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วัสดีปี ใหม่ค่ะ  ปีนี้ ปีชวด ขอให้เป็นปีหนูทองส�ำหรับเภสัชกรผู้อ่ำนวำรสำร “ยำน่ำรู้” ทุกท่ำน                         
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยจงดลบันดำลควำมสุข ควำมส�ำเร็จ ควำมสมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งกำยและใจ และขอให้บรรลุเป้ำหมำยของ New Year Resolution ที่ตั้งใจไว้กันทุกท่ำนนะคะ 

 ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ นับว่ำเป็นปีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ท้ำทำยส�ำหรับวิชำชีพเภสัชกรรมของเรำกันอยู่มำก
พอสมควร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง พรบ.ยำ, กัญชำทำงกำรแพทย์ รวมถึง เรื่อง Digital Disruption ที่เป็นประเด็นที่น่ำห่วง
ส�ำหรับทุกสำขำอำชีพ  เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง  สรรพสิ่งย่อมต้องเปลี่ยน  เป็นไปตำมกฎของธรรมชำติ  กำรตระหนักและ
รับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน และวำงแผนเพื่อรับมือเป็นสิ่งที่เรำควรจะต้องเร่งท�ำให้เร็วที่สุด 
เพรำะกระแสกำรเปลี่ยนแปลงมำเร็วเหลือเกิน แค่เรำอยู่เฉย ๆ ยังดูเหมือนเรำถอยหลัง โอกำสย่อมเป็นของผู้ที่ไม่รอ
โอกำสเสมอนะคะ  
 วำรสำร “ยำน่ำรู้” ฉบับนี้ จะพำท่ำนผู้อ่ำนไปท�ำควำมรู้จักกับบริษัทผู้ผลิตยำและเวชภัณฑ์ที่อยู่คู่สังคมไทย              
มำยำวนำนถึง 127 ปี เรียกได้ว่ำคนไทยทุก Generation ต้องรู้จัก “แป้งเย็นตรำงู”  ฉบับนี้ทำ่นจะได้พบกับกำร                        
เปิดเผยเคล็ดลับของกำรอยู่ยงคงกระพันของ Snake Brand จำกผู้บริหำรรุ่นที่ 3 ของตระกูล “ว่องวำนิช” หรือ
รุ่นท่ี 4 ของธุรกิจ “ห้ำงขำยยำอังกฤษตรำงู” ที่สำมำรถยืนหยัดครองใจผู้บริโภคได้ยำวนำนนับศตวรรษ รวมถึง
แนวทำงกำรเผชญิควำมท้ำทำยใหม่เพือ่ก้ำวไปสูก่ำรเป็น Global Brand ต่อไปในอนำคต พร้อมทัง้พเิศษสดุ!!  พบกบั
เภสชักรทีส่วยทีส่ดุในโลก น้องบิน๊ท์ ภญ.สริธีร ลห์ีอร่ำมวฒัน์ นำงสำวไทย ปี พศ.2562 เภสชักรผูส้ร้ำงประวตัศิำสตร์
คว้ำมงกุฎมิส International ให้กับประเทศไทยได้เป็นคร้ังแรกหลังจำกรอคอยมำอย่ำงยำวนำนถึง 59 ป ี                                                                                                     
โดยเภสัชกรรมสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ร่วมกับภำคีเครือข่ำยฯ จัดงำนแสดง
ควำมยินดีและมอบต�ำแหน่งสมำชิก ภสท.กิตติมศักดิ์ให้กับน้องบิ๊นท์ พร้อมเปิดตัว PAT Talk ซึ่งเป็น                                  
Mini Talk-Show สไตล์ TED Talk โดยมีน้องบิ๊นท์ประเดิมเป็นแขกรับเชิญท่ำนแรกของ  PAT Talk นี้  
พร้อมทั้งเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยกันพัฒนำวิชำชีพเภสัชกรรมอย่ำงสุดควำมสำมำรถร่วมกับ 
ภสท. นับเป็นเรื่องน่ำยินดียิ่งส�ำหรับวิชำชีพเภสัชกรรม และภสท.ของเรำนะคะ    
 ขอเชิญท่ำนผู้อ่ำน เพลิดเพลินไปกับเนื้อหำสำระหลำกอรรถรสในวำรสำร “ยำน่ำรู้”                   
ฉบับนี้ และอย่ำลืมที่จะอัพเดทควำมรู้กับบทควำม CPE รวมถึงส่งต่อควำมปรำรถนำดีในปีใหม่ให้กัน
และกัน เพื่อให้ทุกวัน คือ “วันแห่งควำมสุข” นะคะ 
 แล้วพบกันใหม่ในวำรสำร “ยำน่ำรู้” ฉบับหน้ำ..... สวัสดีค่ะ 
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ห้ามน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
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เภสัชกรรมสมาคมฯและเครือข่ายฯ ร่วมยินดีกับน้องบิ๊นท์ 
มอบต�าแหน่ง “สมาชิกกิตติมศักดิ์”

ประเดิมเป็นแขกรับเชิญคนแรกของเวที PAT Talk

โดย  : ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม

         อุปนายก และประชาสัมพันธ์ 

         เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

SPECIAL SCOOP
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 ต้อนรับเข้ำสู ่อ้อมกอดของวิชำชีพอย่ำงอบอุ ่น ส�ำหรับน้องบิ๊นท์                   
ภญ.สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ มิสอินเตอร์เนช่ันแนล 2019 และนางสาวไทย                   
พ.ศ.2562 สร้ำงประวัติศำสตร์เป็นสำวไทยคนแรกที่คว้ำมงกุฎมิสอินเตอร์

เนชั่นแนลได้ส�ำเร็จ  สิ้นสุดกำรรอคอยของคนไทย  เพรำะนับเป็นคร้ังแรก                     

ในรอบ 59 ปีของเวทีนี้  และที่ส�ำคัญคือ เธอเป็นเภสัชกร  นับเป็นโอกำสส�ำคัญ

ที่วิชำชีพของเรำจะได้สื่อสำรและใกล้ชิดกับประชำชนมำกยิ่งขึ้น 

 ในโอกาสนี ้เภสชักรรมสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์

(ภสท.) ร่วมกับ เครือข่ำยวิชำชีพทำงเภสัชกรรมหลำกหลำยสำขำ ได้จัดงำน

แสดงควำมยินดี และมอบต�ำแหน่ง “สมาชิกกิตติมศักดิ์” ของเภสัชกรรม

สมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ให้กับน้องบิ๊นท์  และน้องบิ๊นท์  

จะเป็นอีกหน่ึงก�ำลังส�ำคัญที่จะร่วมมือกับเภสัชกรรมสมำคมฯ  และเครือข่ำย 

ในกำรพัฒนำเพื่อยกระดับวิชำชีพ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในวิชำชีพเภสัชกรรม 

เพ่ือให้วิชำชีพเภสัชกรรมมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ส่งมอบคุณค่ำ และเสริมสร้ำง

อัตลักษณ์วิชำชีพสู่สังคม

 และพเิศษจรงิ ๆ  ส�ำหรบัเวท ีPAT Talk ซ่ึงน�ำเอำช่ือย่อของเภสัชกรรม

สมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์เป็นภำษำอังกฤษมำเป็นชื่อ

เวทีทอล์คนี้ (PAT = The Pharmaceutical Association of Thailand 
under Royal Patronage) เป็นเวทีกำรพูดในรูปแบบของ Mini Talk Show 

ผสมผสำนกับ TED Talk โดยจะมีแขกรับเชิญที่เป็นเภสัชกรที่ประสบควำม

ส�ำเร็จมำแชร์มุมมอง ประสบกำรณ์ และเคล็ดลับที่ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ                                       

เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจแก่เพือ่นร่วมวชิำชพี โดยภสท.มแีผนทีจ่ะจัด  PAT Talk 

อย่ำงต่อเนือ่ง และสมำชกิฯ สำมำรถเสนอแนะเข้ำมำทีฝ่่ำยประชำสมัพนัธ์ได้เลย

นะคะ ว่ำอยำกฟังแขกรับเชิญท่ำนใด เรำจะจัดให้ตำมค�ำขอเลยค่ะ 

 ส�ำหรับคอลัมภ์สกู๊ปพิเศษในฉบับนี้  ขอน�ำสิ่งที่น้องบิ๊นท์พูดบนเวที  

PAT Talk  มำสรปุให้ฟังแบบย่อๆ เอำใจคนทีพ่ลำดโอกำสในกำรฟัง PAT Talk  

ครั้งประวัติศำสตร์ของเรำกันนะคะ 
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“ บิ๊นท์ขอเล่าชีวิตในวัยเด็กก่อนเลยนะคะ บิ๊นท์เป็นเด็กค่อนข้ำงซน 

ชอบหนีไปเล่นกับข้ำงบ้ำน และบังเอิญมำกที่บ้ำนอยู ่ติดกับ อ.อนันตชัย                              

(ภก.ดร.อนันตชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษำ รมต.สำธำรณสุข, อำจำรย์ประจ�ำ

ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และกรรมกำร                                                                                             

อ�ำนวยกำรภสท.) แต่บิ๊นท์เพิ่งมำรู้ตอนเรียนจบแล้วด้วยซ�้ำว่ำ อ.อนันตชัย คือ 

พี่บอลที่อยู่บ้ำนข้ำง ๆ นั่นเอง  

 คุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงบิ๊นท์แบบสบำย ๆ ไม่เคยบังคับแต่จะชี้แจง

ด้วยเหตุผล เช่น มีครั้งหนึ่งที่เรำไม่อยำกเรียนภำษำอังกฤษ แม่จะถำมให้เรำ

คิดว่ำ ถ้ำไม่เรียนโตข้ึนจะเป็นอย่ำงไรให้คิดเอง ตัดสินใจเอง คุณแม่จะชอบ

ต้ังค�ำถำมปลำยเปิดเพื่อให้เรำคิดอันนี้เหมือนตอนเรียนเภสัชเลย พอโตขึ้นมำ

หน่อยก็ตั้งใจเรียนมำก ๆ เกรดห้ำมต�่ำกว่ำ 3.00 เป็นเด็กเนิร์ดไม่สนใจเร่ือง

ควำมสวยควำมงำม  และมีควำมฝันที่จะเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์  ซึ่งเลือก

คณะแพทย์ตอนสอบ Entrance แต่มำติดคณะเภสัช  พอเรียนเภสัชไปได้ปีนึง

ก็ลองไปสอบใหม่ ครำวนี้สอบติดแพทย์ ตอนนั้นก็ต้องตัดสินใจว่ำจะเรียนอะไร 

เพรำะเรียนเภสัชมำปีนึงแล้ว ตอนน้ันก็ไปศึกษำหำข้อมูลว่ำเภสัชเรียนอะไร                                                                                           

จบแล้วท�ำอะไรบ้ำง หมอเรียนอะไร จบแล้วต้องท�ำอะไรบ้ำง ก็เลยได้ข้อสรุป

กับตัวเองว่ำเรียนเภสัชน่ำจะเหมำะกับเรำมำกกว่ำ แล้วบิ๊นท์ก็ตั้งใจเรียนเภสัช

ตั้งแต่นั้น  ซึ่งเรียนหนักมำก ๆ ช่วงท่ีหนักสุด คือ ช่วงฝึกงำนที่ต้องพรีเซนต์                       

ทกุอำทติย์ ยอมรบัว่ำมเีสยีน�ำ้ตำบ้ำงเหมอืนกนั มนัเป็นควำมกดดนั แต่เป็นควำม

กดดันที่ดีเพรำะเรำต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนไข้ เรำต้องมีควำมรู้อย่ำงถ่องแท้ 

ตอนฝึกงำนได้ฝึกงำนที่ รพ.รำมำธิบดี ร้ำนยำแถวศำลเจ้ำพ่อเสือ และบริษัท

ยำ ซึ่งท�ำให้รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ำ เรำอยำกท�ำงำนสำขำเภสัชกรรมกำรตลำด                        

ช่วงที่ฝึกงำนประมำณผลัด 5 - 6 เรำก็สมัครงำนเภสัชกรบนวอร์ด แต่ว่ำบริษัท

ยำที่สมัครไปคือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสันตอบรับมำก่อน ซึ่งบิ๊นท์เชื่อว่ำเรำ

ต้องรีบคว้ำโอกำสนี้ไว้ก่อน ก็เลยตอบตกลงท�ำงำนที่นี่  พอท�ำงำนไปครบ 1 ปี                   

บิ๊นท์ก็มำนั่งคิดทบทวนตัวเองว่ำยังมีอะไรที่เรำอยำกท�ำแล้วยังไม่ได้ท�ำบ้ำง 

 บิ๊นท์มีควำมฝันวัยเด็กอยำกเป็นนำงงำม เพรำะอำม่ำชอบมำพูดให้

ฟังว่ำมีตัวอย่ำงนำงงำมรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์ เขำสวยและเก่งจังเลย เรำอยำกเป็น

เหมอืนเขำบ้ำง กเ็ลยตดัสนิใจสมคัรเข้ำประกวดนำงงำมเลย โดยเริม่จำกนำงงำม

กรงุเทพก่อน ตอนแรกกเ็กอืบไม่ได้ประกวดแล้ว เพรำะทำงกองประกวดให้เวลำ

แค่ 2 วันให้เตรียมชุดมำเอง ชุดรำตรี ชุดว่ำยน�้ำ ชุดไทย แต่งหน้ำท�ำผมเอง                    

บิ๊นท์ไม่ใช่นำงงำมเดินสำย บิ๊นท์ไม่พร้อม ไม่มีชุดพวกนี้ แล้วก็แต่งหน้ำท�ำผม

ไม่เป็น ก็เลยบอกกองประกวดว่ำขอถอนตัว แต่กองฯ น่ำรักมำกช่วยเหลือ                                                                                                      
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ตระเตรียมให้ทุกอย่ำง แล้วบิ๊นท์ก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่ำงใหม่หมด เรียนท�ำผม 

เรยีนแต่งหน้ำ ตอนนัน้รูส้กึว่ำตนประสบควำมส�ำเรจ็ท�ำตำมฝันแล้วกไ็ด้ต�ำแหน่ง

นำงงำมกรุงเทพ พอมำประกวดต่อก็ได้ต�ำแหน่งนำงสำวไทย  ตอนได้ต�ำแหน่ง

วันแรกก็โดนด่ำเลย Bully ว่ำ ไม่สวย ไม่สมมง ตอนนั้นตั้งตัวไม่ถูกเลย ร้องไห้ 

ยอมรบัว่ำตอนนัน้ตัง้ตวัไม่ทนั แล้วคนืนัน้ท่ีได้ต�ำแหน่งนำงสำวไทย เขำอัพเกรด

ห้องพักให้ต้องนอนคนเดียวด้วย โอ้โห มันเศร้ำมำก พอรุ่งเช้ำตื่นขึ้นมำก็มำนั่ง

ทบทวนกับตัวเองว่ำ ที่เรำได้ต�ำแหน่งไม่ใช่ว่ำเรำสวยที่สุด แต่เพรำะเรำเป็นตัว

ของตัวเอง เป็นสไตล์เรำที่เป็นแบบนี้ ซึ่งกรรมกำรเห็นแล้ว คนที่ว่ำเรำคงเป็น

เพรำะเขำอยำกให้เรำปรบัปรงุตวัเองให้เหมำะสมกบัต�ำแหน่ง มนัเป็นหน้ำทีข่อง

เรำท่ีต้องปรบัปรงุให้ดีขึน้ บิน๊ท์เลยต้องปรบัตัวใหม่หมด ท�ำผม แต่งหน้ำ ฝึกเดนิ 

ฝึกพูด ลดน�้ำหนัก  บิ๊นท์ยอมรับว่ำเหนื่อยและท้อมำก ๆ  เพรำะเวลำมีน้อยมำก

แค่ 2 อำทิตย์ และรู้สึกได้เลยว่ำร่ำงกำยเรำจะรับไม่ไหวแล้ว จำกคนไม่เคยออก

ก�ำลังกำย ก็ต้องมำออกก�ำลังกำยหนักมำก ต้องเรียนเดิน ซ่ึงผู้จัดกำรเป็นคน

สอนเอง (หวัเรำะ) แต่ยอมรบัว่ำตรงจดุนี ้กำรเรยีนเภสชัช่วยได้มำกจริง ๆ  ท�ำให้

เรำรู้จักบริหำรเวลำ  และบริษัทยำที่บิ๊นท์ท�ำงำนด้วยเขำก็น่ำรักมำก ๆ  เขำเปิด

โอกำสให้บิน๊ท์ได้ไปท�ำตำมควำมฝันของตวัเองให้เตม็ที ่เขำไม่ปิดกัน้ควำมฝันเรำ

เลย สุดท้ำยเขำให้ Leave without Pay เลย คือยังคงเป็นพนักงำนบริษัทแต่

ไม่ต้องรับเงินเดือน ให้ไปท�ำหน้ำที่เพื่อชำติได้เลย ซึ่งพี่ ๆ เภสัชกรที่บริษัทเขำ

เข้ำใจบิ๊นท์มำก ๆ บิ๊นท์ก็ดีใจที่ได้อยู่ท่ำมกลำงพี่ ๆ เภสัชที่ดี 

 จำกนั้นบ๊ินท์ก็ได้เข้ำไปประกวดเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนล ตรงนี้บิ๊นท์    

ได้ใช้สิ่งที่ได้จำกคณะเภสัชเยอะมำก ๆ เแต่ละคนจำกแต่ละประเทศสวย ๆ                 

เก่ง ๆ ทั้งนั้น  บิ๊นท์ผ่ำนควำมกดดันตรงนั้นมำได้ยังไง เรำต้องเข้ำใจก่อนว่ำ

เรำไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกแต่เรำท�ำให้ดีกว่ำนี้ได้ ก็เริ่มจำกบิ๊นท์ลดควำม                                                                                                                 

คำดหวงัลง หวังไกล ๆ  ว่ำจะได้มง ระหว่ำงทำงบิน๊ท์คดิแค่ว่ำบิน๊ท์อยำกได้เพือ่น 

อยำกได้ culture ตรงนีบ้ิน๊ท์ได้เรือ่งกำรรบัฟังควำมคดิเหน็มำจำกตอนเรยีนเภสชั                                                                                                          

บิน๊ท์จะฟังค�ำแนะน�ำจำกอำจำรย์ เพือ่นต่ำงวชิำชพี เพ่ือชวีติของคนไข้ปลอดภยั 

บิ๊นท์ควรต้องท�ำอะไรให้สังคม อันที่สองที่ได้จำกวิชำชีพ คือ ควำมอดทน 

(หัวเรำะ) หลำยครั้งที่เรำรู้สึกว่ำเรำจะไม่ไหวแล้ว มันเหนื่อย และท้อมำก                                  

แต่เดี๋ยวมันก็จะผ่ำนไป

 สุดท้ายแล้ว บิ๊นท์ต้องขอบคุณวิชำชีพเภสัชกรมำก ๆ ที่ให้อะไรบิ๊นท์

เยอะ พอได้มำยืนอยู่ตรงนี้ บิ๊นท์บอกมำตลอดว่ำ มันไม่ได้เป็นเพรำะบิ๊นท์คน

เดียว แต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่ำงที่หล่อหลอมให้เป็นบิ๊นท์วันนี้ และทีมงำนทุกคน                   

ที่ช่วยเหลือบิ๊นท์ วันนี้ดีใจมำก ๆ ที่ได้มำยืนอยู่ตรงนี้ ดีใจที่ได้พบพี่ ๆ เภสัชกร

เก่ง ๆ หลำยคนเลย ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมำก ๆ  เลยนะคะ” 
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 เชื่อว่ำทุกท่ำนจะประทับใจกับ PAT Talk  ครั้งนี้ ซึ่งเป็น PAT Talk  

ครั้งแรกของภสท.  และเป็นเวทีทอล์กครั้งแรกในชีวิตของน้องบิ๊นท์ด้วยเช่นกัน 

แม้ว่ำน้องบิ๊นท์จะไม่ใช่นักพูดอำชีพ แต่ก็สำมำรถสะกดใจผู้ฟังได้ไม่น้อยเลย                      

ส่ิงท่ีท�ำให้ทุกคนมีควำมสุขทุกครั้งที่เห็นน้องบ๊ินท์พูด คือ ควำมน่ำรัก จริงใจ 

สดใส เป็นธรรมชำติ กลำยเป็นเสน่ห์ของน้องบิ๊นท์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ

ตัว นั่นคือ เหตุผลส�ำคัญท่ีท�ำให้ทุกคนรักน้องบิ๊นท์  และพวกเรำทุกคนก็จะ                                                                                            

เอำใจช่วย ให้ก�ำลังใจ และอวยพรให้น้องบิน๊ท์ประสบควำมส�ำเรจ็ เป็นทีร่กัของ

ทุกคน และเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยกันสำนต่อภำรกิจของวิชำชีพ ตลอดจน                         

ผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำวิชำชีพให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป                                                                                 

ซึง่ต้องอำศยัควำมรว่มมือรว่มใจของพวกเรำทกุคน เพือ่วิชำชพีเภสชักรรมของ

เรำนะคะ  
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โดย : ภญ.วรัญญู  เล่งวิริยะกุล

วัสดีปีใหม่ 2563 คะ่ 

 นอกจำกนี้ภำยในงำนยังมีกำรมอบ รางวัลเภสัชกรดีเด่น 2562 ในสำขำต่ำง ๆ ทั้งหมด 12 ท่ำนจำก 11 สำขำ 

ได้แก่ 

 ภญ.จันทิมำ โยธำพิทักษ์   เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมโรงพยำบำล ปี 2562

 ภญ.ชนำกิตต์ อิ่มบ�ำรุง   เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมชุมชน ปี 2562

 ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน   เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมกำรตลำด ปี 2562

 ภก.วีรยุทธ จิรรัศมิ์   เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมอุตสำหกำร ปี 2562

 ภก.จิระ วิภำสวงศ์   เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562

 ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร  เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562

 ภก.ดร.นพดล อัจจิมำธีระ  เภสชักรดเีด่น สำขำเภสชักรรมด้ำนทะเบยีนและกฎหมำยผลติภณัฑ์ ปี 2562

 ภก.ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี  เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชศำสตร์กำรศึกษำ ปี 2562

