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ห้ามน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน	 วารสาร	 “ยาน่ารู้” เข้าสู่ช่วงไตรมาสที่	 3	 ของปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในชีวิต																

ของพวกเราทุกคน	 แน่นอนว่าโดยพ้ืนฐานแล้ว	 ทุกคนย่อมกลัวการเปลี่ยนแปลง	 โดยอาจลืมไปว่าชีวิตเต็มไปด้วยความ												

ไม่แน่นอน	และเรือ่งทีไ่ม่คาดฝันทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ตลอดเวลาเป็นเรือ่งปกตอิยูแ่ล้ว	การมฐีานวถิชีวีติใหม่	(New	Normal)		

ซึ่งเราอาจไม่คุ้นชินในระยะแรก	จะกลายเป็น	Now	Normal	และก�าลังจะกลายเป็น	Next	Normal	ต่อไปในอนาคต			

สิ่งที่เราต้องตระหนัก	คือ	ต้องปรับตัว	และตื่นรู้เพื่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้	น่าแปลกที่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ												

ที่ถดถอยอันเนื่องจากภาวะ	 COVID-19	 ผู้ประกอบการธุรกิจหลายแขนงต่างก็ได้รับผลกระทบนี้ในหลากหลายรูปแบบ	

อาทิ	ธุรกิจสายการบิน	ธุรกิจร้านอาหาร	ธุรกิจท่องเที่ยว	ธุรกิจห้างสรรพสินค้า	ฯลฯ	แทบไม่น่าเชื่อว่า	จะยังมีธุรกิจหนึ่ง

ที่ยังคงสามารถเติบโตได้ในภาวะวิกฤติ	 วารสาร	“ยาน่ารู้” ฉบับนี้	 ไดน้�าเสนอเรื่องราวของธุรกิจดังกล่าว	นับเป็นกรณี

ศึกษาส�าคัญที่ตอกย�้าให้เราได้เห็นว่าในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ	 	 และโอกาสเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่าย	 ๆ	 หากแต่มา

จากการบ่มเพาะ	 วางกลยุทธ์	 การมุ่งเน้นท�าในสิ่งท่ีตนเชี่ยวชาญ	 การสร้างความแตกต่าง	 และการใช้นวัตกรรมมาเป็น									

เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	และนั่นคือเบื้องหลังของความส�าเร็จของธุรกิจ	Pose	Health	Care	ในวันนี้	

	 นอกจากคมคิดธุรกิจและแรงบันดาลใจดี	 ๆ	 จากคอลัมภ์สัมภาษณ์ใน	 วารสาร	 “ยาน่ารู้”	 ฉบับนี้	 ท่านผู้อ่าน													

จะยังได้ประโยชน์จากหลากหลายคอลัมภ์ท่ีเหล่าเภสัชกรนักเขียนได้บรรจงตวัดปากการ้อยเรียงอักษรมาเป็นบทความ

น่าอ่านไม่ว่าจะเป็นคอลัมภ์	Ranya	Academy	ที่จะพาท่านไปพบกับการหาค�าตอบว่า	COVID	มา	ร้านยารับมืออย่างไร                   

คอลัมภ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ที่จะมาท่านติวเข้มค�าศัพท์พื้นฐานที่จ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ	 COVID-19 คอลัมภ์	 Pharma	

Chat	 ก็ยังคงเป็นเรื่อง	 COVID	 ในร้านยา	 ในอีกมุมมองที่ให้ท่านได้เปิดใจและปรับตัว	 สุดท้ายมาเติมมุมคิดกับ																					

น้อง	ๆ	กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่	Thai	YPGrow		ที่มีแง่มุมดี	ๆ	มาฝากพี่	ๆ	เสมอทุกฉบับ	

		 ในวันนี้แม้ว่าสถานการณ์	 COVID-19	 ในประเทศไทยจะยังสามารถอยู่ในระดับที่เราสามารถควบคุม																		

ได้ดมีากตดิอนัดบัต้น	ๆ 	ของโลก	แต่สถานการณ์อาจพลิกผันได้ตลอดเวลา	ขอเพียงการ์ดอย่าตก	ไม่ประมาท	

และขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านอดทนและสู้ไปด้วยกัน	เพื่อให้เราทุกคนจะได้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

	 ด้วยความปรารถนาดีจาก	วารสาร		“ยาน่ารู้”		ขอบคุณและสวัสดีค่ะ		

 ..... เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ..... 

ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
อุปนายก และประชาสมัพนัธเ์ภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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	 สิง่ทีท่กุคนก�าลงัตัง้หน้าตัง้ตา	

รอคอยและถือเป็นบทบาทส�าคัญของ

วิชาชีพเภสัชกรรมนั่นคือ	 การวิจัย

และพฒันาวัคซนีเพือ่ต้าน	COVID	-19											

ซึง่ประสบความส�าเร็จในการวิจยัในลงิ

จากการฉีดเข็มท่ีสอง	 หากโครงการนี้

ประสบความส�าเร็จ	คาดว่าจะมีวัคซีน

ให้ได้ใช้เรว็ท่ีสดุคือกลางปีหน้า		ฉะนัน้	

เรายังคงต้องใช้มาตรการ	 Social	

Distancing	 	 ต่อไปอีกอย่างต่อเน่ือง	

และนี่คือ	 New	 Normal	 ของพวก

เราทุกคน	ที่ตอนนี้เราคงจะเริ่มชินกับ

มันจนเป็น	Now	Normal	และ	Next	

Normal	ไปในที่สุด............	

