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Editor's Note

ส

วัสดีครับ พี่น้องชาวเขียวมะกอกทุกท่าน ก่อนอื่นเลย สมาชิกหลายๆ
ท่าน คงสงสัยว่า “วารสารยาน่ารู้” ท�ำไมถึงได้หายไปจากแวดวง
เภสัชกรรมไปนานมาก สาเหตุน่าจะเกิดจากก�ำลังหลักของทีมงานกอง
บรรณาธิการได้เสียชีวิตลง ประกอบกับการหมดวาระของคณะกรรมการ
อ�ำนวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย และภารกิจหน้าที่ส่วนตัว
ของคณะท�ำงานต่างๆ รวมถึงสภาวการณ์ ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
เป็นเหตุท�ำให้ “วารสารยาน่ารู้” ได้หยุดการเผยแพร่ลง จนกระทั่งเภสัชกร
ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (สมัย
ปัจจุบัน) และอดีตผู้จัดการ “วารสารยาน่ารู้” รู้สึกเสียดายที่วารสารฉบับ
นี้ ซึ่งเป็นสื่อกลางของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยกับสมาชิกกว่า

57 ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาชีพและวิชาการทางเภสัชกรรมต้องปิดตัวลง
ไป ท่านจึงเสนอและขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยให้มีการจัด
ท�ำ “วารสารยาน่ารู้” ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งที่ 14/2558 ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการ
รวมถึงจัดตั้งกองบรรณาธิการในการจัดท�ำ “วารสารยาน่ารู้” ขึ้นใหม่ ซึ่ง “วารสารยาน่ารู้” ฉบับที่อยู่ในมือของ
ท่านสมาชิกขณะนี้ ถือเป็นผลงานฉบับแรกของกระผมเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับ กระผมก็ขอปวารณาตัวไว้ ณ ที่นี้เลย
ครับว่าหากมีข้อเสนอแนะติชมต่างๆ โปรดแจ้งกระผมได้เลยนะครับ กระผมจะน�ำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุง
ให้ “วารสารยาน่ารู้” นี้ เป็นสื่อกลางที่สมาชิกทุกท่านรอคอยครับ และที่ขาดไม่ได้เลย กระผมต้องขอขอบคุณกอง
บรรณาธิการทุกท่านด้วย ที่กรุณาทุ่มเทแรงกายและสละเวลาอย่างมากที่ได้เรียบเรียงบทความดีๆ มาน�ำเสนอให้
กับสมาชิกเภสัชกรได้อ่านกัน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ทีส่ นับสนุนให้ “วารสารยาน่ารู”้ ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
เนื้อหาสาระที่อยากจะแนะน�ำสมาชิกในวารสารฉบับนี้ ก่อนอื่นเลยกระผมใคร่ขอเชิญชวนพวกเราชาว
เภสัชกรทุกท่านมาร่วมงานประชุม “เภสัชกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8: Thailand and AEC: ASEAN Harmonization
for Better Outcome” ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 –
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถัดไปก็จะเป็นข่าวสารต่างๆ ในแวดวงชาวยา และเภสัชกรรมสมาคม ของเรา
รวมถึงการแนะน�ำสมาชิกให้ทราบถึงรายนามคณะกรรมการอ�ำนวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
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ชุดปัจจุบัน สมาชิกองค์กรเครือข่ายและวัตถุประสงค์ของ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมให้ พ วกเราได้ รั บ รู ้ กั น ว่ า จนถึ ง
ปัจจุบันว่าเรามีสมาชิกองค์กรเครือข่ายเติบโตไปมากมาย
เลยทีเดียวครับ ปัจจุบันเภสัชกรเรามีการท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วนะครับไม่ทราบว่าชาวเขียว
มะกอกเราท�ำครบทุกท่านหรือยัง (ช่วงแรกท�ำฟรีครับ) เมื่อ
อ่านบทความในวารสารยาน่ารู้ฉบับนี้แล้วอยากจะท�ำบัตร
กระผมขอเชิญชวนให้มาที่งานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 เลยครับ เราจะขอให้ทางสภาเภสัชกรรมมาจัดท�ำ
บัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนีแ้ ล้วกระผมและทีมผูบ้ ริหารเภสัชกรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบริษัทและสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร บริษทั เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารเสริม สุขภาพชัน้ น�ำของ
ประเทศไทย เลยถือโอกาสน�ำเคล็ดลับ แนวคิดการบริหาร ที่
ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ จาก 2 ผู้บริหารหญิงเก่ง
ภญ.ดวงนภา ตงศิริ (Managing Director) และ ภญ.
วิชชุลดา ผรณเกียรติ์ (Marketing Director) แบ่งปันพวก
เราด้วยครับ แถมด้วยเรื่องราวสาระเบาๆ ข้อคิดการใช้ชีวิต
แบบ slow life สมุนไพรใกล้ตัว ฮวงจุ้ยการจัดโต๊ะท�ำงาน ที่
สมาชิกเภสัชกรรมสมาคมสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วันได้เลย
สุดท้ายนี้กระผมและทีมงานกองบรรณาธิการหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่พวกเราพยายาม
น�ำเสนอให้กับสมาชิก จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย พบกัน
ใหม่ใน “วารสารยาน่ารู้” ฉบับต้อนรับปีใหม่ ครับ

เภสัชกร ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
บรรณาธิการ
วารสาร ยาน่ารู้
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ทิศทาง การปรับตัว
ของ

ร้านยา

ในยุค AEC

37

จริงๆแล้ว การปรับตัวของร้านยาไม่ใช่เรือ่ งใหม่เลย เพราะการปรับตัวของร้านขายยาในประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลง
ปรับปรุงพัฒนา มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วได้มกี ารรวมตัวกันของ 3 องค์กร เป็นสมาพันธ์
พัฒนาคุณภาพร้านขายยาแห่งประเทศไทยขึ้น ซึ่งก่อก�าเนิดมาจากการรวมตัวกันของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมร้านขายยา และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพร้านยาและสร้างความสามารถในการ
แข่งขันกับร้านยาระบบลูกโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเวลานัน้ ทาง 7/11 ก็ได้มีการประกาศว่าจะเปิดร้านยาขึ้นในร้าน 7/11
ในปีแรกไม่ต�่ากว่า 100 สาขา จนกระทั่งขณะนี้เวลาล่วงเลยไป ร้านยาของ 7/11 ในชื่อ Exta ก็ได้เปิดสาขามากกว่า 100 สาขา
แล้ว ถึงแม้จะล่าช้ากว่าที่เคยประกาศไว้ แต่เป็นที่แน่นอนว่าจ�านวนร้านยาสาขา Exta จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในเวลาอัน
สั้นอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีผู้สนใจรายใหม่ๆสัญชาติมาเลเซียที่เข้ามาเปิดร้านยาในรูปแบบลูกโซ่ นาม Guardient Pharmacy
แต่ก็ตัดสินใจถอนทัพกลับไป ล่าสุดร้านขายยา Tsuruha Drugstore สัญชาติญี่ปุ่น ก็ได้ปักธงสาขาที่ 6 ที่อโศกเป็นที่เรียบร้อย
จึงไม่เป็นทีน่ ่าแปลกใจเลย ถ้าจะมีการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอีกไม่กปี่ ีข้างหน้า เพราะยังมีรายอืน่ ๆทัง้ ในและ
ต่างชาติที่สนใจขยายธุรกิจร้านยาในประเทศไทยอยู่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

วิถีไทย วิถียา

แต่รา้ นยาทีน่ า่ เป็นห่วง คงเป็นร้านยาเดีย่ วทีเ่ ปิดด�าเนินธุรกิจด้วยทุนส่วนตัวและเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนทีอ่ าจจะเรียกได้
ว่าเป็นน�า้ พักน�า้ แรงทีเ่ กิดจากความพยายามสร้างธุรกิจด้วยตนเองจะด�าเนินการอย่างไรในระยะยาวหากร้านยาลูกโซ่มกี ารขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดร้านยาเหล่านี้จะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับร้านโชห่วยหรือไม่ อย่างไรก็ดีถ้าวันนี้ร้านยาเหล่านี้รู้
สถานการณ์ดแี ล้ว สิ่งต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านยาและอะไรที่ท�าได้ ก็ควรรีบด�าเนิน
การในทันที เพราะเวลาไม่เคยรอใครครับ
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บทสัมภาษณ์โดย : ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ำกัด (MEGA Lifesciences PTY LTD.)

ภญ.ดวงนภา ตงศิริ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ำกัด
เมก้าวีแคร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิตามินและสารอาหารจากธรรมชาติ และเป็นโรงงานผลิตแคปซูลนิม่ ทีม่ กี ำ� ลัง
การผลิตมากที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันผลิตเพื่อการส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาระดับสากล ประกันคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตยา จาก
3 สถาบัน ได้แก่ TGA (ออสเตรเลีย), BfArM (เยอรมัน) และ GMP (อย. ประเทศไทย) ท�ำให้เมก้าวีแคร์ได้รับความ
ไว้วางใจ และได้รบั การยอมรับจากทัว่ โลก สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปมากกว่า 29 ประเทศทัว่ โลกและจ�ำหน่ายใน
ประเทศไทยจนเป็นผู้น�ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภาพ มียอดขายสูงเป็นล�ำดับที่ 5 ในธุรกิจตลาดร้านขายยา และ
มียอดขายเป็นล�ำดับที่ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เมก้าวีแคร์ ด�ำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยทีมงานที่เป็นเภสัชกรเป็นหลัก โดย
อาศัยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดมา
18 ยาน่ารู้
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บริ ษั ท เมก้ า ไลฟ์ ไ ซแอ็ น ซ์
พีทีวาย จ�ำกัด (เมก้าวีแคร์) และโรงงาน
ผลิตก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นผู้ผลิต
และเจ้าของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เวชภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์บำ� รุงสุขภาพ มีสำ� นักงานมากกว่า
20 ประเทศทั่วโลก โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้ง
อยูใ่ นประเทศไทย และส�ำนักงานในประเทศ
อื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยูเครน เป็นต้น และมี
โรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ ประเทศไทย
มี 2 โรงงาน ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จ.สมุทรปราการ ประเทศออสเตรเลีย ตั้ง
อยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย

“

หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการผลิต GMP
ระดับสากลถึง 2 สถาบัน
บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ำกัด

”

ประเทศไทยด�ำเนินธุรกิจในด้านการตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กลุม่ บ�ำรุงสุขภาพ (SELF MEDICATION)
ซึง่ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ : กลุม่ วิตามิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ยา
ต่างประเทศด�ำเนินธุรกิจในด้านการตลาดสินค้าใน BRAND ของตนเอง และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
จากบริษัทอื่นๆ ด้วย นอกจากนั้นยังรับจ้างผลิตยาในรูปแบบแคปซูลนิ่มส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น
อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย เบลเยียม อิสราเอล ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น
มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ประเทศไทย คือ บริษัท เมก้า ไลฟ์
ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแคปซูลนิ่มรายใหญ่ในเอเชียอาคเนย์ อีกทั้งเป็นก�ำลังผลิตหลักที่ผลิตส่งออกไป
ยังทั่วโลก ประเทศออสเตรเลีย คือ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (ประเทศออสเตรเลีย) พีทีวาย จ�ำกัด มีก�ำลังผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบ เม็ดตอกและรูปแบบผง
โรงงานบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด มีกระบวนการผลิตแคปซูลนิ่มด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและภายใต้
มาตรฐาน อาทิ
- SOLVENT FREE เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของกระบวนการผลิตแคปซูลนิ่ม เพื่อให้ลดการใช้ตัวท�ำละลาย
และท�ำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารตกค้างอันไม่จ�ำเป็น
- NO ADDED PRESERVATIVES (ไม่เติมสารกันบูด) ด้วยเทคโนโลยีพเิ ศษ และกระบวนการทีป่ ราศจากเชือ้
ควบคุมการผลิตไม่ให้ใช้สารกันบูดในแคปซูล จึงเห็นได้วา่ ทุกผลิตภัณฑ์จากโรงงานจะระบุวา่ ไม่มกี ารเติมสารกันบูด
- ควบคุมคุณภาพโดย QUALITY ASSURANCE และ QUALITY CONTROL ภายใต้มาตรฐานการผลิตยา
เพื่อให้มั่นใจทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ
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วันนี้ทางทีมงานผู้บริหารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ภก.วิชา สุขุมาวาสี, ภก.ทวีพงษ์

