เช่น antioxidant  3).รกัษาโรค หรือ

เป็นทางเลอืกในการรกัษาโรค เช่น โรคสะเก็ดเงนิ เป็นต้น

 

ภญ.ดวงนภา :  พ่ีเปิ้ลขอเสริมจากของ ภญ.วิชชุลดา        

นะคะน้ันคือเมื่อผู้บริโภคนึกถึงเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็น

ด้านใด อยากให้นึกถึงเมก้าเป็นอันดับแรก อยากให้        

เมก้าวีแคร์  เป็นที่หนึ่งในใจคุณและช่วยเหลือคุณ

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ :   สุดท้ายนี้พี่ๆ ทั้ง 2 อยาก
ฝากข้อคิด หรืออยากจะเห็นบทบาทหน้าที่ของ
เภสัชกรเกีย่วกับการดแูลสุขภาพของประชาชนใน
อนาคตอย่างไรบ้างครับ?

ภญ.ดวงนภา : เน่ืองจากเภสัชกรเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับ

ชุมชนมากท่ีสุดและเป็นบุคคลท่ี ผู้บริโภคมุ่งหวังพ่ึงพา

ข้อมูลเรื่องสุขภาพ ดังนั้นพี่จึงอยากเห็นบทบาทเภสัชกร

ในเรื่องดังต่อไปน้ีคือ ประการแรก พ่ีเปิ ้ลอยากให้

เภสัชกรมบีทบาทในเรือ่งการให้ความรูใ้นเรือ่งผลติภัณฑ์

สุขภาพแก่ ผู้บริโภค ดังนั้นเภสัชกรเราต้องมีความรู้และ

รู ้จริงในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ประการท่ีสอง

เภสชักรเราควรจะเป็นตวัอย่างของผูม้สีขุภาพดก่ีอนท่ีเรา

จะถ่ายทอดไปถึงคนใกล้ตัวและผู้บริโภค และประการ

สดุท้ายคอื อยากให้เภสัชกรเป็นผูแ้นะน�าถ่ายทอดความ

รู้ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค

ภญ.วิชชุลดา : เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงกับพ่ีเปิ้ลเลยค่ะ 

เราจะพบว่าปัจจุบันคนใส่ใจสุขภาพและมีอายุท่ียืนยาว

ขึ้น แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังกลับมากขึ้น ดังนั้นพ่ี

อยากให้เภสัชกรเพ่ิมบทบาทในการให้ค�าแนะน�าด้าน

สุขภาพแก่ผู้บริโภคมากขึ้นนอกเหนือจากการส่งมอบยา

เพียงอย่างเดียว แต่เภสัชกรเราต้องมีองค์ความรู้ด้านสุข

ภาพจริงๆ นะคะและต้องเพิ่มพูนความรู้ตนเองอยู่เสมอ
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เล่าสู่กันฟัง โดย : เขียวมะกอก

เครือข่าย

วิชาชีพ
เภสัชกรรม

 ปัจจุบันเราจะพบว่าสมาคมฯ และเครอืข่ายวชิาชพีเภสัชกรรม

 ได้ขยายเครอืข่ายกันมากขึ้น  เชื่อได้ว่า         

 รุ่นน้องๆ รุ่นเพื่อนหรอืรุ่นพี่ๆ บางท่าน  

 อาจไม่ทราบว่าขณะนี้เครอืข่ายวชิาชพีเรามอีงค์กรใดบ้าง  

 และจุดประสงค์ของการตัง้องค์กรเหล่านัน้คอือะไร  

 คอยตดิตามอ่านในนติยสารของเราอย่างต่อเนื่องทุกฉบับนะค่ะ 

 สมาชกิจะได้ทราบว่าปัจจุบันเรามเีครอืข่ายฯ 

 มากน้อยแค่ไหน ในฉบับนี้ดฉิันจะพาไปรู้จัก 5 เครอืข่ายก่อนนะค่ะ   

 เครือข่าย (Network) หมายถงึ 

การรวมตัวของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กร

ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือ

ว่าท�ากิจกรรมร่วมกัน โดยการเชื่อมโยง

ความสมัพันธ์เข้าด้วยกนัอย่างเป็นระบบ เพือ่

ด�าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็น

รูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดย

ต่างฝ่ายต่างยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน

ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ 

เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน

 เครือข ่าย ตามความหมายของ 

รศ.ดร.ประดษิฐ์ เถกงิรังสฤษดิ์ คอืการเชื่อม

โยง (Connection) ความร่วมมอื (Cooperation) 

การตดิต่อสือ่สาร (Communication) การช่วย

เหลือเกื้อกูลกัน (Lend a hand) การสาน

สร้างสัมพันธ์ (Relationship) การเสรมิความ

เข้มแข็ง (Empowerment or Enrichment) 

(กิจกรรมเครือข่าย กยศ.http://sta.payap.

ac.th)
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 1. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 (The Pharmaceutical Association of Thailand Under Royal Patronage)  
 จัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มถิุนายน 2491 เผยแพร่ข่าวสารด้านยาใช้ชื่อ
 วารสารชื่อ “ยาน่ารู้” โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้
 - เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม
 - เป็นองค์กรผู้แทนของเภสัชกรในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ 

    ประเทศ
 - ส่งเสรมิและพทิักษ์จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีเภสัชกรรม

 - ส่งเสรมิความสามัคคแีละผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ
- ส่งเสรมิสวัสดกิารให้สมาชกิ
 - ส่งเสรมิการศกึษา การจัดการศกึษาต่อเนื่อง การวจิัย และการ  

    ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม
  - บรกิารให้ความรู้ และข้อแนะน�าเกี่ยวกับการเภสัชกรรม

  - ร่วมมอืกบัองค์กรเครอืข่ายวชิาชพีเภสชักรรม และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง
     ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวชิาชพีเภสัชกรรม

   - ให้ข้อเสนอแนะหรอืค�าปรกึษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม  
      และการสาธารณสุข

(เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  http://www.thaipharma.net)

 2. สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council) จัดตัง้ขึ้นเมื่อ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2537  

      โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้

  - ส่งเสรมิการศกึษาการวจิัยและการประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม 

  - ส่งเสรมิความสามัคคแีละผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ 

  - ผดุงไว้ซึ่งสทิธ ิความเป็นธรรมและส่งเสรมิสวัสดกิารให้แก่สมาชกิ 

  - ควบคุมความประพฤตขิองผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรมให้ถูกต้องตาม

    จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพเภสัชกรรม 

 - ช่วยเหลอื แนะน�า เผยแพร่และให้การศกึษาแก่ประชาชนและองค์กรอืน่ในเรือ่ง

    ทีเ่กีย่วกบัการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข 

 - ให้ค�าปรกึษาหรอืข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม

    และการสาธารณสุข 

 - เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรมในประเทศไทย

 (ประวัตคิวามเป็นมา สภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org)
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3. สมาคมเภสัชกรรมชมุชน (ประเทศไทย) (Community Pharmacy Association 

(Thailand))  หรอืเรยีกชื่อย่อว่า “CPA” จัดตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542  เป็นกลุ่มวชิาชพี

แขนงหนึ่งภายใต้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เผยแพร่

ข่าวสารด้านยาใช้ชื่อ “เภสัชกรรมชุมชน” โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้

 - ส่งเสรมิกจิกรรมทางวชิาชพีเภสัชกรรมชุมชน

 - ส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษาทางเภสัชกรรมชุมชน

 - เผยแพร่ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมชุมชนแก่ประชาชนและสมาชกิ

 - ส่งเสรมิให้มกีารวจิัย และเผยแพร่ผลงานทางเภสัชกรรมชุมชน

 - คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บรโิภคและสมาชกิในการได้รับบรกิารทาง

    ด้านเภสัชกรรมชุมชน

 - สนับสนุนให้มสีวัสดกิารแก่สมาชกิ

 - สนับสนุนการรักษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี

 - เสรมิสร้างความสามัคคแีละผดุงเกยีรตศิักดิ์แห่งวชิาชพี

 - ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ด�าเนนิงานด้านสาธารณประโยชน์

(สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) http://www.pharcpa.com)

   4. สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) (The Marketing Pharmacy 

   Association of Thailand) หรอืเรยีกชื่อ  ย่อว่า “MPAT”  มวีัตถุประสงค์ ดังนี้

   - เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรมการตลาด

   - พัฒนามาตรฐานวชิาชพีเภสัชกรการตลาด เพื่อประโยชน์แก่สมาชกิและสังคม

   - ส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา การวจิัย และเผยแพร่ผลงานทางวชิาการที่

      เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชกรรมการตลาด

 - เผยแพร่ความรู้ทางด้านยาต่อบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เพื่อให้มกีารใช้ยา

    อย่างเหมาะสมปลอดภัย มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล

 - ส่งเสรมิสนับสนุนและประสานงานด้านวชิาการและวชิาชพีแก่สมาชกิ

 - ร่วมมอืกับ สภาเภสัชกรรม องค์กรเครอืข่ายวชิาชพีเภสัชกรรม รวมถงึองค์กรที่เกี่ยวข้อง

    ทัง้ใน และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวชิาชพี เภสัชกรรมการตลาด

 - ให้ข้อเสนอแนะหรอืค�าปรกึษาที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมการตลาด ต่อองค์กร หน่วยงาน 

    ประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อสมาชกิ และสังคมโดยรวม

 - ส่งเสรมิและพทิักษ์จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีเภสัชกรรมการตลาด เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกยีรต ิ

    และศักดิ์ศรขีองสมาชกิ

 - ไม่ด�าเนนิการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมอืง 

 (https://www.facebook.com/pages/ /pages/สมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทย)
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แหล่งที่มา

 1. กจิกรรมเครอืข่าย กยศ.http://sta.payap.ac.th/network/lkik.htm

 2. ประวตัเิภสชัสมาคมฯ เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  

http://www.thaipharma.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=500265