 ภก.รศ.ดร.สำธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร  เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

 ภก.พล.ต.ไชย หว่ำงสิงห์   เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมสี่เหล่ำ ปี 2562

 ภญ.รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์  เภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรมด้ำนสมุนไพร ปี 2562

 ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดำพร  เป็นเภสัชกรดีเด่น สำขำเภสัชกรรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2562

 ซึ่งถือว่ำเป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศที่น่ำภำคภูมิใจเป็นอย่ำงมำก ขอแสดงควำมยินดีกับพี่ ๆ เภสัชกรทุกท่ำนที่ได้

รับรำงวัลอันทรงเกียรตินี้อีกครั้งค่ะ ทำงเภสัชกรรมสมำคมฯ ขอขอบพระคุณสมำคมเครือข่ำยวิชำชีพ และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่ำนที่ให้กำรร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมงำนประชุมเภสัชกรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10 ให้ผ่ำนไปได้ด้วย

ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมำชิกเภสัชกรทุกท่ำน และรอคอยจะได้พบกับทุกท่ำนในงำนประชุมเภสัชกรรมแห่งชำติ

ครั้งต่อไปนะคะ  

ส ชาว ภสท. ทุก ๆ ท่าน  
เริ่มต้นปีใหม่กันแบบสดใส ขอให้มีแต่รอยยิ้มทุก ๆ เช้านะคะ
 ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ำเมื่อปีที่ผ่ำนมำเรำได้ส่งท้ำย

ปีเก่ำกันด้วยควำมส�ำเร็จของกิจกรรมใหญ่แห่งปี ได้แก่                         

งำนประชมุเภสชักรรมแห่งชำต ิครัง้ที ่10 ซึง่จดัข้ึนระหว่ำง

วันที่ 8-9 พฤศจิกำยน 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบำงนำ 

ภำยใต้หัวข้อ The Survival of Pharmacy Profession 

in the Disruptive Technology and Policies                        

โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท่ำนพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และ

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข นำยแพทย์สุขุม กำญจนพิมำย 

ให้เกยีรติบรรยำยพิเศษในหวัข้อ Disruptive Technology 

in Pharmacy Profession และ Vision to Reshape the 

Thai Health System ตำมล�ำดับ ซ่ึงได้รับควำมสนใจ                           

จำกพ่ี ๆ น้องเภสัชกรจำกหลำกหลำยสำขำมำร่วมงำน

ประชุมรวมกว่ำ 400 ท่ำนตลอดทั้งสองวัน 
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	 ในปี	2563	นีท้างเภสัชกรรมสมาคมฯ ยงัคงมุง่หน้าด�าเนนิงาน
กจิกรรมวชิาการ กจิกรรมส่งเสริมวชิาชพี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
อย่างต่อเน่ือง โดยทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและแสดง ความคิด
เห็นให้ค�าแนะน�าได้ที่   www.pat.or.th  หรือ Facebook Fanpage                       
@pharmacythai นะคะ 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ 

	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิจงดลบันดาลให้

พี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	เภสชักรทุกทา่นประสบแต่ความสขุความส�าเรจ็ตลอดปีและ

ตลอดไปค่ะ	

 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของวงกำรเภสัชกรรมในช่วงปลำยปี

ที่ผ่ำนมำ นั่นก็คือ น้องบ๊ินท์ ภญ.สิรีธร  ลีห์อร่ามวัฒน์ เภสัชกรสาวสวย

มากความสามารถผู้คว้าต�าแหน่ง Miss International 2019 และนางสาว

ไทยปี พ.ศ. 2562  ซึ่งมีควำมรักในวิชำชีพ น่ำรัก จิตใจดี และสวย                                                     

เหมำะสมกบัต�ำแหน่งทีน้่องได้รบัมำมำก ๆ  เลยค่ะ ทำงเภสัชกรรมสมำคม

แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมแสดงควำมยินดีและมอบต�ำแหน่ง 

“สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย                                               

ในพระบรมราชูปถัมภ์” ให้กับน้องบิ๊นท์ และจัด PAT Talk ครั้งที่ 1                                                                                                                           

กับหัวข้อ “จากเภสัชกร...สู่นางงามโลก” โดยถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง                 

แฟนเพจ facebook ของเภสชักรรมสมำคมฯ เมือ่วนัที ่14 ธนัวำคม 2562 

ที่ผ่ำนมำ เชื่อว่ำพี่ ๆ น้อง ๆ เภสัชกรคงได้รับแรงบันดำลใจในกำรท�ำตำม

ควำมฝันและกำรเชื่อมั่นตนเองกันจำกเภสัชกรสำวสวยคนนี้กันไปไม่มำก               

กน้็อย ทำงเภสชักรรมสมำคมฯขอเป็นก�ำลงัใจให้กบัน้องบิน๊ท์ และเภสชักร

ทุกท่ำนในกำรท�ำตำมควำมฝันของตัวเองให้เป็นจริง 
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	 นายแพทย์วิฑูรย์	 ด่านวิบูลย์	 ผู ้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม                   

กล่ำวว่ำ ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ได้ปรับปรุงรำยกำร

บริกำรในสิทธิประโยชน์กำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนกำร                    

สัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) กลุ่มเสี่ยงสูงทุกกลุ่ม                 

ในพ้ืนที่มีควำมพร้อม โดยเปิดให้บริกำรน�ำร่องในสถำนพยำบำล 51 แห่ง                

ใน 21 จังหวัดให้บริกำร PrEP ด้วยยำ TENO-EM ส�ำหรับกลุ่มประชำกร                      

ที่มีควำมเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี จ�ำนวน 2,000 รำย ด้วยงบประมำณของกองทุน

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  ซึ่งจะเริ่มให้บริกำรตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

เป็นต้นไป โดยองค์กำรฯ ได้มีกำรจัดเตรียมยำ TENO-EM ไว้พร้อมส�ำหรับ                                                                

กำรบริกำรป้องกันกำรติดเชื้อ HIV ก่อนกำรสัมผัสเชื้อ

อภ. เตรียมยาต้านไวรัสเอดส์ 
พร้อมรองรับบริการ  PrEP 
ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะเริ่มเปิดให้บริการน�าร่อง
ในสถานพยาบาล 51 แห่ง ใน 1 มกราคม 2563 นี้
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 ผู ้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่ำวว่ำ กำรให้บริกำร PrEP เป็นกำรให้ยำต้ำนไวรัส

แก่ผู ้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีก ่อนมีกำรสัมผัส (Pre-Exposure) ที่ เ ส่ียงต่อกำรติดเชื้อ เพื่อป้องกัน                                          

(Prophylaxis) กำรติดเช้ือเอชไอวีจำกกำรสัมผัส เพื่อน�ำยำเข้ำสู่กระแสเลือดและเนื้อเยื่อต่ำง ๆ ให้มีระดับ

เพียงพอก่อนสัมผัสเช้ือเอชไอวี ปัจจุบันมีวิธีในกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีหลำกหลำยรูปแบบ เช่น                                                                                          

กำรใช้ถุงยำงอนำมัย กำรใช้เข็มที่สะอำด กำรขริบหนังหุ ้มปลำยอวัยวะเพศชำย กำรป้องกันเอชไอวี

จำกแม่สู ่ลูก กำรคัดกรองและรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งกำรที่จะสำมำรถยุติปัญหำ

กำรเพิ่มปริมำณของผู ้ป ่วยเอชไอวีได้ทำงหนึ่ง คือ กำรให้ผู ้ป ่วยใช้ยำต้ำนไวรัสก่อนกำรสัมผัสเชื้อ                                                                                                               

ซึ่งเป็นกำรป้องกันกำรติดเช้ือด้วยยำต้ำนไวรัสก่อนกำรได้รับเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis) หรือ                        

ที่เรียกกันโดยย่อว่ำ PrEP (เพร็พ) เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวี  โดยกำรกินยำต้ำนไวรัสทุกวัน

ก่อนสมัผสัเชือ้ จะท�ำให้มปีระสทิธผิลท�ำให้ในกำรลดอตัรำกำรติดเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มผู้ทีม่คีวำมเสีย่งสูงต่อกำร

ติดเชื้อเอชไอวี โดยพบสูงถึง 92% หำกมีกำรกินยำอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรำยใหม่ประมำณ               

ปีละ 6,300 รำย หรือเฉลี่ยวันละ 15 รำย

	 องค์การฯ	 ได้คิดค้น วิจัย และผลิตยำ TENO-EM เป็นยำต้ำนไวรัสเอดส์ส�ำหรับใช้รักษำผู้ป่วย

เอดส์ มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 และจนปี 2561 ยำ TENO-EM ได้รับอนุมัติข้อบ่งใช้ เรื่องกำรป้องกัน                               

กำรติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และได้มีสถำนพยำบำล                                                            

บำงแห่งได้เริ่มเปิดให้บริกำรยำ TENO-EM กับกลุ่มเสี่ยงต่ำง ๆ ในข้อบ่งใช้กำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี

 ยำ TENO-EM ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยำ 2 ชนิดรวมกัน คือ Tenofovir disoproxil fumarate 

300 มิลลิกรัม และ Emtricitabine  200 มิลลิกรัม กลุ่มเส่ียงรับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 1 คร้ัง                             

เพื่อประสิทธิภำพสูงสุด ควรรับประทำนอย่ำงต่อเนื่องก่อนสัมผัสเชื้อประมำณ 7 วัน ยำเพร็พ (PrEP)                                                                                                                              

ออกฤทธิ์นำน ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องอำหำร มีปฏิกิริยำกับยำตัวอื่นน้อย มีควำมปลอดภัย สำมำรถใช้ในสตรี                    

มีครรภ์ได้ มีประสิทธิผลในกำรป้องกันเอชไอวีในทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับว่ำกินยำได้สม�่ำเสมอเพียงใด นับเป็นสูตร

ยำต้ำนเอชไอวีที่แนะน�ำเป็นสูตรแรกและสูตรทำงเลือก บำงกรณีหลังจำกทำนยำแล้วอำจพบอำกำรข้ำงเคียง 

เช่น คลื่นไส้ ปวดหัว ปวดท้อง น�้ำหนักลด ซ่ึงอำกำรจะดีข้ึนหรือหำยไปหลังจำกเดือนแรก จึงไม่ต้องกังวล 

และเพื่อควำมมั่นใจว่ำไม่มีกำรติดเชื้ออย่ำงแน่นอน สำมำรถทำนต่อเนื่องอย่ำงน้อย 4 สัปดำห์ หลังควำมเสี่ยง                          

ครั้งสุดท้ำยแล้ว ก็สำมำรถหยุดทำนยำได้ โดยให้ตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีก่อนหยุดยำ PrEP ทุกครั้ง และ

หำกมีพฤติกรรมเสี่ยงให้รีบกลับมำตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีซ�้ำ
 องค์การเภสัชกรรมไม่หยุดยั้งในการคิดค้น	 วิจัย	 และ

พัฒนาตัวยาต้านไวรัสเอดส์ใหม่	 ๆ	 ให้ทันต่อสถานการณ์การ

รักษาที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง	

และเท่าเทียม	 ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น	 และสามารถ

พึ่งพาตนเองด้านยาของประเทศ
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บทสัมภาษณ์โดย  : ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จ�ากัด (BDHC)

COVER STORY

“ “

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาไม่หยุดย้ัง ขยายธุรกิจและตลาด

อย่างมั่นคง และย่ังยืนสู่ระดับโลก

ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จะหำสินค้ำที่ได้รับควำมนิยมและ

อยู ่คู ่คนไทยมำยำวนำนกว่ำ 100 ปีได้ยำก นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้                                   

กองบรรณำธกิำรวำรสำร “ยาน่ารู”้ รูส้กึภำคภมูใิจทีไ่ด้มำสมัภำษณ์ผูบ้รหิำร

บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมำอย่ำงยำวนำนและเรำเชื่อว่ำท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน จะรู้สึก

ผูกพันและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตรำงูกันมำเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นแป้งเย็นตรำงูหรือผลิตภัณฑ์ยำ                             

ชุดเด็กตรำงู เมืองไทยเป็นเมืองร้อนเชื่อว่ำทุกครอบครัวย่อมเคยใช้  “แป้งเย็นตรางู”               

กนัมำแล้ว และคงได้สมัผสัควำมรูส้กึเยน็ซ่ำสบำยของแป้งเยน็ตรำงูได้ดีต้ังแต่ภำพยนต์กำร์ตูน 

จนถึงภำพยนตร์ชุดล่ำสุดที่ใช้สโลแกน “เย็นทุกที่ที่มีตรางู”

ใน
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คุณอนุรุธ		ว่องวานิช

ประธำนกรรมกำรบริหำร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรำงู
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 วันนี้กองบรรณาธิการวารสาร “ยาน ่ารู ้” และคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร

เภสัชกรรมสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประกอบด้วย ภก.วิชำ                                                                 

สุขุมำวำสี  อุปนำยกเภสัชกรรมสมำคมแห ่งประเทศไทยฯ, ภญ.ดร.พิกุล                                                                                    

เสียงประเสริฐ, ภก.บุญช่วย ว่องประพิณกุล อุปนำยกและเหรัญญิก เภสัชกรรม

สมำคมแห่งประเทศไทยฯ และ ภญ.ศศิมำ อำจสงครำม อุปนำยกและ

ประชำสมัพนัธ์เภสชักรรมสมำคมแห่งประเทศไทยฯ บรรณำธกิำรวำรสำร                                                                                                                                           

“ยาน่ารู้” ได้รับโอกำสให้สัมภำษณ์คุณอนุรุธ ว่องวำนิช ประธำน

กรรมกำรบริหำรกลุ่มอังกฤษตรำงู และบริษัท บริทิช ดิสเพนซำรี่                  

เฮลท์แคร์ จ�ำกัด  พร้อมกบั ภก.บญุช่วย ว่องประพิณกลุ รองกรรมกำร

บริหำร บริษัท บริทิช ดิสเพนซำรี่ เฮลท์แคร์ จ�ำกัด ให้กำรต้อนรับ

กองบก.ยำน่ำรู้  อย่ำงอบอุ่นและเป็นกันเอง 

 จากรุ่นสู ่ รุ ่น... ส่งต่อความส�าเร็จมายังคุณอนุรุธ                                                                                                
ว่องวานิช ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล “ว่องวานิช” หรือรุ่นที่ 4                     
ของธุรกิจ กว่า 127 ปี  ที่ยังคงสร้าง                            
แบรนด์ ไทยให้เติบโต
ในระดับโลก  

แป้งเย็นตรางู แป้งเย็นรายแรกของโลก 
ที่อยู่คู่คนไทยมานานถึง 127 ปี
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127 ปี
คุณอนุรุธ : อังกฤษตรำงูก่อต้ังโดยนำยแพทย์โธมัส เฮวำร์ด เฮย์ และ นำยแพทย์ปีเตอร์ กำแวน ต้ังร้ำนขำยยำชื่อ 

British Dispensary ภำษำไทยเขียนว่ำ ห้ำงขำยยำอังกฤษตรำงู เป็นร้ำนขำยยำที่ทันสมัย จ�ำหน่ำยสินค้ำ                                

จำกต่ำงประเทศ มีเภสัชกรประจ�ำร้ำนต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง  มีสัญลักษณ์รูปงูถูกศรปักเป็นเคร่ืองหมำยกำรค้ำ                         

งู หมำยถึงโรค ศรปัก หมำยถึงกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ หมอเฮย์ บริหำรรำ้นขำยยำอังกฤษตรำงู ได้ 8 ปี                                                                                                                          

จึงขำยให้ นำยแมคเบธ เภสัชกรประจ�ำร้ำน นำยแมคเบธ บริหำรงำนร่วมกับนำยเชกสเปียร์ฮำร์ท                            

ได้ 28 ปี ก็ขำยกิจกำรเนื่องจำกอำยุมำกและอยำกจะวำงมือพักผ่อน ในที่สุดก็เลือกขำยกิจกำรให้                                                                                                                

หมอล้วน ว่องวำนิช ในปี 2471 หมอล้วน ต้นตระกูลว่องวำนิช ซื้อห้ำงขำยยำอังกฤษตรำงู มำบริหำรต่อ

โดยเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น บูทส์, อลิซำเบธอำร์เดน, คริสเตียนดิออร์, ลิลลี่  

    เปิดต�ำนำนแป้งเย็นตรำงู ต้นต�ำรับแป้งเย็นไทย โดยมีทนำยควำมนำยบริสเบน มำหำ                        

หมอโอ๊คเล่ย์หมอประจ�ำห้ำง เนื่องจำกเป็นผดผ่ืนคัน หมอให้คำรำไมโลชั่นไปทำไม่หำย หมอล้วนและ                  

นำยแพทย์ บุญชิต ว่องวำนิช จึงคิดยำรักษำผดผื่นคัน โดยผสมแป้งและเพิ่มควำมเย็น ให้ไปลองใช้                                                                              

ปรำกฎว่ำได้ผลดี ผดผื่นคันหำย และสบำยตัว สรรพคุณของแป้งเย็นตรำงู จึงเป็นที่เลื่องลือกันไป                                                                     

ปำกต่อปำก และได้รับควำมนิยม หมอล้วนจึงคิดผลิตขำยเป็น Mass Product โดยบรรจุลงกระป๋อง                     

ที่สั่งมำจำกฮ่องกง ต่อมำจึงซื้อเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศเข้ำมำผสมแป้ง ต่อมำกระป๋องแป้งส่งมำไม่ทัน

ตำมก�ำหนดเสมอ จึงผลิตกระป๋องในประเทศไทย  และส่งออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

    จำกนั้นมีกำรท�ำกำรโฆษณำแป้งเย็นตรำงูเป็นกำร์ตูนโดยมีกำรรับประกันคุณภำพ “ถ้ำใช้

ไม่ได้ผลดีจริง ยินดีคืนเงินให้ทันที” เพรำะเรำเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำ แป้งเย็นตรำงูเป็นแป้งเย็น                             

ที่คนไทยนิยมใช้จนเรียกกันติดปำกว่ำ “แป้งติดแอร์” และชำวจีนนิยมซ้ือเป็นของฝำก และกลำยเป็น                  

ต้นต�ำรับแป้งเย็นรำยแรกของเมืองไทย
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ภญ.ศศิมา  : จำกแบรนด์ที่มีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำน ครองใจคนไทยมำกกว่ำ 127 ปี จนได้รับรำงวัล “Super 

Brand” ในปี 2018-2019 เชื่อว่ำต้องเป็น “Global Brand” ได้แน่นอนเลยค่ะ

คุณอนุรุธ : เป้ำหมำยของเรำคือ กำรเป็น Global Brand เพรำะเรำเชื่อว่ำปัญหำโลกร้อน หรือ Global Warming 

จะทวีควำมรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ และควำมต้องกำรสินค้ำที่ให้ควำมเย็นสบำยตัวก็จะเติบโตเป็นเงำตำมตัว 

ประกอบกับเรำมีโรงงำนผลิตสินค้ำหลำกหลำยที่ได้มำตรฐำนระดับโลก เรำจึงมั่นใจในคุณภำพของสินค้ำ

และโชคดีท่ีมี Partner ท่ีดีในต่ำงประเทศ ส่วนในประเทศไทยนักท่องเที่ยวเดินทำงมำและชื่นชอบแป้ง

เย็นตรำงู  จนกลำยเป็นของฝำกที่นักท่องเที่ยวชำวจีนต้องซื้อกลับไปฝำก 1 ใน 5 อันดับของฝำกที่แนะน�ำ 

และหลำยคนติดใจขอเป็น Agent จ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ

 

ภญ.ศศิมา  : Surprise มำกประเทศที่มีอำกำศหนำว เขำกลับชอบใช้แป้งเย็น

คุณอนุรุธ : ประเทศองักฤษ ช่วงหน้ำร้อนกข็ำยดเีพรำะคนเป็นผดผืน่คนักนัมำก   แป้งตรำงชู่วยบรรเทำอำกำรได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ  ผมเองก็แปลกใจที่คนอังกฤษมำขอเป็น agent น�ำเข้ำ และยังอยำกขยำยเข้ำไปสู่ตลำด 

EU อีกด้วย 

ภญ.ศศิมา  : ประเทศไหนที่เรำประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุดคะ 

คุณอนุรุธ : ประเทศจีน ผมขอแค่ซีกใต้ที่มีอำกำศร้อน เพรำะตอนบนอำกำศจะหนำวเย็น ส่วนอินเดียก็เป็นเมืองร้อน                 

ทีม่ชีนชัน้กลำงประมำณ 200-300 ล้ำนคน ท่ีมีก�ำลงัซ้ือและในอนิเดียก�ำลงัเติบโต 2 ประเทศนีก้ค็รอบคลมุ

จ�ำนวนประชำกรโลกค่อนข้ำงมำก

ภญ.ศศิมา  : ตอนนี้มี Trend กำรต่อต้ำนกำรใช้ Talcum เรำเตรียมตัวกับปัญหำนี้อย่ำงไรบ้ำงคะ

คุณอนุรุธ : ทำงบริษัทของเรำให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยเป็นอย่ำงยิ่ง จึงคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ                      

และผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่เข้มงวด ในขณะเดียวกันทำง R&D ก็พัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงเลือก                        

ที่ให้ควำมเย็นสบำยตัว เช่น Spray, Wipe, Shower Gel, สบู่เย็น, ยำดม, ยำหม่อง, Aroma Gel                                                                                                               

และได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ นอกจำกนั้นเพ่ิมช่องทำงกำรขำย On line ซ่ึงได้รับ                               

กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี

รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่ง
ปี "Superbrands Thailand 
2018-2019" ตอกย�้าผู ้น�า
เบอร์ 1 ผลิตภัณฑ์สูตรเย็น
ที่ครองใจผู ้บริโภคยาวนาน
กว่า 127 ปี
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ภญ.ศศิมา  : ภำพรวมของตลำดของอังกฤษตรำงู ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร สัดส่วนกำรขำยในประเทศ และส่งออก                        

เป็นอย่ำงไรคะ  

คุณอนุรุธ : ตลำดหลักของเรำคือประเทศไทย แต่มีสินค้ำของเรำกระจำยอยู่ทุกทวีปทั่วโลก เรำมุ่งเน้นทวีปเอเชีย                     