	 และแน ่นอนว ่าในฐานวิถี

ชีวิตแบบใหม	่(New	Normal)	แบบน้ี																																																																				

การประชมุ	อบรม	สมัมนา	ย่อมมกีารจดั

รูปแบบใหม่เพื่อให้เข้าถึง	 audience	

มากที่สุด	 และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ท�าให้เรารับรู้ได้ว่าการจัดการประชุม

ในรูปแบบ	 Online	 Conference	

หรือ	 Webminar	 นี้	 สามารถเข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการจัด

งานในรูปแบบปกติเสียอีก	 เนื่องจาก

ทะลายข้อจ�ากัดในด้านพื้นที่จัดงาน		

ข้อจ�ากัดด้านการเดินทาง	 และอื่นๆ	

ท�าให ้ได ้ประโยชน์ ท้ังเป ็นการลด																																															

งบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพ						

ของการจัดการประชุมเป็นทางเลือก

หนึ่งที่พี่	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 เภสัชกรสามารถ

เลอืกเข้าร่วมการประชมุแบบออนไลน์	

โดย :  ภญ. ศศิมา อาจสงคราม
 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Pharmacy 
Society

ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงเภสัชกรรมกันค่ะ

ได้ท้ังความรู้	 และ	 CPE	 ด้วยนะคะ	 

ส�าหรับ	 ภสท.ของเรา	 มีการจัดการ

ประชุม	On	 Line	 หรือ	Webminar	

มากมายหลากหลายหัวข้อ	 สามารถ

ตดิตามข้อมลูงานประชุม	Webminar	

เหล่านี้ได้จากเวบไซต์ภสท.	 www.

pat.or.th	 และขอขอบคุณหน่วยงาน

พันธมิตรของวิชาชีพเภสัชกรรมท่ี

สนับสนนุให้มกีารถ่ายทอดความรูแ้ละ

แบ่งปันประสบการณ์ผ่าน	Webminar	

เหล่านี้ด้วยค่ะ	

	 สิ่งที่จะเป็น	 New	 Normal	

ของวิ ชาชีพ เภ สัชกรรมที่ ทุ กคน																				

คาดหมายว่าต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน																					

นั่นคือ	 Telepharmacy	 เพื่อสอดรับ

กบัสถานการณ์ของโลกยคุ	COVID-19		

ภสท. จึงได ้ จัด ต้ังคณะกรรมการ	

Telepharmacy	 เพ่ือระดมความ

เห็นและเสนอแนวนโยบายเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย	 และ

ขอขอบคุณพลังจากเครือข่ายวิชาชีพ

เภสัชกรรมที่ช่วยผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่น�าไปสู ่การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน	และสร้าง

คุณค่าวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สังคมมา																

ณ	โอกาสนี้ด้วยนะคะ	……..			
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	 โครงการดี	 ๆ	 ของสมาคมเภสัชกรรมการตลาด	 (ประเทศไทย)																								

เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทวิชาชีพของเภสัชกรการตลาดผ่านรายการ																									

พูดคุยสบาย	ๆ	ในรายการ	Rxecutive	Interview	ทุกวันเสาร์	เวลาประมาณ	

20.00	 น.	 พบกับเภสัชกรที่ประสบความส�าเร็จในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม

การตลาด	ด�าเนินรายการโดย	ภก.เพียร	เพลินบรรณกิจ	กรรมการอ�านวยการ

เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์	ในรูปแบบ	Talk	แบบ

สบาย	 ๆ	 ติดตามกันได้ทางเพจ	 Facebook	 ของสมาคมเภสัชกรรมการตลาด	

(ประเทศไทย)	กันนะคะ		
	 แน่นอนว่าก่อนออกจากบ้าน	

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ	 Mask	 ที่ต้องสวม

ใส่ตลอดเวลา	 ด้วยเหตุนี้เอง	 หลาย

สถาบันจึงได้มีการออกแบบ	 Mask																

ที่จะแสดงสัญลักษณ์เพ่ือป้องกันการ

ติดเชื้อ	COVID-19	ล่าสุด	ชมรมศิษย์

เก่าเภสัช	 มหิดล	 ได้ผลิตหน้ากากผ้า

รุ่น	 MahidolPharmacyCareForU	

เพ่ือแสดงถึงความห่วงใยมอบให้แก่

นกัศึกษา	คณาจารย์	และบคุลากรของ

คณะฯ	ทุกคน	และมีจ�าหน่ายส�าหรับ

ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไปให้ได้สั่งซื้อ

ทาง	Line@	:		@mupy_alumni	ใน

ราคา	Set	ละ	250	บาท	ส่งฟรีทั่วไทย		

(หน้ากากผ้าสีเขียวมะกอก	 Set	 ละ															

3	ชิ้น	)	สนใจสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ	

              

 ขอแสดงความยินดกีบั ภก.ดร.อนนัต์ชยั อศัวเมฆนิ	กรรมการอ�านวยการ	

ภสท.	 อาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาผู้เชี่ยวชาญด้าน

การแพทย์แผนไทย	 เป็นที่น่าชื่นชมที่ได้แสดงบทบาทวิชาชีพเพ่ือท�างานด้าน

สาธารณสุขในระดับชาติ	

 หากเครือข่ายวชิาชีพเภสชักรรมหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชีพเภสชักรรม มีความประสงค์ทีจ่ะส่งข่าวประชาสมัพนัธ์
เพื่อเผยแพร่สู่วิชาชีพสามารถฝากข้อมูลได้ที่ email :  pharmathai2000@yahoo.com  ได้เลยนะคะ 

..... แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ .....