 3. ประวัตคิวามเป็นมา สภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org

 4. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) http://www.pharcpa.com/history.html

 5. https://www.facebook.com/pages/ /pages/สมาคมเภสัชกรรมการตลาด

ประเทศไทย/205248929496582?sk=info&tab=page_info

 6.  สมาคมเภสัชอุตสาหกรรม http://www.thai-piat.net
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 5. สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
 (Thai Industrial Pharmacist Association) มชีื่อย่อว่า “สภอท หรอื  “TIPA” จัดตัง้ขึ้น

เมื่อ วันที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 โดยมวีัตถุประสงค์ดังนี้

 - ส่งเสรมิความรู้เทคโนโลย ีประสบการณ์ และวชิาการ ด้านเภสัชอุตสาหกรรม

 - ช่วยเหลอืให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับเภสัชอุตสาหกรรม

    และสาขาเกี่ยวข้อง

 - ส่งเสรมิและพทิักษ์จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีเภสัชกรรม 

 - เสรมิสร้างความสามัคค ีและผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ

 - ให้ข้อเสนอแนะหรอืค�าปรกึษาต่อรัฐบาลด้านเภสัชอุตสาหกรรม และสาขาเกี่ยวข้อง

 - ให้ความรู ้ และร่วมประสานงานระหว่างผู ้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา

เภสัชอตุสาหกรรม สาขาเทคโนโลยเีภสชักรรม และสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน 

 - ส่งเสริมสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกในการประกอบอาชีพโดยชอบ

ธรรม

 - เป็นศูนย์รวมข่าวและบริการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการเภสัชอุตสาหกรรม  

ทัง้ในและนอกประเทศ

 - เป็นศูนย์รวมข่าวและบริการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการเภสัชอุตสาหกรรม  

ทัง้ในและนอกประเทศ

 - สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรวชิาชพีที่เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศ

(สมาคมเภสัชอุตสาหกรรมhttp://www.thai-piat.net)

ใชสําหรับผูประกอบโรคศิลปะ
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  พี่ๆ  เพือ่นๆ และน้องๆ ชาวเภสชักรทกุท่าน ท่านทราบหรอืยงัค่ะว่าเภสชักรเรามบัีตรประจ�า
  ตัวผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรมแล้วนะ
  ตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยบัตรประจ�าตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 
2558 ให้บังคับใช้ตัง้แต่วันถัดประกาศในราชกจิจานุเบกษา
 “ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมบัตรประจ�าตัวผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม มอีายุ 5 ปีนับแต่วันออกบัตร
นะค่ะ
 บัตรประจ�าตัว ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการติดต่อกับสภาเภสัชกรรม และใช้เป็นหลักฐานในการ
ศกึษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม
 รวมทั้งใช้แสดงว่าผู้ถือบัตรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้วยค่ะ (ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม พ.ศ.
๒๕๕๘ – ราชกจิจานุเบกษา)

เล่าสู่กันฟัง โดย : เขียวมะกอก

บัตรประจ�าตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เมื่อทราบกันดีอย่างนี้แล้ว ใครที่ยังไม่มีบัตรประจ�าตัวผู้ประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมรีบๆ ไปท�ากันนะค่ะ เพราะในครั้งแรกเค้าท�าให้   

ฟร ี!!!

 ดังนั้นสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มี บัตรประจ�าตัวฯ และประสงค์ที่

จะขอมบีัตรประจ�าตัวฯ สามารถยื่นค�าขอมบีัตรประจ�าตัวฯ พร้อมแสดง

บัตรประจ�าตัวประชาชนของท่าน ต่อเจ้าหน้าที่ส�านักงานเลขาธกิารสภา

เภสชักรรม ชัน้ 7 อาคาร 6 ตกึส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดั

นนทบุร ีในวัน เวลา ราชการ หรอืหน่วยเคลื่อนที่ของส�านักงานฯ ที่จะไป

อ�านวยความสะดวกให้ท่านตามงานประชุมต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล  (ในระยะแรก)

 สมาชกิคงจะสงสัยว่าท�าไมต้องแสดง บัตรประจ�าตัวฯ ทัง้นี้ก็เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ผูท้ีไ่ม่ใช่ผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมหรอืไม่ใช่ตวัท่านท�าการ

แอบอ้างขอมีบัตรประจ�าตัวฯ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนได้ 

(ตามประกาศของส�านักเลขาธกิารสภาเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

พ.ศ.2557) ค่ะ
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แสดงตน ถ่ายรูป รับบัตร

ขั้นตอน การขอมบีัตรประจ�าตัวผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม

1. แสดงตน

 โดยเภสัชกรท�าการยื่นบัตรประชาชนของท่านต่อเจ้าหน้าที่ 

ผู้จัดท�า

2. ถ่ายรูป

 ถ่ายรูป ณ จุดถ่ายรูป หรอืใช้รูปถ่ายจากบัตรประชาชนของ

ท่านเอง เพื่อใช้ท�าบัตรประจ�าตัวฯ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะน�ารูปเข้าสู่

ฐานข้อมูลทะเบยีนฯ

3. รับบัตร

 เจ้าหน้าที่จะพมิพ์บัตรประจ�าตัวฯ 

ส่งมอบให้ท่าน

 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลบนบัตรประจ�าตัวฯ จากนั้นท่านลง

นามรับบัตรประจ�าตัวฯ เป็นอันเสร็จสิ้น 

หรือท่านสมาชิกจะไปท�าบัตรประจ�าตัวผู้

ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ในงานประชุม 

“เภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8: Thailand 

and AEC: ASEAN Harmonization for 

Better Outcome” ณ ศูนย์นทิรรศการและ

การประชมุ ไบเทค บางนา กรงุเทพฯ ทีจ่ะมี

ขึ้นใน วนัศกุร์ที ่30 – วนัเสาร์ที ่31 ตุลาคม 

พ.ศ. 2558 นี้ก็ได้นะค่ะ เค้ามา บริการ

ฟรีถึงที่ เพียงท่านน�าบัตรประชาชนของ

ท่านไปร่วมงานด้วย เท่านี้ท่านสมาชิก

ก็จะมีบัตรประจ�าตัวผู ้ประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรมแล้วค่ะ ง่ายนิดเดียว ไม่ยุ่ง

ยากอย่างที่คดิ อย่าลมืรบีๆ ไปท�าบัตร

ประจ�าตัวฯ กันนะค่ะ

แหล่งที่มา

 1.  ข้อบงัคบัสภาเภสชักรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ราชกจิจานเุบกษา 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/071/47.PDF

 2. ประกาศของส�านักเลขาธกิารสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2557 

เรื่อง การขอมบีัตรประจ�าตัวประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2557

 3.  การขอมบีตัรประจ�าตัวประกอบวชิาชพีเภสชักรรม http://

www.pharmacycouncil.org
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 จริงๆแล้ว การปรับตัวของร้านยาไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เพราะการปรับตัวของร้านขายยาในประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วได้มีการรวมตัวกันของ 
3 องค์กร เป็นสมาพันธ์พัฒนาคณุภาพร้านขายยาแห่งประเทศไทยขึน้ ซึง่ก่อก�าเนดิมาจากการรวมตวักันของสมาคม
เภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยา และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพร้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขันกับร้านยาระบบลูกโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเวลานั้น 
ทาง 7/11 ก็ได้มีการประกาศว่าจะเปิดร้านยาขึ้นในร้าน 7/11 ในปีแรกไม่ต�่ากว่า 100 สาขา จนกระทั่งขณะนี้เวลา
ล่วงเลยไป ร้านยาของ 7/11 ในชื่อ Exta ก็ได้เปิดสาขามากกว่า 100 สาขาแล้ว ถึงแม้จะล่าช้ากว่าที่เคยประกาศไว้ 
แต่เป็นที่แน่นอนว่าจ�านวนร้านยาสาขา Exta จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน  อีกทั้งยัง
มีผู้สนใจรายใหม่ๆสัญชาติมาเลเซียที่เข้ามาเปิดร้านยาในรูปแบบลูกโซ่ นาม  Guardient Pharmacy แต่ก็ตัดสินใจ
ถอนทัพกลับไป ล่าสุดร้านขายยา Tsuruha Drugstore สัญชาติญี่ปุ่น ก็ได้ปักธงสาขาที่ 6 ที่อโศกเป็นที่เรียบร้อย                       
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลย ถ้าจะมีการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ที่จะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า เพราะยังมี          
รายอื่นๆ ทั้งในและต่างชาติที่สนใจขยายธุรกิจร้านยาในประเทศไทยอยู่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

 แต่ร้านยาท่ีน่าเป็นห่วง คงเป็นร้านยาเดี่ยวท่ีเปิดด�าเนินธุรกิจด้วยทุนส่วนตัวและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่ี
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นน�้าพักน�้าแรงที่เกิดจากความพยายามสร้างธุรกิจด้วยตนเองจะด�าเนินการอย่างไรในระยะยาว
หากร้านยาลูกโซ่มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และในท่ีสุดร้านยาเหล่าน้ีจะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับร้านโชห่วย
หรือไม่ อย่างไรก็ดีถ้าวันนี้ร้านยาเหล่าน้ีรู้สถานการณ์ดีแล้ว สิ่งต่อไปน้ีคือข้อเสนอแนะในการปรับตัวเพ่ือความอยู่
รอดของธุรกิจร้านยาและอะไรที่ท�าได้ ก็ควรรีบด�าเนินการในทันที เพราะเวลาไม่เคยรอใครครับ