โดยเฉพำะกลุ่มประเทศ CLMV จีนและอินเดีย สัดส่วนกำรขำยในประเทศ และส่งออก ประมำณ 85                  

ต่อ 15  ส่วน OEM เรำมีประมำณ 15-20% ตลำดต่ำงประเทศก�ำลังเติบโตเป็นที่น่ำพอใจ

ภญ.ศศิมา  : เป้ำหมำยในอนำคต มีกำรคำดกำรณ์เรื่องกำรขยำยตลำดต่ำงประเทศเพิ่มเติมอย่ำงไรบ้ำง

คุณอนุรุธ : นอกจำกประเทศจีนและอินเดียแล้ว ผมอยำกขยำยไปที่อำฟริกำ และตะวันออกกลำง ต่อไปในอนำคต

 

ภญ.ศศิมา  : ส่วนตัวดิฉันชอบภำพดอกไม้ สีเขียว แดง บนบรรจุภัณฑ์ของแป้งตรำงูที่เห็นมำตั้งแต่เด็ก ๆ ดิฉันมองว่ำ 

สวย คลำสสิคดี 

คุณอนุรุธ : นี่คือเอกลักษณ์ของตรำงูที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ในปีท่ีแล้วทำงบริษัทได้มีโครงกำรพิเศษ                    

ร่วมมือกับสยำมเซ็นเตอร์ ในโครงกำรชื่อ Absolute Siam โครงกำรนี้ได้น�ำเอำนักออกแบบรุ่นใหม่มำ

ออกแบบผลิตภัณฑ์แนวแฟชั่น มำประยุกต์เป็นถุงผ้ำ กระเป๋ำสะพำย  เสื้อ ฯลฯ  ซึ่งได้รับควำมสนใจจำก                       

คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ เป็นบทพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ำเอกลักษณ์ของตรำงูไม่จ�ำกัดอยู่บน

กระป๋องแป้งเท่ำนั้น แต่สำมำรถน�ำไปบูรณำกำรและพัฒนำออกมำเป็นสินค้ำใหม่ ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ ได้

แม้กระทั่งสินค้ำแฟชั่น 

ภญ.ศศิมา  : กลยุทธ์ในกำรเจำะตลำดนักท่องเที่ยวจีน ท�ำอย่ำงไร ผลิตภัณฑ์ของเรำถึงได้ติดอันดับ Top List                                  

ที่นักท่องเที่ยวจีนต้องซื้อกลับเมื่อมำเมืองไทย มีกลยุทธ์ในกำรท�ำตลำดในส่วนนี้อย่ำงไรบ้ำง 

คุณอนุรุธ : แบรนด์ตรำงูเป็นที่รู้จักในหมู่คนจีนมำนำนแล้ว  ตั้งแต่ประเทศจีนยังไม่เปิดประเทศ  สำเหตุเพรำะคนจีน

ในเมืองไทยน�ำแป้งตรำงูไปเป็นของฝำกให้กับญำติในเมืองจีน นักท่องเที่ยวจีนที่มำเมืองไทยก็มำหำซื้อ                

แป้งตรำงูกลับไปเป็นของฝำก และคนจีนก็นิยมใช้สินค้ำที่ให้ควำมเย็น นอกจำกนั้นยังได้มีกำรออกบูธ                                                           

แสดงสินค้ำ ใช้สื่อ Social Media เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำในวงที่กว้ำงขึ้น 

พัฒนาไม่หยุดนิ่ง   
แตกไลนผ์ลิตภัณฑใ์หม่  รุกขยายตลาด  
ส่งออกไปต่างประเทศ  พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและโลก
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ภก.บุญช่วย  ว่องประพิณกุล 
รองกรรมการบริหาร บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จ�ากัด
และอุปนายก และเหรัญญิก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ภญ.ศศิมา  :  เมื่อพูดถึง “อังกฤษตรำงู” ผู ้บริโภคนึกถึงอะไร                  

เป็นอันดับแรกและมอง Brand DNA ของตรำงูคือ

อะไร

คุณอนุรุธ : ผู้บริโภคจะนึกถึงแป้งเย็นก่อน แต่เรำมีสินค้ำที่ให้

ควำมเย็นสบำยตัวอีกมำกมำยที่ไม่ใช่แป้ง ท่ีส�ำคัญ 

คอื เรำมผีลติภณัฑ์ ยำ และอำหำรเสรมิ อกีมำกมำย 

Brand DNA เรำชัดมำกคือ เย็นและยำ ผลิตภัณฑ์                   

ที่เรำต่อยอดออกไปจะ Relate กับ DNA แล้ว 

Extend ไปสู่ New Product  ควำมเย็นกระจำย 

ไปสู่สินค้ำใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มยำด้วย

ภญ.ศศิมา  : พูดถึงเรื่องธุรกิจแป้งมำพอควรแล้ว ขอให้พูดถึงธุรกิจยำของอังกฤษตรำงูบ้ำง

ภก.บุญช่วย: ปัจจุบันเรำมียำที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ 3 ตัวคือ แอสไพริน 81 mg. ใช้เป็น Anti-Platelet                                                              

ตัวที่ 2 คือ Androlic ใช้ใน Aplastic Anemia ตัวท่ี 3 คือ Calciferol (Vitamin D2) เป็นตัวช่วย

พำแคลเซี่ยมเข้ำสู่กระดูก ซึ่งเมื่อกว่ำ 20 ปีที่แล้วเรำผลิตจำกควำมต้องกำรของหมอเด็กที่ต้องกำร

รักษำโรคขำโก่งในเด็กเล็ก ที่เกิดจำกภำวะพร่องวิตำมินดี ต่อมำปรำกฎว่ำแพทย์ให้ควำมสนใจ                                                     

ในภำวะพร่องวิตำมินดีในกระแสเลือดในผู ้ใหญ่เพรำะไลฟ์สไตล์เปลี่ยน คนท�ำงำนในออฟฟิศ                                                                                                      

ไม่ค่อยโดนแดด ทำครีมกันแดด กำงร่ม ท�ำให้มีแนวโน้มกระดูกไม่แข็งแรง เรำท�ำงำนร่วมกับสมำคม                                                                                                               

โรคต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ซึ่งแนะน�ำให้ผู ้มีภำวะเสี่ยงรับประทำนเพื่อเป็นกำรป้องกันภำวะ                                                                                                    

กระดูกพรุน เรำประสบควำมส�ำเร็จใน 6-7 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นยำที่ใช้ในโรงพยำบำลกลุ่ม Ethical Drug     

ส่วน OTC Drug เรำพยำยำมพฒันำสตูรยำทีม่อียูแ่ล้วให้มปีระสทิธภิำพมำกข้ึน โดยเอำจุดเด่นของแบรนด์                                                                                                                           

ตรำงูเรื่องควำมเย็นและควำมหอมใส่เข้ำไปในยำ Painelief ซ่ึงมี Diclofenac 1% และ Menthol 

4% แล้วใส่ Lavender เข้ำไป พัฒนำให้มันดูดซึมได้ดี  และบรรจุในหลอดแบบทันสมัย (EVOH)                                                                                                                                 

ใช้ได้สะดวก กลุ่มอำหำรเสริม Lifetune เรำน�ำเข้ำวัตถุดิบคุณภำพจำกประเทศนิวซีแลนด์ ใส่ขวด                  

สีชำ เพรำะป้องกันแสงและควำมชื้นได้ดี มำสร้ำงแบรนด์ของเรำในประเทศไทยร่วมกับกลุ่ม Chelated 

Minerals ที่เรำน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกอเมริกำ 
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   ปี 2019 เรำได้พยำยำมให้ Snake Brand ท�ำหลำยกิจกรรม                    

ในตลำดยำรักษำโรค เช่น  ร ่วมมือกับสมำคมไทยอุตสำหกรรมผลิตยำ                     

แผนปัจจุบัน (TPMA) ที่จับมือกับบริษัทสมำชิกอีก 30 บริษัท เพื่อจัดท�ำ 

Code of Conduct ลงนำมในสัญญำร่วมกัน โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำก ปปช.และ

อำจำรย์จำกคณะเภสัชฯ มำเป็นสักขีพยำนว่ำสมำชิกจะไม่ท�ำผิดกฎจริยธรรม 

พนักงำนขำยทุกคนต้องได้รับกำรอบรมและผ่ำนกำรสอบ โดยจัดพิมพ์คู ่มือเกณฑ์จริยธรรมในกำร                                                  

ส่งเสริมกำรขำยของบริษัทขึ้นมำโดยเฉพำะ ปีนี้เรำได้รับรำงวัล Super Brand  ท่ำนประธำนมีนโยบำยว่ำ                                                               

เรำต้อง Integrate ควำมเป็น Super Brand  ของ Snake Brand ไปสู่ Health Care Product                            

ปี 2019 เรำ Launch สนิค้ำ Cool Muscle Rub Cream ในเดอืนเมษำยนที่ผ่ำนมำตอกย�้ำควำมแข็งแกร่ง

ของ Snake Brand ผนวกกับ Snake Brand Medicated Oil & Sport Oil  ในอนำคตจะมีผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ ในกลุ่มบรรเทำอำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ เช่น Spray, แผ่นแปะ ฯลฯ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่

ใช้ในช่องคอช่องปำกเรำภูมิใจมำกที่ทีม R&D ของบริษัท สำมำรถพัฒนำสเปรย์คำโมไมล์กับสมุนไพร                                                                                                                              

7 ชนิดเข้ำด้วยกันเพื่อช่วยลดกำรระคำยของช่องคอ และยังเหมำะส�ำหรับคนที่ขูดหินปูน เพรำะจะช่วย 

ลดกำรอักเสบภำยในช่องปำกได้  ส่วนสเปรย์ที่ใช้พ่นปำกในเวลำกลำงคืน จะช่วยให้ควำมชุ่มชื้น เพรำะ

คนส่วนใหญ่นอนในห้องแอร์ และสเปรย์ส�ำหรับคนท่ีใช้เสียงมำก หรือคนท่ีสูบบุหร่ี ล่ำสุดได้พัฒนำ                                                                        

สเปรย์สมุนไพรท่ีพ่นเป็นฟิล์มบำง ๆ บนผิวฟันและเหงือก  ซึ่งจะช่วย            

ลดกำรก่อตัวของหินปูน ซึ่งเป็นนวัตกรรมจำกคณะเภสัชศำสตร์และ

คณะทันตแพทย์ศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์ เป็นงำน

วิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตรเรียบร้อย และจะเริ่มผลิตและ                 

วำงตลำดในเร็ว ๆ นี้

ควำมร่วมมือทำงด้ำนงำนวิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์



วารสารยาน่ารู้28

ภญ.ศศิมา  : อะไรเป็น Key Success Factor ของแบรนด์ตรำงู ที่ครองแชมป์เป็นต�ำนำนแป้งเย็นของไทย                                   

มำยำวนำนมำก

คุณอนุรุธ : ปัจจัยพื้นฐำนควำมส�ำเร็จของแบรนด์ตรำงู คือคุณภำพ เรำได้รับหนังสือรับรองระบบคุณภำพที่เป็น 

Global Standard เรำดู Trend ควำมต้องกำรของตลำด น�ำเอำงำนวิจัยที่มำใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ ์

Health Care เรำมีสินค้ำที่จะ Extend ไปเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกมำย เรำใช้

งำนวิจัยที่มีอยู่แล้ว รวมถึงงำนวิจัยจำกหน่วยงำนอื่นมำเสริม เพื่อมุ่งไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ส่วนเรื่องกัญชำ                                                     

ก็เป็นวัตถุดิบท่ีเรำสนใจอยำกน�ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ประกอบกับรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุข                  

ได้ผลักดันเรื่องนี้ ผมเองก็ไปช่วยงำนที่หอกำรค้ำไทย เป็นประธำนคณะท�ำงำนขับเคลื่อนสมุนไพร                          

แห่งชำติ เมอืงไทยเรำมขีองดตัีง้หลำยอย่ำง สมนุไพรน่ำจะเป็นพชืเกษตรทีน่�ำรำยได้เข้ำประเทศได้มำกมำย                                                                                                                 

ซึ่งสมุนไพรอำจไม่ได้มีแค่ Product Champion คือ ก. พบ ข.(กระชำยด�ำ, ไพล, บัวบก, ขมิ้นชัน)  เรำยัง

มีสมุนไพรดี ๆ อีกหลำยตัวที่น่ำน�ำมำสนับสนุน

ภญ.ศศิมา  : ปัจจุบัน รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรสนับสนุนสมุนไพรไทยให้เป็นท่ียอมรับในตลำดโลก อยำกทรำบว่ำ 

เรำมีกำรปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำสมุนไพรตำมนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติอย่ำงไรบ้ำงคะ 

คุณอนุรุธ : ผมมองว่ำ สมุนไพรเป็นสมบัติของชำติ เป็นข้อได้เปรียบและใช้กันมำนำน ปัจจุบันเรำมีผลิตภัณฑ์ที่มำ

จำกวตัถดุบิพชืสมนุไพร โดยจะเน้นเรื่องคุณภำพมำตรฐำน คือต้องมี Standard  ที่เชื่อถือได้ มี Marker                      

วัดได้ เรำมีผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่เป็นสำรสกัดหลำยตัว อย่ำงเช่น พรมมิ และที่มีวิจัยอยู่ก็มีสำรสกัด

กระชำยด�ำ อนำคตอำจไปโฟกัสท่ีกัญชำทำงกำรแพทย์ ขณะน้ีทำงรัฐมนตรีสำธำรณสุขก็ให้ควำมส�ำคัญ

กับเรื่องนี้ ตอนนี้เรำก็พยำยำมติดต่อกับคณะ

เภสัชศำสตร์ หลำยสถำบัน เพรำะบริษัทเป็นแหล่ง

ฝึกงำนของนักศึกษำเภสัชศำสตร์อยู่แล้ว   

ภก.บุญช่วย: เนื่องจำกตอนนี้ มี พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ                     

ฉบับใหม่ จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มยำแผนโบรำณ                  

จะดูทันสมัยมีมำตรฐำนมำกขึ้นขณะนี้เรำร่วมมือ

กับกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์

ทำงเลือก  เพื่อพัฒนำ Balm สมุนไพรอีก 3 ตัว 

คุณอนุรุธ : (หยิบ Aroma Gel มำให้ทีม บก.)  นี่คือรูปโฉมใหม่

ของ Aroma Gel ตรำงู
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ภญ.ศศิมา  : หลักกำรท�ำกำรตลำดของบริษัท มีอะไรที่คิดว่ำเรำท�ำแตกต่ำงจำกที่บริษัทอื่นท�ำ และบริษัทฯ  มีแนวคิด

ในกำรท�ำกำรตลำดให้แตกต่ำงจำกคู่แข่งได้อย่ำงไร 

คุณอนุรุธ : แบรนด์ตรำงไูด้รบักำรยอมรบัมำโดยตลอด เรำต้องรกัษำคณุภำพให้ได้มำตรฐำนไม่มตีก  ควำมหลำกหลำย

ของเรำเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคคุ้นเคย และตัดสินใจที่จะเลือกเรำ สมมติ ถ้ำมีสินค้ำที่เหมือนกัน 2 อย่ำง 

แน่นอนว่ำผู้บริโภคต้องเลือกเพรำะเชื่อมั่นคุณภำพ

ภก.บุญช่วย: อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงควำมน่ำเช่ือถือในคุณภำพมำตรฐำนกำรผลิต คือ เรำเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ 

OEM ให้กับแบรนด์ดัง ๆ ระดับยักษ์ใหญ่หลำยแบรนด์ ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้ต้องมำ Audit เรำทุกปี  

คุณอนุรุธ : เรำมแีนวคดิในกำรท�ำตลำดระยะยำวด้วยยทุธศำสตร์ในกำรสร้ำงกำรเตบิโตของธรุกิจในส่วน healthcare 

ใน 5 ปีข้ำงหน้ำนั้นจะผลักดันให้เกิด S-curve 2 อัน  S-curve แรกจะเกิดจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมใหม่ ๆ  ภำยใต้ Snake Brand อย่ำงต่อเนือ่ง ส่วน S-curve ทีส่องจะเกดิจำกกำรต่อยอดผลติภณัฑ์                     

สมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบที่ทันสมัยผนวกกับกำรน�ำ CBD และ THC มำใช้ในทำงกำรแพทย์  

จำกแผนงำนนี้จะช่วยเร่งกำรเติบโตของธุรกิจ BD Healthcare ให้มียอดธุรกิจเพิ่มเป็น 2.5 เท่ำในปลำยปี 

2025 ทั้งนี้ยอดธุรกิจที่มำจำก 2 S-curve จะมีสัดส่วนที่ 20% ของยอดขำยทั้งหมด ส่วนอีก 50% จะยังคง

ได้จำก Key strategic brands ที่ขำยอยู่ในปัจจุบันอันได้แก่ Painelief, Calciferol, กลุ่ม Snake brand 

Herbal spray และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร Lifetune  

 

ภญ.ศศิมา  :  ท่ำนมองตลำดอุตสำหกรรมกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์ของประเทศไทยว่ำจะเป็นไปอย่ำงไรในอนำคต  

คุณอนุรุธ : แน่นอนว่ำ Aging Society ต้องมำ ควำมต้องกำรของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ขณะที่เรื่อง

คุณภำพมำตรฐำนต้องมำเป็นอันดับแรก และคนจะหันมำดูแลตัวเองมำกขึ้น สินค้ำที่มำจำกธรรมชำติ      

หรอืสมนุไพร จะเป็นทีน่ยิมกนัมำกขึน้หำกรฐับำลให้กำรสนบัสนนุ และผ่อนปรนเรือ่งกฎระเบยีบ ข้อบังคับ

บ้ำง ก็จะท�ำให้ตลำดนี้โตมำกขึ้น  ซึ่งก็ตรงกับทิศทำงที่เรำวำงไว้ 
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“

“

คุณธรรมน�ำธุรกิจ

ภญ.ศศิมา  : ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ นบัตัง้แต่เริม่ก่อต้ังบริษทัฯ ท่ำนประสบปัญหำอะไรบ้ำง และก้ำวผ่ำนปัญหำเหล่ำ

นั้นมำได้อย่ำงไร  อะไรคือแรงบันดำลใจที่ท�ำให้เรำก้ำวผ่ำนทุกอุปสรรคมำได้   

คุณอนุรุธ : ทุกยุคทุกสมัยมีปัญหำเป็นของยุคนั้น ๆ ซึ่งมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  ตลำด เทคโนโลยี                      

และกฏระเบียบต่ำง ๆ เรำต้องปรับตัวเพื่อกำรอยู่รอดและกำรเจริญเติบโต ปัจจัยส�ำคัญคือคนของเรำต้อง

มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำและอุปสรรคทั้งปวงด้วยสติและปัญญำ ส�ำหรับ

อังกฤษตรำงูแล้ว แรงบันดำลใจคือกำรสืบต่อธุรกิจจำกรุ่นสู่รุ่นได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้เรำได้ท�ำ

สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

ภญ.ศศิมา  : ทรำบว่ำบริษัทฯ ได้น�ำหลักธรรมะมำใช้ในกำรบริหำรและกำรด�ำเนินธุรกิจแบบ  “คุณธรรมน�ำธุรกิจ”                         

อยำกให้ช่วยแชร์ไอเดีย และประสบกำรณ์ในส่วนนี้หน่อยค่ะ  

คุณอนุรุธ : เรำเช่ือในเรื่องของคุณธรรมและกำรท�ำควำมดี ซ่ึงมีผลต่อ Stake Holder ของเรำและสังคมในวงกว้ำง                

ถ้ำเรำน�ำคุณธรรมมำน�ำหน้ำธุรกิจ ธุรกิจก็จะเจริญก้ำวหน้ำและยั่งยืน ยกตัวอย่ำง เช่น คุณธรรม กับ 

คุณภำพ เป็นของคู่กัน สินค้ำและบริกำรจะมีคุณภำพที่ดีได้ต้องอำศัยคุณธรรมจำกตัวบุคคล ไม่ว่ำจะเป็น

ผู้บริหำรหรือพนักงำนที่จะรักษำดูแลเอำใจใส่ให้สินค้ำและบริกำรนั้นมีคุณภำพที่ดี ไม่ตีหัวเข้ำบ้ำน ซึ่งจะ

เป็นกำรท�ำธุรกิจระยะสั้นเท่ำนั้น ที่บริษัทเรำส่งเสริมให้พนักงำนฝึกสติและสมำธิ เพรำะเรำเชื่อว่ำ คนที่มี

สติและสมำธิคือคนที่ไม่ประมำท และจะไม่ท�ำอะไรผิดพลำด ซึ่งจะส่งผลดีต่องำนและเพื่อนร่วมงำน เรำมี

ธรรมสถำนเป็นของเรำเอง เพือ่ให้ควำมสะดวกกบัผูบ้รหิำร พนกังำน ลกูค้ำ และบคุคลภำยนอกด้วย โดยมี

หลกัสตูรปฏบัิตธิรรมตลอดทัง้ปี และในช่วงฤดรู้อนกม็หีลกัสตูรพเิศษให้เยำวชนทีห่ยดุเรยีนมำปฏบิตัธิรรม 

รักษำศีล ฝึกสติและสมำธิ ชื่อโครงกำร St. Lukes Genius ผลลัพธ์คือเด็ก ๆ ได้รับกำรฝึกอบรม สวดมนต์ 

ไหว้พระ ท�ำสมำธิ และฟังธรรมะดี ๆ จบหลักสูตรแล้วไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ กำรฝึกสติและสมำธิไม่ใช่

เรื่องเชยอีกต่อไป มีบริษัทใหญ่ ๆ ระดับโลก เช่น Microsoft และ Google ส่งเสริมให้พนักงำนฝึกสติและ

สมำธิด้วย ซึ่งได้ผลลัพธ์ให้เกิดจิตที่สงบ ซึ่งสำมำรถส่งผลไปถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ได้

ภญ.ศศิมา  : จำกกระแสโลกำภิวัฒน์ ที่หลำยสิ่งหลำยอย่ำงต้องเปล่ียนไป ถูก Disrupt จนบำงอย่ำงก็หมดไม่เหลือ                 