เทียมสุวรรณ และกระผม ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ ได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมชมบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์
พีทีวาย จ�ำกัด ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 9 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อ
ถึงบริษัททางคณะผู้บริหารของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ำกัด ภญ.ดวงนภา ตงศิริ (Managing
Director) ภญ.วิชชุลดา ผรณเกียรติ์ (Marketing Director) และทีมการตลาด ได้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็น
กันเองกับทีมงานเป็นอย่างมาก ทางบริษัทได้เปิดวีดีทัศน์แนะน�ำประวัติความเป็นมาให้เราได้รับชม หลังจากนั้น
ประมาณ 1 ชั่วโมงกระผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ภญ.ดวงนภา ตงศิริ (พี่เปิ้ล) และ ภญ.วิชชุลดา ผรณเกียรติ์
(พีแ่ ป้น) เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของ บริษทั เมก้า เพิม่ เติม รวมถึงแนวคิดหลักการบริหารทีผ่ บู้ ริหารทัง้ สองท่าน
ได้นำ� พาองค์กรและพนักงานจากโรงงานผลิตยาและอาหารเสริมสุขภาพ ทีเ่ น้นการส่งออกเป็นหลักมาจนถึงจุดทีเ่ ป็น
ผูน้ ำ� ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพชัน้ น�ำของประเทศไทยสมกับการเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรก
และแห่งเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (GMP) ระดับสากลถึง 2 สถาบัน ได้แก่ TGA (Australia)
และ BfArM (Germany) กับรางวัลที่ภาคภูมิใจ “อย. Quality Award ปี 2009” เป็นใบรับประกันคุณภาพ
ท้ายที่สุด พี่ๆ ทั้งสองยังฝากข้อคิดดีๆ มายังเภสัชกรในการท�ำหน้าที่ดูแลประชาชนในด้านสุขภาพอีกด้วย
ก่อนจากทางทีมผู้บริหาร บริษัท เมก้า ได้พาเราเดินชมและซึมซับบรรยากาศองค์กรของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์
พีทีวาย จ�ำกัด ที่เราสามารถสัมผัสได้ถึง แนวคิด “Good Health By Yourself” ได้เป็นอย่างดี
ภายในประเทศไทย คือผู้บริโภคมีค่านิยมการบริโภค
สินค้าต่างประเทศมากกว่าของที่ผลิตในประเทศไทย
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดท้าทาย เป็นจุดที่พี่เปิ้ลต้องสร้างขวัญ
และก�ำลังใจให้กับน้องๆ ในทีมเป็นอย่างมาก เพื่อให้ทุก
คนเกิดแรงสู้ เกิดแรงใจ เกิดความภูมใิ จในการท�ำหน้าที่
ภญ.ดวงนภา : เรียกสั้นๆ ว่าพี่เปิ้ลก็ได้นะคะ ในฐานะ ของตนในการช่วยกันผลักดันเพือ่ ปรับเปลีย่ นให้ผบู้ ริโภค
ที่พี่เปิ้ลเป็น Managing Director (MD) ท�ำหน้าที่ดูแล หันมาสนใจสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ทางด้านการขายและการตลาด รวมถึงดูแลนโยบายและ
กลยุทธ์หลักขององค์กร รวมถึงกิจกรรมส�ำคัญของบริษทั
อีกทัง้ ช่วยให้กำ� ลังใจพนักงานในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ให้ดีที่สุด กระตุ้นส่งเสริมพนักงานให้มีความคิด แนวคิด
ร่วมกันและที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เมก้าวีแคร์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงงานผลิตยา
70% ของการผลิตของเราเป็นสินค้าที่ส่งออกไปยังต่าง
ประเทศ เนื่องจากบริษัท เมก้า พบอุปสรรคในตลาด
ภก.ผศ.ดร.บุรนิ ทร์ : ในฐานะที่ ภญ.ดวงนภา ตงศิริ
เป็น Managing Director อยากทราบว่าพี่มีส่วน
ส�ำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความ
ส�ำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้ครับ?
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ภก.ผศ.ดร.บุรนิ ทร์ : ก่อนทีพ
่ เี่ ปิล้ จะมาร่วมงานกับ
1. TGA (Therapeutic Goods Administration)
เมก้าวีแคร์ ไม่ทราบว่าพี่เปิ้ลเคยท�ำงานที่ไหนมา จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยา
ก่อนครับ? และอะไรเป็นเหตุผลให้พี่เปิ้ลตัดสิน วิตามิน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ใจมาร่วมงานกับเมก้าวีแคร์
2. BfArM (Federal Institute for Drugs
and Medical Devices) จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็น
ภญ.ดวงนภา : หลังจากจบเภสัชพีเ่ ปิล้ เป็นผูแ้ ทนยาอยู่ ตัวแทนสหภาพยุโรป หรือ EU อีกทั้งได้ด�ำเนินการตาม
ช่วงหนึ่ง จากนั้นก็ไปเป็น Product manager ของบริษัท มาตรฐานการผลิตของสหภาพยุโรป (European Union
ยาต่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้มีโอกาสเรียน Goods Manufacturing Practices) ซึง่ ถือเป็นมาตรฐาน
รู้ระบบงานที่ดีจากบริษัทยาดังกล่าว
ที่สูงสุดในโลกเรื่องการควบคุมยา สมุนไพร วิตามินและ
ในส่วนของโรงงานเดิมใช้ชื่อบริษัท เมดิแคป ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งมาตรฐาน GMP PIC/S
เป็นโรงงานยาที่ผลิตยาแคปซูลนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
อาคเนย์สง่ ออกไปต่างประเทศเป็นหลัก เป็นโรงงานผลิต
จึงท�ำให้เราสามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาของ
ยา ที่สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไม่ใช่ยา (ผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทเราเข้าสู่เยอรมัน ฝรั่งเศส เดนมาร์ก ได้จากจุดนี้
เสริม) เป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและต่าง จึงเป็นตัวจุดประกายให้เราคิดที่จะท�ำอีก brand ขึ้นเพื่อ
ประเทศเองให้ความเชื่อมั่นไว้ใจยอมรับในสินค้าของ ขายในประเทศไทยและต้องการแยกเป็นอีกบริษัทหนึ่ง
บริษัทแต่คนไทยกลับไม่รู้จักบริษัทเลย ซึ่งตรงนี้พี่คิดว่า เพื่อเข้าถึงคนในประเทศไทยมากขึ้น และเนื่องจากเรา
เป็นจุดที่ท้าทายส�ำหรับพี่และเป็นจุดที่พี่ต้องช่วยบริษัท ต้องการจะสือ่ ให้ผบู้ ริโภคทราบว่า ไม่มใี ครทีส่ ามารถดูแล
แก้ไขในการท�ำให้ผู้บริโภคในประเทศไทยยอมรับเชื่อมั่น ตัวเราเองได้ดที สี่ ดุ เท่ากับตัวเรา เราจึงใช้คำ� ว่า care และ
และกลับมาบริโภคในสินค้าของเรา
เมก้าวีแคร์ พร้อมทีจ่ ะดูแลคุณทางด้านสุขภาพไปพร้อมๆ
กั บ คุ ณ ด้ ว ยที ม งานที่ มี คุ ณ ภาพ นั้ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของ
ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : MEGA We Care เกิดขึ้น ค�ำว่า MEGA We Care
มาได้อย่างไรครับ ?
ภญ.ดวงนภา : เราเริ่มต้นจากการเป็นโรงงานผลิตเพื่อ
ส่งออกค่อนข้างจะถือเป็น OEM (Original Equipment
Manufacturer) โรงงานเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกและแห่ง
เดียวของประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ผลิต (GMP) ระดับสากลถึง 2 สถาบัน ได้แก่
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ภก.ผศ.ดร.บุรนิ ทร์ : วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : การที่ได้เป็นที่หนึ่งก็ว่ายาก
ของเมก้าวีแคร์ คืออะไรครับพี่เปิ้ล ?
อยูแ่ ล้ว แต่การรักษาซึง่ ทีห่ นึง่ เอาไว้นนั้ ยากยิง่ กว่า
อยากทราบว่าทางเมก้าวีแคร์ มีเคล็ดลับในการ
ภญ.ดวงนภา : เมก้า วีแคร์ เราต้องการเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ รักษาความเป็นที่หนึ่งไว้ได้อย่างไรครับ?
ด้ า นวิ ต ามิ น และสารอาหารจากธรรมชาติ เพื่ อ การ
ดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวท่านเอง เราส่งเสริมความรู้ให้กับ ภญ.ดวงนภา : แน่นอนมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็น
พนักงานและชุมชนรอบนอกให้รู้จักการดูแลสุขภาพได้ TGA, BfArM และ อย. เราคงท�ำต่อเนื่อง แต่อีกสิ่งหนึ่ง
ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด Good health by yourself โดย คือ ความมุง่ มัน่ และการมีจดุ มุง่ หมายเดียวกันของบริษทั
เรามีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางความรูด้ า้ นอาหารเสริม ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้กับผู้บริโภคส่งเสริมความรู้ให้
และสุขภาพให้กับผู้ให้บริการโดยเฉพาะเภสัชกรและผู้ กับผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์ หรือเภสัชกร อย่างต่อ
บริโภคให้มคี วามรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพได้ดว้ ยตัวท่านเอง เนื่องโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า
15 ปี จน ณ วันนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ให้บริการเหล่านั้น
ภก.ผศ.ดร.บุรนิ ทร์ : อยากเรียนถาม ภญ.วิชชุลดา
ผรณเกียรติ์ ช่วยยกตัวอย่างรางวัลที่บริษัท เมก้า
ได้รับและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ได้แก่
รางวัลอะไรบ้างครับพี่?
ภญ.วิชชุลดา : ถ้าเป็นรางวัลระดับต่างประเทศ ก็เป็น 2
รางวัลทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วคือ TGA และ BfArM เนือ่ งจากเรา
เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย
ที่ได้รับ แต่ถ้าเป็นในประเทศไทยก็คงจะเป็นรางวัลจาก
อย.Quality Award ปี 2009 ซึ่งเป็นปีแรกที่ทาง อย. จัด
ให้มีรางวัลนี้ และเป็นรางวัลที่เราได้มาโดย อย.เป็นผู้คัด
เลือกและมอบให้เราเอง การทีจ่ ะได้มาซึง่ รางวัลดังกล่าว
จะต้องเป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม มี
ประโยชน์ต่อสังคม ตั้งอยู่บนคุณภาพที่มีมาตรฐาน

ภญ.วิชชุลดา ผรณเกียรติ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
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เราส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานและชุมชนรอบนอกให้รู้จักการดูแลสุขภาพ
ภายใต้แนวคิด “Good Health By Yourself”

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : กลยุทธ์ด้านการตลาดและ
การขาย ของเมก้าวีแคร์ คือ อะไรครับพี่?
ภญ.วิ ช ชุ ล ดา : มองจุดแข็งของเราคือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ แต่เราพบว่าผู้บริโภคยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
อาหารเสริมและการดูแลสุขภาพ กลยุทธ์ของเราจึงมุ่ง
เน้นให้การศึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเพิ่ม
ความรู้ โดยเริ่มจากพนักงานของเราก่อนในทุกระดับ
ก่อนขยายสู่ผู้บริโภค เราเลือกใช้เภสัชกรเป็นตัวหลักใน
การพัฒนาและส่งมอบความรู้ให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะ
เป็นการอบรมหรือทดสอบทุกๆ ไตรมาส และมีการสุ่ม
ทดสอบพนักงานถึงองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ร่วมถึงการสือ่ สาร
ที่ให้กับผู้บริโภคที่ไม่เกินความจริง อีกทั้งข้อมูลที่ส่งมอบ
ให้กับลูกค้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอิงตาม
หลักวิทยาศาสตร์เท่านั้น

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์
เมก้าวีแคร์ แบ่งเป็นกี่ประเภท และอะไรที่ได้รับ
ความนิยมในขณะนี้ครับ?
ภญ.วิชชุลดา : บริษัท เมก้า ท�ำธุรกิจในด้านท�ำการ
ตลาดเวชภั ณ ฑ์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ ่ ม บ� ำ รุ ง สุ ข ภาพ
(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 ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้รบั ความนิยม อีกทัง้ ถือเป็นตัวทีท่ ำ� รายได้ให้กบั บริษทั
เมก้า คือ Nat C, Fish Oil และ Vit E ส�ำหรับ Gofen ถือ
เป็นยา Ibuprofen ทีท่ ำ� ยอดขายได้สงู สุดระดับประเทศ ซึง่
เมก้าวีแคร์ ใช้เวลาในการท�ำการตลาดเพียง 4 ปี และถือ
เป็นความภาคภูมิใจของเมก้าวีแคร์ เป็นอย่างมาก
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ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์ : สุดท้ายนี้พี่ๆ ทั้ง 2 อยาก
ฝากข้อคิด หรืออยากจะเห็นบทบาทหน้าที่ของ
เภสัชกรเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
อนาคตอย่างไรบ้างครับ?