	 ทิศทาง การปรับตัว

ของ       ในยุค AEC

ทิศทางการปรับตัว โดย : ภก. ผศ. ดร. บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
     ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร้านยา
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 • ศึกษา/ติดตาม ข้อมูลข่าวสารทางการค้า: 
ปัจจุบัน วารสารจากทางองค์การวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง มี
การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดัง
นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพร้านยา ควรเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ตกข่าว และมีส่วน
ร่วมพัฒนาร้านขายยา
 • สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์: ร้านขายยา
สามารถเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับร้านของตนเองได้ โดยน�า
หลักการบริหารจัดการยุคใหม่มาผสมผสาน กับงานเชิง
วิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง 
ให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการนอกจาก
นี้แล้ว ร้านขายยาเดี่ยวอาจรวมตัวกัน เพ่ือสร้างแบรนด์ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ร่วม เพ่ือง่ายต่อการจดจ�า และมีการ
บริหารจดัการทีเ่ป็นระบบ เพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์
ร่วมของร้านยาเดี่ยว เพ่ือการแข่งขันกับร้านยาหลาย
สาขา หรือร้านยาลูกโซ่ ที่จะเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคต
 • ใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุก เจาะตลาดผู้ซ้ือ: 
การรอลูกค้าเดินเข้ามาเรียกหาสินค้าหรือบริการในร้าน 
อาจจะไม่เพียงพออกีต่อไป เภสชักรชมุชนหรอืผู้ประกอบ
การร้านขายยา จ�าเป็นจะต้องสร้างบทบาท และน�า
เสนอกิจกรรม ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น เช่น 
โครงการเย่ียมบ้าน โครงการรบั refill ยาจากโรงพยาบาล 
หรือการไปเป็นอาสาสมัครด้านสุขภาพในชุมชนที่ตนอยู่
 • พัฒนาและผลิตสินค้า/บริการตรงตาม
ความต้องการของตลาด: ผู้ประกอบการร้านขายยา

และเภสัชกรชุมชน ควรท�าการส�ารวจความต้องการของ
ลูกค้าเป็นประจ�า และน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพ่ือเป็นการสร้างความ
จงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาว
 • น�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่น IT, Smart 
Phone etc.: ผูป้ระกอบการร้านขายยา หรอืเภสชักร ควร
สนใจศึกษาถึงพัฒนาการของโปรแกรมหรือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  ด้านสขุภาพ ซึง่มใีห้โหลดใช้ฟร ีและน�ามาประยุกต์
ใช้กับร้านขายยา เพ่ือสร้างความแตกต่างและเอกลกัษณ์
ให้กับร้านยาของตนเองในขณะเดยีวกัน การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ จะ
สามารถช่วยในการลดต้นทุน และควบคุมสินค้าคงคลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ให้ความส�าคัญกับ R&D: ผู้ประกอบการร้าน
ขายยา หรือเภสัชกรประจ�าร้าน ควรศึกษาติดตามงาน
วิจยัต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจร้านขายยา และเภสชักรรม
ชุมชน และน�าผลการวิจัยที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้กับการ
ด�าเนินธุรกิจ 
 • ศกึษาหาโอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ: ผูป้ระกอบ
การร้านยา หรือเภสัชกรประจ�าร้าน ควรเปิดรับความรู้
และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  ท่ีสามารถน�ามาจ�าหน่ายหรอื
ให้บริการร่วมกบัร้านขายยาท่ีด�าเนินธุรกจิอยู่ได้ เช่นการ
บริการเวชส�าอาง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ สมุนไพรกับ
ความงาม 

ข้อเสนอแนะ(เชิงรุก)

 • เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน: ผู้ประกอบการ
ร้านขายยา และเภสัชกรประจ�าร้านควรวิเคราะห์จุดแข็ง
และจดุอ่อนของร้านขายยาของตนเอง ว่ามอีะไรบ้าง จาก
นัน้ควรต้องมกีารเสรมิจดุแข็งทีม่อียู่ให้เข้มแข็งย่ิง ๆ  ขึน้ไป 
ในขณะเดยีวกัน พยายามลดจดุอ่อนท่ีมอียู่ และไม่ละทิง้
โอกาสทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะ(เชิงรับ)

 • พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ: ผู้ประกอบการร้าขายยา และเภสัชกรประจ�า
ร้าน ควรศกึษาและน�าความรูด้้านการจดัการยุคใหม่ และ
น�าคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ก่ียวกับการ
จัดการร้านขายยา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขันได้ 
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 • ร ่วมมือปฏิรูปการศึกษา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์: ทางผู้ประกอบธุรกิจร้านยา และ
เภสัชกรชุมชน ควรให้ความร่วมมือกับทางสถาบันการ
ศกึษาเภสชัศาสตร์ ในการเป็นสถาบนัสมทบ ส�าหรบัการ
ฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และขณะเดียวกันสถาบัน
การศกึษาเภสชัศาสตร์ก็ควรเป็นพ่ีเลีย้งในการพัฒนาร้าน
ขายยา ที่ให้ความร่วมมือเป็นแหล่งฝึก ในการยกระดับ
คุณภาพร้านขายยา เพื่อแข่งขันได้

 • รู้จักใช้ข้อมูลวิชาการมาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ: ขอความร่วมมือจากภาครัฐ ในการสนับสนุน
บุคลากรนักวิชากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยในการเป็นท่ี
ปรึกษา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านขายา
และเภสัชกร ให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง ท้ังในและ
ต่างประเทศ
 • ส่งเสริมลงทุนในไทย ในต่างประเทศ: ใน
กรณีที่ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และมีความพร้อมทั้ง
องค์ความรู้ บุคลากร อาจขอความสนับสนุนจากภาครัฐ 
ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศก็เป็นไปได้

 ท้ายท่ีสุด ผู้วิจัยขอน�า
ข้อสรุปที่ ภก.ดร.นิลสุวรรณ 
ลีลาลักษมี ได้เขียนไว้ในบทความ 
เร่ือง การปรับตัวของร้านยา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมาเป็นบทสรุป 
ส�าหรับรายงานฉบับนี้

 “ร้านขายยาและเภสัชกร
ในร้านขายยา จากการศึกษาของ
ศูนย ์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ 
SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พบว่าในปี ๒๕๔๔มีประชาชนใช้
บริการรักษาสุขภาพผ่านร้านขาย
ยา ๓๐% และในปี ๒๕๔๙มสีดัส่วน 
๒๓% คาดว่าในปี ๒๕๖๐สัดส่วนจะ
เหลือเพียง ๑๕% ถ้าไม่มีปัจจัยใหม่
มาเปลี่ยนแนวโน้มน้ีและประชาชน
ส่วนใหญ่นิยมใช้บรกิารรักษาสุขภาพ
ผ่านโรงพยาบาลของรัฐอันเน่ืองจาก
นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค 

ข้อมลูข้างต้นน้ีจะสวนทางกับสดัส่วน
จ�านวนร้านขายยากับประชาชน ๑ 
ต่อ ๖,๐๐๐ คนท่ีรัฐต้องการให้เป็น
สัดส่วน ๑ ต่อ ๓,๐๐๐ในอนาคต 
เมื่อให้จ�านวนร้านขายยาเพิ่มเป็น ๒ 
เท่า หรือประมาณ ๒๔,๐๐๐ ร้าน 
ขณะท่ีสัดส่วนการครองตลาดยา
ของร้านขายยาเดี่ยวหรือชุมชนจะ
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ(ร้านขายยา
ร้อยละ ๓๓ มีสถานประกอบการท่ี
ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ข้อมูลข้างต้น น่า
จะสะท้อนภาพให้เหน็ได้ว่าธุรกิจร้าน
ขายยาจะกระจุกในเขตหรือท�าเล ที่

ความร่วมมือกับรัฐ

 • รักษาคนเก่งไว้ ให้ได้ก่อนถูกแย่งไป และ
พัฒนาบุคคล : เรื่องของคน เป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินความ
ส�าเร็จ หรือความล้มเหลวของธุรกิจร้านขายยาใน
อนาคต ร้านขายยาควรมีการสร้างแรงจูงใจ และบริหาร
ค่าตอบแทน รวมทั้งส่งเสริม พัฒนา บุคลากร ให้เพ่ิม
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ในเวลาที่
เหมาะสม

 • ภาษาและการสื่อสารกับธุรกิจร้านยา: 
ดังที่รับทราบกันว่า ในปี 2015 จะมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนอย่างสมบรูณ์ เพ่ือเป็นการเตรยีมพร้อม
และรองรับการขยายตัวของตลาด ควรมีการเตรียมบท
เรยีนและพัฒนาในเรือ่งของภาษาท่ีใช้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
กับลูกค้าต่างชาตท่ีิจะมาใช้บรกิาร หรือเภสชักรท่ีต้องการ
ไปท�างานในต่างประเทศ  
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มีประชากรหนาแน่นหรือเขตชุมชน 
เช่นเดียวกับร้านสะดวกซื้อ จึงเป็น
เหตุให้กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail 
Store) หันมาเปิดร้านขายยาแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงอีกทั้งมีการแข่งขัน
ด้านราคาของผู ้ประกอบการราย
ใหญ่อย่าง Chain Drugstore หรือ
ร้านค้าส่งท�าให้ผู้ประกอบการขนาด
ย่อมซึ่งเป็นร้านค้าปลีกไม่สามารถ
แข่งขันได้ด้วยราคาในระยะยาวก็ได้ 
อีกประการหน่ึง ประชาชนผู้บริโภค
ก�าลังมีการเอาใจใส่ในสุขภาพมาก
ขึน้ ชอบความทนัสมยัพอใจใช้บรกิาร
ร ้านขายยาที่มีเภสัชกรให้บริการ
อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งต้องการความ
สะดวกรวดเร็วแบบร้านสะดวกซื้อ
แบบ 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีคนไข้
หรอืผู้ป่วยท่ีต้องการบรกิารแบบ One 
Stop Service คือซื้อยาและขอค�า