บำงอย่ำงก็เปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉม ท่ำนมองว่ำ สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้ร้ำนยำแบบเดิม ๆ จะต้องปรับตัว                   

อย่ำงไรบ้ำง 

คุณอนุรุธ : ร้ำนยำเปลี่ยนมำหลำยยุค จำกร้ำนยำแบบเก่ำแก่ มำเป็น Chain Store และ Telepharmacy อำจมี AI 

เข้ำมำแทน เทคโนโลยจีะถกูน�ำมำใช้มำกขึน้ เรำต้องปรบัตัวก่อนทีถ่กู Disrupt  เร่ืองกฎระเบยีบ มำตรฐำน

อะไรที่ท�ำให้มองดูเหมือนมันจะยำกขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งบังคับให้เรำต้องปรับตัว
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ภญ.ศศิมา  : อยำกให้ท่ำนช่วยฝำกอะไรถึงเภสัชกรผู้อ่ำนวำรสำร “ยำน่ำรู้”  หน่อยค่ะ 

คุณอนุรุธ : ผมคิดว่ำ วำรสำร “ยำน่ำรู้” เป็นวำรสำรที่มีประโยชน์ให้ควำมรู้มำก ๆ คอลัมภ์สัมภำษณ์ก็เจำะลึกเนื้อหำ

ไม่ได้เน้นเรื่องยำเท่ำนั้น ยังมีเรื่องกำรบริหำรจัดกำร มุมมองต่อโลก ต่อสังคม ผมอยำกฝำกเภสัชกรทุกคน

ว่ำโลกของเรำเปลี่ยนแปลงเร็วมำก เรำเองคงต้องปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด เภสัชกรเป็นบุคคลส�ำคัญของ

สังคมต้องขอบคุณเภสัชกรทุก ๆ ท่ำน ร้ำนขำยยำทุก ๆ ร้ำน  ที่ช่วยให้กำรสนับสนุนอังกฤษตรำงูมำด้วยดี                                                                                                                                        

โดยตลอด จนท�ำให้แบรนด์ของเรำมีอำยุยืนยำวมำถึง 127 ปี หำกไม่มีพวกท่ำนก็ไม่มีพวกเรำ                                      

ต้องขอขอบคุณครับ 

ภญ.ศศิมา  : พวกเรำก็ต้องขอขอบคุณอังกฤษตรำงูด้วยเช่นกัน ที่สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ดี ๆ ให้เรำได้ใช้กันมำหลำย                       

ชั่วอำยุคน และเรำขออวยพรให้อังกฤษตรำงู ประสบควำมส�ำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป อยู่เคียงข้ำงสังคมไทย                           

และเติบโตเป็นแบรนด์ระดับโลก สมด่ังท่ีต้ังใจเอำไว้นะคะ   และเรำเชื่อม่ันว่ำ อังกฤษตรำงูจะเติบโต                      

ยิง่ใหญ่เป็นแบรนด์ทีท่�ำให้ทกุคนมคีวำมสขุจำกควำม “เยน็” สบำย เพรำะแค่นกึถงึชือ่แบรนด์นี ้ก็เยน็กำย

เย็นใจแล้วค่ะ  

เรียงจากซ้ายไปขวา
1. ภก.บุญช่วย  ว่องประพิณกุล
2. ภก.สหกิจ  ฐิติเรืองเกียรติ
3. ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม
4. คุณอนุรุธ  ว่องวานิช
5. ภก.วิชา  สุขุมาวาสี
6. ภก.พลชยั  ศรีมณีพงศ์
7. ภญ.ดร.พิกุล  เสียงประเสริฐ

ผู้บริหาร บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จำ�กัด (BDHC) 
และกองบรรณาธิการวารสารยาน่ารู้
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 เมก้ำ วีแคร์ ผู ้น�ำด้ำนวิตำมินและสำรอำหำรจำกธรรมชำติที่ผลิตภำยใต้มำตรฐำนยำระดับสำกล                                                                                                                                          

ร่วมกับ ฟำร์ม่ำเซนเทรล (Pharma-Zentrale) กลุ ่มบริษัทผู ้น�ำด้ำนนวัตกรรมกำรผลิตโพรไบโอติก 

และพฤกษเภสัชภัณฑ์ระดับโลก จำกประเทศเยอรมนี จัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติในหัวข ้อ                                                                         

“กำรใช้จุลินทรีย์ท่ีอยู ่ในรูปแบบโพรไบโอติก เพื่อรักษำแบบเจำะจง” เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเผยแพร่องค์                              

ควำมรู้ทำงวิชำกำรและควำมก้ำวหน้ำในกำรรักษำโรคในยุคปัจจุบัน โดยกำรใช้จุลินทรีย์รูปแบบโพรไบโอติก                                                                                                               

ชนิดต่ำง ๆ ซึ่งเป็นแนวทำงใหม่ที่มีควำมปลอดภัยและมีผลวิจัยทำงกำรแพทย์รับรอง

 กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติครั้งนี้ ยังเปิดเวทีให้แพทย์ผู้เชี่ยวชำญระดับโลกจำกนำนำประเทศ อำทิ 

โปแลนด์ อิตำลี  ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี น�ำเสนอผลกำรศึกษำกำรใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบโพรไบโอติก  

เพื่อกำรรักษำโรคแบบเจำะจง ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษำได้บ�ำบัดรักษำผู้ป่วยและเห็นผลในทำงที่ดี อีกทั้งยังได้                  

รบัเกยีรตจิำกแพทย์ไทย ผูเ้ชีย่วชำญสำขำต่ำง ๆ  เป็นประธำนในช่วงกำรบรรยำยกลุ่มควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน 

และพดูถงึแนวโน้มในกำรใช้โพรไบโอตกิในแต่ละสำขำและในแต่ละโรคอย่ำงตรงจดุ  ในกำรประชุมครัง้นีม้แีพทย์ 

เภสัชกร นักวิชำกำร และผู้เชี่ยวชำญกว่ำ 250 คนจำก 25 ประเทศทั่วโลก เข้ำร่วมงำนเพื่อรับฟังผลงำนวิจัย

และแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับกำรน�ำจุลินทรีย์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดูแลสุขภำพและบ�ำบัดรักษำผู้ป่วย                                                                                                                                   

โรคต่ำง ๆ  

น�าเทรนด์การรักษาโรคโดยใช้จุลินทรีย์พันธุ์ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้จุลินทรีย์ในโรคเด็ก	
 แพทย์หญิง Hania Szajewska จำกมหำวิทยำลัยกำรแพทย์วอร์ซอว์ ประเทศ

โปแลนด์ ได้น�ำเสนอผลกำรศึกษำ กำรใช้จุลินทรีย์ในกุมำรเวชศำสตร์ ซึ่งได้ทดลอง                      

ในกลุ่มคนไข้ พบว่ำกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในรูปแบบโพรไบโอติก ช่วยรักษำโรคอุจจำระ

ร่วงในเด็กให้หำยได้เร็วขึ้น โดยแพทย์หญิง Hania Szajewska แนะน�ำว่ำผู้ปกครอง                   

ควรปรกึษำแพทย์ในกำรเลอืกใช้ผลติภณัฑ์โพรไบโอติกทีม่งีำนวิจัยรองรับ อกีทัง้ยงัควรศกึษำ 

สำยพันธุ์ของโพรไบโอติกที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรรักษำที่แตกต่ำงกัน รวมถึงข้อจ�ำกัด

ในกำรใช้ในเด็กคลอดก่อนก�ำหนด

เมก้า วีแคร์
จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการใช้โพรไบโอติก
ส�าหรับการรักษาแบบเจาะจง
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พัฒนาไม่หยุดนิ่ง 
แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
รุกขยายตลาด  ส่งออกไปต่างประเทศ 
โตด้วยธุรกิจใหม่ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและโลก

การใช้จุลินทรีย์ในสูตินรีเวช
 แพทย์หญิง Alessandra Graziottin ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์นรีเวชศำสตร์และเวชศำสตร์

ทำงเพศ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย San Raffaele Resnati ประเทศอิตำลี กล่ำวว่ำ                                 

ควำมเชื่อมโยงกำรท�ำงำนระหว่ำงสมองและทำงเดินอำหำร (Gut-brain axis) และจุลินทรีย์               

ในล�ำไส้ท่ีเสียสมดุล  ส่งผลต่อสุขภำพอนำมัยของแม่ตั้งครรภ์และเด็กหลังคลอด นอกจำกนี้ 

ภำวะติดเชื้อของผู้หญิงในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น โรคล�ำไส้แปรปรวน อำกำรปวดท้องน้อย ภำวะ

กำรมบุีตรยำก รวมถึงกลุม่อำกำรถงุน�ำ้ในรงัไข่หลำยใบ ต่ำงมสีำเหตจุำกภำวะเสยีสมดลุดังกล่ำว 

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีผลมำจำกกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรในรูปแบบโพรไบโอติก 

สำมำรถช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในล�ำไส้และส่งผลดีต่อสุขภำพโดยรวมของสตรีมีครรภ์

การใช้จุลินทรีย์เพื่อรักษาโรคล�าไส้อักเสบ
 นำยแพทย์ Toshifumi Hibi ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรวิจัยและรักษำกลุ่มโรคล�ำไส้

อักเสบเรื้อรัง มหำวิทยำลัยคิตะซำโตะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ศึกษำกลไกกำรท�ำงำนของโพรไบโอติก                         

ในกำรรักษำโรคล�ำไส้อักเสบเรื้อรัง กล่ำวว่ำ แม้โรคดังกล่ำวจะมีสำเหตุจำกหลำยปัจจัย                             

แต่เชื้อแบคทีเรียดีในล�ำไส้เป็นตัวแปรที่ช่วยเพิ่มกำรท�ำงำนของระบบภูมิคุ้มกัน โดยกรดไขมัน 

สำยสั้น (Short-chain fatty acids) ที่ผลิตโดยแบคทีเรียในสกุลคลอสตริเดียม มีบทบำท                         

ในกำรกระตุน้เซลล์ที (T cells) หนึง่ในเซลล์ชนดิย่อยในเซลล์เมด็เลือดขำวลิมโฟไซต์ ซ่ึงมบีทบำท

ส�ำคัญในกำรสร้ำงและพฒันำควำมสำมำรถของระบบภมูคิุม้กนัของร่ำงกำย  โดยกำรวจัิยพบว่ำ 

ผูป่้วยโรคล�ำไส้อักเสบมแีบคทีเรยีสกลุนีใ้นร่ำงกำยน้อยกว่ำปกต ิ จงึอำจเป็นหนึง่ในสำเหตท่ีุท�ำให้

เกดิโรค  โพรไบโอตกิ  จงึมบีทบำทในกำรบ�ำบัดรกัษำกลุ่มโรคล�ำไส้อกัเสบเรือ้รงั ทัง้นีน้ำยแพทย์ 

Toshifumi Hibi ได้เน้นย�ำ้ว่ำ ควรศกึษำและเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์โพรไบโอติกทีม่สีำยพนัธุท์ีม่กีลไก                                                                                                                                       

กำรออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อล�ำไส้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรแพทย์แล้ว

การใช้จุลินทรีย์เพื่อรักษาโรคล�าไส้แปรปรวน
 ปัจจุบนัพบว่ำคนส่วนใหญ่มักมภีำวะ Dysbiosis หรือกำรท่ีในระบบทำงเดินอำหำรมเีชือ้จลุนิทรย์ีทีไ่ม่ดีมำกกว่ำ

จุลนิทรย์ีชนดิด ีภำวะควำมไม่สมดลุดงักล่ำวส่งผลให้เกดิควำมผิดปกตขิองสภำวะกรดด่ำงในเลือด กลำยเป็นควำมเส่ือม

หรอืโรคต่ำง ๆ  เพรำะกำรท�ำงำนของเซลล์ผดิปกต ิโดยนำยแพทย์ Robert Zeiser จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยั                                    

ไฟร์บวร์ก ประเทศเยอรมนี พบว่ำกำรใช้ยำปฏิชีวนะเพื่อรักษำโรคกระเพำะอำหำรและล�ำไส้เล็กอักเสบอำจส่งผล                     

ให้เกิดโรคล�ำไส้แปรปรวนตำมมำ เน่ืองจำกจุลินทรีย์มีภำวะไม่สมดุล ในทำงกลับกันกำรรักษำโรคล�ำไส้แปรปรวนด้วย                                                                                                                        

โพรไบโอติกให้ผลที่น่ำพอใจ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อร่ำงกำย เนื่องจำกช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล�ำไส้ 
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 นอกจำกนี้ นำยแพทย์ Peter Gibson หัวหน้ำศูนย์วิจัยวิทยำทำงเดินอำหำร 

มหำวิทยำลัยโมนำช ประเทศออสเตรเลีย ยังได้น�ำเสนอผลกำรศึกษำเพิ่มเติมว่ำ โรคล�ำไส้

แปรปรวนมีสำเหตุหนึ่งมำจำกระบบแกนเชื่อมโยงระหว่ำงสมองและทำงเดินอำหำร โดยมี                           

จุลินทรีย์ในล�ำไส้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญท่ีท�ำให้ระบบประสำทนี้ท�ำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ 

กำรวิจัยในหนูทดลองพบว่ำ โพรไบโอติกบำงสำยพันธุ์ช่วยปรับกลไกกำรท�ำงำนในร่ำงกำยและ

พฤตกิรรม ย�ำ้ถงึประโยชน์ของโพรไบโอตกิอกีด้ำนทีช่่วยคลำยเครยีด โดยประโยชน์ของจลุนิทรย์ี

ในรูปแบบโพรไบโอติกที่มีต่อสำรสื่อประสำทในสมอง จะส่งผลช่วยให้ระบบทำงเดินอำหำร

ท�ำงำนเป็นปกติ ช่วยลดปัญหำเกี่ยวกับระบบขับถ่ำย ท้องผูก ท้องเสียได้อีกทำงหนึ่ง

 นอกจำกกำรใช้จุลินทรีย์ในกำรบ�ำบัดรักษำโรคที่พบบ่อยในปัจจุบันดังกล่ำวแล้ว 

วิทยำกรผู ้เชี่ยวชำญกำรแพทย์เฉพำะทำงชั้นน�ำระดับโลกยังได้น�ำเสนอแนวทำงในกำร

ใช้จุลินทรีย ์ในกำรรักษำโรคมะเร็ง และกำรใช้จุลินทรีย ์ในผู ้ที่มีภำวะน�้ำหนักเกินและ

โรคอ้วน และเบำหวำน ซ่ึงยังอยู ่ระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ                                                                                                                                        

“กำรใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบโพรไบโอติก เพื่อรักษำแบบเจำะจง”  ในครั้งนี้จึงเป็นกำร

เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโพรไบโอติก ในฐำนะจุลินทรีย์ที่มีบทบำทในกำรรักษำโรค                                                                                                                     

แต่ละชนิดอย่ำงจ�ำเพำะเจำะจงและตรงจุด เป ็นแนวทำงใหม่ ท่ีมีควำมปลอดภัยและ                                  

มีผลวิจัยทำงกำรแพทย์รับรอง อีกทั้งยังก่อให้เกิดกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับแวดวงสำธำรณสุข                               

ในวงกว้ำง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย เป็นประโยชน์ต่อกำรแพทย์ไทยในกำรน�ำ                              

โพรไบโอติกมำใช้เพื่อส่งเสริมสุขภำพหรือกำรบ�ำบัดรักษำผู้ป่วยตำมควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ�ากัด (มหาชน)
 บรษิทั เมก้ำ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ�ำกดั (มหำชน) ผลิต ท�ำกำรตลำด จ�ำหน่ำยและกระจำยสนิค้ำเวชภัณฑ์คณุภำพสงู รวมถงึผลติภณัฑ์

บ�ำรุงสุขภำพ และยำในประเทศก�ำลังพัฒนำ เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มุ่งเน้นในกำรให้บริกำรในตลำดที่ก�ำลังพัฒนำและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว              

ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีจ�ำหน่ำยใน 31 ประเทศทั่วโลก เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ประกอบด้วยสองส่วน คือ เมก้ำ วี แคร์ (MEGA We 

Care) ซึ่งมุ่งเน้นกำรผลิต ขำย รวมถึงกำรท�ำตลำด และแมกซ์แคร์ ซึ่งมุ่งเน้นในธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ โรงงำนกำรผลิตของ เมก้ำ              

ไลฟ์ไซแอน็ซ์ ด�ำเนนิงำนภำยใต้มำตรฐำนระดบัโลก และได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนกำรผลิตทีเ่ข้มงวด จำกสถำบนัต่ำงๆ ได้แก่ Therapeutic 

Goods Administration ประเทศออสเตรเลีย และ Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM – ประเทศเยอรมัน) 

อีกทั้งได้ด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรผลิตของสหภำพยุโรป (European Union Good Manufacturing Practices)

 บรษัิท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ�ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภำยใต้สญัลกัษณ์ “MEGA” 

ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์  www.megawecare.com
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3C Model 
เภสัชกรร้านยาต้องรู้ใจใคร จึงจะไม่เจ๊ง?  

 อีกไม่กี่วัน ปี พ.ศ. 2562 ใกล้จะผ่านสิ้นกาลเวลาไป ส�าหรับเภสัชกรร้านยา                         
คงได้ภาพสรุปของยอดประกอบการของปีที่ผ่านมา ภายใต้การบริการประเทศของรัฐบาล                 
ลุงตู่ 2 ไปแล้ว จะมีประโยชน์อะไรในการคร�่าครวญกับสภาวะปัญหาเดิม ๆ ที่ภาวะ
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ซ่ึงส่งผลต่อก�าลังซ้ือและคนไข้ที่มาขอรับบริการจากร้านยา                      
ลดลงไปด้วย ในปีใหม่ 2563 ที่ก�าลังจะมาถึงนี้ เราเองได้วางแผนอะไรในปีหน้าแล้วหรือ
ยังในการฟ้ืนฟูสภาพกิจการให้ดีกว่า ภายใต้สภาวะแรงกดดันต่าง ๆ มีบทความที่เป็น                                                                 
เครื่องมอืใหเ้พื่อน ๆ  ได้เรยีนรู้ที่เรยีกว่า 3C Model ใช้ในการทบทวนและวางกลยุทธส์�าหรบั
ร้านยาของเราเพ่ือให้จับใจลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งและแสวงหาพันธมิตร
มาช่วยในการส่งมอบคุณภาพบริการจากเภสัชกรได้ดีที่สุด

บทความโดย : ภก.อุทัย  สุขวิวัฒน์ศิริกุล
Ranya Academy

รูปประกอบ	มาจาก http://www.free-management-ebooks.com/news/ohmaes-3c-model/

Ohmae's
3C Model

Customer

Competitors Corporation
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ลูกค้าหรือคนไข้ของเราคนไหนที่เต็มใจมาหาเรา
 ลูกค้ำ (Customer) ลูกค้ำ คือ ฐำนของทุกธุรกิจไม่ว่ำในยำมประเทศรุ่งเรืองหรือสภำวะใกล้เจ๊ง ในร้ำนยำเรำ

ลูกค้ำบำงคนจะมำในรูปแบบคนไข้ วัตถุประสงค์หลักของกำรวิเครำะห์ลูกค้ำก็คือ

• กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งคนไข้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้ที่คำดหวังว่ำจะเข้ำมำเป็นลูกค้ำ                   

ในอนำคต

•  สิ่งที่ลูกค้ำต้องกำรไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มสินค้ำ ยำอะไร? รวมไปถึงอะไรคือแรงจูงใจในกำรซื้อและคุณค่ำที่ลูกค้ำ

มีให้กับสินค้ำแต่ละประเภทแต่ละ SKU ของร้ำนยำเรำ

• สภำวะตลำดร้ำนยำในท�ำเลที่เรำตั้งอยู่เป็นอย่ำงไร? คนไข้สำมำรถแสวงหำค�ำตอบสุขภำพ หรือซ้ือหำยำ              

ได้จำกที่ไหนบ้ำง? อะไรคือปัจจัยหลักที่ลูกค้ำพึงใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริกำร?

• อนำคตของร้ำนยำเรำจะเป็นอย่ำงไร? สภำวะกำรเปล่ียนแปลงมีอะไรและจะมีผลอย่ำงไรต่อร้ำนยำเรำ?             

เวลำที่จะมำถึงและผลของกำรเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงแค่ไหน?  