ภก.ผศ.ดร.บุ ริ น ทร์ : ในมุ ม มองของผู ้ บ ริ ห าร
ต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของ
เมก้าวีแคร์ ในแง่มุมใดบ้างครับ?
ภญ.วิชชุลดา : เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์
เราอยู่ที่ร้านขายยา สิ่งที่เราพยายามส่งผ่านร้านขายยา
โดยผ่านเภสัชกรเพื่อให้ไปถึงผู้บริโภคคือ ผลิตภัณฑ์ของ
เมก้าวีแคร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่จับ
ต้องได้ เราไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกที่สุดแต่เราประกัน
ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเรามีผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลาย ถึงกว่า 61 ชนิด ท�ำให้เราสามารถ
ตอบสนองได้ครบทุกอวัยวะมนุษย์ และยังสามารถใช้ได้
ในกับทุกเพศทุกวัย
หรือกล่าวโดยจัดกลุ่มหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์
เราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ คือ
1).เติมเต็มอาหารสดในส่วนที่ขาด เช่น โอเมก้า 3 จาก
fish oil 2).ป้องกันโรค เช่น antioxidant 3).รักษาโรค หรือ
เป็นทางเลือกในการรักษาโรค เช่น โรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น

ภญ.ดวงนภา : เนื่องจากเภสัชกรเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ
ชุมชนมากที่สุดและเป็นบุคคลที่ ผู้บริโภคมุ่งหวังพึ่งพา
ข้อมูลเรื่องสุขภาพ ดังนั้นพี่จึงอยากเห็นบทบาทเภสัชกร
ในเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ ประการแรก พี่ เ ปิ ้ ล อยากให้
เภสัชกรมีบทบาทในเรือ่ งการให้ความรูใ้ นเรือ่ งผลิตภัณฑ์
สุขภาพแก่ ผู้บริโภค ดังนั้นเภสัชกรเราต้องมีความรู้และ
รู้จริงในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ประการที่ ส อง
เภสัชกรเราควรจะเป็นตัวอย่างของผูม้ สี ขุ ภาพดีกอ่ นทีเ่ รา
จะถ่ายทอดไปถึงคนใกล้ตัวและผู้บริโภค และประการ
สุดท้ายคือ อยากให้เภสัชกรเป็นผูแ้ นะน�ำถ่ายทอดความ
รู้ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค
ภญ.วิชชุลดา : เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับพี่เปิ้ลเลยค่ะ
เราจะพบว่าปัจจุบันคนใส่ใจสุขภาพและมีอายุที่ยืนยาว
ขึ้น แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังกลับมากขึ้น ดังนั้นพี่
อยากให้เภสัชกรเพิ่มบทบาทในการให้ค�ำแนะน�ำด้าน
สุขภาพแก่ผู้บริโภคมากขึ้นนอกเหนือจากการส่งมอบยา
เพียงอย่างเดียว แต่เภสัชกรเราต้องมีองค์ความรู้ด้านสุข
ภาพจริงๆ นะคะและต้องเพิ่มพูนความรู้ตนเองอยู่เสมอ

ภญ.ดวงนภา : พี่เปิ้ลขอเสริมจากของ ภญ.วิชชุลดา
นะคะนั้นคือเมื่อผู้บริโภคนึกถึงเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็น
ด้านใด อยากให้นึกถึงเมก้าเป็นอันดับแรก อยากให้
เมก้าวีแคร์ เป็นที่หนึ่งในใจคุณและช่วยเหลือคุณ
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เล่าสู่กันฟัง

โดย : เขียวมะกอก

เครือข่าย (Network) หมายถึง

เครือข่าย
วิชาชีพ
เภสัชกรรม

การรวมตัวของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กร
ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือ
ว่ า ท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น โดยการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพือ่
ด�ำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดย
ต่างฝ่ายต่างยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน
ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ
เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน
เครื อ ข่ า ย ตามความหมายของ
รศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ คือการเชื่อม
โยง (Connection) ความร่วมมือ (Cooperation)
การติดต่อสือ่ สาร (Communication) การช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน (Lend a hand) การสาน
สร้างสัมพันธ์ (Relationship) การเสริมความ
เข้มแข็ง (Empowerment or Enrichment)
(กิจกรรมเครือข่าย กยศ.http://sta.payap.
ac.th)

ปัจจุบันเราจะพบว่าสมาคมฯ และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม

ได้ขยายเครือข่ายกันมากขึ้น เชื่อได้ว่า
รุ่นน้องๆ รุ่นเพื่อนหรือรุ่นพี่ๆ บางท่าน
อาจไม่ทราบว่าขณะนี้เครือข่ายวิชาชีพเรามีองค์กรใดบ้าง
และจุดประสงค์ของการตัง้ องค์กรเหล่านัน้ คืออะไร
คอยติดตามอ่านในนิตยสารของเราอย่างต่อเนื่องทุกฉบับนะค่ะ
สมาชิกจะได้ทราบว่าปัจจุบันเรามีเครือข่ายฯ
มากน้อยแค่ไหน ในฉบับนี้ดฉิ ันจะพาไปรู้จัก 5 เครือข่ายก่อนนะค่ะ
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1. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(The Pharmaceutical Association of Thailand Under Royal Patronage)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2491 เผยแพร่ข่าวสารด้านยาใช้ช่อื
วารสารชื่อ “ยาน่ารู้” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- เป็นองค์กรผู้แทนของเภสัชกรในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ
- ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
- ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
- ส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิก
- ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย และการ		
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
		
- บริการให้ความรู้ และข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการเภสัชกรรม
		
- ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
		
ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
			
- ให้ข้อเสนอแนะหรือค�ำปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม
			
และการสาธารณสุข
(เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thaipharma.net)
2. สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2537
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		
- ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
		
- ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
		
- ผดุงไว้ซ่งึ สิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
		
- ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
- ช่วยเหลือ แนะน�ำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอืน่ ในเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
- ให้ค�ำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม
และการสาธารณสุข
- เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย
(ประวัติความเป็นมา สภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org)
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3. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) (Community Pharmacy Association
(Thailand)) หรือเรียกชื่อย่อว่า “CPA” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นกลุ่มวิชาชีพ
แขนงหนึ่งภายใต้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่
ข่าวสารด้านยาใช้ช่อื “เภสัชกรรมชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางเภสัชกรรมชุมชน
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมชุมชนแก่ประชาชนและสมาชิก
- ส่งเสริมให้มีการวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางเภสัชกรรมชุมชน
- คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสมาชิกในการได้รับบริการทาง
ด้านเภสัชกรรมชุมชน
- สนับสนุนให้มสี วัสดิการแก่สมาชิก
- สนับสนุนการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- เสริมสร้างความสามัคคีและผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
- ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ด�ำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์
(สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) http://www.pharcpa.com)
4. สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) (The Marketing Pharmacy
			
Association of Thailand) หรือเรียกชื่อ ย่อว่า “MPAT” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
			
- เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
			
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรการตลาด เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
			
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่
			
เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชกรรมการตลาด
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านยาต่อบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เพื่อให้มกี ารใช้ยา
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิก
- ร่วมมือกับ สภาเภสัชกรรม องค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ใน และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เภสัชกรรมการตลาด
- ให้ข้อเสนอแนะหรือค�ำปรึกษาที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมการตลาด ต่อองค์กร หน่วยงาน
ประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก และสังคมโดยรวม
- ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด เพื่อผดุงไว้ซ่งึ เกียรติ
และศักดิ์ศรีของสมาชิก
- ไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
(https://www.facebook.com/pages/ /pages/สมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทย)
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5. สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
(Thai Industrial Pharmacist Association) มีชื่อย่อว่า “สภอท หรือ “TIPA” จัดตั้งขึ้น
เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี ประสบการณ์ และวิชาการ ด้านเภสัชอุตสาหกรรม
- ช่วยเหลือให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับเภสัชอุตสาหกรรม
และสาขาเกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
- เสริมสร้างความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
- ให้ข้อเสนอแนะหรือค�ำปรึกษาต่อรัฐบาลด้านเภสัชอุตสาหกรรม และสาขาเกี่ยวข้อง
- ให้ ค วามรู ้ และร่ ว มประสานงานระหว่ า งผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม สาขา
เภสัชอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
- ส่งเสริมสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกในการประกอบอาชีพโดยชอบ
ธรรม
- เป็นศูนย์รวมข่าวและบริการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการเภสัชอุตสาหกรรม
ทั้งในและนอกประเทศ
- เป็นศูนย์รวมข่าวและบริการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการเภสัชอุตสาหกรรม
ทั้งในและนอกประเทศ
- สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(สมาคมเภสัชอุตสาหกรรมhttp://www.thai-piat.net)

แหล่งที่มา
1. กิจกรรมเครือข่าย กยศ.http://sta.payap.ac.th/network/lkik.htm
2. ประวัตเิ ภสัชสมาคมฯ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.thaipharma.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=500265
3. ประวัตคิ วามเป็นมา 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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เล่าสู่กันฟัง

โดย : เขียวมะกอก

บัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
		พีๆ่ เพือ่ นๆ และน้องๆ ชาวเภสัชกรทุกท่าน ท่านทราบหรือยังค่ะว่าเภสัชกรเรามีบตั รประจ�ำ
		
ตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วนะ
		
ตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.
2558 ให้บังคับใช้ตงั้ แต่วันถัดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีอายุ 5 ปีนับแต่วันออกบัตร
นะค่ะ
บัตรประจ�ำตัว ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการติดต่อกับสภาเภสัชกรรม และใช้เป็นหลักฐานในการ
ศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
รวมทั้งใช้แสดงว่าผู้ถือบัตรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้วยค่ะ (ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม พ.ศ.
๒๕๕๘ – ราชกิจจานุเบกษา)