แนะน�าด้านการรักษาไปด้วยเป็นต้น 
ส่งผลให้สถานประกอบการที่ให้การ
ตรวจรักษาและจ่ายยารักษาโรคใน
ท�าเลใกล้เคยีง เช่น โรงพยาบาลสาขา 
หรือคลินิกแพทย์ โดยผูกพันกับการ
ประกันสขุภาพมกีารน�าระบบบรหิาร
จดัการสมยัใหม่เทคโนโลยี โลจสิตกิส์ 
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ 
และเงนิลงทุนเข้ามาแข่งขันอย่างเป็น
ระบบ เกิด Economy of Scale ซึ่ง
ร้านขายยาชมุชนเดีย่วจะไม่สามารถ
ท�าได้หากไม่มหีน่วยงานหรอืไม่ได้รับ
การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูป
แบบของการแต่งร้าน การจัดเรียง
สนิค้าจ�านวนสนิค้าทีห่ลากหลายของ
ร้านค้าสมัยใหม่หรือ Chain Drug 
Store ที่มีความน่าสนใจและดึงดูด
ใจลูกค้ามากกว่า

 ความอยู่รอดของร้านขาย
ยาจึงขึ้นกับการก�าหนดทิศทางของ
ร้านว่าถึงเวลาท่ีจะต้องพัฒนาให้
เป็นร้านขายยาคุณภาพได้หรือยัง 
และจะก้าวถึงระดับมาตรฐานสากล
ได้หรือไม่จะต้องมีเภสัชกรประจ�า
ร้านยาตามกฎหมายหรือกฎหมาย
อาเซียนได้อย่างเคร่งครัดหรือไม่ 
เพราะคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าร้านยา
ต่อจากน้ีไปจะต้องเป็นสถานปฏิบัติ
การวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีต้องเชื่อม
โยงกับโครงการสุขภาพแห่งชาติ
ร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆเมื่อยก
มาตรฐานได้แล้วส่ิงตามมาคือ ต้อง
มีการด�าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ
ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกหน่วย
งาน”

Rx

เอกสารอ้างอิง

 วารสารเภสัชกรรมชุมชน ปีที่ 12 ฉบับที่ 69 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 หน้า 

45 - 49

 รายงานการศกึษาผลกระทบจากการจดัท�าข้อตกลงเขตการค้าเสรกัีบร้านขาย

ยาในประเทศไทย. นิลสุวรรณ ลีลารัศมีและคณะ 2556

 โครงการอบรม Retailing Management for Community Pharmacist จัด

โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย 2556

 The Value of Pharmacist Professional Service in the Community Setting, 

A systematic review of the literature 1990-2002

 The Future of Community Pharmacy in England. A.T. Kearney. Inc. 

2012
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รู้ยัง MiRaculus

ฮวงจุ้ย 
(Feng Shui) 

คือ 

หนึ่งในศาสตร์จีน
โบราณ  

 แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างไร แต่เรามักจะพบได้เสมอๆ ของ
หลายๆ ธุรกิจ ที่เมื่อจะมีการก่อสร้าง หรือตกแต่งที่ท�างาน บ้านพักอาศัย มักจะเชิญผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย 
หรือที่เรียกกันว่า “ซินแสฮวงจุ้ย” ไปตรวจดูสถานที่ และคอยให้ค�าแนะน�าในการจัดวางและตกแต่งอยู่ 
เสมอๆ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นหลายๆ บริษัททั้งในไทยและต่างประเทศ ก็ยังให้ความเชื่อถือ
ในศาสตร์ฮวงจุ้ย 
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(ที่มา : portal.nurse.cmu.ac.th/fonoffice/.../ฮวงจุ้ยที่ดขีองโต๊ะท�างาน.pdf)
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 เมื่อครั้งก่อนแพทย์แผนตะวันตกจะเข้ามา ผู้คนในอดีตหรือสมัยโบราณเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ล้วนแล้ว

แต่อาศัยสมุนไพรในธรรมชาติในการบรรเทาอาการโรคและดูแลสุขภาพ ดังนั้นสมุนไพรจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ 

ไม่ใช่เรื่องที่ไกลจากตัวของเราๆ ท่านๆ เลย 

 การใช้สมุนไพรเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างปลอดภัยและได้ผลในการรักษาอาการเจ็บป่วย                 

เบื้องต้น แต่ก็ต้องรู้จักและเลือกส่วนที่ต้องการจะน�าไปใช้อย่างถูกต้องและมีความรู้ เนื่องจากสมุนไพรมีส่วน

ต่างๆ มากมาย การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องในเบื้องต้นนัน้ ให้ยดึหลัก 5 ถูก คอื ชนดิของต้นไม้ (ถูกต้น) ส่วนที่

จะใช้ (ถูกส่วน) ปรมิาณที่จะใช้ (ถูกขนาด) ถูกวธิแีละถูกโรค (คู่มอืเภสัชสมุนไพรเล่มที่ 1 สมุนไพรไม่ใช่ยาขม) 

 เภสัชกร เป็นวชิาชพีที่เป็นที่พึ่งด้านยาให้แก่ประชาชน ดังนัน้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจงึเป็นสิ่งที่

เภสัชกรยุคใหม่ควรให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้มีข้อมูลความรู้ที่จะแนะน�าประชาชนได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย

 สมุนไพร หมายถงึ ผลติผลธรรมชาตไิด้จาก พชื สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรอืผสมกับสารอื่นตาม

ต�ารับยา เพื่อบ�าบัดโรค บ�ารุงร่างกาย  หากน�าเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน ซึ่งจะเรียกว่า 

“ยา”  พชืสมุนไพรบางชนดิ เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และจันทน์เทศ เป็นต้น (วกิพิเีดยี สารนุกรมเสร)ี

วิถีไทย วิถียา โดย : ภญ. รุ่งนภา  เมธมุทา

สมุนไพร ใกล้ตัว
 
  ลดไขมัน ความดัน เบาหวาน
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 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 
2525 สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ท�าเป็นเครื่องยา 
สมุนไพรก�าเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อ
ชวีติมนษุย์โดยเฉพาะในทางสขุภาพ  ทัง้การส่งเสรมิสขุ
ภาพและการรักษาโรค (https://th.wikipedia.org/wiki/
สมุนไพร)
 เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และสรรพคุณของ
สมุนไพรจะเห็นว่ามมีากมาย อาทิ
 1. สามารถรักษาโรคบางชนดิได้ 
 2. ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผน
ปัจจุบัน
 3. สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วน
ใหญ่ได้จากพชื ซึ่งมอียู่ทั่วไปทัง้ในเมอืงและชนบท
 4. มรีาคาถูก 
 5. ใช้เป็นยาบ�ารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพ           
แข็งแรง
 6. ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัว
ได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขงิ ข่า ต�าลงึ
 7. ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอก
จันทร์และกานพลู
 8. ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น ส ีรส ของอาหาร เช่น ลูก
จันทน์ ใช้ปรงุแต่งกลิน่อาหารพวก ขนมปัง เนย ไส้กรอก 
แฮม
 9. สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่
ต่างๆ ให้สวยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ

 10. ใช้ปรงุเป็นเครือ่งส�าอางเพือ่เสรมิความงาม 
เช่น ว่านหางจระเข้
 11. ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก ผลไม้ เช่น 
สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ
 12. เป็นพืชที่สามารถส่งออกท�ารายได้ให้กับ
ประเทศ เช่น กระวาน ขมิ้นชัน 
 13. เป็นการอนุรักษ์มรดกไทย
 14. ท�าให้คนเหน็คณุค่าและกลบัมาด�าเนนิชวีติ
ใกล้ชดิธรรมชาตยิิ่งขึ้น
 15. ท�าให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และ
คุณค่าของความเป็นไทย (โลกแห่งสมุนไพร http://
www.bs.ac.th)

 สมุนไพร (Herb) ถูกน�ามาใช้เป็นยาและสิ่ง
บ�ารุงร่างกายมานานนับพันปี โดยที่สมุนไพรเหล่านี้มี
ทัง้แบบน�าผล ใบ ราก เปลอืก ยาง เนื้อไม้ เถา หัวและ
ดอก หรอืทัง้ต้นมาใช้งาน วันนี้ “วถิไีทย วถิยีา” จงึขอ
หยบิยกตัวอย่างสมุนไพรไทย (Thai Herb) ซึ่งกล่าวใน 
“สรรพคุณสมุนไพรไทย” (http://www.rspg.or.th)  มา 
บอกเล่าถงึสรรพคุณดีๆ ให้ได้อ่านกันสัก 3 กลุ่มนะค่ะ 
 1. กลุม่ยาลดไขมันในเลอืด ได้แก่ กระเจีย๊บแดง  
ดอกค�าฝอย
 2.  กลุ่มยาลดความดนัโลหติสงู ได้แก่ บัวบก  
มะขาม
 3. กลุ่มยารักษาเบาหวาน  ได้แก่ ชะพลู  บุก
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 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 50-
180 ซม. มีหลายพันธุ์ ล�าต้นสีม่วงแดง ใบเดี่ยว รูป
ฝ่ามอื 3 หรอื 5 แฉก กว้างและยาวใกล้เคยีงกัน 8-15 
ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือ
เหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดง เกสรตัวผู้เชื่อมกัน
เป็นหลอด ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มกีลบีเลี้ยงสแีดงฉ�่า
น�า้หุ้มไว้

สรรพคุณ :
• กลบีเลี้ยงของดอก หรอืกลบีที่เหลอือยู่ที่ผล

 - เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือด และช่วยลดน�้า
หนัก
 - ลดความดันโลหติ
 - น�้ากระเจี๊ยบท�าให้ความเหนียวข้นของเลือด
ลดลง
 - ช่วยรักษาโรคเส้นโลหติแข็งเปราะได้ดี
 - น�้ากระเจี๊ยบยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ เป็นการ
ช่วยลดความดันอกีทางหนึ่ง
 - ช่วยย่อยอาหาร เพราะไม่เพิ่มการหลั่งของ
กรดในกระเพาะ
 - เพิ่มการหลั่งน�า้ดจีากตับ
 - เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น เพราะ
มกีรดซตีรคิอยู่ด้วย

• ใบ 
 - แก้โรคพยาธติัวจี๊ด ยาขับเสมหะ แก้ไอ ขับ
เมอืกมันในล�าคอ ให้ลงสู่ทวารหนัก

กลุ่มยาลดไขมันในเลือด

1. กระเจี๊ยบแดง
ชื่ออื่น :  กระเจี๊ยบเปรี้ยว  ผักเก็งเค็ง  ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง

ชื่อวทิยาศาสตร์ :  Hibiscus sabdariffa  L.