 ลูกค้ำเสมือนสำยน�้ำที่พัดพำรำยได้และก�ำไรสู่ร้ำนยำเรำ วัตถุประสงค์ล�ำดับแรกของเภสัชกรจึงควรเป็นเรื่อง                 

ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของลูกค้ำ  เรำจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงไร? บริกำรของเรำ

สำมำรถแก้ไขปัญหำให้คนไข้หำยป่วยกลับไปมีควำมสุขได้ไหม? แรงจูงใจในกำรซ้ือของลูกค้ำได้รับกำรตอบสนอง                                                                                                                                             

อย่ำงที่มีใครน�ำเสนอเท่ำกับร้ำนยำเรำอีกแล้วหรือไม่?  กลยุทธ์ธุรกิจร้ำนยำที่เน้นพฤติกรรมหรือคุณสมบัติของลูกค้ำ  

เรำจะน�ำมำเล่ำต่อในตอนหน้ำนะ

3C Model คืออะไร?
 ค�ำตอบของร้ำนยำในสภำวะเศรษฐกิจเติบโตช้ำ คือ ท�ำอย่ำงไร? เรำจะคงยอดขำยหรือรักษำก�ำไรใน

สภำวะเช่นนี้ ทำงเลือกหน่ึงคือ ร้ำนยำเรำรู้หรือไม่ว่ำ ใครคือผู้ท่ีสร้ำงยอดขำยและก�ำไรให้กับเรำอย่ำงแท้จริง

และยั่งยืน เครื่องมือที่จะมำช่วยแสวงหำแสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์นี้ก็คือ “3C Model” เป็นรูปแบบกำรก�ำหนด

กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและธุรกิจอุตสำหกรรม พัฒนำขึ้นมำในปี ค.ศ. 1982 โดย Kenichi Ohmae  นักทฤษฎี

องค์กรและนักกลยุทธ์ธุรกิจที่มีชื่อเสียงชำวญี่ปุ่น ที่ช่วยให้เรำออกแบบรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยหลัก 

3 ประกำรแห่งควำมส�ำเร็จ คือ ลูกค้ำ (Customer), องค์กร (Corporation), และคู่แข่ง (Competitor) 

ปัจจัยทั้งสำมนี้ต้องสัมพันธ์กันอยำ่งสมดุลตำมกลยุทธ์ของร้ำนยำเรำ จึงจะเกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน                                        

ที่ยั่งยืน กำรที่จะได้มำของค�ำตอบนี้ เภสัชกรเองต้องหมั่นติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดร้ำนยำของเรำ เช่น  

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกลุ่มลูกค้ำ เป้ำหมำยของเรำ คู่แข่ง หรือช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยใหม่ ๆ เทคโนโลยี ฯลฯ                                         

เพรำะ Retail is Detail  เมื่อตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลง ก็ส่งผลให้ร้ำนยำจ�ำเป็นต้องเปล่ียนแปลงไปด้วยทั้ง

ในด้ำนควำมเหมำะสมของกลยุทธ์ท่ีมีอยู่ และกำรปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 3C Model                                                                                                                 

เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิำพเครือ่งมอืหนึง่ท่ีสำมำรถช่วยให้บรษิทัจดักำรกับภำรกจินีไ้ด้ ลงมอืท�ำกนัเลยดีไหม
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ร้านยาเราแข่งกับใคร? ท�าอย่างไรจึงจะชนะคู่แข่ง?
 มำถึง C ที่สอง คือ คู่แข่ง (Competitor) คู่แข่งที่จะมำแย่งตลำดของเรำได้ ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงร้ำนขำยยำ                

ใกล้ ๆ เรำ กระแส E-Commerce และ Delivery เป็นตัวพังทลำยควำมยำกล�ำบำกในกำรหำซื้อยำ รวมไปถึงอำหำร

เสริมสุขภำพ เครื่องมือแพทย์ ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมำยก�ำหนดห้ำมขำยยำออนไลน์ แต่กำรก�ำหนดคู่แข่งขันเรำไม่ได้จ�ำกัด

เหมือนแค่ร้ำนยำฝั่งตรงข้ำมอีกแล้ว กำรท�ำควำมเข้ำใจกับคู่ต่อสู้ของเรำจะช่วยให้

•  คู่แข่งปัจจุบันของเรำคือใคร? มีศักยภำพในกำรขยำยกิจกำรได้แค่ไหน? กำรเติบโตมีผลกระทบต่อยอดขำย

ของเรำอย่ำงไร? 

• ในท�ำเลที่เรำอยู่ มีโอกำสที่คู่แข่งใหม่ ๆ จะมำเปิดร้ำนยำแข่งกับเรำหรือไม่?

• มีจุดแข็งในกำรน�ำเสนอผลประโยชน์ให้ลูกค้ำเรำอย่ำงไร?  อะไรคือปัจจัยหลักที่ลูกค้ำพึงใจเลือกซื้อ หรือ

เลือกใช้บริกำรที่ร้ำนคู่แข่ง?

•  ในอนำคตคู่แข่งมองวงกำรตลำดอย่ำงไร? แนวคิดของเจ้ำของในกำรพัฒนำร้ำนยำที่จะเป็นอุปสรรค                        

ต่อกำรเติบโตของเรำหรือไม่?

 กำรเข้ำใจลึกซ้ึงในคู่แข่ง เพื่อจะได้ประเมินได้ว่ำเภสัชกรเรำต้องไปสู้รบแบบไหน ต้องเตรียมตัวอะไรไปสู้กัน

บ้ำง ธุรกิจที่ดีคือแข่งกันแย่งจิตใจคนไข้  ด้วยกำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรให้ได้ไม่ใช่รบกันเพื่อไปตำย ในโลกธุรกิจร้ำน

ยำเล็ก ๆ จะมีโอกำสถูกกลืนกินจำกร้ำนยำที่ใหญ่กว่ำได้เสมอ  ดังนั้นหำกมีโอกำส ควรคิดด้วยว่ำเรำจะจับมือจำกอริ                                                                                                       

มำเป็นพันธมิตรในกำรครองตลำดหรือไม่?

ร้านยาเราจะพัฒนาไปในอนาคตได้อย่างไร?
 C ทีส่ำม คอื Company คอืกำรทบทวนตวัเรำเองนีแ่หละในพืน้ที่

ธุรกิจที่เรำยึดครองอยู่ ณ ปัจจุบันว่ำเป็นอย่ำงไรกันบ้ำง 

•  สนิค้ำและบรกิำรของเรำคอือะไร ทีส่ำมำรถผกูจติใจของคนไข้

ในปัจจุบัน

•  ปัจจัยหลักท่ีลูกค้ำพึงใจเลือกซ้ือ หรือเลือกใช้บริกำรของเรำ

คืออะไร? 

•  จุดแข็งท่ีเรำน�ำเสนอได้ดีจนคู่แข่งตำมไม่ทันมีอะไรและจะ

เสรมิควำมแขง็แกร่งให้ดยีิง่ ๆ  ขึน้ จะต้องท�ำอย่ำงไร? จุดอ่อน

ที่ลูกค้ำเรำหันไปซื้อยำจำกคู่แข่งคืออะไร?

•  ปีหน้ำเรำวำงแผนจะปรับปรุงพัฒนำร้ำนยำของเรำอย่ำงไร? 

กลไกที่จะเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อน เรำต้องท�ำอะไรบ้ำง? 

ร้ำนยำเล็ก ๆ เช่นเรำต้องกำรตัวช่วย หรือสรรหำพันธมิตร

เช่นไรในกำรวำงแผนกำรท�ำงำนในปีใหม่
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แหล่งข้อมูล: 
 3C’s Model (3C analysis business model ),  WACA https://www.waca.associates/

en/web-analytics-dictionary/3cs-model/

 3C model by Kenichi Ohmae  https://www.toolshero.com/strategy/3c-model-

ohmae/

 Ohmae’s 3C Model  http://www.free-management-ebooks.com/news/ohmaes-

3c-model/

 The 3 Cs for conquering the sea of success   https://bstrategyhub.com/the-3-cs-

for-conquering-the-sea-of-success/

 MANAGEMENT AND MARKETING IN PHARMACY  https://pathofscience.org/Library/

MMPh_   Part_II.pdf

 3C Model [Ohmae]  https://drpiyanan.com/2019/06/23/3c-model-ohmae/

 วำงแผนธุรกิจรับมือปีหน้ำด้วยหลัก 3C  https://www.nuttaputch.com/3c-business-

analysis/

 3C Model   http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=977186

 เรำสิ้นสุดกำรเขียนบทควำมภำยในปลำยปีนี้ ด้วยมุ่งหวังบทควำมเล็ก ๆ ของเภสัชกร                        

ร้ำนยำคนนี้จะเป็นประกำยไฟจุดต่อให้เพื่อน ๆ ในวงกำรวิชำชีพ ได้ตระหนักถึงบทบำทของ

เภสัชกรในร้ำนยำว่ำมีส่วนช่วยดูแลสังคมและส่งเสริมสุขภำพคนไทยอย่ำงไรบ้ำง? เภสัชกรทุกคน

เม่ือได้ออกจำกรั้วมหำวิทยำลัยและออกมำท�ำหน้ำท่ีรับใช้มวลชนนั้น กำรศึกษำไม่ได้สิ้นสุดแค่เพียง

กระดำษ ใบปริญญำ หำกเภสัชกรทุก ๆ คนได้ท�ำหน้ำท่ีของตนโดยตระหนักในกำรรู้จักตัวเรำเอง                                                             

รู้ว่ำศักยภำพตัวเภสัชกรร้ำนยำเองคืออะไร? จุดอ่อนหรือปัญหำส�ำคัญของธุรกิจ

คอือะไร?  สิง่ส�ำคญัทีส่ดุ คอื กำรจดุต่อโหมไฟจติใจวญิญำณของผู้ประกอบ

กำรร้ำนยำ เภสัชกร คือ กำรพัฒนำต่อเนื่อง และกำรใช้ 3C Model                               

คือ เพื่อวิเครำะห์ใช้จุดแข็งของเภสัชกรให้เป็นประโยชน์ในกำรสนอง                                                                           

ควำมต้องกำรของตลำด สร้ำงควำมแตกต่ำงที่โดดเด่นไปจำกคู่แข่ง ยก

ระดับกำรบริกำรทำงวิชำชีพให้สังคมเห็นบทบำท และสิ่งตอบแทนท่ีได้

ก็คือก�ำไร  และควำมสุขอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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บทความโดย : ภญ.พ.ท.หญิง สมหญิง  รัตนะสุขจิตต์
Communicative English for Pharmacists   

สมำชิกวำรสำรยำน ่ำรู ้                  

ทุกท่ำนค่ะ วันเวลำผ่ำน

ไปเร็วมำกนะคะ หวังว่ำท่ำนสมำชิกจะได้ใช้ช่วงวันหยุดยำวปีใหม่                                                                                    

พักตัว พักใจ  กับครอบครัวของเรำกันบ้ำงนะคะ  เป็นกำรเติมพลัง  

ให้ตัวเองและคนที่เรำรัก พร้อมรับมือกับเร่ืองรำวท่ีจะเกิดข้ึนในปี

พุทธศักรำชใหม่กันค่ะ

สวัสดีปีใหม่

ก่อน เข้ำสู่ปีใหม่ช่วงเดือนพฤจิกำยน-ธันวำคม 

ที่ผ่ำนมำเรำจะสังเกตเห็นว่ำมีผู ้ป่วยที่                

แพ้อำกำศหรือป่วยด้วยอำกำรไข้หวัดเป็นจ�ำนวนมำก                     

ทีเดียว ต่ำงกันที่ใครจะเป็นมำกเป็นน้อย ซ่ึงขึ้นอยู่กับ                                                                  

ภูมิต้ำนทำนร่ำงกำยและกำรดูแลตัวเองนะคะ ผู้เขียนเอง

อยู่ในช่วงเดินทำงเยอะ  พักผ่อนน้อย ก็ป่วยยำวไปตำม

กระแสด้วย เกือบสองสัปดำห์เต็มเลยค่ะ กว่ำจะฟื้นตัว

กลับเป็นปกติ 

 ฉบับนี้ ผู ้เขียนก็จะขอเขียนเรื่องควำมเจ็บป่วย               

ใกล้ตัวด้วยไข้หวัดที่ว่ำนี้นะคะ โดยมีประเด็นส�ำคัญว่ำ                  

เรำจะเลือกพิจำรณำให้ยำปฏิชีวนะหรือไม่ อย่ำงไร                                                                           

เพื่อส่งเสริมให้กำรใช้ยำให้เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล 

(Rational Drug Use) และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ป่วยค่ะ
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Is your cold a virus or bacterium?  How can we tell the difference?

อาการหวัดที่เป็นอยู่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย?  เราจะบ่งบอกความแตกต่างได้อย่างไร?

> Knowing the difference can save you time and money during cold and flu season. 

 หำกเรำรูถ้งึควำมแตกต่ำงทีว่่ำนัน้ กจ็ะช่วยประหยดัได้ทัง้เวลำและเงนิ ในช่วงท่ีมกีำรระบำดของไข้หวดั และไข้หวดัใหญ่ 

> The symptoms of a virus and a bacterial infection are often very similar — fever, muscle aches, 

cough, and sore throat — but they require different treatments. 

 ซึ่งโดยทั่วไป อำกำรแสดงของกำรติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จะคล้ำยคลึงกันค่อนข้ำงมำก – ไข้ ปวดเมื่อยตำมตัว ไอ 

และเจ็บคอ – แต่วิธีกำรรักษำกลับแตกต่ำงกัน

> We will discuss how to tell when you need antibiotics or simply take a wait-and-see approach.

 เรำมำดูกันนะคะว่ำ เมื่อใดที่จ�ำเป็นต้องใช้ยำปฏิชีวนะ หรือเมื่อใดที่ควรจะ “รอดูท่ำที” ไปก่อน 

> Let’s start with distinguishing between the two.  

 เริ่มต้นในขั้นแรกด้วยกำรแยกแยะระหว่ำงกำรติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียออกจำกกันให้ได้ค่ะ

> If you develop a secondary fever, it is most likely that your illness is caused by a bacterium. 

 หำกมีอำกำรไข้ร่วมด้วย ก็เป็นไปได้มำกว่ำควำมเจ็บป่วยนั้นมีสำเหตุจำกแบคทีเรีย 

> People with an increased risk for infections, such as the elderly, individuals with compromised 

immune systems, or a history of asthma, should see a physician within the first few days.

 ผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรติดเชื้อ เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ที่มีภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือมีประวัติเป็นหอบหืด ควรรีบ

ไปพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มมีอำกำร

> Where signs and symptoms of bacterial infections exist, test for strep throat is positive, rattling in 

the chest is obvious, and pneumonia is suspected. 

 ในรำยที่มีสัญญำณและอำกำรแสดงของกำรติดเชื้อแบคทีเรีย ผลกำรทดสอบเชื้อสเตรปในล�ำคอเป็นบวก เสียงดังใน

ปอดชัดเจน สงสัยว่ำเป็นโรคปอดอักเสบ/ปอดบวม 

> In these cases, patients need an antibiotic to feel better.

 กรณีของผู้ป่วยเหล่ำนี้ จ�ำเป็นต้องให้ยำปฏิชีวนะเพื่อรักษำให้หำยค่ะ 
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> On the other hand, when dealing with an awful cold caused by a virus and knowing that antibiotics 

will not help, what could be the best advice? 

 ในทำงตรงกันข้ำม เมือ่ต้องรับมอืกบัไข้หวดัจำกเชือ้ไวรสั ซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่ำกำรใช้ยำปฏชิวีนะไม่ช่วยให้อำกำรป่วยดขีึน้ 

แล้วเรำจะมีค�ำแนะน�ำอย่ำงไร/ท�ำอะไรได้บ้ำง  

> Unfortunately, it is really “a waiting game”.  

 โชคร้ำยหน่อยนะคะ ที่มันเป็น “เกมแห่งกำรรอ”  

> Viruses typically last 7 to 10 days.  They generally do not need to be treated by a physician.

 โดยทั่วไปแล้ว ไวรัสจะอยู่กับเรำแค่ 7-10 วัน เท่ำนั้นเอง  จึงไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับกำรรักษำใดๆ 

> Often, the only treatment for a viral infection is to let the illness run its course and resolve on                    

their own.

 บ่อยครั้งที่หนทำงเดียวในกำรรักษำภำวะติดเชื้อจำกไวรัส คือกำรปล่อยให้โรคด�ำเนินไปจนจบ และหำยไปเองค่ะ

> But there are ways you can relieve yourself from symptoms and speed up the recovery.

 แต่เรำยังมีวิธีกำรหลำกหลำยเลยนะคะ ที่จะช่วยบรรเทำอำกำรและท�ำให้หำยป่วยในเร็ววัน   

ค�าแนะน�าทั่วไป (General Advice)

•  Drink plenty of fluids.

 ดื่มน�้ำให้มำก ๆ 

•  Rest during the day and get plenty of sleep at night.

 พักผ่อนในช่วงกลำงวัน และนอนหลับยำว ๆ ในช่วงกลำงคืน

•  Wash your hands frequently to avoid spreading germs.

 ล้ำงมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจำย 

หากมีอาการไข้หวัด (for Colds)

•  Stop smoking or stay away from people who smoke.

 หยุดสูบบุหรี่ หรืออยู่ให้ไกลจำกคนที่สูบบุหรี่

• Use a humidifier or cool mist vaporizer.  

 ใช้เครื่องช่วยเพิ่มควำมชื้นในอำกำศ หรือเครื่องพ่นละอองน�้ำ
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• Use an over-the-counter nasal spray, but limit it 

 to 2 to 3 days because it can cause rebound  congestion.

 ใช้ยำพ่นจมูกที่มีจ�ำหน่ำยทั่วไป แต่ไม่ควรใช้นำนเกิน 2-3 วัน เพรำะอำจท�ำให้อำกำรคัดจมูกกลับมำ

 ก�ำเริบได้อีก

• Use paracetamol or ibuprofen to alleviate fever and muscle aches.

 ทำนยำพำรำเซตำมอล หรือไอบูโพรเฟน เพื่อบรรเทำอำกำรไข้และปวดเมื่อยตำมตัว 

หากมีอาการระคายเคืองคอ (for Sore Throat)

• Soothe your throat with lozenges, crushed ice, and honey.

 ลดอำกำรระคำยเคืองคอด้วยยำอม น�้ำแข็งบด หรือน�้ำผึ้ง

• Gargle with salt water.

 กลั้วคอ/บ้วนปำก ด้วยน�้ำเกลือ 

 

หากมีอาการปวดโพรงไซนัส (for Sinus Pain) 

• A warm compress over the nose and forehead can help 

 relieve sinus pressure.

 ประคบอุ่นบริเวณจมูกและหน้ำผำก เพื่อช่วยลดแรงดันในโพรงไซนัส

• Breathe in steam from a bowl of hot water.

 สูดไอน�้ำจำกถ้วยที่บรรจุน�้ำร้อน 

• Do not blow your nose too hard.

 อย่ำสั่งน�้ำมูกแรงๆ 

What happens if my virus does not get better?  

Can it turn into a bacterial infection?

แล้วถ้าอาการติดเชื้อไวรัสที่เป็นอยู่ไม่ดีขึ้นล่ะ?  มันจะกลายเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียได้มั้ย?

> Virus can weaken your immune system and damage the tissue, making it easier for bacteria to grow. 

ไวรัสท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่ำงกำยของเรำอ่อนแอลงและท�ำลำยเนื้อเยื่อต่ำง ๆ  ได้ค่ะ แบคทีเรียก็เลยเติบโตได้ง่ำยขึ้น

> That is why we tell patients to come in after 7-10 days.

 เรำจึงต้องบอกผู้ป่วยให้กลับมำพบ ถ้ำอำกำรไม่ดีขึ้นใน 7-10 วัน 
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Maybe I should take an antibiotic just to cover me.  Is there any harm?

หรือที่จริงแล้ว เราควรจะทานยาปฏิชีวนะกันไว้ก่อนตั้งแต่ต้น  จะเป็นอันตรายรึเปล่า?

> When people take antibiotics unnecessarily, it causes antibiotic resistance — 

 ถ้ำเรำใช้ยำปฏิชีวนะโดยไม่จ�ำเป็น จะท�ำให้เกิดกำรดื้อยำได้นะคะ

> meaning the antibiotics do not work as well when you really need them. 

 นั่นหมำยถึงว่ำ พอถึงเวลำที่จ�ำเป็นจริงๆ ยำปฏิชีวนะก็ไม่ให้ผลกำรรักษำได้อย่ำงที่ควรจะเป็น  

> Besides, antibiotics can also cause side effects, most commonly upset stomach.

 นอกจำกนัน้แล้ว ยำปฏิชีวนะเองกอ็ำจท�ำให้เกิดอำกำรข้ำงเคยีงด้วยนะคะ  ทีพ่บบ่อยๆ กค็อือำกำรท้องไส้ป่ันป่วนค่ะ

What if I have green mucus, does that mean Iัve got bacterial infection? 

ถ้ามีเสมหะสีเขียว นั่นหมายถึงว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียใช่หรือไม่?

> It can be.  In general, when you are healthy, mucus is colorless. 

 ก็อำจเป็นได้นะคะ  โดยทั่วไปแล้ว ถ้ำเรำแข็งแรงดี เสมหะก็จะไม่มีสีค่ะ 

> Mucus helps protect your airways, but when you get an infection—viral or bacterial—it can damage 

the cells that line the airway. 

 เสมหะ/เมือก ท�ำหน้ำที่ช่วยปกป้องทำงเดินหำยใจ  แต่เมื่อใดที่เรำติดเชื้อ ไม่ว่ำจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรีย เซลล์ที่

สร้ำงเมือกซึ่งเรียงรำยอยู่ในท่อทำงเดินหำยใจก็จะถูกท�ำลำย  

> The infection releases proteins that give the mucus a green color. 

 ภำวะติดเชื้อท�ำให้มีกำรหลั่งสำรโปรตีบำงชนิด ที่ท�ำให้เสมหะ/เมือก กลำยเป็นสีเขียวได้ 

> There should not be any concern when someone is able to easily bring up yellow or green phlegm 

without fever or difficulty breathing. 

 ไม่น่ำจะต้องกังวลอะไร ไม่ว่ำเสมหะจะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว  ขอแค่ว่ำผู้ป่วยรำยนั้น ยังสำมำรถขับเสมหะออกมำ

ได้เอง ไม่มีไข้ และไม่มีปัญหำกำรหำยใจ 

> But when they have these other signs, they probably need an antibiotic. 

 แต่ถ้ำมีอำกำรตำมที่กล่ำวมำ ก็อำจจ�ำเป็นต้องให้ยำปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยค่ะ 

วารสารยาน่ารู้ 47



วารสารยาน่ารู้48
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rebound
alleviate

soothe
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compress
steam

blow your nose
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immune system
colorless

ซิ-มิ-ลาร์
ดิส-ทิ้งก์-กวิช-ชิ่ง

แรท-ทลิง
เจอร์มส

เน-เซิล สเปรย์
รี-บาวนด์

อัล-ลิ-วิ-เอท  
ซูท

การ์-เกิล
คอม-เพรส

สทีม
โบลว์-ยัวร์-โน้ส

วีค-เคน
อิม-มูน ซิส-เทม
คัล-เลอร์-เลซ

คล้ายคลึงกัน
การแยกแยะ
 (ท�าให้เกิด) เสียงดังอึกทึก
เชื้อโรค
สเปรย์พ่นจมูก
กระดอน เด้งกลับ
บรรเทา ผ่อนปรน
บรรเทา ช่วยให้เบาสบาย
กลั้วคอ, บ้วนปาก
ประคบ, กดทับ 
ไอน�้า
สั่งน�้ามูก 
ท�าให้อ่อนแอ/อ่อนแรง
ระบบภูมิคุ้มกัน
ไม่มีสี, ไร้สี

ค�ำศัพท์น่ำรู้
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ข�ำๆ กระตุ้นต่อมฮำ

Your sinus infection has gotten severe, 

กำรติดเชื้อในโพรงไซนัสของคุณ แย่ลงมำกเลยค่ะ

so weัre going to have to blast. 