เมื่อทราบกันดีอย่างนี้แล้ว ใครที่ยังไม่มีบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมรีบๆ ไปท�ำกันนะค่ะ เพราะในครั้งแรกเค้าท�ำให้
ฟรี !!!
ดังนั้นสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มี บัตรประจ�ำตัวฯ และประสงค์ท่ี
จะขอมีบัตรประจ�ำตัวฯ สามารถยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวฯ พร้อมแสดง
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของท่าน ต่อเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
เภสัชกรรม ชัน้ 7 อาคาร 6 ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี ในวัน เวลา ราชการ หรือหน่วยเคลื่อนที่ของส�ำนักงานฯ ที่จะไป
อ�ำนวยความสะดวกให้ท่านตามงานประชุมต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (ในระยะแรก)
สมาชิกคงจะสงสัยว่าท�ำไมต้องแสดง บัตรประจ�ำตัวฯ ทั้งนี้ก็เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผทู้ ไี่ ม่ใช่ผปู้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือไม่ใช่ตวั ท่านท�ำการ
แอบอ้างขอมีบัตรประจ�ำตัวฯ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนได้
(ตามประกาศของส�ำนักเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ.2557) ค่ะ
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เภสัชกรรม
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บัตรประจ�ำต
ท่านเอง เพ่ือใช้ท�ำ
ฯ
ฐานข้อมูลทะเบยี น

2. ถ่ายรูป

3. รับบัตร

ประจ�ำตัวฯ

ัตร
เจ้าหน้าที่จะพิมพ์บ
ส่งมอบให้ท่าน

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวฯ จากนั้นท่านลง
นามรับบัตรประจ�ำตัวฯ เป็นอันเสร็จสิ้น
หรือท่านสมาชิกจะไปท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในงานประชุม
“เภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8: Thailand
and AEC: ASEAN Harmonization for
Better Outcome” ณ ศูนย์นทิ รรศการและ
การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทีจ่ ะมี
ขึน้ ใน วันศุกร์ที่ 30 – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 นี้ก็ได้นะค่ะ เค้ามา บริการ
ฟรีถึงที่ เพียงท่านน�ำบัตรประชาชนของ
ท่ านไปร่ วมงานด้วย เท่านี้ท ่านสมาชิก
ก็ จ ะมี บั ต รประจ� ำ ตั ว ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
เภสัชกรรมแล้วค่ะ ง่ายนิดเดียว ไม่ยุ่ง
ยากอย่างที่คิด อย่าลืมรีบๆ ไปท�ำบัตร
ประจ�ำตัวฯ กันนะค่ะ

แหล่งที่มา
1. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ราชกิจจานุเบกษา
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/071/47.PDF
2. ประกาศของส�ำนักเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2557
เรื่อง การขอมีบัตรประจ�ำตัวประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ณ วันที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. 2557
3. การขอมีบตั รประจ�ำตัวประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม http://
www.pharmacycouncil.org
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ทิศทางการปรับตัว

โดย : ภก.

ผศ. ดร. บุรินทร์ ต ศรีวงษ์
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทิศทาง การปรับตัว
ของ

			
ในยุ
ค
AEC
า
ย
น
ร้า

จริงๆแล้ว การปรับตัวของร้านยาไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เพราะการปรับตัวของร้านขายยาในประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วได้มีการรวมตัวกันของ
3 องค์กร เป็นสมาพันธ์พฒ
ั นาคุณภาพร้านขายยาแห่งประเทศไทยขึน้ ซึง่ ก่อก�ำเนิดมาจากการรวมตัวกันของสมาคม
เภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยา และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพร้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขันกับร้านยาระบบลูกโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเวลานั้น
ทาง 7/11 ก็ได้มีการประกาศว่าจะเปิดร้านยาขึ้นในร้าน 7/11 ในปีแรกไม่ต�่ำกว่า 100 สาขา จนกระทั่งขณะนี้เวลา
ล่วงเลยไป ร้านยาของ 7/11 ในชื่อ Exta ก็ได้เปิดสาขามากกว่า 100 สาขาแล้ว ถึงแม้จะล่าช้ากว่าที่เคยประกาศไว้
แต่เป็นที่แน่นอนว่าจ�ำนวนร้านยาสาขา Exta จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน อีกทั้งยัง
มีผู้สนใจรายใหม่ๆสัญชาติมาเลเซียที่เข้ามาเปิดร้านยาในรูปแบบลูกโซ่ นาม Guardient Pharmacy แต่ก็ตัดสินใจ
ถอนทัพกลับไป ล่าสุดร้านขายยา Tsuruha Drugstore สัญชาติญี่ปุ่น ก็ได้ปักธงสาขาที่ 6 ที่อโศกเป็นที่เรียบร้อย
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลย ถ้าจะมีการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะยังมี
รายอื่นๆ ทั้งในและต่างชาติที่สนใจขยายธุรกิจร้านยาในประเทศไทยอยู่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
แต่ร้านยาที่น่าเป็นห่วง คงเป็นร้านยาเดี่ยวที่เปิดด�ำเนินธุรกิจด้วยทุนส่วนตัวและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นน�้ำพักน�้ำแรงที่เกิดจากความพยายามสร้างธุรกิจด้วยตนเองจะด�ำเนินการอย่างไรในระยะยาว
หากร้านยาลูกโซ่มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดร้านยาเหล่านี้จะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับร้านโชห่วย
หรือไม่ อย่างไรก็ดีถ้าวันนี้ร้านยาเหล่านี้รู้สถานการณ์ดีแล้ว สิ่งต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะในการปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดของธุรกิจร้านยาและอะไรที่ท�ำได้ ก็ควรรีบด�ำเนินการในทันที เพราะเวลาไม่เคยรอใครครับ
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ข้อเสนอแนะ(เชิงรุก)
• ศึกษา/ติดตาม ข้อมูลข่าวสารทางการค้า:
ปัจจุบัน วารสารจากทางองค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มี
การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดัง
นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพร้านยา ควรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ตกข่าว และมีส่วน
ร่วมพัฒนาร้านขายยา
• สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์: ร้านขายยา
สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับร้านของตนเองได้ โดยน�ำ
หลักการบริหารจัดการยุคใหม่มาผสมผสาน กับงานเชิง
วิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง
ให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการนอกจาก
นี้แล้ว ร้านขายยาเดี่ยวอาจรวมตัวกัน เพื่อสร้างแบรนด์
ที่เป็นเอกลักษณ์ร่วม เพื่อง่ายต่อการจดจ�ำ และมีการ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ เพือ่ สร้างความเป็นเอกลักษณ์
ร่วมของร้านยาเดี่ยว เพื่อการแข่งขันกับร้านยาหลาย
สาขา หรือร้านยาลูกโซ่ ที่จะเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคต
• ใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุก เจาะตลาดผู้ซื้อ:
การรอลูกค้าเดินเข้ามาเรียกหาสินค้าหรือบริการในร้าน
อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป เภสัชกรชุมชนหรือผูป้ ระกอบ
การร้านขายยา จ�ำเป็นจะต้องสร้างบทบาท และน�ำ
เสนอกิจกรรม ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น เช่น
โครงการเยีย่ มบ้าน โครงการรับ refill ยาจากโรงพยาบาล
หรือการไปเป็นอาสาสมัครด้านสุขภาพในชุมชนที่ตนอยู่
• พั ฒ นาและผลิ ต สิ น ค้ า /บริ ก ารตรงตาม
ความต้องการของตลาด: ผู้ประกอบการร้านขายยา

และเภสัชกรชุมชน ควรท�ำการส�ำรวจความต้องการของ
ลูกค้าเป็นประจ�ำ และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความ
จงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาว
• น�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่น IT, Smart
Phone etc.: ผูป้ ระกอบการร้านขายยา หรือเภสัชกร ควร
สนใจศึกษาถึงพัฒนาการของโปรแกรมหรือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ด้านสุขภาพ ซึง่ มีให้โหลดใช้ฟรี และน�ำมาประยุกต์
ใช้กบั ร้านขายยา เพือ่ สร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์
ให้กบั ร้านยาของตนเองในขณะเดียวกัน การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ จะ
สามารถช่วยในการลดต้นทุน และควบคุมสินค้าคงคลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ให้ความส�ำคัญกับ R&D: ผู้ประกอบการร้าน
ขายยา หรือเภสัชกรประจ�ำร้าน ควรศึกษาติดตามงาน
วิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจร้านขายยา และเภสัชกรรม
ชุมชน และน�ำผลการวิจัยที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้กับการ
ด�ำเนินธุรกิจ
• ศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ: ผูป้ ระกอบ
การร้านยา หรือเภสัชกรประจ�ำร้าน ควรเปิดรับความรู้
และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาจ�ำหน่ายหรือ
ให้บริการร่วมกับร้านขายยาทีด่ ำ� เนินธุรกิจอยูไ่ ด้ เช่นการ
บริการเวชส�ำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สมุนไพรกับ
ความงาม

ข้อเสนอแนะ(เชิงรับ)
• เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน: ผู้ประกอบการ
ร้านขายยา และเภสัชกรประจ�ำร้านควรวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนของร้านขายยาของตนเอง ว่ามีอะไรบ้าง จาก
นัน้ ควรต้องมีการเสริมจุดแข็งทีม่ อี ยูใ่ ห้เข้มแข็งยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ในขณะเดียวกัน พยายามลดจุดอ่อนทีม่ อี ยู่ และไม่ละทิง้
โอกาสทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้น

• พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ: ผู้ประกอบการร้าขายยา และเภสัชกรประจ�ำ
ร้าน ควรศึกษาและน�ำความรูด้ า้ นการจัดการยุคใหม่ และ
น�ำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการร้านขายยา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขันได้
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• รักษาคนเก่งไว้ ให้ได้ก่อนถูกแย่งไป และ
พัฒนาบุคคล : เรื่องของคน เป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินความ
ส� ำ เร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของธุ ร กิ จ ร้ า นขายยาใน
อนาคต ร้านขายยาควรมีการสร้างแรงจูงใจ และบริหาร
ค่าตอบแทน รวมทั้งส่งเสริม พัฒนา บุคลากร ให้เพิ่ม
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ในเวลาที่
เหมาะสม

• ภาษาและการสื่ อ สารกั บ ธุ ร กิ จ ร้ า นยา:
ดังที่รับทราบกันว่า ในปี 2015 จะมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อม
และรองรับการขยายตัวของตลาด ควรมีการเตรียมบท
เรียนและพัฒนาในเรือ่ งของภาษาทีใ่ ช้ เพือ่ เพิม่ โอกาสให้
กับลูกค้าต่างชาติทจี่ ะมาใช้บริการ หรือเภสัชกรทีต่ อ้ งการ
ไปท�ำงานในต่างประเทศ

ความร่วมมือกับรัฐ
• รู้จักใช้ข้อมูลวิชาการมาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ: ขอความร่วมมือจากภาครัฐ ในการสนับสนุน
บุคลากรนักวิชากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยในการเป็นที่
ปรึกษา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านขายา
และเภสัชกร ให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
• ส่งเสริมลงทุนในไทย ในต่างประเทศ: ใน
กรณีที่ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และมีความพร้อมทั้ง
องค์ความรู้ บุคลากร อาจขอความสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศก็เป็นไปได้
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอน�ำ
ข้ อ สรุ ป ที่ ภก.ดร.นิ ล สุ ว รรณ
ลีลาลักษมี ได้เขียนไว้ในบทความ
เรื่อ ง การปรั บ ตั ว ของร้ า นยา
เพื่อ รองรั บ การเป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมาเป็นบทสรุป
ส�ำหรับรายงานฉบับนี้

• ร่ ว มมื อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษา และพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์: ทางผู้ประกอบธุรกิจร้านยา และ
เภสัชกรชุมชน ควรให้ความร่วมมือกับทางสถาบันการ
ศึกษาเภสัชศาสตร์ ในการเป็นสถาบันสมทบ ส�ำหรับการ
ฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และขณะเดียวกันสถาบัน
การศึกษาเภสัชศาสตร์กค็ วรเป็นพีเ่ ลีย้ งในการพัฒนาร้าน
ขายยา ที่ให้ความร่วมมือเป็นแหล่งฝึก ในการยกระดับ
คุณภาพร้านขายยา เพื่อแข่งขันได้