ขอแสดงความยินดี
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วัสดีพี่	 ๆ	 เพื่อน	ๆ	น้อง	ๆ	 เภสัชกรทุกท่านค่ะ	ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังของ	พ.ศ.	 2563	กันแล้วนะคะ	ต้องยอมรับ

ว่าเป็นช่วงที่เราทุกคนจะต้องมีการปรับตัวกันอย่างมาก	 ท้ังพฤติกรรมการใช้ชีวิต	 กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 และ																							

องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 งานประชุมแบบพบปะเห็นหน้ากันก็ได้ถูกยกเลิก	 หรือเล่ือนออกไปก่อนทั้งหมด	 ท�าให้การจัดงาน

ประชุมหรืองานสัมมนาออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน

ส
	 ในช่วงของ	 social	 distancing	 ที่ผ่านมาทาง

เภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์																									

เองกไ็ด้มกีารปรบัตวั	และจดัให้มกีจิกรรมทางด้านวชิาการ

ในรูปแบบออนไลน์	 ในหลากหลายหัวข้อ	 รวมถึงนิยาม

ใหม่ที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย	 อย่าง	 New	Normal																

โดยโครงการสัมมนาเชิงวิชาการนี้มุ่งเน้นเรื่อง	การปรับตัว

ของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19	 	 ซ่ึงเนื้อหา																																																																																		

จะถูกแบ่งออกเป็นหลายภาคส่วนที่ต้องมีการปรับตัว																								

ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพในโรงพยาบาล

และร้านขายาย	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 การรับยาใกล้บ้าน

ตามนโยบาลลดความแออัด	 การน�าเภสัชกรรมทางไกล	

(Telepharmacy)	 เข้ามาใช้ในการให้บริการสุขภาพ	

เป็นต้น	 โดยโครงการนี้จะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องไปจนครบ	

10	episodes	อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ	

	 นอกจากนั้นแล้วทางเภสัชกรรมสมาคมแห่ง											

ประเทศไทยฯ	 ยังได้จัดให้มีการอบรมวิชาการเพิ่มเติม										

ความรู้เกี่ยวกับโรค	ยารักษาโรค	และการจัดการกับผู้ป่วย

ในกลุ่มอาการต่าง	 ๆ	 ส่งตรงถึงที่บ้านพร้อมรับคะแนน													

การศึกษาต่อเนื่อง	(CPE)	กันตลอดทั้งเดือน	และจะจัดให้

มีอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน	 ในช่วงวิกฤต													

แบบนี้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	 ได้เล็งเห็น														

ถึงความส�าคัญในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ

บุคลากรในวิชาชีพของเรา	 โดยจะพัฒนาให้เกิดโครงการ

วิชาการใหม่	 ๆ	 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ิมช่องทางการเข้า

ถึงความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	 ผ่านสื่อและห้องเรียนออนไลน	์																																																																												

ให้ทุกท่านได้เรียนรู ้อย่างจุใจ	 แต่ปลอดภัยห่างไกล																							

โรคติดต่อ	

	 ในทกุ	ๆ 	ไตรมาสที	่3	ช่วงเดอืนกนัยายนของทกุปี	กจิกรรมทีจ่ะได้รับความสนใจจากสมาชกิ	ภสท.	และเภสชักร

ทุกท่าน	ได้แก	่วันเภสัชกรโลก	ซึ่งตรงกับวันที่	25	กันยายน	ของทุกป ีซึ่งปีนี้	FIP	ได้ก�าหนดให้	“Transforming	global	

health”	เป็น	theme	ของวนัเภสชักรโลก	2563	โดยอธิบายวตัถปุระสงค์ไว้ว่า	“We	aim	to	show	how	pharmacists	

contribute	to	a	world	where	everyone	benefits	from	access	to	safe,	effective,	quality	and	affordable	

medicines	 and	 health	 technologies,	 as	 well	 as	 from	 pharmaceutical	 care	 services.”	 และเช่นเคย																																																																																																																	

ทางเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	 จะจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม	 และงานประชุม

วชิาการทีส่อดคล้องกบั	theme	ที	่FIP	ได้ประกาศไว้	โดยกจิกรรมจะเป็นรปูแบบใดบ้างนัน้ต้องขอเกบ็เป็นความลบัไว้ก่อน

ค่ะ	ทกุท่านสามารถตดิตามข่าวสารและข้อมลูเพิม่เตมิได้ที	่www.pat.or.th	และ	Facebook	fanpage	@pharmacythai	

ทีจ่ะคอยแจ้งข้อมลูเกีย่วกบักจิกรรมวชิาการและกจิกรรมอืน่	ๆ 	ของทางสมาคม	ขอขอบคณุทกุ	ๆ 	ท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุ

กิจกรรมของทางเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	 ด้วยดีมาโดยตลอด	 และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน																													

เช่นนี้ตลอดไปค่ะ		

... พบกันใหม่ฉบับหน้า นะคะ ... 