เรำคงต้องระเบิดมันออกแล้วล่ะ
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 เวลำท่ีผูป่้วยถูกคุณหมอนัดไปฉดีวคัซีนตวันัน้ตวันี้ 

กม็กัจะมคี�ำถำมในใจเสมอว่ำ วคัซนีตวันีจ้ะดต่ีอเขำอย่ำงไร 

มนัท�ำงำนอย่ำงไร ครัน้เมือ่จะถำมหมอกด็จูะไม่ค่อยมเีวลำ

เนือ่งจำกมผีูป่้วยรำยต่อไปมำน่ังรออยูห่น้ำห้อง จงึดไูม่ค่อย

สะดวกนกั ดงันัน้เภสชักรในห้องยำกด็เูหมือนจะเหมำะสม

ที่สุดที่จะให้ข้อมูลแก่คนไข้เวลำมีค�ำถำม และในมุมมอง                  

ผู ้ปฎิบัติงำนเมื่อกล่ำวถึงกำรให้บริกำรสร้ำงเสริมภูมิ                                                             

คุ้มกันโรค ผู้ที่ปฏิบัติงำนก็มักจะเรียกกันติดปำกสั้น ๆ 

ว่ำท�ำงำนวัคซีน ปกติผู ้ที่ท�ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับวัคซีน                                                                                                 

ก็หนีไม่พ้น แพทย์ พยำบำล เภสัชกร และนักวิชำกำร

สำธำรณสุข รวมท้ังนักระบำดวิทยำ หลำยคนที่ปฏิบัติ

งำนมำเป็นเวลำนำนก็ยังรู้แต่เพียงว่ำ วัคซีนก็คือวัคซีน                      

บำงคนบอกว่ำวัคซีนคือยำ บำงคนกล่ำวว่ำวัคซีนคือ

ภูมิคุ ้มกันโรค เพรำะให้ไปแล้วป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้                  

แต่ในฐำนะเภสัชกรอย่ำงเรำ ก็ควรมำท�ำควำมรู ้ จัก                                                                

กับค�ำนี้ในควำมหมำยเชิงวิชำกำรกัน

มาทบทวน
ความรู ้

Pharma Chat บทความโดย : 
ภญ.ณปภัช  สุธัมนาถพงษ์

 วัคซีน คือ ชีววัตถุหรือแอนติเจนที่ผลิตมำจำก                                                                                        

เชือ้โรค หรอืพษิของเชือ้โรคทีถ่กูท�ำให้ไม่สำมำรถก่อโรคได้

แต่ยงัคงกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงแอนติบอด้ี หรือภมิูคุ้มกันได้

 ดังนั้นที่เข้ำใจกันว่ำวัคซีนเป็นแอนติบอด้ีหรือ

ภูมิคุ้มกันโรคนั้น เป็นควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้อง โดยแท้จริง

แล้ววัคซีนคือแอนติเจนหรือเชื้อโรคต่ำงหำก แต่เป็น                   

เชื้อโรคที่ไปท�ำให้ร่ำงกำยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคได้ เพื่อให้

ง่ำยต่อควำมเข้ำใจและเป็นประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้จะขอ

จ�ำแนกประเภทของวัคซีน แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ 

วัคซีน กันดีกว ่า
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 แบบท่ี 1 กำรจ�ำแนกวัคซีนตำมส่ิง                      

ที่น�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 

1. วัคซีนเชื้อตำย (killed vaccine) 

หมำยถึงวัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยใช้เชื้อโรคทั้งตัว 

(whole cell) ที่ตำยแล้ว ตัวอย่ำงวัคซีน                      

ในกลุม่นี ้ได้แก่ วคัซนีไอกรนชนดิทัง้เซลล์ วคัซนี

ตับอักเสบเอ วัคซีนอหิวำตกโรคชนิดฉีด วัคซีน

พิษสุนัขบ้ำ และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิด

เช้ือตำย วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด และผลิตจำก

ส่วนประกอบบำงส่วนของเชื้อโรค (subunit) 

ตัวอย ่ำงวัคซีนในกลุ ่มน้ี ได ้แก ่ วัคซีนตับ                                                                             

อักเสบบี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนฮิบ วัคซีน                 

ไอกรนชนิดไร้เซลล์  วัคซีนไทฟอยด์ชนิดฉีด  

และวัคซีนนิวโมคอคคัส หรือผลิตจำกโปรตีน

ส่วนประกอบของเช้ือท่ีผลิตมำใหม่โดยอำศัย

หลักวิศวพันธุศำสตร์

2. วัคซีนเชื้อเป ็นอ่อนฤทธิ์  (live 

attenuated vaccine) หมำยถึงวัคซีน                   

ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เชื้อโรคมำท�ำให้อ่อนฤทธิ์ลง

จนไม่สำมำรถท�ำให้เกิดโรคแต่เพียงพอที่จะ

กระตุ ้นภูมิคุ ้มกันของร่ำงกำยได้ วัคซีนใน                               

กลุ่มนี้ ได้แก่ วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนรวม

หัด-หัดเยอรมัน-คำงทูม วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีน

วัณโรค วัคซีนไทฟอยด์ชนิดรับประทำน วัคซีน

โรต้ำไวรัส วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก

3. วคัซนีประเภทท็อกซอยด์ (toxoid) 

หมำยถงึวคัซนีทีผ่ลติโดยกำรน�ำพษิของจลุชพีที่

เป็นส่วนส�ำคัญในกำรก่อโรคมำท�ำให้หมดฤทธิ์

แต่ยงัสำมำรถกระตุ้นให้เกดิภมูคิุม้กนัโรคได้ เช่น

วัคซีนคอตีบ และวัคซีนบำดทะยัก

 แบบท่ี  2  กำรจ�ำแนกประเภทของวัคซีนตำมกำรใช ้                        

ในแผนเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 

1.  วัคซีนภำคบังคับหรือวัคซีนพื้นฐำน (compulsory 

vaccine) หมำยถึง วัคซีนที่ได ้รับกำรบรรจุลงในแผนเสริม

สร้ำงภูมิคุ ้มกันโรคของประเทศ ได้แก่วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี,                           

วัคซีนคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนหัด-

คำงทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

2.  วัคซีนเผื่อเลือก (optional vaccine) หมำยถึง                   

วัคซีนที่มีประโยชน์ส�ำหรับเด็กไทยและสำมำรถให้เพิ่มเติมได้                          

แต่โรคที่สำมำรถป้องกันด้วยวัคซีนเหล่ำนี้ ยังไม่จัดว่ำเป็นปัญหำ

ทำงสำธำรณสุขท่ีส�ำคัญของประเทศไทย ประกอบกับวัคซีนมีรำคำ

แพง และส่วนใหญ่ยงัไม่มกีำรศกึษำถงึควำมคุม้ทนุของวคัซีน ภำครฐั                                                                                            

ยังไม่พร้อมจัดสรรงบประมำณให้ หำกต้องกำรรับวัคซีนเหล่ำนี้

ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีน

อีสุกอีใส วัคซีนฮิบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรต้ำไวรัส วัคซีนนิว

โมคอคคัส วัคซีนเอชพีวี นอกจำกนี้ยังครอบคลุมถึงวัคซีนที่ได้

รับกำรพัฒนำเพ่ือให้มีผลข้ำงเคียงของวัคซีนลดลงและสะดวก

ในกำรใช้เพิ่มขึ้น จึงนิยมใช้ในสถำนพยำบำลภำคเอกชน เช่น                        

วัคซีนรวม วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนไอกรนชนิดไม่มีเซลล์                                       

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น 
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3. วัคซีนส�ำหรับใช้กรณีพิเศษ (special vaccine) หมำยถึง วัคซีนที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนในกลุ่มบุคคลที่มี                        

ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค หรือหำกเกิดโรคอำจมีอำกำร /ภำวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้ำส�ำหรับผู้ที่                

ถูกสุนัขหรือแมวกัด วัคซีนไทฟอยด์ วัคซีนไข้กำฬหลังแอ่น ส�ำหรับผู้จะเดินทำงไปทำงประเทศตะวันออกกลำง วัคซีน

นิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคำไรด์ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง และผู้สูงอำยุ

4. วัคซีนที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ หมำยถึง วัคซีนที่มีควำมส�ำคัญในกำรป้องกันโรคที่ก�ำลังเป็นปัญหำในหลำย

ประเทศและยังอยู่ในขั้นตอนกำรวิจัย กำรผลิต หรืออยู่ระหว่ำงกำรทดลองในอำสำสมัคร เช่น วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีน

มำลำเรีย  วัคซีนเอดส์  วัคซีนไข้หวัดนก เป็นต้น

ตารางวัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (EPI)

อายุ
แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

6 เดือน - 2 ปี

9-12 เดือน

1 ปีครึ่ง

2 ปีครึ่ง

4-6 ปี

11-12 ปี

วัคซีน
HBV1

BCG

HBV2

DTwP-HB1

OPV1

DTwP-HB2

OPV2 + IPV

DTwP-HB3

OPV3

Influenza

LA-JE1

MMR1

DTwP4

OPV4

LA-JE2

MMR2

DTwP5

OPV5

Td

HPV

ข้อแนะน�า
ฉีดให้เด็กก่อนออกจำกโรงพยำบำล

HBV
1
 ให้เร็วที่สุด (ภำยใน 24 ชม.หลังเกิด)

เฉพำะเด็กที่แม่มี HBsAg บวก

ให้หยอด bivalent OPV (type 1, 3)

โดยที่อำยุ 4 เดือนให้ฉีด IPV ร่วมด้วย 1 ครั้ง

ฉีด 2 เข็มห่ำงกัน 1 เดือน

ถ้ำไม่มีกำรระบำด แนะน�ำให้ MMR 

เมื่ออำยุ 12 เดือน

กระตุ้น ครั้งที่ 1

กระตุ้น ครั้งที่ 2

กระตุ้น Td ทุก 10 ปี

ฉีด HPV 2 เข็ม ห่ำงกัน 6-12 เดือน

 ก�ำหนดกำรให้วัคซีนจ�ำเป็นตำมแผนกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสำธำรณสุข แนะน�ำโดยสมำคม

โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561
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BCG  = วัคซีนบีซีจี (วัณโรค)

HBV  = วัคซีนตับอักเสบบี

OPV   = วัคซีนโปลิโอชนิดกิน

IPV     = วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด

DTwP  = วัคซีนคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์

LA-JE  = วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

MMR  = วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คำงทูม

HPV  = วัคซีนเอชพีวี

วัคซีน อายุที่แนะน�าให้วัคซีน

ตารางแสดงวัคซีนทางเลือกส�าหรับเด็ก แนะน�าโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

 

DTaP,

Tdap,

TdaP

IPV

Hib

Inactivated JE*

HAV

VZV, MMRV**

Influenza

PCV

Rota

HPV

DEN

12

เดือน

(PCV4)

2

ปีครึ่ง

9

ปี

9

เดือน

2

เดือน

DTaP1

IPV1

Hib1

PCV1

Rota1

6

เดือน

DTaP3

IPV3

Hib3

PCV3

Rota3

(pentavalent)

4

เดือน

DTaP2

IPV2

Hib2

PCV2

Rota2

18

เดือน

DTaP

กระตุ้น 1

(IPV4)

(Hib4)

4-6

ปี

Tdap 

หรือ TaP

กระตุ้น 2

IPV5

11-12 ปี

Tdap หรือ 

TdaP ต่อไป 

Td ทุก 10 ปี

JE1, JE2 ห่ำงกัน 4 สัปดำห์ และ JE3 อีก 1 ปี

HAV 2 ครั้ง ห่ำงกัน 6-12 เดือน
VZV1 (หรือ

MMRV1)

VZV2 (หรือ 

MMRV2)

ให้ปีละ 1 ครั้งช่วงอำยุ 6 เดือน-18 ปี ในปีแรกอำจฉีด 2 เข็มห่ำงกัน 4 สัปดำห์

HPV 2 เข็ม

ห่ำงกัน 6-12 เดือน

DEN 3 เข็ม

(0, 6, 12 เดือน)

1.  *Inactivated JE ปัจจุบันมีชนิดท�ำจำกสำยพันธุ์ P3 (JEVACTM) ฉีด 3 ครั้งตำมตำรำง

    **กำรใช้ MMRV ในเด็กอำยุ 12-23 เดือน ครั้งแรกมีโอกำสเกิดชักจำกไข้ได้มำกกว่ำกำรฉีดแยกเข็ม ส�ำหรับกรณีที่เคยได้วัคซีน MMR หรือ VZV 

    มำก่อน แนะน�ำให้วัคซีนรวม MMRV ห่ำงจำกวัคซีน MMR และ VZV ครั้งก่อนอย่ำงน้อย 3 เดือน
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วัคซีนส�าหรับผู้สูงอายุ
 รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์ได้ออกค�ำแนะน�ำกำรให้วัคซีนป้องกันโรคส�ำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุในปี พ.ศ.2557 

โดยแบ่งวัคซีนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

	 1.	 วัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรจะได้รับหากไม่มีข้อห้าม ได้แก่

1.1 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้ท่ีมีอำยุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไป และผู้ป่วยอำยุ

ระหว่ำง 19-64 ปีที่มีโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง และผู้ป่วยที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำ                     

ในโรงพยำบำลอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ังจำกโรคเร้ือรัง ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคไต โรคเลือด                              

รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยำกดภูมิคุ้มกัน

1.2  วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ในผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

1.3  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับกำรฟอกไต รวมไปถึงผู้ป่วยท่ีได้รับ

เลือดบ่อย นอกจำกนี้ยังอำจพิจำรณำให้ในผู้ที่มีโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง                                                                                                                    

โรคไตวำยเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบำหวำน รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ ้มกันบกพร่องหรือได้รับยำกด

ภูมิคุ้มกัน

1.4  วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน โดยแนะน�ำให้ฉีดทุก 10 ปี

1.5  วัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรเกิดมะเร็ง

ปำกมดลูก โดยแนะน�ำให้ฉีดในสตรีอำยุ 9-26 ปี

	 2.	 วัคซีนที่อาจพิจารณาให้ตามความเสี่ยงหรือโรคประจ�าตัวของผู้ป่วย ได้แก่

2.1  วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ในผู้ป่วยอำยุระหว่ำง 19-64 ปีที่มีโรคหัวใจ โรคหอบหืด       

โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง โรคไตวำยเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบำหวำน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่                 

เป็นประจ�ำ และผู้เป็นโรคพิษสุรำเรื้อรัง

2.2  วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ในรำยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคและมีโอกำสสัมผัสเช้ือ เช่น ครูหรือผู้ที่

เลี้ยงเด็กเป็นจ�ำนวนมำก รวมไปถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ต้องกำรตั้งครรภ์ ทั้งนี้ส�ำหรับ                            

ผู้ที่ไม่ทรำบหรือไม่เคยมีประวัติเคยเป็นมำก่อน ควรตรวจหำภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อนได้

รับวัคซีน

2.3  วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ในผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อลดอุบัติกำรณ์ของกำรเกิดโรคงูสวัด 

และช่วยลดควำมรุนแรงของอำกำรงูสวัดได้หำกเป็นโรค

2.4  วัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus (HPV) ในชำยอำยุ 19-26 ปี โดยเฉพำะกลุ่มชำย                          

รักร่วมเพศ เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญของมะเร็งบริเวณทวำรหนักและ          

อวัยวะเพศ

2.5  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ โดยเฉพำะในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น

2.6  วัคซีนป้องกันไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในผู้ที่จะเดินทำงไปยังไปพิธีฮัจญ์และอุมเรำะห์ ณ ประเทศ

ซำอุดิอำระเบีย หรือผู้ที่จะเดินทำงไปอยู่อำศัยในพื้นที่ที่มีเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบชุกชุม
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การสร้างประเภทของภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย
 เมื่อแบ่งภูมิคุ้มกันโรคตำมชนิดของแหล่งที่มำ สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. Active naturally acquired immunity คอื กำรเกดิภมูคิุม้กนัภำยหลงักำรตดิเชือ้ตำมธรรมชำต ิ(natural 

infection) เช่น โรคหัด อีสุกอีใส

2. Active artificially acquired immunity คือ กำรเกิดภูมิคุ้มกันภำยหลังกำรให้วัคซีน

3. Passive naturally acquired immunity คือ กำรเกิดภูมิคุ ้มกันจำกกำรได้รับภูมิคุ ้มกันโดยตรง                        

โดยที่ไม่ได้สร้ำงเอง เช่น ทำรกในครรภ์ได้รับภูมิคุ้มกันผ่ำนทำงรก หรือ ถ่ำยทอดผ่ำนทำง colostrums ในน�้ำนมแม่

4. Passive artificially acquired immunity คอื กำรเกดิภมิูคุ้มกนัจำกกำรได้รับแอนตบิอด ี เช่น ได้รบัเซรุม่ 

หรือ gamma globulin (immunoglobulin)

การออกฤทธิ์ของวัคซีนกับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย
 กำรออกฤทธิ์ของวัคซีนกับกำร

สร้ำงภูมิคุ ้มกันโรคในร่ำงกำย เป็นกำร

ตอบสนองของระบบภูมิคุ ้มกันแบบ 

primary และ secondary response เม่ือ

ร่ำงกำยได้รบัแอนตเิจนหรอืวคัซนีครัง้แรก 

ระบบภูมิคุ ้มกันจะตอบสนองโดยสร้ำง

แอนติบอดี้  เรียกว่ำ primary response  

ระยะเวลำตัง้แต่ได้รบัแอนตเิจนจนกระทัง่

เริ่มตรวจพบแอนติบอดี้ได ้  เรียกว่ำ 

lag period ซึ่งอำจใช้เวลำตั้งแต่ 1-30 

วัน หรือนำนกว่ำนี้ ข้ึนอยู ่กับปริมำณ 

ชนิดของแอนติเจนและทำงท่ีแอนติเจน                                                                 

เข ้ำสู ่ร ่ำงกำยหลังผ ่ำน lag period 

ร่ำงกำยจะสร้ำงแอนติบอดี้เพิ่มขึ้นอย่ำง

รวดเร็ว  โดยส่วนใหญ่เป็น IgM  ซึ่งอยู่ได้

ระยะหน่ึงแล้วจะลดต�ำ่ลง ในขณะเดยีวกนั

ร่ำงกำยจะมกีลไกกำรสร้ำง IgG แม้จะสร้ำงได้ทีหลงัแต่จะมรีะดับ antibody                             

ที่สูงกว่ำและอยู่ในร่ำงกำยนำนกว่ำ เมื่อร่ำงกำยได้รับแอนติเจนชนิดเดิม

อีก  memory cell ซึ่งจดจ�ำ antigen ไว้  จะกระตุ้นกำรตอบสนองของ

ร่ำงกำยรวดเร็วกว่ำคร้ังแรก เรียกว่ำ secondary response แอนติบอด้ี

จะอยู ่ได้นำนและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น IgG                                                                                                 

จึงใช้หลักกำรนี้ในกำรให้วัคซีนหลำยคร้ังเพ่ือให้ร่ำงกำยสร้ำงแอนติบอดี้                 

ที่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคได้นำนหลำยปี
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เหตุผลที่ไม่ควรมารับวัคซีนก่อนก�าหนด
 จำกกำรทีร่่ำงกำยจดจ�ำแอนตเิจนได้ เพรำะฉะนัน้ถ้ำเดก็มำรบัวคัซนีล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด ไม่จ�ำเป็นต้องเร่ิมต้นใหม่  

แต่ถ้ำให้วัคซีนใกล้กันเกินไปอำจท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับท่ีต�่ำกว่ำท่ีควรจะเป็นเพรำะระดับแอนติบอด้ีในร่ำงกำย       

ที่สูงอยู่จะจับกับแอนติเจน (วัคซีน) ที่ได้รับเข้ำไปใหม่ ท�ำให้แอนติเจนนั้นซึ่งก็คือวัคซีน สูญเสียประสิทธิภำพในกำร 

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (neutralization)

วิธีการบริหารวัคซีน
• กำรรับประทำน (Oral) ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันในล�ำไส้ด้วย เช่น วัคซีนโปลิโอ วัคซีนไทฟอยด์

• กำรพ่นทำงจมูก (Intranasal) ท�ำให้เกิดภูมิคุ ้มกันในทำงเดินหำยใจด้วย เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่                             

ชนิดเชื้อเป็น (ยังไม่มีใช้ในประเทศไทย)

• กำรฉีดเข้ำในชั้นผิวหนัง (Intradermal) ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดี เพรำะเป็นกำรกระตุ้นเซลล์ในผิวหนัง               

และดูดซึมไปยังท่อน�้ำเหลือง ใช้วัคซีนปริมำณน้อย กำรฉีดต้องอำศัยควำมช�ำนำญของผู้ฉีด เช่น วัคซีนบีซีจี วัคซีนพิษ

สุนัขบ้ำ

• กำรฉดีเข้ำใต้ผวิหนงั (Subcutaneous) ใช้ส�ำหรบัวคัซนีท่ีไม่ต้องกำรให้ดดูซมึเรว็มำก และเป็นวคัซนีทีไ่ม่มี 

adjuvant ควรฉดีเข้ำทีบ่รเิวณหวัไหล่ หรอืบรเิวณหน้ำขำ (ส�ำหรบัเดก็เลก็) ไม่ควรฉดีเข้ำบรเิวณสะโพกเน่ืองจำกบรเิวณ

สะโพกมีกล้ำมเนื้อน้อย ท�ำให้กำรดูดซึมไม่ดีเท่ำที่ควร และยังเกิดอันตรำยต่อเส้นประสำทส�ำคัญได้

การเก็บรักษาวัคซีน
 วัคซีนส่วนใหญ่จะได้รับค�ำแนะน�ำให้เก็บในตู้เย็น                   

ที่มีระบบส�ำรองไฟฟ้ำท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียส                                                                    

ห้ำมแช่แข็ง และไม่ควรเก็บไว้ที่ประตูของตู้เย็น เพรำะเป็น

ต�ำแหน่งที่อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงได้มำก และไม่ควรให้