“ร้านขายยาและเภสัชกร
ในร้านขายยา จากการศึกษาของ
ศู น ย์ ศึ ก ษาธุ ร กิ จ ครอบครั ว และ
SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พบว่ า ในปี ๒๕๔๔มี ป ระชาชนใช้
บริ ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพผ่ า นร้ า นขาย
ยา ๓๐% และในปี ๒๕๔๙มีสดั ส่วน
๒๓% คาดว่าในปี ๒๕๖๐สัดส่วนจะ
เหลือเพียง ๑๕% ถ้าไม่มีปัจจัยใหม่
มาเปลี่ยนแนวโน้มนี้และประชาชน
ส่วนใหญ่นยิ มใช้บริการรักษาสุขภาพ
ผ่านโรงพยาบาลของรัฐอันเนื่องจาก
นโยบาย ๓๐ บาทรั ก ษาทุ ก โรค

ข้อมูลข้างต้นนีจ้ ะสวนทางกับสัดส่วน
จ�ำนวนร้านขายยากับประชาชน ๑
ต่อ ๖,๐๐๐ คนที่รัฐต้องการให้เป็น
สัดส่วน ๑ ต่อ ๓,๐๐๐ในอนาคต
เมื่อให้จ�ำนวนร้านขายยาเพิ่มเป็น ๒
เท่า หรือประมาณ ๒๔,๐๐๐ ร้าน
ขณะที่ สั ด ส่ ว นการครองตลาดยา
ของร้านขายยาเดี่ยวหรือชุมชนจะ
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ(ร้านขายยา
ร้อยละ ๓๓ มีสถานประกอบการที่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ข้อมูลข้างต้น น่า
จะสะท้อนภาพให้เห็นได้วา่ ธุรกิจร้าน
ขายยาจะกระจุกในเขตหรือท�ำเล ที่
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มีประชากรหนาแน่นหรือเขตชุมชน
เช่นเดียวกับร้านสะดวกซื้อ จึงเป็น
เหตุให้กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail
Store) หันมาเปิดร้านขายยาแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงอีกทั้งมีการแข่งขัน
ด้ า นราคาของผู ้ ป ระกอบการราย
ใหญ่อย่าง Chain Drugstore หรือ
ร้านค้าส่งท�ำให้ผู้ประกอบการขนาด
ย่อมซึ่งเป็นร้านค้าปลีกไม่สามารถ
แข่งขันได้ด้วยราคาในระยะยาวก็ได้
อีกประการหนึ่ง ประชาชนผู้บริโภค
ก�ำลังมีการเอาใจใส่ในสุขภาพมาก
ขึน้ ชอบความทันสมัยพอใจใช้บริการ
ร้ า นขายยาที่ มี เ ภสั ช กรให้ บ ริ ก าร
อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งต้องการความ
สะดวกรวดเร็วแบบร้านสะดวกซื้อ
แบบ 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีคนไข้
หรือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการบริการแบบ One
Stop Service คือซื้อยาและขอค�ำ

แนะน�ำด้านการรักษาไปด้วยเป็นต้น
ส่งผลให้สถานประกอบการที่ให้การ
ตรวจรักษาและจ่ายยารักษาโรคใน
ท�ำเลใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลสาขา
หรือคลินิกแพทย์ โดยผูกพันกับการ
ประกันสุขภาพมีการน�ำระบบบริหาร
จัดการสมัยใหม่เทคโนโลยี โลจิสติกส์
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
และเงินลงทุนเข้ามาแข่งขันอย่างเป็น
ระบบ เกิด Economy of Scale ซึ่ง
ร้านขายยาชุมชนเดีย่ วจะไม่สามารถ
ท�ำได้หากไม่มหี น่วยงานหรือไม่ได้รบั
การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูป
แบบของการแต่งร้าน การจัดเรียง
สินค้าจ�ำนวนสินค้าทีห่ ลากหลายของ
ร้านค้าสมัยใหม่หรือ Chain Drug
Store ที่มีความน่าสนใจและดึงดูด
ใจลูกค้ามากกว่า

ความอยู่รอดของร้านขาย
ยาจึงขึ้นกับการก�ำหนดทิศทางของ
ร้ า นว่ า ถึ ง เวลาที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้
เป็นร้านขายยาคุณภาพได้หรือยัง
และจะก้าวถึงระดับมาตรฐานสากล
ได้ ห รื อ ไม่ จะต้ อ งมี เภสั ชกรประจ� ำ
ร้านยาตามกฎหมายหรือกฎหมาย
อาเซี ย นได้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด หรื อ ไม่
เพราะคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าร้านยา
ต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นสถานปฏิบัติ
การวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมที่ ต ้ อ งเชื่ อ ม
โยงกั บ โครงการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆเมื่อยก
มาตรฐานได้แล้วสิ่งตามมาคือ ต้อง
มี ก ารด� ำ เนิ น การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกหน่วย
งาน”

เอกสารอ้างอิง
45 - 49
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รู้ยัง

MiRaculus

ฮวงจุ้ย

(Feng Shui)
คือ

หนึ่งในศาสตร์จีน

โบราณ
แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างไร แต่เรามักจะพบได้เสมอๆ ของ
หลายๆ ธุรกิจ ที่เมื่อจะมีการก่อสร้าง หรือตกแต่งที่ท�ำงาน บ้านพักอาศัย มักจะเชิญผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย
หรือที่เรียกกันว่า “ซินแสฮวงจุ้ย” ไปตรวจดูสถานที่ และคอยให้ค�ำแนะน�ำในการจัดวางและตกแต่งอยู่
เสมอๆ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นหลายๆ บริษัททั้งในไทยและต่างประเทศ ก็ยังให้ความเชื่อถือ
ในศาสตร์ฮวงจุ้ย
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วิถี ไทย วิถียา

โดย : ภญ. รุ่งนภา เมธมุทา

สมุนไพร ใกล้ตัว
		 ลดไขมัน ความดัน เบาหวาน

เมื่อครั้งก่อนแพทย์แผนตะวันตกจะเข้ามา ผู้คนในอดีตหรือสมัยโบราณเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ล้วนแล้ว
แต่อาศัยสมุนไพรในธรรมชาติในการบรรเทาอาการโรคและดูแลสุขภาพ ดังนั้นสมุนไพรจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่
ไม่ใช่เรื่องที่ไกลจากตัวของเราๆ ท่านๆ เลย
การใช้สมุนไพรเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างปลอดภัยและได้ผลในการรักษาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้น แต่ก็ต้องรู้จักและเลือกส่วนที่ต้องการจะน�ำไปใช้อย่างถูกต้องและมีความรู้ เนื่องจากสมุนไพรมีส่วน
ต่างๆ มากมาย การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องในเบื้องต้นนัน้ ให้ยึดหลัก 5 ถูก คือ ชนิดของต้นไม้ (ถูกต้น) ส่วนที่
จะใช้ (ถูกส่วน) ปริมาณที่จะใช้ (ถูกขนาด) ถูกวิธีและถูกโรค (คู่มือเภสัชสมุนไพรเล่มที่ 1 สมุนไพรไม่ใช่ยาขม)
เภสัชกร เป็นวิชาชีพที่เป็นที่พึ่งด้านยาให้แก่ประชาชน ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจึงเป็นสิ่งที่
เภสัชกรยุคใหม่ควรให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้มีข้อมูลความรู้ที่จะแนะน�ำประชาชนได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตาม
ต�ำรับยา เพื่อบ�ำบัดโรค บ�ำรุงร่างกาย หากน�ำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน ซึ่งจะเรียกว่า
“ยา” พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และจันทน์เทศ เป็นต้น (วิกิพีเดีย สารนุกรมเสรี)
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ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ท�ำเป็นเครื่องยา
สมุนไพรก�ำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อ
ชีวติ มนุษย์โดยเฉพาะในทางสุขภาพ ทัง้ การส่งเสริมสุข
ภาพและการรักษาโรค (https://th.wikipedia.org/wiki/
สมุนไพร)
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และสรรพคุณของ
สมุนไพรจะเห็นว่ามีมากมาย อาทิ
1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได้
2. ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผน
ปัจจุบัน
3. สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วน
ใหญ่ได้จากพืช ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท
4. มีราคาถูก
5. ใช้เป็นยาบ�ำรุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพ
แข็งแรง
6. ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัว
ได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ต�ำลึง
7. ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอก
จันทร์และกานพลู
8. ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร เช่น ลูก
จันทน์ ใช้ปรุงแต่งกลิน่ อาหารพวก ขนมปัง เนย ไส้กรอก
แฮม
9. สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่
ต่างๆ ให้สวยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ

10. ใช้ปรุงเป็นเครือ่ งส�ำอางเพือ่ เสริมความงาม
เช่น ว่านหางจระเข้
11. ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก ผลไม้ เช่น
สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ
12. เป็นพืชที่สามารถส่งออกท�ำรายได้ให้กับ
ประเทศ เช่น กระวาน ขมิ้นชัน
13. เป็นการอนุรักษ์มรดกไทย
14. ท�ำให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาด�ำเนินชีวติ
ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น
15. ท�ำให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และ
คุณค่าของความเป็นไทย (โลกแห่งสมุนไพร http://
www.bs.ac.th)
สมุนไพร (Herb) ถูกน�ำมาใช้เป็นยาและสิ่ง
บ�ำรุงร่างกายมานานนับพันปี โดยที่สมุนไพรเหล่านี้มี
ทั้งแบบน�ำผล ใบ ราก เปลือก ยาง เนื้อไม้ เถา หัวและ
ดอก หรือทั้งต้นมาใช้งาน วันนี้ “วิถีไทย วิถียา” จึงขอ
หยิบยกตัวอย่างสมุนไพรไทย (Thai Herb) ซึ่งกล่าวใน
“สรรพคุณสมุนไพรไทย” (http://www.rspg.or.th) มา
บอกเล่าถึงสรรพคุณดีๆให้ได้อ่านกันสัก 3 กลุ่มนะค่ะ
1. กลุม่ ยาลดไขมันในเลือด ได้แก่ กระเจีย๊ บแดง
ดอกค�ำฝอย
2. กลุม่ ยาลดความดันโลหิตสูง ได้แก่ บัวบก
มะขาม
3. กลุ่มยารักษาเบาหวาน ได้แก่ ชะพลู บุก
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กลุ่มยาลดไขมันในเลือด
1. กระเจี๊ยบแดง