โดย : ภญ.วรัญญู  เล่งวิริยะกุล
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องค์การเภสัชกรรม	(อภ.) เผย	โรงงานผลิตยา																		
เฟส	2	ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว	30%	เป็นไปตามแผน	

คาดเปิดท�าการผลิตยาจ�าเป็นในระบบสาธารณสุข	ได้ปี	2565

 องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย การก่อสร้างโรงงานผลิตยา เฟส 2                                                                

ที่คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  คืบหน้าแล้ว 30% เป็นไปตามแผน  

ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีผู้สังเกตการณ์จากองคก์รต่อต้านคอร์รัปชัน                                                                                                 

ร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงาน และให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนื่อง คาดเปิดการ

ผลิตได้ในปี 2565 เป็นโรงงานผลิตท่ีทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

มาตรฐานคุณภาพและเทคโนโลยีระดับโลก ช่วยคนไทยเข้าถึงยาได้มากขึ้น

 ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�านวยการองค์การ

เภสชักรรม	เปิดเผยถงึความคบืหน้าการด�าเนินการก่อสร้างโรงงานผลติยารงัสติ	

ระยะที่	 2	 บนพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม	 (คลอง10)	 อ.ธัญบุรี	 จ.ปทุมธานี									

ว่า	โครงการดงักล่าวใช้เวลาในการก่อสร้างพร้อมตดิตัง้ระบบงานและเคร่ืองจักร

เป็นระยะเวลา	 3	 ปี	 หรือประมาณ	 1,080	 วัน	 	 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	

2562	ถึง	มิถุนายน	2565	โดยขณะนี้	ด�าเนินการคืบหน้าไปแล้วประมาณ	30	

เปอร์เซ็นต์	 	 เร็วกว่าแผนงาน	30	วัน	 	 โดยได้ตอกเสาเข็มเสร็จแล้วทุกอาคาร		

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการงานก่อสร้างฐานราก	เช่น	คาน	พื้นชั้นหนึ่ง	งาน

ติดตั้งท่อระบบล่อฟ้า	 จากนั้นจะด�าเนินการก่อสร้างชั้น	 2	 และชั้นอื่นต่อไป		

โดยได้มกีารด�าเนนิการคูข่นานกบัการจดัท�าข้อก�าหนดเคร่ืองจักรและคดัเลือก ดร.ภญ.	มุกดาวรรณ	ประกอบไวทยกิจ	
รองผู้อ�านวยการ	อภ.
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เครื่องจักร	 และเทคโนโลยี	 ต่าง	 ๆ	 ที่ต้องใช้ในการผลิต

ยา	อาทิ	 เครื่องจักรผลิตยาเม็ด	ยาน�้า	ยาครีม	และยาฉีด	

ตลอดจนรายละเอียดในการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	GMP-PIC/S		คาดว่าจะสามารถเปิดท�าการผลติ

ได้ภายในปี	 2565	 จะเป็นโรงงานผลิตท่ีทันสมัยและใหญ่

ที่สุดในอาเซียน	และช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงยาได้มากขึ้น

	 ในการด�าเนินการก่อสร้างโรงงานนี้	 องค์การได้

เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม	 (Integrity	 Pact)	

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ในการจัดซ้ือ																													

จัดจ้าง	 การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของโครงการ	 และเป็นไป

ตามนโยบายองค์กรคุณธรรมขององค์การฯ		โดยทั้งนี้จะมี

ผูส้งัเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่	(ประเทศไทย)	

เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและให้ข้อแนะน�าในการด�าเนิน

การในขั้นตอนต่าง	ๆ	อย่างต่อเน่ือง	อาทิ	การด�าเนินงาน																																																																																

จัดซื้อจัดจ้าง	 ตรวจรับงานในแต่ละงวด	 การจ่ายเงิน	

การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในระหว่างการด�าเนินงาน		

นอกจากน้ัน	 องค์การฯ	 และบริษัทผู ้รับจ้างก่อสร้าง																				

ได้ลงพ้ืนที่ชุมชนรอบข้าง	 สื่อสารการด�าเนินโครงการ															

และดแูลคณุภาพชีวิตและผลกระทบต่าง	ๆ 	ซึง่พบว่ายงัไม่มี

การร้องเรียนผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบพื้นที่

การก่อสร้างฯ		

 รองผู ้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม	 กล่าว

ต่อไปว่า	 โรงงานแห่งนี้สร้างเพื่อรองรับก�าลังการผลิตยา																													

ที่ย้ายฐานการผลิตมาจากโรงงานที่	 ถนนพระรามที่	 6		

เพื่อผลิตยาจ�าเป็นต่าง	 ๆ	 รวมทั้งผลิตยารายการใหม่ท่ีได้

ท�าการวิจัยและพัฒนาส�าเร็จ	 และด้วยเป็นโรงงานที่มีการ																											

น�าเทคโนโลยีที่การผลิตและควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย

ระดับโลก	 ท�าให้มีศักยภาพสูง	 ทั้งในแง่ปริมาณยาที่ผลิต

ที่สามารถผลิตได้ในจ�านวนมาก	ๆ	กับ	มาตรฐานคุณภาพ	

GMP	PIC/S	และมาตรฐานระดับนานาชาติ	ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 โรงงานแห่งนี้จะท�าการผลิตยาน�า้	 ยาฉีด	

ยาครีม/ขี้ผึ้ง	 และยาเม็ด	 ในกลุ่มยารักษาโรคเรื้อรัง	 ยาท่ี

มีปริมาณการใช้สูง	 ยาจ�าเป็น	 ได้แก่	 ยารักษาโรคเอดส	์																																																																															

เบาหวาน	 ความดัน	 ลดไขมันในเส ้นเลือด	 วัณโรค																													

ยาช่วยชีวิต	 ยาฆ่าเชื้อ	 วิตามิน	 เป็นต้น	 เป็นโรงงาน	

Smart	 Industry	 ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีระดับสากล																																																																																								

น�าระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่	อาทิ	เทคโนโลยี	

AI	 (Artificial	 Intelligence)	 เทคโนโลยีดิจิตอล	 (Digital	

Technology)	เทคโนโลยีหุ่นยนต์	(Robotics)	เทคโนโลยี

การเช่ือมโยงเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตกับทุกสิ่ง	 (Internet	

of	 Things	 :	 IoT)	 เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการและ

ควบคมุอาคารอตัโนมติั	(Building	Automation	System)														

เข้ามาใช้ในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับการผลิต	 รวมถึงการ

จัดเก็บสินค้าใช้ระบบคลังอัตโนมัติ	 ASRS	 (Automated	

storage	and	retrieval	system)	
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	 วันนี้วารสาร	 “ยาน่ารู้”	 ขอน�าท่านผู้อ่านมา

พบกับธุรกิจที่เติบโต	 “สวนกระแส	 COVID-19”	 เพราะ

มียอดขายสูงสุดในช่วงท่ีมีการระบาดของ	 COVID-19	

และยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับที่น่าพอใจ	

แน่นอนว่าความส�าเร็จในวันน้ีย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ																																																																																				

แต่มีที่มาจากการเตรียมความพร้อมอยู ่ตลอดเวลา																																																																																																																																								

ใช้ความเช่ียวชาญท่ีมี	 แล้วมุ ่งเน้นการต่อยอดเพื่อให้

สามารถผลติสนิค้าและบรกิารทีแ่ตกต่างด้วยการวจิยัและ

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมกีารวางแผนคาดการณ์ว่าธรุกจิ

จะมุ่งไปทางไหน	 และโฟกัสอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของตนเอง	

	 เก ่งแล้วยังต ้องบวกเฮงจึงจะส�าเร็จ	 ในยุค	

COVID-19	 สินค้าที่ขายดีที่สุดแห่งยุค	 ก็คงหนีไม่พ้น

สินค ้ากลุ ่มผลิตภัณฑ์น�้ายาฆ่าเช้ือและป้องกันการ																																																																		

ติดเชื้อ	 กล่าวได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของการเติบโตธุรกิจของ 

บริษัท	 โพสเฮลท์แคร์	 จ�ากัด	 ซึ่งวางต�าแหน่งของตนเอง

เป็นผู้น�าของธุรกิจในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	

(Professional	 Prevention	 Infection	 &	 Control)																	

ซึ่งเป็นสโลแกนของบริษัทฯและประสบความส�าเร็จ

อย่างงดงาม	 นับเป็นการน�าบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม

มาต่อยอดสู่งานวิจัยและการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของ

ผู้น�าองค์กรที่เป็นเภสัชกรคนเก่งช่ือ	 เภสัชกร	 ดร.พิสิฐ																							

อุ่ยรุ่งโรจน์			

วันนี้

บทสัมภาษณ์โดย  : ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ�ากัด

COVER STORY

คณะกรรมการอ�านวยการเภสัชกรรม

สมาคมแห ่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ 	 และคณะกองบรรณาธิ การวารสาร																																																																	

ยาน่ารู้	 ได้แก่	 ภก.วิชา	 สุขุมาวาสี	 อุปนายกเภสัชกรรม

สมาคมฯ	ภก.ทวีพงษ์	เทียมสุวรรณ	ที่ปรึกษาเภสัชกรรม

สมาคมฯ	 และอดีตบรรณาธิการบริหารวารสาร																																																																																																																																		

“ยาน่ารู ้” ภญ.ดร.พิกุล	 เสียงประเสริฐ	 ที่ปรึกษา

เภสัชกรรมสมาคมฯ	 และ	 ภญ.ศศิมา	 อาจสงคราม 

อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมฯ	 และบรรณาธิการวารสาร	

“ยาน่ารู้” ได้รับโอกาสให้เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหาร																																																																											