วัคซีนถูกแสงแดด เมื่อเปิดใช้แล้วควรใช้ทันทีหรืออย่ำงช้ำ

ภำยใน 8-24 ชม. แล้วแต่ชนิดของวัคซีน

 วัคซีนที่สำมำรถแช่แข็งได้ คือ วัคซีนโปลิโอ ชนิด

หยอดและวัคซีนชนิดผงแห้ง เช่น วัคซีนหัด, วัคซีนหัด- 

คำงทูม-หัดเยอรมัน ซึ่งจะท�ำให้เก็บรักษำได้นำนขึ้น แต่ห้ำม

แช่แข็ง diluentที่มำพร้อมกับวัคซีน

 วัคซีนส่วนใหญ่มีอำยุใช้งำน 2 ปีหลังจำกผลิต หรือ

ให้ดูจำกวันหมดอำยุที่ระบุไว้
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ความร้อน
 วัคซีนทุกชนิดจะสูญเสียคุณภำพถ้ำสัมผัสกับ

ควำมร้อน แต่วัคซีนชนิดต่ำง ๆ จะไวต่อควำมร้อนไม่เท่ำ

กัน โดยสำมำรถเรียงล�ำดับควำมไวต่อควำมร้อน (Heat 

sensitivity) ได้ดังนี้ จำกรูปจะเห็นว่ำ OPV ไวต่อควำม

ร้อนมำกทีส่ดุ ท�ำให้วคัซนีชนดินีต้้องเกบ็ในช่องแช่แขง็ -15                   

ถึง -25 องศำเซลเซียส และที่รองมำคือ MMR เป็นวัคซีน

เชือ้เป็นอ่อนฤทธิเ์หมือนกนั ดงันัน้อำจกล่ำวได้ว่ำวคัซนีชนดิ

เชือ้เป็นอ่อนฤทธิจ์ะชอบควำมเยน็จดัและทนต่อควำมร้อน

ได้น้อย จะเสื่อมสภำพเร็วถ้ำสัมผัสควำมร้อน

ความเย็นจัด (Freeze sensitivity)
 วัคซีนเชื้อตำยที่มี antigen จับกับสำรช่วย

กระตุ้นภูมิคุ ้มกัน (adjuvant) เช่น HBV  DTP-HB  

DTP  dT มีควำมไวต่อควำมเย็นจัด ในขณะที่มีควำม

ไวต่อควำมร้อนจัดเช่นเดียวกัน วัคซีนกลุ่มนี้ถ้ำเกิดกำร                            

แข็งตัวที่อุณหภูมิ 0 องศำเซลเซียส จะท�ำให้ adjuvant 

กับ antigen แตกออกจำกกัน ท�ำให้วัคซีนสูญเสียควำม

แรงและเสื่อมสภำพทันที

 

แสง (Light Sensitivity) 
 วัคซีนชนิดผงแห้ง (freeze dried vaccine)                     

เช่น BCG  MMR  MR และ JE (เชื้อเป็น) เป็นวัคซีนที่                  

ไวต่อควำมร้อนแล้วยงัไวต่อแสงด้วย ท้ังแสงจำกดวงอำทติย์

และแสง fluorescent จะเสื่อมเร็วขึ้นหำกผสมกับน�้ำยำ              

ท�ำละลำยแล้ว
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สรุปผลของอุณหภูมิที่มีต่อวัคซีน
วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ จะชอบควำมเย็นจัด และจะเสื่อมสภำพเร็วเมื่อสัมผัสควำมร้อน

วัคซีนเชื้อตำยและท็อกซอยด์ จะเสื่อมสภำพทันที่เมื่อสัมผัสควำมเย็นจัด

สิ่งที่เภสัชกรควรทราบ
- วัคซีนส่วนใหญ่ควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4-8 องศำเซลเซียส วัคซีนเชื้อเป็นที่อยู่ในสภำพผงแห้งควรเก็บ

ไว้ในช่องแช่แข็ง

- โดยทั่วไปไม่จ�ำเป็นต้องตรวจเลือดก่อนและหลังฉีดวัคซีน กรณีวัคซีนมีรำคำแพง ผู้ป่วยอำจเคยเป็นโรค

มำก่อนและค่ำตรวจเลือดไม่แพง อำจตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีน กำรตรวจเลือดหลังฉีดวัคซีนมีควำมส�ำคัญ

เฉพำะบำงกรณี เช่น บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทำรกที่คลอดจำกมำรดำซึ่งเป็นพำหะของไวรัสตับอักเสบบี

- ขนำดของวัคซีนที่ใช้ในเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ได้ขึ้นกับน�้ำหนักตัว แต่ใช้อำยุเป็นตัวแบ่ง เช่น วัคซีนตับอักเสบเอ 

และวัคซีนตับอักเสบบีใช้อำยุ 18 หรือ 20 เป็นตัวแบ่ง วัคซีนอิสุกอิใสใช้อำยุ 13 เป็นตัวแบ่ง วัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีใช้อำยุ 3 ปีเป็นตัวแบ่ง เป็นต้น

- ผู้ป่วยท่ีได้รับยำสเตียรอยด์ชนิดทำ ชนิดฉีดเฉพำะที่และชนิดรับประทำนในขนำดต�่ำ สำมำรถให้วัคซีน                   

ตำมปกติได้ แต่ถ้ำได้รับยำชนิดรับประทำนขนำดสูง (>2 มก./วัน) ไม่ควรให้วัคซีนเชื้อเป็นจนกว่ำจะ                     

หยุดยำไปแล้วนำนหนึ่งเดือน ยกเว้นกรณีได้รับยำมำไม่เกิน 2 สัปดำห์ สำมำรถให้วัคซีนได้

- กรณีต้องเลื่อนกำรให้วัคซีนออกไป จะใช้เฉพำะในกรณีที่

o ผู้ป่วยก�ำลังมีไข้ โดยเฉพำะวัคซีนที่อำจท�ำให้เกิดไข้ แต่กรณีมีอำกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด 

น�้ำมูกไหล สำมำรถให้วัคซีนได้ 

o ผูป่้วยทีไ่ด้รบัเลอืดหรอืผลติภณัฑ์จำกเลอืดมำก่อน กำรให้วคัซนีเชือ้เป็นอำจไม่ได้ผล ควรเลือ่นกำรให้

วัคซีนหล่ำนี้โดยระยะเวลำในกำรเลื่อน ขึ้นอยู่กับปริมำณเลือด หรือผลิตภัณฑ์จำกเลือดที่ได้รับ

- กรณีที่ควรหลีกเลี่ยงกำรให้วัคซีน

o ผู้ป่วยที่แพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีน ควรหลีกเล่ียงกำรให้วัคซีน เช่น ผู้ป่วยแพ้ไข่รุนแรง

(anaphylaxis) ไม่ควรให้วัคซีนที่ท�ำจำกไข่ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แต่ถ้ำแพ้ไข่แบบลมพิษ สำมำรถ

ให้วัคซีนได้ เพรำะในวัคซีนมีปริมำณไข่อยู่น้อยมำก

o กำรให้วัคซีนในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อำจได้ผลไม่ดีและควรหลีกเลี่ยงวัคซีนเชื้อเป็น

 เพรำะอำจเกิดอำกำรข้ำงเคียงรุนแรงจำกวัคซีน

o ไม่ควรให้วัคซีนเชื้อเป็นในหญิงตั้งครรภ์
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- กรณีที่ควรระมัดระวังในกำรให้วัคซีน

o ถ้ำเด็กเคยชักจำกไข้สูง ควรให้ยำลดไข้ หรือพิจำรณำเปลี่ยนเป็นวัคซีนไอกรนชนิดไม่มีเซลล์

o ผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนหัดเยอรมัน วัคซีนเอชพีวี หรือวัคซีนเชื้อเป็นอื่น ควรคุมก�ำเนิดหลังฉีดวัคซีน                    

นำน 1 เดือน

- กำรให้วัคซีนหลำยชนิดพร้อมกัน

o วัคซีนแต่ละเข็มควรให้คนละต�ำแหน่งกัน ไม่ควรน�ำวัคซีนต่ำงชนิดมำผสมกันเพื่อฉีดคร้ังเดียว                    

ยกเว้นมีข้อมูลศึกษำมำก่อนแล้วว่ำสำมำรถท�ำได้ 

o วัคซีนเชื้อเป็น 2 ชนิดสำมำรถให้พร้อมกันได้ แต่ถ้ำจะให้ห่ำงกันควรห่ำงกันอย่ำงน้อย 1เดือน                       

ถ้ำเป็นวัคซีนเชื้อตำยจะให้ห่ำงกันกี่วันก็ได้

- หำกไม่สำมำรถให้วคัซีนกบัเดก็ได้ตำมอำยท่ีุก�ำหนด แนะน�ำให้ใช้ทนัททีีพ่บเดก็ โดยไม่ต้องเริม่ฉีดใหม่ทัง้หมด 

และจำกนั้นให้เว้นระยะในกำรฉีดตำมเดิม

 แหล่งที่มา : 

1. ชิษณุ พันธ์เจริญ สุชีรำ ฉัตรเพริดพรำยและคณะ. คู่มือ Vaccine2010                

และประเด็นในกำรสื่อสำร.  พิมพ์ครั้งที่1. 2553กรุงเทพ : ธนำเพรส.

2. ปัจจยัทีม่ผีลต่อคณุภำพของวคัซนี. (2562).[ออนไลน์]. เข้ำถงึได้จำก http://

guruvaccine.com/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%

b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e

0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%a5

%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%

b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b

8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0

%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99/

3. แนวทำงกำรให้วัคซีนในเด็ก.(2562).[ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก https://

meded.psu.ac.th/binla/class05/388_551/Vaccine/index3.html

 เภสัชกรให้ค�าแนะน�าผู้ที่มารับบริการวัคซีนอย่างไร
- อธบิำยให้ผูป้กครองหรอืผูป่้วยได้ทรำบว่ำจะ

ได้รบัวัคซนีอะไร และอำจจะเกดิผลข้ำงเคยีง

อะไรได้บ้ำง หลงัจำกได้รบัวคัซนี รวมถงึกำร

ปฎิบัติตัวหลังจำกกลับบ้ำน

- บันทึกชื่อวัคซีนลงในสมุดสุขภำพของผู้ป่วย 

โดยให้เป็นชื่อท่ีสำมำรถเข้ำใจได้ บันทึกวัน

เดือนปีที่ให้วัคซีน ชื่อแพทย์ผู้ให้วัคซีน และ

หำกเป็นไปได้ควรบันทึก Lot number ของ

วัคซีนด้วย

 นี่ เป็นเพียงบางส่วนของความรู้เร่ืองวัคซีนท่ี
สามารถฉีดเพื่อช่วยป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
หากค�านวณความคุ้มค่าในการป้องกันและการรักษาโรค
ท่ีอาจเกิดขึ้นแล้ว อาจจัดได้ว่าการฉีดวัคซีนน้ันเป็นการ
ป้องกนัโรคทีม่คีวามคุ้มค่าต่อระบบสาธารณสขุมากทเีดยีว
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บทความโดย : มะเขือเทศเดินดิน
YPG Thailand

 ชมรมเภสัชกรรุ่นใหม่ หรือ Thai Young Pharmacist Group 

(ThaiYPG) เกดิขึน้เมือ่วนัที ่19 เมษำยน 2560 โดยกำรผลกัดนัของเภสชักรรม

สมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ ThaiYPG มวีตัถปุระสงค์ส�ำคัญ 

คอื กำรส่งเสริม สนบัสนนุ กระตุ้น ให้เภสัชกรรุ่นใหม่ให้ได้พบปะกนั แลกเปลีย่น

เรียนรู้ และพัฒนำตนเองในมิติต่ำง ๆ ผ่ำนกิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

(workshop) และกำรสื่อสำรผ่ำนสังคมออนไลน์ (social network) จำกกำร

ท�ำงำนตลอดระยะเวลำ 2 ปี ตำมข้อจ�ำกดัและก�ำลงัทีม่ขีองทมีงำนและสมำชกิ                                                                                                       

เกดิเป็นกจิกรรมกว่ำ 12 ครัง้ อำทิ กำรอบรมเชงิปฏบิติักำรแก่เภสชักรในทกัษะ

ด้ำนต่ำง ๆ 6 ครั้ง กำรพัฒนำกิจกรรมนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ 4 ครั้ง และ

จาก ThaiYPG 
สู่ ThaiYPGrow เภสัชกรไทยรุ่นใหม่เติบโต 
Thai  Young  Pharmacist  Grow

กำรจดักจิกรรมเผยแพร่ควำมรูแ้ก่เด็กและเยำวชน 2 ครัง้ รวมทัง้กำรท�ำสือ่และกจิกรรมบนสงัคมออนไลน์อีกกว่ำ 44 ชิน้ 

ซึ่งในระยะเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ทำงชมรมฯ ได้พบปะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องเภสัชกรด้วยควำมอบอุ่น

และกำรสนับสนุนที่ดีและมีควำมหมำยมำตลอดทำง

 ด้วยควำมต้ังใจท่ียงัคงมุง่มัน่ในกำรเตมิเตม็วชิำชพีในมติกิำรพฒันำตนเองและกำรเรยีนรูข้องเภสชักร เสรมิอำวธุ

ให้เภสชักรด้วยทักษะท่ีหลำกหลำย เพือ่ให้เกดิภำพทีเ่รำมองเหน็ คอื ภำพวชิำชพีเภสชักรรมท่ีเภสชักรทกุคนต่ำงสำมำรถ

ใช้จุดแข็งและควำมสนใจ ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันมำเสริมพลังเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำเภสัชกรไทย

 ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะโลกป่วน (disruption) สิ่งส�ำคัญ คือ กำรไม่ยึดติดสถำนะเดิมที่ไม่พำเรำ

ไปไกลกว่ำเก่ำ (status quo) ก้ำวต่อไปของ ThaiYPG จึงปรับเปลี่ยนจำกกำรเป็นชมรม สู่ “กำรเป็นสื่อออนไลน์ที่เป็น

พื้นที่ (platform)” ส�ำหรับเภสัชกรในชื่อ Thai Young Pharmacist Grow (ThaiYPGrow) ThaiYPGrow.com

ThaiYPG
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ด้วยความเช่ือว่า...
เภสัชกรหนึ่งคนมีมิติและตัวตนที่หลากหลายมากเกินไปกว่าความ
เช่ียวชาญเรื่องยา
 เรำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและตัวตนของคนหนึ่งคน                

ไม่น้อยไปกว่ำกำรเพิ่มพูนควำมรู ้และทักษะจำกบทบำทของวิชำชีพที่สวม                            

กำรได้เรียนรู้ศำสตร์ใหม่ ๆ ในมิติอื่นเสริม จะช่วยเติมคุณค่ำ สร้ำงควำมมั่นใจ 

เพื่อกำรเป็นเภสัชกรที่มีสมรรถนะที่เป็นปัจจุบันทันต่อโลก

 Thaiypgrow คือ สื่อออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวบรวมบทควำม ข้อมูล 

และสื่อส�ำหรับ “เภสัชกรที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ” พัฒนำงำน พัฒนำ

ตนเอง และพัฒนำชีวิต ด้วยควำมตั้งใจที่จะให้เป็นพื้นที่ร่วมที่เภสัชกรที่มี                           

ควำมรู้ ควำมถนัด และควำมสนใจที่แตกต่ำงกัน สำมำรถเขียนเพื่อถ่ำยทอด             

แบ่งปัน สะท้อนควำมคิดจำกสิ่งที่ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ ส่งต่อประสบกำรณ์

ส�ำคัญให้แก่เภสัชกรด้วยกัน ในบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อย่ำง

สร้ำงสรรค์  เพื่อขัดเกลำสิ่งที่รู้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น  และผสำนรวมมุมมองเพื่อเกิด

ควำมรู้ใหม่

DIMENSIONS

ThaiYPGrow.com

เราเห็น...
ภาพการแลกเปลี่ยนกันในสิง่ดีที่ต่างคนต่างมี เติบโตไปด้วยกัน 
พัฒนาวิชาชีพไปได้ไกล
 ภำพที่เภสัชกรได้มำบอกเล่ำ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันควำมถนัดและ               

จุดแข็งท่ีไม่เหมือนกัน เกิดผลลัพธ์ คือ กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนที่ท�ำ                                                       

และขับเคลื่อนวิชำชีพไปยังพื้นที่ใหม่ๆ

DIVERSITY
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ค�าว่า “เภสัชกรรุ่นใหม่” 
ที่ไม่เกี่ยวกับ “อายุ”
 ปัจจุบันมีควำมท้ำทำยใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอด มีสิ่งสร้ำงสรรค์ใหม่                         

เกิดขึ้นมำทดแทนส่ิงเก่ำไม่เว้นแต่ละวัน ค�ำว่ำ “เภสัชกรรุ่นใหม่” จึงไม่ใช่

กำรพูดถึงเรื่องของ “อำยุ” แต่คือ “เภสัชกรที่ปรับตัวได้ไว เรียนรู้ได้เร็ว และ

เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันสมัยได้เสมอ” เรำมีควำมต้ังใจให้พ้ืนท่ีนี้เป็นพื้นที่               

ของคนที่พร้อมจะเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยรู้มำ พร้อมถอดทิ้ง

ควำมรู้เก่ำที่ล้ำสมัย และสำมำรถเรียนรู้ซ�้ำได้ใหม่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน

 เรำจะตั้งใจพัฒนำต่อไป เพื่อให้ภำพที่เรำเห็นและสิ่งที่เรำเชื่อเกิดขึ้นได้จริง ฝำกเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สนับสนุน

และเป็นก�ำลังใจ มำร่วมทำงไปด้วยกันกับเรำเพ่ือกำรเติบโตของเภสัชกรไทย ไม่ว่ำอำยุเท่ำไหร่เรำก็ยังเติบโตต่อไป               

และทันสมัยได้เสมอ Thai Young Pharmacist Grow /           Thaiypgrow ขอบคุณครับ

 Thaiypgrow ติดตามและสนับสนุนได้ทาง
  facebook fanpage: thai ypgrow :: thai young pharmacist grow

  website: thaiypgrow.com 

  email: thaiypgrow@gmail.com

SELF-DISRUPTION
Learn-Unlearn-Relearn

f
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หน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ือง
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2 Credits

ภก.ดร.วิรัตน์  ทองรอด
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้รับรู้ถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของระบบสุขภำพไทย

 2. เพื่อให้เข้ำใจถึงนโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมสมุนไพรไทยต่อระบบสุขภำพ

 3. เพื่อให้เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสมุนไพรไทย

บทคัดย่อ
 สุขภำพ นับวันจะมีควำมส�ำคัญต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ประเทศชำติ และโลกมำกยิ่งขึ้น จำกระบบสุขภำพ

ในปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ประชำกรมีอำยุยืนมำกขึ้น จนเกิดสังคมของผู้สูงอำยุ พร้อม ๆ กับโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรัง 

หลำยโรค และหลำยยำ ก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ประกอบกับข้อจ�ำกัด                              

ของวิทยำกำรด้ำนกำรแพทย์แผนปัจจุบันที่ยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมทุกข์ทรมำนจำกโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งหมด                

แบบองค์รวม จึงต้องกำรแพทย์ทำงเลือก รวมถึงสมุนไพรให้มีบทบำทต่อระบบสุขภำพมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงมีแนวโน้มมำก                 

ยิ่งขึ้น ทั้งในระดับภูมิภำค และระดับโลก รัฐบำลไทยได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสมุนไพรไทย ที่เป็นภูมิปัญญำแผ่นดิน                                                                                                                              

จัดร่ำงแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อส่งเสริมสมุนไพรให้มีควำม

ส�ำคัญต่อระบบสุขภำพ เศรษฐกิจ และสังคมไทย ดังวิสัยทัศน์ “สมุนไพรไทย เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ และ
ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” 

ค�ำส�ำคัญ  มุมมอง, สมุนไพร, ระบบสุขภำพไทย

มุมมองของการใช้สมุนไพร
     ในระบบสุขภำพไทย



วารสารยาน่ารู้66

บทน�ำ
 “สุขภาพ” นับวันจะมีควำมส�ำคัญต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ประเทศชำติ และของโลกมำกย่ิงขึ้น                                       

หำกประชำชนมีสุขภำพดี แข็งแรง จะไม่เป็นภำระในกำรดูแลรักษำพยำบำล และสำมำรถท�ำงำนหรือปฏิบัติหน้ำที่                   

สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ดั่งมีผู้กล่ำวไว้ว่ำ “สุขภาพดี..ท�าให้มีรายได้”
 แต่ อริยสัจ 4 อันได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตำย เป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกมำแต่ครั้งอดีตกำลว่ำ มนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมำแล้ว

ย่อมมีกำรเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ วัยท�ำงำน มีครอบครัว และจะมีกำรเจ็บป่วยควบคู่ไปด้วย อำจจะเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือ

บำงคนก็เกิดมำพร้อมกับโรคหรือควำมเจ็บป่วยก็มี  กำรเจ็บป่วย หรือปัญหำสุขภำพ จึงอำจเกิดขึ้นได้กับทุกคน

 ชำวโลก..มีอำยุยืน..มำกขึ้น
 สิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเชื้อไฟให้เกิดกำรเจ็บป่วยให้มีมำกยิ่งขึ้น คือ ควำมอำยุยืนของประชำกรโลก อันเนื่องมำกจำก

ควำมก้ำวหน้ำทำงสำธำรณสุข และวงกำรแพทย์ ส่งผลให้โรคที่เคยเป็นปัญหำและคร่ำชีวิตคนทั้งโลก ถูกป้องกันหรือ   

รกัษำ โรคนัน้ก็คือ โรคตดิเชือ้ ซึง่ในอดตีก่อให้เกดิควำมสญูเสยีเป็นอนัมำก ตวัอย่ำงโรคตดิเชือ้ทีท่�ำลำยชวีติมนษุย์ ได้แก่ 

โรคระบำด เช่น กำฬโรค ไข้หวัดใหญ่ อหิวำตกโรค เป็นต้น

 จำกควำมก้ำวหน้ำทั้งด้ำนสุขอนำมัยและกำรแพทย์ส่งผลให้ประชำกรโลกมีอำยุยืนยำวขึ้น ในประเทศไทย                      