ชื่อสามัญ : Jamaican Sorel, Roselle

วงศ์ :  Malvaceae 

• ดอก 
 - แก้โรคนิ่วในไต แก้โรคนิ่วในกระเพาะ
ปัสสาวะ ขัดเบา ละลายไขมันในเส้นเลือด ขับเสมหะ 
ขับเมอืกในล�าไส้ให้ลงสู่ทวารหนัก

• ผล 
 -  ลดไขมันในเส้นเลอืด แก้กระหายน�า้ รักษา
แผลในกระเพาะ

• เมล็ด 
 -  บ�ารุงธาตุ บ�ารุงก�าลัง แก้ดีพิการ ขับ
ปัสสาวะ ลดไขมันในเส้นเลอืด

วธิแีละปรมิาณที่ใช้ :
 โดยน�าเอากลีบเลี้ยง หรือกลีบรองดอกสีม่วง
แดง ตากแห้งและบดเป็นผง ใช้ครัง้ละ 1 ช้อนชา  (หนัก 
3 กรมั) ชงกับน�า้เดอืด 1 ถ้วย (250 มลิลลิติร) ดืม่เฉพาะ
น�้าสีแดงใส ดื่มวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกวันจนกว่า
อาการขัดเบาและอาการอื่นๆ จะหายไป

คุณค่าด้านอาหาร :
          น�า้กระเจีย๊บแดง มรีสเปรี้ยว น�ามาต้มกับน�้า เตมิ
น�า้ตาล ดื่มแก้ร้อนใน กระหายน�า้ และช่วยป้องกันการ
จบัตัวของไขมันในเส้นเลอืดได้ และยงัน�ามาท�าขนมเยล
ลี่ แยม หรอืใช้เป็นสารแต่งส ีใบอ่อนของกระเจี๊ยบเป็น
ผกัได ้หรอืใชแ้กงสม้ รสเปรี้ยวก�าลังด ีกระเจีย๊บเปรี้ยว
มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ส้มพอเหมาะ" ในใบมี วิตามินเอ 
ช่วยบ�ารุงสายตา ส่วนกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีสาร
แคลเซยีม ช่วยบ�ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง
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 2. ดอกค�าฝอย
ชื่อวทิยาศาสตร์ :  Carthamus tinctorius  L.

ชื่อสามัญ :  Safflower, False Saffron, Saffron Thistle

วงศ์ :  Compositae

ชื่ออื่น :  ดอกค�า (เหนอื)  ค�ายอง (ล�าปาง)

 - ต�าพอกหัวเหน่า แก้ปวดมดลูกหลังจากการ

คลอดบุตร

• น�า้มันจากเมล็ด

 - ทาแก้อัมพาต และขัดตามข้อต่างๆ

• ดอกแก่ 

 - ใช้แต่งสอีาหารที่ต้องการให้เป็นสเีหลอืง

วธิแีละปรมิาณที่ใช้ :

 ชาดอกค�าฝอย ชว่ยเสรมิสขุภาพ ช่วยลดไขมนั

ในเส้นเลอืด โดยใช้ดอกแห้ง 2 หยบิมอื (2.5 กรัม) ชง

น�า้ร้อนครึ่งแก้ว ดื่มเป็นเครื่องดื่มได้

คุณค่าด้านอาหาร

• ในเมล็ดค�าฝอย มนี�้ามันมาก สารในดอกค�าฝอย 

พบว่าแก้อาการอักเสบ มฤีทธิ์ฆ่าเชื้อบางตัวได้

• ในประเทศจีน ดอกค�าฝอย เป็นยาเกี่ยวกับสตร ี

ต�ารับยาที่ใช้รักษาสตรีที่ประจ�าเดือนค่ังค้างไม่เป็น

ปกต ิหรอือาการปวดบวม ฟกช�า้ด�าเขยีว มักจะใช้ดอก

ค�าฝอยด้วยเสมอ โดยต้มน�า้แช่เหล้า หรอืใช้วธิตี�าพอก 

แต่มขี้อควรระวังคอื หญงิมคีรรภ์ ห้ามรับประทาน

• ใช้ดอกค�าฝอยแก่ มาชงน�้าร้อน กรอง จะได้น�้าสี

เหลืองส้ม (สาร safflower yellow) ใช้แต่งสีอาหารที่

ต้องการให้เป็นสเีหลอืง

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 

40-130 ซม. ล�าต้นเป็นสัน แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว 

เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 

1-5 ซม. ยาว 3-12 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อย ปลาย

เป็นหนามแหลม ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด มดีอกย่อย

ขนาดเลก็จ�านวนมาก เมือ่บานใหม่ๆ กลบีดอกสเีหลอืง

แล้วจงึเปลีย่นเป็นสแีดง ใบประดบัแขง็เป็นหนามรองรบั

ช่อดอก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก เมล็ดเป็นรปูสามเหลีย่ม 

สขีาว ขนาดเล็ก

สรรพคุณ :

• ดอก หรอืกลบีที่เหลอือยู่ที่ผล

 -  รสหวาน บ�ารุงโลหิตระดู แก้น�้าเหลืองเสีย 

แก้แสบร้อนตามผวิหนัง

 - บ�ารุงโลหิต บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงประสาท ขับ

ระดู แก้ดพีกิาร

 - โรคผวิหนัง ฟอกโลหติ

 - ลดไขมันในเส้นเลอืด ป้องกันไขมันอุดตัน

• เกสร

 - บ�ารุงโลหติ ประจ�าเดอืนของสตรี

• เมล็ด

 - เป็นยาขับเสมหะ แก้โรคผวิหนัง ทาแก้บวม

 - ขับโลหติประจ�าเดอืน
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กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล ้มลุก 
ล�าต้นเป็นไหลทอดเลื้อยไปตามดนิที่ชื้นแฉะ ขึ้นง่าย มี
รากฝอยออกตามข้อ ใบชูตัง้ขึ้น มไีหลงอกออกจากต้น
เดมิ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรยีงสลับ รูปไต ขนาดกว้าง
และยาว 2-5 ซม. ปลายใบกลม โคนใบเว้า ขอบใบหยกั 
แผ่นใบสเีขยีวมขีนเล็กน้อย ก้านใบยาว ดอก ออกเป็น
ช่อแบบซี่ร่มตามซอกใบ มีดอกย่อย 2-3 ดอก กลีบ
ดอกม ี 5 กลบี สมี่วงอมแดงกลับกัน ผล เป็นผลแห้ง
แตกแบน เมล็ดสดี�า

ส่วนที่ใช้ :  ทัง้ต้นสด

สรรพคุณ :
• ใบ 

 - มสีาร Asiaticoside ท�ายาทาแก้แผลโรคเรื้อน
• ทัง้ต้นสด 

 - เป็นยาบ�ารุงก�าลัง บ�ารุงหัวใจ แก้อ่อนเพลยี 
เมื่อยล้า
 - รักษาแผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก หรือมีการ
ชอกช�า้จากการกระแทก แก้พษิงูกัด
 - ปวดศรีษะข้างเดยีว
 - ขับปัสสาวะ
 - แก้เจ็บคอ

 - เป็นยาห้ามเลอืด ส่าแผลสด แก้โรคผวิหนัง
 - ลดความดัน แก้ช�า้ใน

• เมล็ด 
 - แก้บดิ แก้ไข้ ปวดศรีษะ

วธิแีละปรมิาณที่ใช้ :
 • ใช้เป็นยาแก้ปวดศรีษะข้างเดยีว ใช้ต้นสดไม่
จ�ากัด รับประทานหรือคั้นน�้าจากต้นสด รับประทาน 
ตดิต่อกัน 2-3 วัน
 • ใช้เป็นยาแก้เจ็บคอ ใช้ทัง้ต้นสด 10-20 กรัม 
หรอื 1 ก�ามอื ต�าคัน้น�า้เตมิน�า้ส้มสายชู 1-3 ช้อนแกง 
จบิบ่อยๆ
 • เป็นยาลดความดันโลหิตสูง ใช้ทั้งต้นสด 
30-40 กรัม คัน้น�า้จากต้นสด เตมิน�า้ตาลเล็กน้อย รับ
ประทาน    5-7 วัน
 • ยาแก้ช�้าใน (พลัดตกหกล้ม) ใช้ต้นสด 1              
ก�ามอื ล้างให้สะอาด ต�าคัน้น�า้ เตมิน�า้ตาลเลก็น้อย ดื่ม 
1 ครัง้ ตดิต่อกัน 5-6 วัน

• เป็นยาถอนพษิรกัษาแผลน�า้ร้อนลวก  ใช้ทัง้ต้นสด 
2-3 ต้น ล้างให้สะอาด ต�าให้ละเอยีดพอกแผลไฟไหม้ 
ลดอาการปวดแสบปวดร้อน

• เป็นยาห้ามเลอืด ใส่แผลสด ใช้ใบสด 20-30 ใบ 
ล้างให้สะอาด ต�าพอกแผลสด ช่วยห้ามเลอืดและรกัษา
แผลให้หายเร็ว

1. บัวบก
ชื่อวทิยาศาสตร์ :   Centella asiatica (L.) Urban.