บรษิทั	โพสเฮลท์แคร์	จ�ากดั	ได้แก่		ภก.ดร.พสิฐิ		อุย่รุง่โรจน์ 

CEO	 คุณธีรภัทร์	 อุ ่ยรุ ่งโรจน์	 รองกรรมการผู้จัดการ																																																																																															

ฝ ่ายบริหารและเทคนิค	 พญ.ภัทราพร	 อุ ่ยรุ ่งโรจน์	

รองกรรมการผู ้จัดการฝ ่ายวิชาการและนวัตกรรม	

และภก.ดร.สุภกรรณ	 จันทวงษ์	 ที่ปรึกษาบริษัทฯ	

ด้านระบบมาตรฐานการผลิต	 ให้การต้อนรับอย่าง

อบอุ ่นเป็นกันเอง	 การพูดคุยของเราในวันนี้ จึงเต็ม

ไปด้วยสาระที่น่าสนใจและรู ้สึกภูมิใจที่ได้เห็นธุรกิจ

ของคนไทยเติบโตและขยับขยายไปเปิดสาขาในต่าง

ประเทศ	 นับเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจให้เภสัชกร																																																																																			

รุ่นหลังได้เป็นอย่างดี	

	 หากจะกล่าวถึงธุรกิจยุควิกฤติ COVID-19 
นับว่าเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก	

เพราะแทบจะไม่มปัีจจยับวกต่อการด�าเนนิธรุกจิเลย	และ

ยังไม่เคยมีใครทราบได้เลยว่าวิกฤตินี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่	

ธุรกิจส่วนใหญ่ในเวลานี้จึงตกอยู่ในสภาพท่ีมีแต่ทรงกับ

ทรุด	และต้องงัดทุกกลยุทธ์เพื่อประคับประคองฝ่ามรสุม	

COVID-19	ไปให้ได้

&
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ฟาสซิโน
ผู้น�าธุรกิจค้าปลีก
เวชภัณฑ์ยา
อุปกรณ์การแพทย์
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม

คุณญาณิน  พิศาลวาเลิศ
CEO บริษัท  โปรฟาสซิโน  จ�ากัด
และบริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ�ากัด
ทายาทรุ่นท่ี 2 ของครอบครัว

	 หากจะกล่าวถึงธุรกิจร้านขายยาปัจจุบัน	 ต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่มีความ																					

น่าสนใจในการลงทุน	และเป็นความฝันของเภสัชกรหลายคนท่ีตัง้ใจว่าเมือ่เรยีนจบเภสชั

แล้วอยากมีร้านยาเป็นของตนเอง	 เป็นเภสัชกรผู้มีหน้าท่ีปฎิบัติการสามารถดูแลผู้ป่วย			

ในร้านยาของตนเอง		ได้มโีอกาสได้ท�างานใกล้ชดิกับชุมชน	ธรุกจิร้านขายยาจงึเป็นธรุกจิ

ในฝันของเภสัชกรหลาย	ๆ	คน	แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปท�าให้การประกอบธุรกิจร้านขาย

ยาต้องพบกับอุปสรรคมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นการหาท�าเล		การสร้างแบรนด์ร้านยาตนเอง																					

ให้เป็นที่จดจ�า	 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มาจ�าหน่ายในราคาต้นทุนที่เหมาะสม																																																																																																										

การบริหารจัดการร้านยา	 กฎระเบียบภาครัฐ	 ฯลฯ	 ปัญหาเหล่านี้	 บั่นทอนความตั้งใจ	

ของผู้ที่คิดจะเปิดร้านขายยาเป็นของตนเองอยู่พอสมควร

	 ในโลกของธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งมี	 Business	Model	 ใหม่	 ๆ	 มากมายเกิดขึ้นมา																																																																																																																		

ให้เราได้เห็นกัน	 	 แต่ส�าหรับ	 Business	 Model	 ของร้านยาในรูปแบบของธุรกิจ	

Franchise	 นั้น	 ถือว ่ายังไม ่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย	 เรามักจะเห็นธุรกิจ	

Franchise	 ในรูปแบบอื่น	ๆ	 เช่น	 ร้านอาหาร	ร้านสะดวกซื้อ	 เป็นต้น	แต่	 Franchise																																																								

ร้านขายยา	 ภาพจะออกมาเป็นแบบไหน	 สามารถท�าได้จริงหรือ	 ต้องเตรียมเงินลงทุน	

เท่าไหร่		จึงจะสามารถเป็นเจ้าของร้านยา	Franchise	ได้
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ภญ.ศศิมา	 :	ได้ยินชื่อของ	บริษัท	 โพสเฮลท์แคร์	จ�ากัด	มานานแล้ว	วันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้ามา

เยี่ยมชมและสัมภาษณ์เพื่อน�าข้อคิดและสาระดี	 ๆ	 ไปฝากผู้อ่านวารสาร	 “ยาน่ารู้”	 นะคะ	 ต้องบอกว่า																	

วันนี้เราได้แขกรับเชิญที่เข้ากับยุคสมัยจริง	 ๆ	 ผลิตภัณฑ์ของ	 บริษัท	 โพสเฮลท์แคร์	 จ�ากัด	 นี่เป็นสิ่งที่																																						

ทุกคนบนโลกก�าลังต้องการในเวลานี้	 อันดับแรกเลยอยากให้ช่วยแนะน�าตัวเอง	 และแนะน�า	 บริษัท																																																																																																		

โพสเฮลท์แคร์	จ�ากัด	ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ของบริษัทมีอะไรบ้างคะ	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	ผมจบ	 ม.ต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	 จบ	 ม.ปลาย	 จากโรงเรียนอ�านวยศิลป์	 พระนคร	 แล้วเข้า