ชื่ออื่น : กระเจี๊ยบเปรี้ยว ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa L.
ชื่อสามัญ : Jamaican Sorel, Roselle
วงศ์ : Malvaceae
• ดอก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 50- แก้ โ รคนิ่ ว ในไต แก้ โ รคนิ่ ว ในกระเพาะ
180 ซม. มีหลายพันธุ์ ล�ำต้นสีม่วงแดง ใบเดี่ยว รูป
ฝ่ามือ 3 หรือ 5 แฉก กว้างและยาวใกล้เคียงกัน 8-15 ปัสสาวะ ขัดเบา ละลายไขมันในเส้นเลือด ขับเสมหะ
ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือ ขับเมือกในล�ำไส้ให้ลงสู่ทวารหนัก
• ผล
เหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดง เกสรตัวผู้เชื่อมกัน
- ลดไขมันในเส้นเลือด แก้กระหายน�้ำ รักษา
เป็นหลอด ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มีกลีบเลี้ยงสีแดงฉ�่ำ
แผลในกระเพาะ
น�้ำหุ้มไว้
• เมล็ด
- บ� ำ รุ ง ธาตุ บ� ำ รุ ง ก� ำ ลั ง แก้ ดี พิ ก าร ขั บ
สรรพคุณ :
ปัสสาวะ ลดไขมันในเส้นเลือด
• กลีบเลี้ยงของดอก หรือกลีบที่เหลืออยู่ที่ผล
- เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือด และช่วยลดน�้ำ
วิธีและปริมาณที่ใช้ :
หนัก
โดยน�ำเอากลีบเลี้ยง หรือกลีบรองดอกสีม่วง
- ลดความดันโลหิต
- น�้ำกระเจี๊ยบท�ำให้ความเหนียวข้นของเลือด แดง ตากแห้งและบดเป็นผง ใช้ครั้งละ 1 ช้อนชา (หนัก
3 กรัม) ชงกับน�ำ้ เดือด 1 ถ้วย (250 มิลลิลติ ร) ดืม่ เฉพาะ
ลดลง
น�้ำสีแดงใส ดื่มวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกวันจนกว่า
- ช่วยรักษาโรคเส้นโลหิตแข็งเปราะได้ดี
- น�้ำกระเจี๊ยบยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ เป็นการ อาการขัดเบาและอาการอื่นๆ จะหายไป
ช่วยลดความดันอีกทางหนึ่ง
- ช่วยย่อยอาหาร เพราะไม่เพิ่มการหลั่งของ คุณค่าด้านอาหาร :
น�ำ้ กระเจีย๊ บแดง มีรสเปรีย้ ว น�ำมาต้มกับน�้ำ เติม
กรดในกระเพาะ
น�้ำตาล ดื่มแก้ร้อนใน กระหายน�ำ้ และช่วยป้องกันการ
- เพิ่มการหลั่งน�้ำดีจากตับ
- เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น เพราะ จับตัวของไขมันในเส้นเลือดได้ และยังน�ำมาท�ำขนมเยล
ลี่ แยม หรือใช้เป็นสารแต่งสี ใบอ่อนของกระเจี๊ยบเป็น
มีกรดซีตริคอยู่ด้วย
ผักได้ หรือใช้แกงส้ม รสเปรีย้ วก�ำลังดี กระเจีย๊ บเปรีย้ ว
• ใบ
- แก้โรคพยาธิตัวจี๊ด ยาขับเสมหะ แก้ไอ ขับ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ส้มพอเหมาะ" ในใบมี วิตามินเอ
ช่วยบ�ำรุงสายตา ส่วนกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีสาร
เมือกมันในล�ำคอ ให้ลงสู่ทวารหนัก
แคลเซียม ช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง
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2. ดอกค�ำฝอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L.
ชื่อสามัญ : Safflower, False Saffron, Saffron Thistle
วงศ์ : Compositae
ชื่ออื่น : ดอกค�ำ (เหนือ) ค�ำยอง (ล�ำปาง)
- ต�ำพอกหัวเหน่า แก้ปวดมดลูกหลังจากการ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง
40-130 ซม. ล�ำต้นเป็นสัน แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว คลอดบุตร
• น�้ำมันจากเมล็ด
เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง
- ทาแก้อัมพาต และขัดตามข้อต่างๆ
1-5 ซม. ยาว 3-12 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อย ปลาย
• ดอกแก่
เป็นหนามแหลม ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด มีดอกย่อย
- ใช้แต่งสีอาหารที่ต้องการให้เป็นสีเหลือง
ขนาดเล็กจ�ำนวนมาก เมือ่ บานใหม่ๆ กลีบดอกสีเหลือง
แล้วจึงเปลีย่ นเป็นสีแดง ใบประดับแข็งเป็นหนามรองรับ
ช่อดอก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก เมล็ดเป็นรูปสามเหลีย่ ม วิธีและปริมาณที่ใช้ :
ชาดอกค�ำฝอย ช่วยเสริมสุขภาพ ช่วยลดไขมัน
สีขาว ขนาดเล็ก
ในเส้นเลือด โดยใช้ดอกแห้ง 2 หยิบมือ (2.5 กรัม) ชง
น�้ำร้อนครึ่งแก้ว ดื่มเป็นเครื่องดื่มได้
สรรพคุณ :
• ดอก หรือกลีบที่เหลืออยู่ท่ผี ล
- รสหวาน บ�ำรุงโลหิตระดู แก้น�้ำเหลืองเสีย คุณค่าด้านอาหาร
• ในเมล็ดค�ำฝอย มีน�้ำมันมาก สารในดอกค�ำฝอย
แก้แสบร้อนตามผิวหนัง
- บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงประสาท ขับ พบว่าแก้อาการอักเสบ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบางตัวได้
• ในประเทศจีน ดอกค�ำฝอย เป็นยาเกี่ยวกับสตรี
ระดู แก้ดีพกิ าร
ต�ำรับยาที่ใช้รักษาสตรีที่ประจ�ำเดือนคั่งค้างไม่เป็น
- โรคผิวหนัง ฟอกโลหิต
- ลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตัน ปกติ หรืออาการปวดบวม ฟกช�ำ้ ด�ำเขียว มักจะใช้ดอก
ค�ำฝอยด้วยเสมอ โดยต้มน�ำ้ แช่เหล้า หรือใช้วธิ ตี �ำพอก
• เกสร
แต่มีข้อควรระวังคือ หญิงมีครรภ์ ห้ามรับประทาน
- บ�ำรุงโลหิต ประจ�ำเดือนของสตรี
• ใช้ดอกค�ำฝอยแก่ มาชงน�้ำร้อน กรอง จะได้น�้ำสี
• เมล็ด
- เป็นยาขับเสมหะ แก้โรคผิวหนัง ทาแก้บวม เหลืองส้ม (สาร safflower yellow) ใช้แต่งสีอาหารที่
ต้องการให้เป็นสีเหลือง
- ขับโลหิตประจ�ำเดือน

ยาน่ารู้ 53
1.indd 53

9/7/2561 14:47:21

กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง
1. บัวบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centella asiatica (L.) Urban.
ชื่อสามัญ : Asiatic pennywort, Indian pennywort
วงศ์ : Apiaceae (Umbelliferae)
ชื่ออื่น : ผักหนอก (ภาคเหนือ) ผักแว่น (ภาคใต้)
- เป็นยาห้ามเลือด ส่าแผลสด แก้โรคผิวหนัง
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ ล ้ ม ลุ ก
- ลดความดัน แก้ช�้ำใน
ล�ำต้นเป็นไหลทอดเลื้อยไปตามดินที่ชื้นแฉะ ขึ้นง่าย มี
• เมล็ด
รากฝอยออกตามข้อ ใบชูตงั้ ขึ้น มีไหลงอกออกจากต้น
- แก้บิด แก้ไข้ ปวดศีรษะ
เดิม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไต ขนาดกว้าง
และยาว 2-5 ซม. ปลายใบกลม โคนใบเว้า ขอบใบหยัก
แผ่นใบสีเขียวมีขนเล็กน้อย ก้านใบยาว ดอก ออกเป็น วิธีและปริมาณที่ใช้ :
• ใช้เป็นยาแก้ปวดศีรษะข้างเดียว ใช้ต้นสดไม่
ช่อแบบซี่ร่มตามซอกใบ มีดอกย่อย 2-3 ดอก กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ สีม่วงอมแดงกลับกัน ผล เป็นผลแห้ง จ�ำกัด รับประทานหรือคั้นน�้ำจากต้นสด รับประทาน
ติดต่อกัน 2-3 วัน
แตกแบน เมล็ดสีด�ำ
• ใช้เป็นยาแก้เจ็บคอ ใช้ทงั้ ต้นสด 10-20 กรัม
หรือ 1 ก�ำมือ ต�ำคั้นน�ำ้ เติมน�้ำส้มสายชู 1-3 ช้อนแกง
ส่วนที่ใช้ : ทั้งต้นสด
จิบบ่อยๆ
• เป็ น ยาลดความดั น โลหิต สู ง ใช้ ทั้งต้น สด
สรรพคุณ :
30-40 กรัม คั้นน�ำ้ จากต้นสด เติมน�้ำตาลเล็กน้อย รับ
• ใบ
- มีสาร Asiaticoside ท�ำยาทาแก้แผลโรคเรือ้ น ประทาน 5-7 วัน
• ยาแก้ช�้ำใน (พลัดตกหกล้ม) ใช้ต้นสด 1
• ทั้งต้นสด
- เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย ก�ำมือ ล้างให้สะอาด ต�ำคัน้ น�ำ้ เติมน�ำ้ ตาลเล็กน้อย ดืม่
1 ครั้ง ติดต่อกัน 5-6 วัน
เมื่อยล้า
• เป็นยาถอนพิษรักษาแผลน�ำ้ ร้อนลวก ใช้ทงั้ ต้นสด
- รักษาแผลไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก หรือมีการ
2-3 ต้น ล้างให้สะอาด ต�ำให้ละเอียดพอกแผลไฟไหม้
ชอกช�ำ้ จากการกระแทก แก้พษิ งูกัด
ลดอาการปวดแสบปวดร้อน
- ปวดศีรษะข้างเดียว
• เป็นยาห้ามเลือด ใส่แผลสด ใช้ใบสด 20-30 ใบ
- ขับปัสสาวะ
ล้างให้สะอาด ต�ำพอกแผลสด ช่วยห้ามเลือดและรักษา
- แก้เจ็บคอ
แผลให้หายเร็ว
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2. มะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica L.
ชื่อสามัญ : Tamarind, Indian date
วงศ์ : Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่ออื่น : ขาม (ภาคใต้) ตะลูบ(ชาวบน-นครราชสีมา) ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี
อ�ำเปียล (เขมร-สุรนิ ทร์) หมากแกง (เงีย้ ว-แม่ฮอ่ งสอน) ส่ามอเกล (กะเหรีย่ ง-แม่ฮอ่ งสอน)
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ ต ้ น ขนาด
• เมล็ดในสีขาว เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือนตัวกลมใน
กลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือก ล�ำไส้ พยาธิเส้นด้าย
ต้นขรุขระและหนา สีนำ�้ ตาลอ่อน ใบ เป็นใบประกอบ
• เปลือกเมล็ด แก้ท้องร่วง สมานแผลทีป่ าก คอ ลิน้
ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบ และตามร่างกาย รักษาแผลสด รักษาแผลที่ถูกไฟลวก
ขนาน ปลายใบและโคนใบมน ดอก ออกเป็นช่อเล็กๆ รักษาแผลเบาหวาน
ตามปลายกิ่ง หนึ่งช่อมี 10-15 ดอก ดอกย่อยขนาด
• เนื้อในฝักแก่ (มะขามเปียก) รับประทานจิ้มเกลือ
เล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจดุ ประสีแดงอยูก่ ลางดอก แก้ไอ ขับเสมหะ
ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝัก
• ดอกสด เป็นยาลดความดันโลหิตสูง
อ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน�้ำตาลเกรียม เนื้อในติด
กับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหัก วิธีและปริมาณที่ใช้ :
ง่าย สีนำ�้ ตาล เนื้อในกลายเป็นสีนำ�้ ตาลหุ้มเมล็ด เนื้อ
• เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน ตัวกลม ตัวเส้นด้าย ใช้
มีรสเปรี้ยว และหวาน
เมล็ดคั่วกะเทาะเปลือกออก แล้วเอาเนื้อในเมล็ดแช่
น�้ำเกลือจนนุ่ม รับประทานเนื้อทั้งหมด ครั้งละ 20-30
ส่วนที่ใช้ : ราก เปลือก ทั้งต้น แก่น ใบ เนื้อในฝัก ฝัก เมล็ด
ดิบ เมล็ด เปลือกเมล็ด ดอกสด
• เป็นยาระบาย ยาถ่าย ใช้เนื้อที่หุ้มเมล็ด (มะขาม
เปียก) แกะเมล็ดแล้วขนาด 2 หัวแม่มอื (15-30 กรัม)
สรรพคุณ :
จิ้มเกลือรับประทาน แล้วดื่มน�้ำตามมากๆ หรือ เอา
• ราก แก้ท้องร่วง สมานแผล รักษาเริม และงูสวัด มะขามเปียกละลายน�ำ้ อุ่นกับเกลือ ฉีดสวนแก้ท้องผูก
• เปลือกต้น แก้ไข้ ตัวร้อน
• แก้ท้องร่วง เมล็ดคั่วให้เกรียม กะเทาะเปลือกรับ
• แก่น กล่อมเสมหะ และโลหิต ขับโลหิต ขับเสมหะ ประทาน หรือ เปลือกต้น ทั้งสดและแห้ง ประมาณ
รักษาฝีในมดลูก รักษาโรคบุรษุ เป็นยาชักมดลูกให้เข้าอู่ 1-2 ก�ำมือ (15-30 กรัม) ต้มกับน�ำ้ ปูนใส หรือ น�้ำ รับ
• ใบแก่น เป็นยาถ่าย ยาระบาย ขับลมในล�ำไส้ แก้ ประทาน
ไอ แก้บดิ รักษาหวัด ขับเสมหะ
• รักษาแผล เมล็ดกะเทาะเปลือก ต้ม น�ำมาล้างแผล
• เนือ้ หุม้ เมล็ดแก่น แก้อาการท้องผูก เป็นยาระบาย และสมานแผลได้
ยาถ่าย ขับเสมหะ แก้ไอ กระหายน�้ำ เป็นยาสวนล้าง
• แก้ไอและขับเสมหะ ใช้เนื้อในฝักแก่ หรือมะขาม
ท้อง
เปียก จิ้มเกลือรับประทานพอควร
• ฝักดิบแก่น ฟอกเลือด และลดความอ้วน เป็นยา
• เป็นยาลดความดันสูง ใช้ดอกสด ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ระบายและลดอุณหภูมใิ นร่างกาย บรรเทาอาการไข้ ใช้แกงส้มหรือต้มกับปลาสลิดรับประทาน
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กลุ่มยารักษาเบาหวาน
1. ชะพลู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.
ชื่อสามัญ : Wildbetal Leafbush
วงศ์ : PIPERACEAE
ชื่ออื่น : นมวา (ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลงิ (ภาคเหนือ) เย่เท้ย (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก ล�ำต้น
ทอดคลานไปตามพืน้ ดิน สูง 30-80 เซนติเมตร ล�ำต้นสี
เขียว มีไหลงอกเป็นต้นใหม่ มีรากงอกออกตามข้อ ใบ
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ แผ่นใบบาง ผิวใบเรียบสี
เขียวเข้มเป็นมัน ใบรูปหัวใจ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 7-15
ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ดอก ออกเป็นช่อที่ซอก
ใบรูปทรงกระบอก ดอกเล็กสีขาวอัดแน่นอยูบ่ นแกนช่อ
ดอก ดอกแยกเพศ ผล เป็นผลสด กลม อัดแน่นอยู่บน
แกน