ชื่อสามัญ :   Asiatic pennywort, Indian pennywort

วงศ์ :  Apiaceae (Umbelliferae)

ชื่ออื่น :    ผักหนอก (ภาคเหนอื)  ผักแว่น (ภาคใต้)
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2. มะขาม
ชื่อวทิยาศาสตร์ :   Tamarindus indica  L.
ชื่อสามัญ :   Tamarind, Indian date
วงศ์ :   Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่ออื่น : ขาม (ภาคใต้) ตะลูบ(ชาวบน-นครราชสมีา) ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี 
อ�าเปียล (เขมร-สรุนิทร์) หมากแกง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ส่ามอเกล (กะเหรีย่ง-แม่ฮ่องสอน)

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ต้นขนาด
กลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือก
ต้นขรุขระและหนา สีน�า้ตาลอ่อน ใบ เป็นใบประกอบ 
ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบ
ขนาน ปลายใบและโคนใบมน ดอก ออกเป็นช่อเล็กๆ 
ตามปลายกิ่ง หนึ่งช่อมี 10-15 ดอก ดอกย่อยขนาด
เลก็ กลบีดอกสเีหลอืงและมจีดุประสแีดงอยูก่ลางดอก 
ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรอืโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝัก
อ่อนมเีปลอืกสเีขยีวอมเทา สนี�้าตาลเกรยีม เนื้อในตดิ
กับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหัก
ง่าย สนี�า้ตาล เนื้อในกลายเป็นสนี�า้ตาลหุ้มเมล็ด เนื้อ
มรีสเปรี้ยว และหวาน

ส่วนที่ใช้ :  ราก เปลอืก ทัง้ต้น แก่น ใบ เนื้อในฝัก ฝัก
ดบิ เมล็ด เปลอืกเมล็ด ดอกสด

สรรพคุณ :
• ราก แก้ท้องร่วง สมานแผล รักษาเรมิ และงูสวัด
• เปลอืกต้น แก้ไข้ ตัวร้อน
• แก่น กล่อมเสมหะ และโลหติ ขับโลหติ ขับเสมหะ 

รกัษาฝีในมดลกู รกัษาโรคบรุษุ เป็นยาชักมดลกูให้เข้าอู่
• ใบแก่น เป็นยาถ่าย ยาระบาย ขับลมในล�าไส้ แก้

ไอ แก้บดิ รักษาหวัด ขับเสมหะ 
• เนื้อหุม้เมลด็แก่น แก้อาการท้องผกู เป็นยาระบาย 

ยาถ่าย ขับเสมหะ แก้ไอ กระหายน�้า เป็นยาสวนล้าง
ท้อง

• ฝักดบิแก่น ฟอกเลอืด และลดความอ้วน เป็นยา
ระบายและลดอุณหภูมใินร่างกาย บรรเทาอาการไข้

• เมลด็ในสขีาว เป็นยาถ่ายพยาธไิส้เดอืนตวักลมใน
ล�าไส้ พยาธเิส้นด้าย

• เปลอืกเมลด็ แก้ท้องร่วง สมานแผลทีป่าก คอ ลิ้น
และตามร่างกาย รักษาแผลสด รักษาแผลที่ถูกไฟลวก 
รักษาแผลเบาหวาน

• เนื้อในฝักแก่ (มะขามเปียก)  รับประทานจิ้มเกลอื   
แก้ไอ ขับเสมหะ

• ดอกสด  เป็นยาลดความดันโลหติสูง

วธิแีละปรมิาณที่ใช้ :
• เป็นยาถ่ายพยาธไิส้เดอืน ตัวกลม ตัวเส้นด้าย ใช้

เมล็ดคั่วกะเทาะเปลือกออก แล้วเอาเนื้อในเมล็ดแช่
น�า้เกลอืจนนุ่ม รับประทานเนื้อทัง้หมด ครัง้ละ 20-30 
เมล็ด

• เป็นยาระบาย ยาถ่าย ใช้เนื้อที่หุ้มเมล็ด (มะขาม
เปียก) แกะเมล็ดแล้วขนาด 2 หัวแม่มอื (15-30 กรัม) 
จิ้มเกลือรับประทาน แล้วดื่มน�้าตามมากๆ หรือ เอา
มะขามเปียกละลายน�า้อุ่นกับเกลอื ฉดีสวนแก้ท้องผูก

• แก้ท้องร่วง เมล็ดคั่วให้เกรยีม กะเทาะเปลอืกรับ
ประทาน หรือ เปลือกต้น ทั้งสดและแห้ง ประมาณ 
1-2 ก�ามอื (15-30 กรัม) ต้มกับน�า้ปูนใส หรอื น�้า รับ
ประทาน

• รกัษาแผล เมลด็กะเทาะเปลอืก ต้ม น�ามาล้างแผล
และสมานแผลได้

• แก้ไอและขับเสมหะ ใช้เนื้อในฝักแก่ หรือมะขาม
เปียก จิ้มเกลอืรับประทานพอควร

• เป็นยาลดความดันสูง ใช้ดอกสด ไม่จ�ากัดจ�านวน 
ใช้แกงส้มหรอืต้มกับปลาสลดิรับประทาน
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กลุ่มยารักษาเบาหวาน

1. ชะพลู
ชื่อวทิยาศาสตร์ :   Piper sarmentosum  Roxb.

ชื่อสามัญ :   Wildbetal Leafbush

วงศ์ :   PIPERACEAE

ชื่ออื่น : นมวา (ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลงิ (ภาคเหนอื) เย่เท้ย (กะเหรี่ยง-

แม่ฮ่องสอน

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ลม้ลกุ ล�าต้น

ทอดคลานไปตามพื้นดนิ สงู 30-80 เซนตเิมตร ล�าต้นสี

เขยีว มไีหลงอกเป็นต้นใหม่ มรีากงอกออกตามข้อ  ใบ 

เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ แผ่นใบบาง ผิวใบเรียบสี

เขยีวเข้มเป็นมนั ใบรปูหัวใจ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 7-15 

ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ดอก ออกเป็นช่อที่ซอก

ใบรปูทรงกระบอก ดอกเล็กสขีาวอดัแน่นอยูบ่นแกนช่อ

ดอก ดอกแยกเพศ  ผล เป็นผลสด กลม อัดแน่นอยู่บน

แกน

ส่วนที่ใช้ :  ผล ใบ ทัง้ต้น ราก

สรรพคุณ :

•  ผล  เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหดื แก้บดิ

•  ราก ต้น ดอก ใบ  ขับเสมหะ

• ราก แก้ธาตุพิการ บ�ารุงธาตุ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ              

ขับลม แก้บดิ

• ทัง้ต้น  แก้เสมหะ ท้องอดื ท้องเฟ้อ  รักษาโรค

เบาหวาน

วธิแีละปรมิาณที่ใช้

• รกัษาโรคเบาหวาน ใช้ชะพลสูดทัง้ 5 จ�านวน 7 ต้น 

ล้างน�า้ให้สะอาด ใส่น�า้พอท่วม ต้มให้เดอืดสกัพกัน�ามา

ดื่มเหมือนดื่มน�้าชาข้อควรระวัง จะต้องตรวจน�้าตาล

ในปัสสาวะก่อนดื่มและหลังดื่มทุกครัง้ เพราะว่าน�า้ยา

นี้ท�าให้น�า้ตาลลดลงเร็วมาก ต้องเปลี่ยนต้นชะพลูใหม่

ทุกวันที่ต้ม ต้มดื่มต่อไปทุกๆ วัน จนกว่าจะหาย

• แก้ท้องอดืเฟ้อ ขับลม  ใช้ราก 1 ก�ามอื ต้มกับน�า้ 2 

ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลอื 1 1/2 ถ้วยแก้ว รับประประทาน

ครัง้ละ 1/2 ถ้วยแก้

• แก้บดิ ใช้รากครึง่ก�ามอื ผล 2-3 หยบิมอื ต้มกบัน�า้ 

2 ถ้วยแก้ว เคีย่วให้เหลอื 1 ถ้วยแก้ว รบัประทานครัง้

ละ 1/4 ถ้วยแก้ว
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2. บุก
ชือ่วทิยาศาสตร์ :   Amorphophallus campanulatus  Bl.ex Dence.
(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
ชื่อสามัญ :   Elephant yam, Stanley's water-tub
วงศ์ :   ARACEAE
ชื่ออื่น :   บุกคุงคก (ชลบุร)ี เบยี เบอื (แม่ฮ่องสอน) มันซูรัน (ภาค 
กลาง)  หัวบุก (ปัตตาน)ี บุกคางคก  (ภาคกลาง, เหนอื) บุกหนาม 
บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน)

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ล้มลุกเนื้อ

อ่อน ล�าต้นอวบ สีเขียวเข้ม ตามต้นมีรอยด่างเป็น

ดวงๆ เขยีวสลับขาว ใบเป็นชนดิใบเดี่ยว แตกใบที่ยอด 

กลุม่ใบแผ่เป็นแผงคล้ายร่มกาง ก้านใบต่อเนือ่งกนัเป็น        

กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 7 ใบ รูปใบยาวปลายใบแหลม ขนาด