มหาวิทยาลยัในปี	พ.ศ.2512	จบคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	รุน่ที	่6	ปริญญาโท	Ex-MBA	จาก	

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	และปริญญาเอก	ด้าน	Marketing	Management	จากประเทศสหรฐัอเมรกิา	

ในส่วนของงานเพื่อสังคม	 ผมเป็นนายกสมาคมปริญญาโทส�าหรับผู้บริหาร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

รองประธานและที่ปรึกษากลุ ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ	 สภาอุตสาหกรรม																															

แห่งประเทศไทย	 คณะท�างานเว็บไซต์/ที่ปรึกษาพิเศษ	 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์	 พระบาทสมเด็จ

พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	ท่ีปรกึษาศนูย์ความเป็นเลศินวตักรรมวทิยาศาสตร์	และเทคโนโลยกีารวเิคราะห์																																																																																																																					

(I-ANALY-S-T)	 และคลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลาย																																																																						

ทางชีวภาพ	 (B.BES-CMU)	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาคณะท�างาน

และจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้กึ่งพิพิธภัณฑ์	 “คน-ป่า-เหมี้ยง”	 ณ	 หมู่บ้านแม่ก�าปอง	 ต�าบล

ห้วยแก้ว	 อ�าเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณนักศึกษาเก่า																																																																																																										

ผูป้ระสบความส�าเร็จในวชิาชพีของคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประจ�าปี	2544	

ศิษย์เก่าทรงคุณค่าของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญล�าปางในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลและ

ศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาบริการสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ปี	2561	

	 	 ส่วน	 บริษัท	 โพสเฮลท์แคร์	 จ�ากัด	 ก่อตั้งปี	 พ.ศ.2530	 ตอนเปิดบริษัท

ใหม่ๆ	ผมกต็ัง้ใจว่าจะผลติยา	โดยออกแบบให้ยาเมด็เลก็ทีส่ดุ	กนิง่ายทีส่ดุ	ตอนนัน้ท�า																				

ยากลุม่ทีใ่กล้จะหลดุ	Patent	โดยว่าจ้าง	2	โรงงานท�าการผลติ	ตัง้ใจว่าหากโรงงาน

เราเองสร้างเสร็จ	 เราจะเดินหน้าผลิตยากลุ่ม	 sustained	 release	และยากลุ่ม	

NCDs	 ผมเคยบินไปดูเครื่องจักรที่ผลิตยา	 Sustain	 released	 ที่เยอรมันเลย

“

“

เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา (Research& Development) 
เราเป็น Research Company 
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นะ	ปรากฏว่ามคีนมาเตอืนสติผม	2	 ท่าน	 	คอื	 	 ท่านอาจารย์สามารถ	องัศสุงิห์	 	นายกเภสชักรรมสมาคม																																																																																																																								

ขณะน้ัน	บอกว่าอย่าไปท�าโรงงานยา	เหมอืนตดิคกุเลยนะ	(หัวเราะ)	และอกีท่านคอื	อาจารย์สส	ีปันยารชุน											

ผูก่้อตัง้คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		ท่านเอ่ยกบัผมว่า	พสิฐิอย่าไปท�านะโรงงานยาให้ท�าอนันี	้	

แล้วท่านกห็ยบิเอกสารบันทกึของท่านเองให้ผม	ซ่ึงเป็นต�ารายาสมนุไพร	กเ็ลยท�าให้ผมตัดสินใจไม่ท�าแล้ว

โรงงาน	ผลติยา	ในช่วงปี	พ.ศ.2527	มผีูป่้วยโรคเอดส์เสียชวีติ	รายแรกของประเทศไทย	ตอนนัน้ผมมกีารท�า

วจิยัเรือ่ง	น�า้ยาฆ่าเชือ้	กบัคณุหมอวชิาญซ่ึงเป็นอาจารย์หมอทีเ่ชีย่วชาญเร่ืองโรคเอดส์	โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่	พอปี	พ.ศ.2531	ผมกอ็อกผลติภณัฑ์	POSE-DEX	(Glutaraldehyde)	ต่อจากนัน้กม็ผีลติภณัฑ์

ทีผ่่านการวจิยัและพฒันาออกสูต่ลาดเรือ่ยมา	จนปัจจุบนัท่ีเป็นไฮไลท์คอื	ผลิตภณัฑ์ท�าลายเชือ้ทีเ่ป็นประจุ

บวก	 อันนี้เกิดจากการน�าเอาองค์ความรู้ของวิชาชีพเภสัชกรรมของเรามาบูรณาการร่วมกับ	Guideline																									

หรือวิธีปฏิบัติการดูแลและป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยแล้วน�ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แบบประจุบวก								

เรายงัท�างานวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่งจนได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการในระดับนานาชาติอีกด้วย																																	

ผลงานวจิยัยงับอกกบัเราด้วยว่าจะต้องใช้ร่วมกับผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีเป็นประจบุวกด้วย	ซ่ึงในขณะทีผ่ลติภณัฑ์

ที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นประจุลบ	 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมที่เราเรียนมาท�าให้เราสามารถ

เข้าใจกลไกการออกฤทธิ	์ความไม่เข้ากนัและท�าเรือ่งนีไ้ด้ดขีึน้	งานวจิยัอีกตวัทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานคอื	