• ทั้งต้น แก้เสมหะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ รักษาโรค
เบาหวาน

วิธีและปริมาณที่ใช้
• รักษาโรคเบาหวาน ใช้ชะพลูสดทัง้ 5 จ�ำนวน 7 ต้น
ล้างน�ำ้ ให้สะอาด ใส่นำ�้ พอท่วม ต้มให้เดือดสักพักน�ำมา
ดื่มเหมือนดื่มน�้ำชาข้อควรระวัง จะต้องตรวจน�้ำตาล
ในปัสสาวะก่อนดื่มและหลังดื่มทุกครัง้ เพราะว่าน�ำ้ ยา
นี้ท�ำให้น�้ำตาลลดลงเร็วมาก ต้องเปลี่ยนต้นชะพลูใหม่
ทุกวันที่ต้ม ต้มดื่มต่อไปทุกๆ วัน จนกว่าจะหาย
ส่วนที่ใช้ : ผล ใบ ทั้งต้น ราก
• แก้ท้องอืดเฟ้อ ขับลม ใช้ราก 1 ก�ำมือ ต้มกับน�ำ้ 2
ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลือ 1 1/2 ถ้วยแก้ว รับประประทาน
สรรพคุณ :
ครั้งละ 1/2 ถ้วยแก้
• ผล เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหืด แก้บดิ
• แก้บดิ ใช้รากครึง่ ก�ำมือ ผล 2-3 หยิบมือ ต้มกับน�ำ้
• ราก ต้น ดอก ใบ ขับเสมหะ
2 ถ้วยแก้ว เคีย่ วให้เหลือ 1 ถ้วยแก้ว รับประทานครัง้
• ราก แก้ธาตุพิการ บ�ำรุงธาตุ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ ละ 1/4 ถ้วยแก้ว
ขับลม แก้บดิ
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2. บุก

ชือ่ วิทยาศาสตร์ : Amorphophallus campanulatus Bl.ex Dence.
(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
ชื่อสามัญ : Elephant yam, Stanley's water-tub
วงศ์ : ARACEAE
ชื่ออื่น : บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ (แม่ฮ่องสอน) มันซูรัน (ภาค
กลาง) หัวบุก (ปัตตานี) บุกคางคก (ภาคกลาง, เหนือ) บุกหนาม
บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกเนื้อ กลู โ คลส แมนโนส และฟลุ ค โตส กลู โ คแมนแนน
อ่อน ล�ำต้นอวบ สีเขียวเข้ม ตามต้นมีรอยด่างเป็น สามารถลดปริ ม าณน�้ ำ ตาลในเลือ ดได้ ก็ เ นื่อ งจาก
ดวงๆ เขียวสลับขาว ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว แตกใบที่ยอด ความเหนี่ย ว ซึ่ง ยั บ ยั้ง การดู ด ซึม ของกลู โ คลสจาก
กลุ่มใบแผ่เป็นแผงคล้ายร่มกาง ก้านใบต่อเนือ่ งกันเป็น ทางเดินอาหาร ยิ่งหนืดมากก็ยิ่งมีผลลดการดูดซึม
กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 7 ใบ รูปใบยาวปลายใบแหลม ขนาด กลูโคลส ดังนัน้ กลูโคแมนแนน ซึง่ เหนียวกว่า gua gum
ใบยาว 12 – 15 ซม. ส�ำต้นสูง 1 – 2 เมตร ดอกบุกเป็น จึงลดน�้ำตาลได้ดีกว่า จึงใช้แป้งเป็นวุ้นเป็นอาหาร
สีเหลือง บานในตอนเย็นมีกลิ่นเหม็น คล้ายหน้าวัว ส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส�ำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมี
ประกอบด้วยปลี และจานรองดอก จานรองดอกมีเส้น ไขมันในเลือดสูง
ผ่านศูนย์กลาง 12 – 15 ซม. เกสรตัวผู้และตัวเมียรวม
อยูใ่ นดอกเดียวกัน แต่แยกกันอยูค่ นละชัน้ เมือ่ บานจาน วิธีและปริมาณที่ใช้
รองดอกจะโรย เหลืออยูแ่ ต่ปลีดอก ซึง่ จะกลายเป็นผล
• แยกเป็นแป้งส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ ทราย แล้วชงน�้ำดืม่ ; ใช้
ก่อนออกดอกต้นจะตายเหลือแต่หวั ซึง่ เป็นก้อนกลมสี แป้ง 1 ช้อนชา ต่อน�้ำ 1 แก้ว ชงดื่มวันละ 2-3 มื้อ ก่อน
ขาว ขนาด 6 – 10 ซม.เจริญเติบโตอยู่ใต้ดนิ
อาหารครึ่งชั่วโมง
• ใช้หัวหุงเป็นน�้ำมัน ใส่บาดแผล กัด ฝ้าหนอง
ส่วนที่ใช้ : เนื้อจากล�ำต้นใต้ดนิ หัว
ส่วนทีเ่ ป็นพิษ เหง้าและก้านใบถ้าปรุงไม่ดี กินเข้าไป
ท�ำให้คันปากและลิ้นพอง
สรรพคุณ : หัวบุกมีสารส�ำคัญ คือกลูโคแมนแนน (http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/index.html)
เป็ น สารประเภท คาร์ โ บไฮเดรท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
แหล่งที่มา
		
		
		
		
		

1. คู่มือเภสัชสมุนไพรเล่มที่ 1 สมุนไพรไม่ใช่ยาขมwww.pharmacycouncil.org/
index.php?option=content_detail.
2. วิกิพเี ดีย สารนุกรมเสรี 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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หากอยากจะใช้ชีวิตแบบ Slow life จริงๆ สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ อย่างที่ สุรศักดิ์
ชวยานันท์ เขียนไว้ใน “เทรนด์ ก ารใช้ ชี วิ ต แนวใหม่ ก� ำ ลั ง มาแรง ... Slow Life !!"
9 อย่างดังนี้
1. ท�ำอะไรให้น้อยลง
แทนที่จะท�ำอะไรหลายอย่างในเวลาพร้อมๆ
กัน ให้จัดล�ำดับความส�ำคัญว่า สิ่งไหนควรต้องท�ำและ
จ�ำเป็นต้องรีบจัดการให้เสร็จไปก่อน ที่เหลือก็ค่อยๆ 5. ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติมากขึ้น
ให้ร่างกายได้สัมผัสกับสายลมแสงแดด สูด
เรียบเรียงความส�ำคัญทีหลัง เพือ่ แบ่งเวลาให้ตนเองได้
อากาศบริสุทธิ์หรือท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง แทนที่จะ
หยุดพักบ้าง
อยู่แต่ในบ้านนอนทัง้ วัน จะท�ำให้รสู้ กึ สดชืน่ และมีความ
สุขมากขึน้
2. มีสติอยู่กับปัจจุบัน
มีสติกบั สิง่ ทีก่ ำ� ลังเป็นอยู่ให้มาก ไม่คดิ ฟุ้งซ่าน
6. รับประทานอาหารให้ช้าลง โดยค่อยๆ เคี้ยว
ไม่คิดร้ายกับตัวเองและคนอื่น
การค่อยๆเคีย้ วเพือ่ ให้รบั รูร้ สสัมผัสความอร่อย
ของอาหาร จะสร้างความรื่นรมย์ให้ชีวิตมากกว่าการ
3. ใช้ชีวิตแบบโลว์เทค
ในช่วงวันหยุด หยุดตัวเองจากโลกไฮเทคจาก ทานเร็วๆ เพื่อให้อิ่มเพียงอย่างเดียว
เทคโนโลยีและโซเชียลสักพัก ปิดมือถือและอุปกรณ์
ไฮเทคทุกอย่าง แล้วโฟกัสกับสิ่งที่อยากท�ำจริงๆ รู้จัก 7. ขับรถให้ช้าลง
ชี วิ ต ที่ เ ร่ ง รี บ อาจท� ำ ให้ เ ราเครี ย ด หรื อ เกิ ด
การอยู่ในมุมส่วนตัวสักพัก
อุบตั เิ หตุได้งา่ ย ดังนัน้ ขับให้ชา้ มีนำ�้ ใจบนท้องถนน เปิด
4. ใส่ใจเพื่อนฝูง ครอบครัว และคนรอบข้างให้ เพลงคลอเบาๆ เพื่อผ่อนคลายอารมณ์บ้าง
มากขึ้น
่ บเจอ
แสดงความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อคนรอบ 8. ความสุขง่ายๆ และรืน่ รมย์กบั ทุกอย่างทีพ
ไม่วา่ จะท�ำอะไร ขอให้ทำ� ด้วยความสุขและเต็มใจ
ข้างด้วยความจริงใจ ควรสื่อสารแบบพบเจอหน้าตา
ทีจ่ ะท�ำ
มากกว่าการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์
9. ขจัดความเครียดด้วยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆ
เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเร่งรีบและเหนื่อยหอบ
ลองสูดหายใจเข้าลึกๆ ให้เต็มปอดสัก 2-3 ครัง้ จะรูส้ กึ
ผ่อนคลายขึ้น และควรมีสติกับทุกลมหายใจเข้าออก
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Slow Life (สโลว์ไลฟ์) ประกอบขึน้ จากตัวอักษร 8 ตัว ซึง่ หนังสือพิมพ์รงั สิตได้โฟสต์ไว้ในชือ่ “Living