ใบยาว 12 – 15 ซม. ส�าต้นสูง 1 – 2 เมตร ดอกบุกเป็น

สีเหลือง บานในตอนเย็นมีกลิ่นเหม็น คล้ายหน้าวัว 

ประกอบด้วยปล ีและจานรองดอก จานรองดอกมเีส้น

ผ่านศูนย์กลาง 12 – 15 ซม. เกสรตัวผู้และตัวเมยีรวม

อยูใ่นดอกเดยีวกนั แต่แยกกนัอยู่คนละชัน้ เมือ่บานจาน

รองดอกจะโรย เหลอือยูแ่ต่ปลดีอก ซึง่จะกลายเป็นผล 

ก่อนออกดอกต้นจะตายเหลอืแต่หวั ซึง่เป็นก้อนกลมสี

ขาว ขนาด 6 – 10 ซม.เจรญิเตบิโตอยู่ใต้ดนิ

ส่วนที่ใช้ :  เนื้อจากล�าต้นใต้ดนิ หัว

สรรพคุณ : หัวบุกมีสารส�าคัญ คือกลูโคแมนแนน 

เป็นสารประเภท คาร์โบไฮเดรท ซึ่งประกอบด้วย                           

กลูโคลส แมนโนส และฟลุคโตส กลูโคแมนแนน 

สามารถลดปริมาณน�้าตาลในเลือดได้ ก็เนื่องจาก

ความเหนี่ยว ซึ่งยับยั้งการดูดซึมของกลูโคลสจาก

ทางเดินอาหาร ยิ่งหนืดมากก็ยิ่งมีผลลดการดูดซึม                          

กลโูคลส ดงันัน้กลโูคแมนแนน ซึง่เหนยีวกว่า gua gum 

จึงลดน�้าตาลได้ดีกว่า จึงใช้แป้งเป็นวุ ้นเป็นอาหาร

ส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส�าหรับผู้ป่วยเป็นโรคม ี        

ไขมันในเลอืดสูง

วธิแีละปรมิาณที่ใช้

• แยกเป็นแป้งส่วนทีเ่ป็นเนื้อทราย แล้วชงน�้าดืม่ ; ใช้

แป้ง 1 ช้อนชา ต่อน�้า 1 แก้ว ชงดื่มวันละ 2-3 มื้อ ก่อน

อาหารครึ่งชั่วโมง

• ใช้หัวหุงเป็นน�า้มัน ใส่บาดแผล กัด ฝ้าหนอง

ส่วนทีเ่ป็นพษิ เหง้าและก้านใบถ้าปรงุไม่ด ีกนิเข้าไป

ท�าให้คันปากและลิ้นพอง

(http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/index.html)

แหล่งที่มา 1. คู่มอืเภสัชสมุนไพรเล่มที่ 1 สมุนไพรไม่ใช่ยาขมwww.pharmacycouncil.org/
      index.php?option=content_detail.
  2. วกิพิเีดยี สารนุกรมเสร ี https://th.wikipedia.org/wiki/สมุนไพร
  3. สรรพคุณสมุนไพร http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/index.html
  4. โลกแห่งสมุนไพร  รังสรรค์ ชุณหวรากรณ์  http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/g7/
      rangsan/important.html
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1. ท�าอะไรให้น้อยลง
 แทนที่จะท�าอะไรหลายอย่างในเวลาพร้อมๆ 
กัน ให้จัดล�าดับความส�าคัญว่า สิ่งไหนควรต้องท�าและ
จ�าเป็นต้องรีบจัดการให้เสร็จไปก่อน ที่เหลือก็ค่อยๆ 
เรยีบเรยีงความส�าคญัทหีลงั เพือ่แบ่งเวลาให้ตนเองได้
หยุดพักบ้าง

2. มีสติอยู่กับปัจจุบัน
 มสีตกิบัสิง่ทีก่�าลงัเป็นอยู่ให้มาก ไม่คดิฟุ้งซ่าน 
ไม่คดิร้ายกับตัวเองและคนอื่น

3. ใช้ชีวิตแบบโลว์เทค
 ในช่วงวันหยุด หยุดตัวเองจากโลกไฮเทคจาก
เทคโนโลยีและโซเชียลสักพัก ปิดมือถือและอุปกรณ์
ไฮเทคทุกอย่าง แล้วโฟกัสกับสิ่งที่อยากท�าจริงๆ รู้จัก
การอยู่ในมุมส่วนตัวสักพัก 

4. ใส่ใจเพ่ือนฝูง ครอบครัว และคนรอบข้างให้
มากขึ้น
 แสดงความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อคนรอบ
ข้างด้วยความจริงใจ ควรสื่อสารแบบพบเจอหน้าตา
มากกว่าการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์

5. ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติมากขึ้น
 ให้ร่างกายได้สัมผัสกับสายลมแสงแดด สูด
อากาศบริสุทธิ์หรือท�ากิจกรรมกลางแจ้ง  แทนที่จะ
อยู่แต่ในบ้านนอนทั้งวัน จะท�าให้รูส้กึสดชืน่และมคีวาม
สขุมากขึ้น

6. รับประทานอาหารให้ช้าลง โดยค่อยๆ เคี้ยว
 การค่อยๆเคี้ยวเพือ่ให้รบัรู้รสสมัผสัความอร่อย
ของอาหาร จะสร้างความรื่นรมย์ให้ชีวิตมากกว่าการ
ทานเร็วๆ เพื่อให้อิ่มเพยีงอย่างเดยีว

7. ขับรถให้ช้าลง
 ชีวิตที่เร่งรีบอาจท�าให้เราเครียด หรือเกิด
อบุตัเิหตไุด้ง่าย ดงันัน้ขบัให้ช้า มนี�า้ใจบนท้องถนน เปิด
เพลงคลอเบาๆ เพื่อผ่อนคลายอารมณ์บ้าง

8. ความสุขง่ายๆ และรืน่รมย์กับทกุอย่างทีพ่บเจอ
 ไม่ว่าจะท�าอะไร ขอให้ท�าด้วยความสุขและเตม็ใจ
ทีจ่ะท�า

9. ขจัดความเครียดด้วยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆ
 เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเร่งรีบและเหนื่อยหอบ 
ลองสดูหายใจเข้าลกึๆ ให้เต็มปอดสกั 2-3 ครัง้ จะรูส้กึ
ผ่อนคลายขึ้น และควรมสีตกิับทุกลมหายใจเข้าออก

 หากอยากจะใช้ชีวิตแบบ Slow life จริงๆ สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ อย่างที่ สุรศักด์ิ 

ชวยานันท์ เขียนไว้ใน “เทรนด์การใช้ชีวิตแนวใหม่ก�าลังมาแรง ... Slow Life !!"  
9 อย่างดังนี้
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S

Sustainable

L

Local
E-

Experience

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมประสบการณ์ที่บอกต่อคนอื่นได้

ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

มีแรงบันดาลใจ

ในการด�าเนินชีวิต

เลือกใช้สินค้าที่ไม่พึ่งสารเคมี

รักษาสุขภาพของตัวเอง

F-

Fun

O-

Organic

W-

Wholesome

I-

Inspiring

L-

Learning

Slow Life

 Slow Life (สโลว์ไลฟ์) ประกอบขึ้นจากตัวอกัษร 8 ตัว ซึง่หนังสอืพมิพ์รงัสติได้โฟสต์ไว้ในชือ่ “Living 

The Slow Life ใช้ชวีติแบบแช่มช้าแต่ยัง่ยนื” เมือ่วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2557 เมือ่อ่านแล้วรูส้กึชอบมากกบัการให้

ความหมายทัง้ 8 ค�านี้ จงึขออนญุาตแบ่งปันสู่สายตาสมาชกิทกุท่าน  แต่ก่อนอืน่ดฉัินใคร่ขอสรปุเป็นไดอะแกรม 

เพื่อง่ายต่อการอ่านนะค่ะ
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S-Sustainable
 คือ ใช้ชีวิตอย่างย่ังยืนด้วยการเป็นมิตรกับ           

สิง่แวดล้อม อาจเริม่จากการพกถงุผ้าเพือ่ลดการใชถ้งุ

พลาสตกิ เรยีนรู้วธิกีารแยกขยะที่ถูกวธิ ี  หรอื ลงมอื

ปลูกต้นไม้ เพือ่แผ่ร่มเงาและออกซเิจน แถมยงัเก็บดอก

ผลไว้ใช้ประโยชน์ได้ถงึรุ่นลูกรุ่นหลาน

L-Local
 คือ ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

เช่น การท�าอาหารกินเองจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 

เลอืกกนิ ผลไม้ตามฤดูกาล อุดหนุนสนิค้าจากร้านค้า

ในท้องถิ่นหรอืเกษตรท้องถิ่น

O–Organic
 คอื พอใจในสิง่ไม่ปรงุแต่ง หนัมาเลอืกใช้สนิค้า

ที่ไม่พึ่งสารเคม ีเช่น ผักออร์แกนคิ แชมพูหรอืสบู่ที่ท�า

จากธรรมชาต ิรวมถงึเนื้อสตัว์ทีไ่ม่ได้ถูกเลี้ยงแบบใช้ยา

ปฏชิวีนะ  

W–Wholesome
 คอื รักษาสุขภาพของตัวเรา เพื่อให้มคีวามสุข

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลัก 4 อ อารมณ์ดี

แจ่มใส ทานอาหารปลอดสารเคม ีออกก�าลงักายอย่าง

สม�่าเสมอ และอยู่ในที่ๆ อากาศบรสิุทธิ์

L–Learning
 คือ เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าให้อคติมาปิด

กั้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทดลอง อาจลองเข้าร่วมกิจกรรม

ที่ตัวเองสนใจ เช่น ปลูกผักกินเอง หรือออกไปเรียนรู้

วัฒนธรรมท้องถิ่น และรู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น

F–Fun
 คอื มองโลกอย่างสดใส ใช้ชวีติอย่างสนกุสนาน 

ลดความกังวล มคีวามสุขอยู่กับปัจจุบัน

E–Experience
 คอื ฝึกฝนทักษะที่ถนัดจนเชี่ยวชาญกลายเป็น

ประสบการณ์ที่บอกต่อคนอื่นได้ เช่น เล่นโยคะเป็น

ประจ�า แล้วชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาร่วมเล่นให้สุขภาพดี