พ.ศ. 2562 อำยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของชำวไทยจะมีอำยุ 73.0 และ 80.3 ปีในผู้ชำย และผู้หญิงตำมล�ำดับ ในขณะ

เดียวกันผู้สูงอำยุในสังคมไทยก็มีมำกข้ึน ประมำณว่ำในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ จะมีผู้สูงอำยุของคนไทยเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 

25 หรือ 1 ใน 4 เป็น ผู้สูงอำยุ (1)

 ปัญหำสุขภำพในปัจจุบัน..ที่ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ
 สิ่งที่มำพร้อมกับกำรที่อำยุยืนขึ้น คือ โรคและยำที่ใช้ในกำรรักษำโรค ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุจะเป็นโรคเร้ือรัง 

หรือโรคที่ไม่ติดต่อ อันเกิดจำกควำมผิดปกติของกระบวนกำรเมตำบอลิซึม หรือควำมเสื่อมในกำรท�ำงำนของร่ำงกำย                             

ที่พบได้บ่อย คือ  โรคควำมดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือดสูง  โรคเบำหวำน  โรคข้อเข่ำเสื่อม เป็นต้น  ในผู้สูงอำยุมักจะ

เป็นโรคเรื้อรังเหล่ำนี้เพิ่มขึ้นทีละโรคจนเป็น “หลายโรค” พร้อมกับกำรใช้ยำหลำยชนิด “หลายยา”
 เมื่อเป็น “หลายโรค หลายยา” ก็จะส่งผลเร่งควำมเสื่อมของร่ำงกำยให้มำกขึ้น และเร็วขึ้น บำงครั้งใช้ยำ               

หลำยชนิด จะเพิ่มปัญหำจำกกำรใช้ยำ เช่น ยำซ�้ำซ้อน ยำตีกัน ผลข้ำงเคียงของยำ เป็นต้น

 ข้อจ�ำกัดของกำรแพทย์แผนปัจจุบัน
 ในกำรรักษำด้วยกำรแพทย์แผนปัจจุบันตำมแบบตะวันตก ซึ่งได้ผลดีกับโรคเรื้อรังเหล่ำนี้ แต่มักจะไม่หำยขำด 

หรือไม่สำมำรถควบคุมให้ค่ำทำงคลินิกอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือในบำงโรคก็ยังไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้                       

เช่น มะเร็ง เป็นต้น ซึ่งนับวันจะเป็นปัญหำมำกขึ้น ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำเป็นมูลค่ำมหำศำล เป็นภำระในกำร

รักษำพยำบำลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
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 ในปี พ.ศ.2561 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศไทย มีมูลค่ำถึง 380,000 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.9 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (GDP) ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ หำกครัวเรือนหำรำยได้มำ 100 บำท จะต้องน�ำมำใช้จ่ำย

เพื่อรักษำสุขภำพ เป็นจ�ำนวนเงิน 4.9 บำท และร้อยละของ GDP นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๆ ทุกปี นับเป็นภำระของคนไทย

ทั้งชำติ (2)

 จำกมูลค่ำค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่สูงถึง 3.8 แสนล้ำนบำทนั้น เป็นมูลค่ำยำ สูงถึงเป็นเงิน 180,000 ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ ซึ่งแสดงว่ำคนไทยมีปริมำณกำรใช้ยำสูงมำก ๆ เพรำะหำกน�ำตัวเลข 

65 ล้ำนคนของคนไทยมำหำรเฉลี่ย แต่ละคนจะต้องใช้จ่ำยค่ำยำสูงถึงเกือบ 2,800 บำทต่อคนต่อปี

 จำกภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพทีเ่พิม่สงูมำกขึน้ ๆ  ทกุปี ใช้งบประมำณของภำครฐั และใช้เงนิตรำของประชำชน

ในกำรดูแลรักษำสุขภำพมำกยิ่งขึ้น นับเป็นภำระส�ำคัญของประเทศ ที่จะต้องหำหนทำงในกำรบรรเทำหรือแก้ปัญหำนี้ 

ให้ลุล่วง มิเช่นนั้นกำรล้มละลำยจะไม่เกิดเฉพำะผู้ป่วยบำงรำยท่ีเข้ำรับกำรรักษำเท่ำนั้น จะลำมส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน

กำรคลังของประเทศได้

 แพทย์ทำงเลือก คือ ค�ำตอบ
 หนึ่งในทำงเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำย และประสิทธิภำพในกำรรักษำ ที่เป็นข้อจ�ำกัดของกำรแพทย์

แผนปัจจุบัน คือ แพทย์ทำงเลือก แพทย์แผนตะวันออก แพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย ซึ่งจะช่วยเสริม เติมเต็ม และ

บูรณำกำรให้เกิด “สุขภาวะที่ดี” ควบคู่กับ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ”

 รัฐบำลส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรไทย
 ดั่งข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ณ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 11 สิงหำคม 

พ.ศ. 2558 ว่ำ “ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทย                           
ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพรด้วย” (3)

 จำกข้อส่ังกำรดังกล่ำวสะท้อนถึงนโยบำย ที่มุ ่งมั่นพัฒนำภูมิปัญญำไทยที่สืบทอดกับมำจำกบรรพบุรุษ                               

โดยน�ำองค์ควำมรู้ด้ำนสมุนไพรไทยที่มีควำมหลำกหลำย มำปรับปรุงให้ ทันสมัย และเผยแพร่ น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ให้กว้ำงขวำง ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของวงกำรแพทย์ และสำธำรณสุขไทย

 ในด้ำนเศรษฐกิจ สมุนไพรไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สนับสนุนกำรมีอยู ่มีกินของภำคเกษตร ให้มีรำยได ้                        

ตลอดจนพฒันำส่งเสรมิกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์สมนุไพรทัง้วตัถดิุบ และผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปู ให้สำมำรถส่งออกต่ำงประเทศ                    

และน�ำรำยได้เข้ำประเทศ ทั้งยังช่วยลดกำรน�ำเข้ำยำและสมุนไพรจำกต่ำงประเทศได้อีกด้วย

 ดังวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ว่ำ 

“สมุนไพรไทย เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”
(Vision: Thai Herbs for Health and Sustainable Economy)
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 สมุนไพร..4.0..ภูมิปัญญำไทย
 นโยบำยของรัฐบำลในเรื่องส่งเสริมสมุนไพรนี้นับว่ำทันสมัยมำก เพรำะเป็นแนวโน้มของโลก ที่ตระหนัก                      

และให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสุขภำพมำกยิ่งขึ้น มีกระบวนกำรดูแลเสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง อำยุยืนยำว ควบคู่กับ

รักษำมลพิษของสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ 

 ชำวโลกหันมำหำวิถีชีวิตที่เรียบง่ำย สงบ ไม่ซับซ้อน และมีควำมสุข พร้อม ๆ กับกำรคืนสู ่ธรรมชำติ                           

รักษำด้วยพืชสมุนไพรกันมำกขึ้น และควำมเชื่อว่ำ สมุนไพร ถึงแม้จะออกฤทธิ์ช้ำ แต่มีควำมปลอดภัยค่อนข้ำงสูง และ

มีหลำยโรคที่รักษำด้วยสมุนไพรได้ผลดี จึงได้รับควำมนิยม นับวันจะมำกขึ้น ๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภำพ เพิ่มทำงเลือก                                     

และบรูณำกำรร่วมกับแพทย์แผนตะวนัตก เพิม่เตมิเตม็กำรดแูลรกัษำผูป่้วยได้รบักำรรกัษำตำมแผนตะวนัตก โดยเฉพำะ

โรคที่ไม่สำมำรถรักษำด้วยยำแผนปัจจุบันได้ โดยหวังว่ำจะเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ดีเพื่อระบบสุขภำพ

 ยำแผนปัจจุบันเป็นจ�ำนวนมำก..พัฒนำมำจำกสมุนไพร
 ในปัจจุบันยำแผนตะวันตกที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย และสะดวกในกำรใช้ ประกอบกับมีประสิทธิภำพใน                            

กำรรักษำ ได้ผลดีน้ัน แท้ท่ีจริงแล้วมีเป็นจ�ำนวนมำกที่น�ำมำจำกสมุนไพร ตัวอย่ำงเช่น ยำปฏิชีวนะกลุ่มเพนนิซิลิน                   

อะมิโนกลัยโคไซด์ ซึ่งได้จำกเชื้อรำ หรือ ยำแก้ปวดพวก มอร์ฟีน ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฝิ่น หรือ ควินิน ซึ่งใช้ในกำรรักษำ

โรคมำเลเรีย ได้จำกเปลือกของต้นซิงโคน่ำ หรือ ยำชำ lidocaine ก็เป็นอนุพันธ์ของต้นโคคำ เป็นต้น

 แนวโน้มธุรกิจสมุนไพร
 ในปี พ.ศ. 2550 ตลำดสมุนไพรของโลก มีมูลค่ำกว่ำ 83,000 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์ และคำดว่ำในปี พ.ศ. 

2563 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอำหำร และกำรรักษำด้วยสมุนไพรในตลำดโลกมีมูลค่ำเพิ่มเป็น 1.15 แสนล้ำนเหรียญ                         

ดอลล่ำร์ หรือเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 72 ทั้งนี้เพรำะผู้บริโภคมีแนวโน้มในกำรดูแลสุขภำพและควำมงำมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

มีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติและสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก รวมถึงควำมนิยมในฐำนะแพทย์ทำงเลือกในกำร

ดูแลรักษำทดแทนกำรแพทย์กระแสหลักอีกด้วย (4)

 ส�ำหรับตลำดสมุนไพรภำยในประเทศ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยำรักษำโรค และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำก

สมุนไพร ในปีพ.ศ. 2558 (ซึ่งไม่รวมเครื่องส�ำอำง) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอำหำรสมุนไพร เช่น เครื่องดื่ม 

และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเป็นต้น มีมูลค่ำรำว 26,852 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ขณะที่ 2) กลุ่มยำสมุนไพร เช่น                     

ยำแก้ไอ แก้แพ้ ทำแก้ปวด ช่วยย่อยอำหำร เป็นต้นมีมูลค่ำ 5,850 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7  ทั้งนี้คำดว่ำ                                                                                                                                          

ปีนี้ตลำดรวมมีมูลค่ำมำกกว่ำ 35,000 ล้ำนบำท และขยำยตัวประมำณร้อยละ 7.2

 อกีตวัอย่ำงหนึง่ท่ีสะท้อนควำมต้องกำรด้ำนสขุภำพ และสมนุไพรของชำวไทยมำกขึน้ คอื ร้ำนขำยปลกีสมนุไพร 

ทีเ่ปิดกจิกำรใหม่ หรอืขยำยสำขำเพิม่มำกขึน้ ทัง้ในรปูแบบด้ังเดิม อนรัุกษ์ควำมเป็นไทย และในรูปแบบท่ีโมเดิร์น ตกแต่ง

ร้ำนให้ดูทันสมัย เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ของผู้รักสุขภำพ ในกำรจับจ่ำยใช้สอย ผลิตภัณฑ์ยำสมุนไพร และผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเสริมอำหำร เพื่อส่งเสริม และรักษำสุขภำพที่ดี
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 สมุนไพร..อีกทำงเลือก..ของร้ำนยำไทย
 สมุนไพร จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของร้ำนยำไทย ที่จะต้องพัฒนำ คิดค้น จัดหำสินค้ำและบริกำรมำตอบสนอง

ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคในยคุปัจจุบนั ทีม่แีนวโน้มรักสุขภำพมำกยิง่ข้ึน คนเหล่ำนีม้กัเข้ำมำถำมหำสมนุไพร

ใหม่ ๆ ยิ่งนับวันยิ่งมำกขึ้น ทั้งนี้เพรำะลูกค้ำมีควำมต้องกำรในสินค้ำและบริกำรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลำ ไม่มีขีดจ�ำกัด                    

ด้วยควำมหวังของสุขภำพท่ีดี ดังนั้นร้ำนยำจึงต้องคัดเลือกสินค้ำ และบริกำร รวมถึงสมุนไพรที่จะสำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนควำมจงรักภักดีของลูกค้ำให้เป็นลูกค้ำขำประจ�ำ 

และแฟนพันธุ์แท้ของร้ำน ซึ่งจะน�ำมำถึงรำยได้ ควำมก้ำวหน้ำ มั่งคั่ง และยั่งยืนของกิจกำรตลอดไป

สรุป
 สุขภำพมีควำมส�ำคัญต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ประเทศชำติ และโลก มีส่วนช่วยให้ประชำกรมีอำยุยืนมำกขึ้น 

จนเกิดสังคมของผู้สูงอำยุ พร้อม ๆ กับ โรคเรื้อรัง หลำยโรค และหลำยยำ เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศ 

ประกอบกับข้อจ�ำกัดของกำรแพทย์แผนปัจจุบันที่ยังไม่สำมำรถตอบสนองรักษำโรคได้ทุกชนิด จึงต้องบูรณำกำรแพทย์

ทำงเลือก และสมุนไพร ให้มีบทบำทต่อระบบสุขภำพมำกยิ่งขึ้น และแนวโน้มควำมนิยมในสมุนไพรมีมำกยิ่งขึ้น ทั้งใน

ระดับภูมิภำค และระดับโลก รัฐบำลไทยได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสมุนไพรไทย ที่เป็นภูมิปัญญำแผ่นดิน จัดร่ำงแผนแม่บท     

แห่งชำตว่ิำด้วยกำรพฒันำสมนุไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 เพือ่ส่งเสรมิสมนุไพรให้มคีวำมส�ำคญัต่อระบบสขุภำพ 

เศรษฐกิจ และสังคมไทย ดังวิสัยทัศน์ “สมุนไพรไทย เพื่อควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพ และควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” 
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แบบทดสอบความรู้ทางวิชาการ
มุมมองของการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพไทย

*** ถ้ำท่ำนตอบค�ำถำมถูกต้องอย่ำงน้อย 8 ข้อ ท่ำนจะได้รับ CPE 2 หน่วยกิต 
เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท�ำเครื่องหมำยในกระดำษค�ำตอบ ส่งกลับมำยังเภสัชกรรมสมำคมฯ ภำยในวันที่  31 มีนำคม 2563 ***

1. พ.ศ. 2562 อำยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของชำยไทยจะมีอำยุเท่ำใด
 ก.  69.0 ปี   ข.  71.0 ปี  ค.  73.0 ปี  ง.  75.0 ปี

2. ในปัจจุบัน หญิงไทยมีอำยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ำใด
 ก.  76.3 ปี   ข.  78.3 ปี  ค.  80.3 ปี  ง.  82.3 ปี

3. ประมำณว่ำในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ จะมีผู้สูงอำยุของคนไทยในสัดส่วนใด
 ก.  คิดเป็น 1 ใน 2 เป็น ผู้สูงอำยุ    ข.  คิดเป็น 1 ใน 3 เป็น ผู้สูงอำยุ

 ค.  คิดเป็น 1 ใน 4 เป็น ผู้สูงอำยุ    ง.  คิดเป็น 1 ใน 5 เป็น ผู้สูงอำยุ

4. โรคใดที่มักพบในผู้สูงอำยุ
 ก.  โรคควำมดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง 

 ข.  โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบำหวำน

 ค.  โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบำหวำน โรคข้อเข่ำเสื่อม

 ง.  โรคควำมดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบำหวำน โรคข้อเข่ำเสื่อม 

5. ในปี พ.ศ.2561 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศไทย คดิเป็นร้อยละเท่ำใดของผลิตภณัฑ์มวลรวม
 ประชำชำติ (GDP)
 ก.  ประมำณร้อยละ 5 ของ GDP    ข.  ประมำณร้อยละ 4 ของ GDP

 ค.  ประมำณร้อยละ 3 ของ GDP    ง.  ประมำณร้อยละ 2 ของ GDP

6. โดยเฉลี่ยแล้ว แต่ละครัวเรือนมีค่ำใช้จ่ำยค่ำยำเท่ำใด
 ก.  ประมำณ 2,800 บำทต่อคนต่อปี   ข.  ประมำณ 3,500 บำทต่อคนต่อปี

 ค.  ประมำณ 3,800 บำทต่อคนต่อปี   ง.  ประมำณ 4,800 บำทต่อคนต่อปี

7. ข้อใดเป็นทำงเลือกที่ช่วยเสริมกำรแพทย์แผนปัจจุบันในกำรรักษำโรค
 ก.  แพทย์แผนตะวันออก   ข.  แพทย์แผนไทย  ค.  สมุนไพรไทย  ง.  ถูกทุกข้อ

8.  วิสัยทัศน์ “สมุนไพรไทย เพื่อควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพ และควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” 
 พบในข้อใด
 ก.  แผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

 ข.  แผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2565

 ค.  แผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2566

 ง.  แผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

9. ยำใดที่ได้จำกสมุนไพร
 ก.  อะมิโนกลัยโคไซด์   ข.  มอร์ฟีน   ค.  ควินิน   ง.  ถูกทุกข้อ

10. คำดว่ำในปี พ.ศ. 2563 สมุนไพรในตลำดโลกมีมูลค่ำเท่ำใด
 ก.  มูลค่ำ 1.15 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ   ข.  มูลค่ำ 1.55 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ

 ค.  มูลค่ำ 2.15 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ   ง.  มูลค่ำ 5.15 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ
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*** ท่ำนจะได้รับ CPE 2 หน่วยกิต หมดเขตรับค�าตอบ	31	มีนาคม	2563 นับจำกตรำประทับไปรษณีย์เป็นส�ำคัญ
CPE จะปรำกฎบนเว็บไซต์กำรศึกษำต่อเนื่อง หลังหมดเขตรับค�ำตอบ 1 เดือน ***
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กระดาษค�าตอบฉบับประจ�าเดือนมกราคม - มีนาคม 2563Reply
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EXECUTIVE'S  talk

วัสดีครับท่ำนผู้อ่ำน วำรสำรยำน่ำรู้เล่มนี้ถือว่ำเป็นเล่มที่ให้กำรต้อนรับ

ศักรำชใหม่ปี พ.ศ.2563  กำรด�ำเนินงำนของกองบรรณำธิกำรก็ยัง

ก้ำวหน้ำต่อไป เพือ่ให้ควำมเข้ำใจในผลติภณัฑ์เภสชักรรมแก่เภสชักรทกุระดบัชัน้ได้รบัทรำบ

ถึงผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมที่น�ำเสนอในวำรสำรน้ีอยู่เป็นประจ�ำ วำรสำรเล่มนี้ท่ำนจะได้พบกับ                                                                                                      

เรื่องรำวของผู้ด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรจ�ำหน่ำยยำมำเป็นเวลำอันยำวนำนถึง 127 ปี (นับจำก                 

วันก่อตั้ง) จนถึงปัจจุบัน เรำเชื่อว่ำประชำชนคนไทยที่มีอำยุอยู่ในช่วง 60 ปี ขึ้นไป ย่อมจะคุ้นเคยและรู้จักกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัทนีเ้ป็นอย่ำงดี (ผูเ้ขียนกย็งัใช้อยูทุ่กวนั) คอื “แป้งตราง”ู ของร้ำนขำยยำองักฤษตรำงู หรอื British Dispensary 

Health Care Co.,Ltd. คนส่วนใหญ่ครั้งในอดีตกำลจะใช้ผลิตภัณฑ์แป้งตรำงูกันทั้งนั้น จนถือได้ว่ำผลิตภัณฑ์ตัวนี้

แสดงถึงเอกลักษณ์ของบริษัทไปโดยปริยำย ปัจจุบันนี้บริษัทได้ขยำยกิจกำร และพัฒนำผลิตภัณฑ์ออกไปหลำกหลำย                                                                        

เพือ่ใช้ส่งเสริมสขุภำพของผูใ้ช้ได้อย่ำงด ีภำยใต้กำรบริหำรของคนรุน่ใหม่ทีม่เีจตนำอย่ำงแรงกล้ำทีจ่ะน�ำเสนอผลติภณัฑ์

ของบริษัทที่มีสรรพคุณอย่ำงดีเยี่ยมให้แก่ผู้ใช้ได้พึงพอใจ

 Executive Talk ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณอนุรุจ ว่องวำนิช นักบริหำรหนุ่มไฟแรง (รุ่นที่ 3) ที่ได้ให้ควำม

อุปกำระคุณแก่วำรสำรยำน่ำรู้ ฉบับต้อนรับศักรำชใหม่ ปี 2563 ให้ท่ำนผู้อ่ำนได้รับทรำบถึงกำรบริหำรงำนอย่ำงไร

ถึงได้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงใหญ่หลวงในยุคท่ีเศรษฐกิจก�ำลังมีปัญหำ เชื่อว่ำท่ำนผู้อ่ำนได้ติดตำมบทสัมภำษณ์                                          

โดยคณะกองบรรณำธกิำรวำรสำรยำน่ำรู ้ จะได้ทรำบถงึหลกัเกณฑ์กำรบริหำรทีย่ดึมัน่ในหลกัของคณุธรรม และคณุภำพ

ของผลิตภัณฑ์ต้องมำก่อนและส�ำคัญที่สุดของกำรด�ำเนินงำน

 ท้ำยสดุนี ้จะได้ถือโอกำสในวำระขึน้ปีใหม่ 2563 ขออ�ำนวยพรให้ผูอ่้ำนทกุท่ำนไม่ว่ำจะเป็นเภสชักร ไม่ใช่เภสชักร                     

จงประสบแต่ควำมสุขเจริญ มีควำมมั่งคั่ง ม่ันคงและยั่งยืน ประสบผลส�ำเร็จในกำรงำนด้วยดีตลอดกำล ในส่วนของ                    

ผู้อ่ำนที่เป็นเภสัชกรขอให้ท่ำนได้โปรดติดตำมกิจกรรมของเภสัชกรรมสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์                                                                                                                                  

ที่จะจัดให้มีกำรประชุมวิชำกำร เพื่อท่ำนจะได้คะแนนสะสมของกำรศึกษำต่อเนื่อง (CPE) อันจะเกิดประโยชน์                                              

แก่ท่ำนเอง  สวัสดีครับ

 (เภสัชกรวิชา	สุขุมาวาสี)

อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

และที่ปรึกษาวารสาร	“ยาน่ารู้”	

ส