The Slow Life ใช้ชวี ติ แบบแช่มช้าแต่ยงั่ ยืน” เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 เมือ่ อ่านแล้วรูส้ กึ ชอบมากกับการให้
ความหมายทัง้ 8 ค�ำนี้ จึงขออนุญาตแบ่งปันสู่สายตาสมาชิกทุกท่าน แต่ก่อนอืน่ ดิฉนั ใคร่ขอสรุปเป็นไดอะแกรม
เพื่อง่ายต่อการอ่านนะค่ะ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ที่บอกต่อคนอื่นได้

S
Sustainable

L
Local

EExperience
ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

เลือกใช้สินค้าที่ไม่พึ่งสารเคมี

FFun
มีแรงบันดาลใจ
ในการด�ำเนินชีวิต

ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

OOrganic

Slow Life

รักษาสุขภาพของตัวเอง

IInspiring

WWholesome
LLearning
เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
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S-Sustainable

คือ ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม อาจเริม่ จากการพกถุงผ้าเพือ่ ลดการใช้ถงุ
พลาสติก เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกวิธี หรือ ลงมือ
ปลูกต้นไม้ เพือ่ แผ่รม่ เงาและออกซิเจน แถมยังเก็บดอก
ผลไว้ใช้ประโยชน์ได้ถงึ รุ่นลูกรุ่นหลาน

L–Learning

คือ เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าให้อคติมาปิด
กั้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทดลอง อาจลองเข้าร่วมกิจกรรม
คือ ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่ตัวเองสนใจ เช่น ปลูกผักกินเอง หรือออกไปเรียนรู้
เช่น การท�ำอาหารกินเองจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น และรู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น
เลือกกิน ผลไม้ตามฤดูกาล อุดหนุนสินค้าจากร้านค้า
ในท้องถิ่นหรือเกษตรท้องถิ่น

L-Local

F–Fun

O–Organic

คือ พอใจในสิง่ ไม่ปรุงแต่ง หันมาเลือกใช้สนิ ค้า
ที่ไม่พึ่งสารเคมี เช่น ผักออร์แกนิค แชมพูหรือสบู่ที่ท�ำ
จากธรรมชาติ รวมถึงเนือ้ สัตว์ทไี่ ม่ได้ถกู เลีย้ งแบบใช้ยา
ปฏิชีวนะ

คือ มองโลกอย่างสดใส ใช้ชวี ติ อย่างสนุกสนาน
ลดความกังวล มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน

E–Experience

คือ ฝึกฝนทักษะที่ถนัดจนเชี่ยวชาญกลายเป็น
ประสบการณ์ที่บอกต่อคนอื่นได้ เช่น เล่นโยคะเป็น
ประจ�ำ แล้วชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาร่วมเล่นให้สุขภาพดี
W–Wholesome
ไปพร้อมกัน หรือใช้เวลาว่างฝึกท�ำขนมสูตรตัวเองจน
คือ รักษาสุขภาพของตัวเรา เพื่อให้มีความสุข
อยู่มือ แล้วแบ่งปันความอร่อยให้คนใกล้ตัว
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลัก 4 อ อารมณ์ดี
แจ่มใส ทานอาหารปลอดสารเคมี ออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอ และอยู่ในที่ๆ อากาศบริสุทธิ์
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จะเห็นว่าชีวิตแบบ Slow Life (สโลว์ไลฟ์) คง
ไม่ใช้ชีวิตแบบจิบกาแฟแบรนด์ดัง นั่งดื่มกินเที่ยวหรือแค่ใช้
ชีวิตให้เรื่อยเปื่อยไปวันๆ อย่างที่หลายๆ คนคิด แต่ Slow
Life คือ ใช้ชีวิตให้ช้าลงแต่ช้าลงอย่างมีสาระไม่ใช่ไร้ทิศทาง
หรือหมุนไปเรื่อยๆ ตามกระแสสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เรามีสติ
และมองเห็นความงามรอบๆ ตัวเรามากขึ้นได้”
แต่ ก ารที่ เ ราทุ ก คนจะสามารถท� ำ ชี วิ ต ให้ เ ป็ น แบบ
Slow Life ได้ทั้งหมดเลยคงเป็นไปได้ยาก เนื่องด้วยปัจจัย
ทั้งส่วนบุคคลและปัจจัยรอบข้าง คงต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลา
และช่วงจังหวะของชีวิตที่เหมาะสม แต่เราสามารถน�ำเอา
หลักการในบางข้อของ Slow Life มาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำ
วัน เพื่อให้ชีวิตมีความสุขได้เหมือนกันนะค่ะ
แหล่งที่มา
1. ช้าแต่ชวั ร์!!ใช้ชวี ติ Slow Life เพือ่ ความสุขยืนยาว, ไทยรัฐออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558,
http://www.thairath.co.th/content/339687 พ.ศ. 2558
2. Living The Slow Life ใช้ชวี ติ แบบแช่มช้าแต่ยงั่ ยืน, หนังสือพิมพ์รงั สิต 20 ธันวาคม พ.ศ.2557, http://
www.jr-rsu.net/article/1309
3. เทรนด์การใช้ชวี ิตแนวใหม่ก�ำลังมาแรง ... Slow Life !!, สุรศักดิ์ ชวยานันท์ http://www.oknation.net/
blog/surasakc/2013/05/28/entry-1
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ทีมบริหารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นผู้วางรากฐานในการก่อตั้ง
เภสัชกรรมสมาคมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2472 ภายใต้ชื่อว่า “เภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยาม สถานที่ตั้งคือบ้าน
ของท่านอาจารย์พระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว. ชาย ชุมแสง) ซึ่งเป็นนายกเภสัชกรรมสมาคมคนแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย" และได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้อยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์เมือ่ วันศุกร์
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�ำเกี่ยวกับการเภสัชกรรม
8. ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
9. ให้ข้อเสนอแนะหรือค�ำปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม และการสาธารณสุข
..... ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง .......
(เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย www.thaipharma.net)
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีนายก
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นแกนน�ำ ประกอบด้วย
ทีมของคณะกรรมการทีป่ รึกษา คณะกรรมการอ�ำนวยการซึง่
ประกอบไปด้วยนายกสมาคมและกรรมการอีก 17 คน ซึ่งมา
จากเลือกตั้งทั่วไปจากสมาชิก และแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกรวมไม่
เกิน 35 คน ซึ่งส่วนหนึ่งแต่งตั้งเพิ่มเติมโดยเลือกผู้แทนจาก
องค์กรสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม (เครือข่ายองค์กร
วิชาชีพเภสัชกรรม) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และคณะ
เครือข่าย
องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ท�ำงานเพื่อช่วยด�ำเนินการ มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ส�ำนักงาน รายได้หลักมาจากค่าบริการสถานที่ เงินอุดหนุน
เงินบริจาค และค่าบ�ำรุงสมาชิก

นายกเภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ
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คณะกรรมการที่ปรึกษา พ.ศ. 2556-2558

ภก.ดร.พล.ต.
ประเสริฐ ธีรคุปต์

ภก.ดร.พล.ต.
สุนันท์ โรจนวิภาต

ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.
จอมจิน จันทรสกุล

ภก.รศ.ดร.
สุนิพนธ์ ภุมมางกูร

ภก.ศ.ดร.สมพล
ประคองพันธ์

ภก.รศ.ดร.
ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

ภก.ธีระ
ฉกาจนโรดม

ที่ปรึกษาจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
1. นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
หรือผู้แทน
2. นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
หรือผู้แทน
3. นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
หรือผู้แทน
4. นายกสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
หรือผู้แทน
5. นายกสมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
หรือผู้แทน

6. นายกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) หรือผู้แทน
7. นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย
8. ประธานชมรมเภสัชกรสี่เหล่า หรือผู้แทน
9. ประธานชมรมเภสัชกรชนบท หรือผู้แทน
10. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ หรือผู้แทน
11. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ หรือผู้แทน
12. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคกลาง หรือผู้แทน
13. ประธานกลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน หรือผู้แทน
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คณะกรรมการอ�ำนวยการ พ.ศ. 2556-2558

ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
(นายกเภสัชกรรมสมาคม)

ภก.วิชา สุขุมาวาสี
(อุปนายก คนที่ 1)

ภก.พล.อ.จักรี ตันติพงศ์
(อุปนายก คนที่ 5)
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ภก.ปราโมทย์ ตันวัฒนะ ภก.ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ ภก.พล.ต.วิชัย จักรวัฒนา
(อุปนายก คนที่ 4)
(อุปนายก คนที่ 3)
(อุปนายก คนที่ 2)

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร์
ต ศรีวงษ์
(วิชาการและวิชาชีพ)

ภก.ภาสกร อ่อนนิ่ม
ภก.นิพนธ์ ศิริพิชัยพรหม
(ผู้ช่วยวิชาการและวิชาชีพ)
(ปฏิคม)

9/7/2561 14:47:33

ภก.บุญช่วย ว่องประพิณกุล ภญ.ภัทรี สินอนันต์พัฒน์ ภก.อภิชาติ ปฏิโภคสุทธิ์
(เหรัญญิก)
(ผูช้ ่วยเหรัญญิก)
(นายทะเบียน)

ภญ.อ�ำพร เจริญสมศักดิ์
(กรรมการ)

ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
(ประชาสัมพันธ์)

ภญ.ดร.พิกุล เสียงประเสริฐ ภก.ร.ท.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
(กรรมการ)
(กรรมการ)

ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
(เลขาธิการ)

ภก.พุทธ ศิลตระกูล
(ผู้ช่วยเลขาธิการ)
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EXECUTIVE'S TALK
พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ เภสัชกรและสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ ทุกท่าน
คณะกรรมการบริ ห ารเภสั ชกรรมสมาคมฯ ได้ อ นุ มั ติใ ห้ ผ มเป็ น
ประธานจัดการผลิตวารสาร “ยาน่ารู้” ใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ว่างเว้นไป (5 ฉบับ)
มีสาเหตุหลายประการ เช่น เงินทุนที่จะใช้ในการจัดพิมพ์ เนื้อหาที่จะลงตี
พิมพ์ เงื่อนไขเวลา ผู้สนับสนุนกิจกรรม และอุปสรรคอื่นๆ อีกหลายประการ
จนกระทัง่ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 14/2558 ก็มกี รรมการหลายท่าน
ได้ให้ความคิดเห็นอภิปรายให้เร่งจัดพิมพ์ยาน่ารูอ้ กี ครัง้ หนึง่ เพือ่ เป็นการคงไว้
ในการติดต่อส่งข่าวสาร เนื้อหา และกิจกรรมระหว่างสมาชิกของเภสัชกรรม
สมาคมฯ เป็นการเริม่ พิมพ์ใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ของวารสารยาน่ารู้ และในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย
วารสาร “ยาน่ารู้” ผมได้รับความร่วมมือยิ่งจากเภสัชกร ผศ.ดร.บุรินทร์ ต ศรีวงษ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
และวิชาชีพของเภสัชกรรมสมาคมฯ ท�ำหน้าที่เป็นบรรณาธิการและมีกองบรรณาธิการ เป็นผู้จัดท�ำเนื้อหารูปเล่มให้
ทันสมัยและเหมาะสม มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ แก่สมาชิกและผู้อ่าน เช่น ทิศทางการปรับตัวของ
ร้านยาในยุค AEC วิถไี ทย วิถยี า สมุนไพร ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับวงการเภสัชกรรม ทิศทางธุรกิจเภสัชกรรมของผูบ้ ริหาร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ำกัด และความเคลื่อนไหวของเภสัชกรในวงการเภสัชกรของเรา
ผมขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ที่เขียนบทความทุกท่านและหวังว่าท่านคงจะชื่นชอบในเนื้อหา
สาระที่กองบรรณาธิการได้คัดสรรมา ถ้าท่านต้องการให้ความคิดเห็น เสนอแนะในวงการเภสัชกรรม ส่งข่าวให้
เพื่อน สมาชิกฯ ปรับปรุงเพิ่มพูนเนื้อหาในยาน่ารู้ และอื่นๆ กรุณาติดต่อไปที่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
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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(เภสัชกรทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ)
อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมฯ
ประธานผู้จัดการวารสารยาน่ารู้
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