ไปพร้อมกัน หรือใช้เวลาว่างฝึกท�าขนมสูตรตัวเองจน

อยู่มอื แล้วแบ่งปันความอร่อยให้คนใกล้ตัว
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แหล่งที่มา
 1. ช้าแต่ชวัร์!!ใช้ชวีติ Slow Life เพือ่ความสขุยนืยาว, ไทยรฐัออนไลน์ วนัเสาร์ที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2558, 

http://www.thairath.co.th/content/339687 พ.ศ. 2558

 2. Living The Slow Life ใช้ชวีติแบบแชม่ชา้แต่ยัง่ยนื, หนังสอืพมิพร์งัสติ  20 ธนัวาคม พ.ศ.2557,  http://

www.jr-rsu.net/article/1309

 3. เทรนด์การใช้ชวีติแนวใหม่ก�าลังมาแรง ... Slow Life !!, สุรศักดิ์ ชวยานันท์ http://www.oknation.net/

blog/surasakc/2013/05/28/entry-1

 จะเห็นว่าชีวิตแบบ Slow Life (สโลว์ไลฟ์) คง
ไม่ใช้ชีวิตแบบจิบกาแฟแบรนด์ดัง นั่งดื่มกินเที่ยวหรือแค่ใช้
ชีวิตให้เร่ือยเปื่อยไปวันๆ อย่างที่หลายๆ คนคิด แต่ Slow 
Life คือ ใช้ชีวิตให้ช้าลงแต่ช้าลงอย่างมีสาระไม่ใช่ไร้ทิศทาง 
หรือหมุนไปเรื่อยๆ ตามกระแสสังคม ทั้งน้ีเพ่ือให้เรามีสติ
และมองเห็นความงามรอบๆ ตัวเรามากขึ้นได้”  
 แต่การที่เราทุกคนจะสามารถท�าชีวิตให้เป็นแบบ 
Slow Life ได้ทั้งหมดเลยคงเป็นไปได้ยาก เนื่องด้วยปัจจัย
ทั้งส่วนบุคคลและปัจจัยรอบข้าง คงต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลา
และช่วงจังหวะของชีวิตที่เหมาะสม แต่เราสามารถน�าเอา
หลักการในบางข้อของ Slow Life มาปรับใช้ในชีวิตประจ�า
วัน เพ่ือให้ชีวิตมีความสุขได้เหมือนกันนะค่ะ
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 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นผู้วางรากฐานในการก่อตั้ง
เภสัชกรรมสมาคมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2472 ภายใต้ชื่อว่า “เภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยาม สถานที่ตั้งคือบ้าน
ของท่านอาจารย์พระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว. ชาย ชุมแสง) ซึ่งเป็นนายกเภสัชกรรมสมาคมคนแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น "เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย" และได้รบัพระมหากรณุาธิคณุให้อยู่ในพระบรมราชปูถัมภ์เมือ่วันศกุร์
ที่ 4 มิถุนายน 2491 สถานที่ตั้งปัจจุบันคือ บ้านเลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทร.0-2712-1627-8 , 0-2391-6243,  โทรสาร 0-2390-1987  E-mail : pharmathai2000@yahoo.com
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
 1.  เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 2.  เป็นองค์กรผู้แทนของเภสัชกรในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
 3.  ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
 4.  ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
 5.  ส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิก
 6.  ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 7.  บริการให้ความรู้ และข้อแนะน�าเกี่ยวกับการเภสัชกรรม
 8.  ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
 9.  ให้ข้อเสนอแนะหรือค�าปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม และการสาธารณสุข

..... ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง .......
(เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  www.thaipharma.net)

นายกเภสัชกรรมสมาคม

แห่งประเทศไทย

เครือข่าย

องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

อ�านวยการ

 บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีนายก
เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นแกนน�า ประกอบด้วย
ทีมของคณะกรรมการท่ีปรกึษา คณะกรรมการอ�านวยการซึง่
ประกอบไปด้วยนายกสมาคมและกรรมการอีก 17 คน ซึ่งมา
จากเลือกตั้งทั่วไปจากสมาชิก และแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกรวมไม่
เกิน 35 คน ซึ่งส่วนหนึ่งแต่งตั้งเพิ่มเติมโดยเลือกผู้แทนจาก
องค์กรสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม (เครือข่ายองค์กร
วิชาชีพเภสัชกรรม) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และคณะ
ท�างานเพ่ือช่วยด�าเนินการ มีผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีประจ�า
ส�านักงาน รายได้หลักมาจากค่าบริการสถานที่ เงินอุดหนุน 
เงินบริจาค และค่าบ�ารุงสมาชิก

ทีมบริหารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
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1.  นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 
 หรือผู้แทน 
2. นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 
 หรือผู้แทน
3.  นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
 หรือผู้แทน
4.  นายกสมาคมเภสชักรการอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 
 หรือผู้แทน
5. นายกสมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
 หรือผู้แทน

ที่ปรึกษาจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ

คณะกรรมการที่ปรึกษา พ.ศ. 2556-2558

ภก.ดร.พล.ต. 

ประเสริฐ  ธีรคุปต์

ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.

จอมจิน  จันทรสกุล

ภก.รศ.ดร.

สุนิพนธ์  ภุมมางกูร

ภก.ดร.พล.ต.

สุนันท์  โรจนวิภาต

ภก.รศ.ดร.

ทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต

ภก.ศ.ดร.สมพล  

ประคองพันธ์

ภก.ธีระ 

ฉกาจนโรดม

6.  นายกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมาย
 ผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) หรือผู้แทน
7.  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เภสชักรรมสมาคม
 แห่งประเทศไทย 
8.  ประธานชมรมเภสัชกรสี่เหล่า หรือผู้แทน
9.  ประธานชมรมเภสัชกรชนบท หรือผู้แทน
10. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ หรือผู้แทน
11. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ หรือผู้แทน
12. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคกลาง หรือผู้แทน
13. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน หรือผู้แทน
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ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  

(นายกเภสัชกรรมสมาคม)

ภก.วิชา  สุขุมาวาสี  

(อุปนายก คนที่ 1)

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ 

 ต ศรีวงษ์

  (วิชาการและวิชาชีพ)

ภก.ปราโมทย์ ตันวัฒนะ  

(อุปนายก คนที่ 2)

ภก.ภาสกร  อ่อนนิ่ม 

(ผู้ช่วยวิชาการและวิชาชีพ)

ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ

(อุปนายก คนที่ 3)

ภก.พล.ต.วิชัย  จักรวัฒนา  

(อุปนายก คนที่ 4)

ภก.พล.อ.จักรี ตันติพงศ์  

(อุปนายก คนที่ 5)

คณะกรรมการอ�านวยการ พ.ศ. 2556-2558

ภก.นิพนธ์ ศิริพิชัยพรหม  

(ปฏิคม)
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ภก.ร.ท.ทวีสิทธิ  วีระวัธนชัย

(กรรมการ)

ภก.ดร.กัมปนาท  หวลบตุตา 

(เลขาธิการ)

ภก.อภิชาติ  ปฏิโภคสุทธิ์

(นายทะเบียน)

ภก.พุทธ  ศิลตระกูล

(ผู้ช่วยเลขาธิการ)

ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม

(ประชาสัมพันธ์)

ภก.บุญช่วย ว่องประพิณกุล  

(เหรัญญิก)

ภญ.อ�าพร  เจริญสมศักดิ์

(กรรมการ)

ภญ.ภัทรี สินอนันต์พัฒน์

(ผู้ช่วยเหรัญญิก)

ภญ.ดร.พิกุล  เสียงประเสริฐ

(กรรมการ)
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EXECUTIVE'S TALK

พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ  เภสัชกรและสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ  ทุกท่าน

 คณะกรรมการบริหารเภสัชกรรมสมาคมฯ ได้อนุมัติให้ผมเป็น

ประธานจัดการผลิตวารสาร “ยาน่ารู้” ใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ว่างเว้นไป (5 ฉบับ) 

มีสาเหตุหลายประการ เช่น เงินทุนท่ีจะใช้ในการจัดพิมพ์ เน้ือหาท่ีจะลงตี

พิมพ์ เงื่อนไขเวลา ผู้สนับสนุนกิจกรรม และอุปสรรคอื่นๆ อีกหลายประการ 

จนกระทัง่ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่14/2558 ก็มกีรรมการหลายท่าน

ได้ให้ความคดิเห็นอภิปรายให้เร่งจดัพิมพ์ยาน่ารู้อกีคร้ังหน่ึง เพ่ือเป็นการคงไว้

ในการติดต่อส่งข่าวสาร เนื้อหา และกิจกรรมระหว่างสมาชิกของเภสัชกรรม

สมาคมฯ เป็นการเริม่พิมพ์ใหม่อกีครัง้หนึง่ของวารสารยาน่ารู ้ และในโอกาส  

ครบรอบ 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย

(เภสัชกรทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ)

อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมฯ

ประธานผู้จัดการวารสารยาน่ารู้

โทร. 081  911-0057

02 318 5787

 วารสาร “ยาน่ารู้” ผมได้รับความร่วมมือยิ่งจากเภสัชกร ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ

และวิชาชีพของเภสัชกรรมสมาคมฯ ท�าหน้าที่เป็นบรรณาธิการและมีกองบรรณาธิการ เป็นผู้จัดท�าเนื้อหารูปเล่มให้

ทันสมัยและเหมาะสม มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ แก่สมาชิกและผู้อ่าน เช่น ทิศทางการปรับตัวของ

ร้านยาในยุค AEC วถีิไทย วถีิยา สมนุไพร ข้อคดิเห็นเก่ียวกบัวงการเภสัชกรรม  ทิศทางธุรกิจเภสัชกรรมของผูบ้รหิาร

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ากัด  และความเคลื่อนไหวของเภสัชกรในวงการเภสัชกรของเรา           

 ผมขอขอบคุณผู้ท่ีให้การสนับสนุนและผู้ที่เขียนบทความทุกท่านและหวังว่าท่านคงจะชื่นชอบในเน้ือหา

สาระท่ีกองบรรณาธิการได้คัดสรรมา ถ้าท่านต้องการให้ความคิดเห็น เสนอแนะในวงการเภสัชกรรม ส่งข่าวให้

เพ่ือน สมาชิกฯ ปรับปรุงเพ่ิมพูนเน้ือหาในยาน่ารู้ และอื่นๆ กรุณาติดต่อไปท่ีเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 40 สุขุมวิท 38 (สันติสุข) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท์ :  

0-2712-1627-8, 0-2391-6243  โทรสาร : 0-2390-1987  E-mail : pharmathai2000@yahoo.com

 ผมขอขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านและพบกันใหม่ในวารสารเล่มต่อไป
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