ผลิตภณัฑ์น�า้ยาล้างท�าความสะอาด	Endoscope,	Laparoscopy	ตลอดจนเครือ่งมอืแพทย์ชิน้เลก็และมท่ีอ																																																																																																																																

หรือรูกลวง	ชนิดเอนไซม์	(Enzymatic	detergent)	ที่สามารถขจัดคราบไบโอฟิล์มได ้

	 	 	 	 ตอนนีท้างบรษิทัฯ	ก�าลงัเตรยีมท�าผลติภณัฑ์ส�าหรบัสงัคมผูส้งูอาย	ุ(Aging	Society)	ผลติภณัฑ์

กลุ่มเครื่องส�าอางก็ท�าแบรนด์ของตัวเองชื่อ	 Pose'	 Derma	 ค�าว่า	 “POSE”	 มีที่มาคือ	 ตัวอักษร	 “P”																													

มาจากชื่อพ่อ	“พงษ์”	ตัวอักษร	“O”	คือนามสกุล	“อุ่ยรุ่งโรจน์”	ตัวอักษร	“S”	มาจากชื่อแม่	“สาหร่าย”	

ส่วนตัวอักษร	 “E”มาจาก	 Enterprise	 นั่นเอง	 ส่วนผลิตภัณฑ์	 Pose'	 Derma	 เป็นการน�างานวิจัย																							

มาต่อยอด	 อย่างตัวครีมน้ีเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เราวางจ�าหน่ายได้ประมาณ	 2	 ปีแล้ว	 โดยการต่อยอด																																																																																															

จากงานวจิยัท่ีใช้หญ้าขนท่ีววักนิมาสกัดสารส�าคญัออกมา		ซ่ึงมีฤทธิก์ระตุ้นสร้างคอลลาเจน	ยบัยัง้เอนไซม์

ทีส่ลายคอลลาเจนและอลีาสตนิ	รวมทัง้สามารถป้องกนัยวูไีด้และสามารถลดอาการแพ้ของผวิหนงัได้	เม่ือ

น�ามาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางพบว่าประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยดีอย่างยิ่ง	

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางของเรายังเติม	Hyarulonic	Acid	น�้าผึ้งธรรมชาติ	และทองค�าลงไปด้วย																								

อกีผลิตภัณฑ์นึงของบรษัิทฯ	จะเป็นกลุม่ผลติภัณฑ์อาหารเพือ่สขุภาพ	ในนาม	แบรนด์	OREZ	หากอ่านผ่าน

กระจก	จะอ่านว่า	ZERO	หมายถงึไม่เตมิน�า้ตาลและมปีระโยชน์ต่อสขุภาพทนต่อความร้อนจงึสามารถใช้ได้

ในขนมอบต่าง	ๆ		ได้อย่างพวกเบเกอรี่และขนมไทยที่หวานมาก	เช่น	ฝอยทอง	โดยผลิตภัณฑ์	OREZ	นั้น

สามารถน�าไปใช้ทดแทนการใช้น�้าตาลได้		ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน	นอกจากนี้เรายัง

มธีรุกจิเบเกอรีท่ี่เชยีงใหม่	ชือ่ฝ้ายเบเกอรี	่เราได้ปรบัให้เป็นเบเกอรีส่ขุภาพ	โดยไร้น�า้ตาลและไขมนัทรานส์	

เพิม่คอลลาเจน	Plantsterol	ชาเมีย่งสกดั	และแก่นตะวนั	เป็นต้น	ตอนนีท้างบรษิทัฯ	ก�าลงัมองหาตวัแทน

จ�าหน่ายอยู่นะครับ	
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กับยอดขายสูงสุดในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 

	 	 	 	 พอมาถึงช่วงที่ เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ ์ใหม่	 (SARS-CoV-2)																																

ในประเทศไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 เนื่องจากบริษัทฯ	 เราผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ายาฆ่าเช้ือที่ใช้																			

ในโรงพยาบาล	ประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนเพราะผู้ผลิตสต๊อกไว้ให้ประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อส�ารอง

ไว้ใช้กบัการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพันธุใ์หม่	เรากเ็ลยต้องมานัง่คดิแก้ปัญหาว่าเราคงต้องลดการ

พึง่พาวตัถดิุบทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ		มุง่ท�าการวจิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์น�า้ยาฆ่าเชือ้จากวตัถุดบิทีผ่ลติ

ได้ในประเทศ	ทางบริษทัฯ	จงึท�าการวจัิยและพฒันาผลติภณัฑ์น�า้ยาฆ่าเชือ้โดยใช้	Sodium	Hypochlorite	

กับ	 Hydrogenperoxide	 ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ในไทยและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม่ได้ส�าเร็จ	โดยใช้ความเข้มข้นต�่าสุด	เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่	POSE-CLORITE	PLUS	ใช้โดยผสม	

1	ส่วนต่อน�้า	320	ส่วน	ตรงนี้ผมใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมในการพัฒนาสูตรน�้ายาฆ่าเชื้อให้เสริมฤทธิ์

กัน	(Synergistic	Effect)	ประสบความส�าเร็จอย่างมากเพราะใช้ความเข้มข้นเพียง	180	พีพีเอ็มก็สามารถ

ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้	ปกติต้องใช้คลอรีนที่ความเข้มข้น	5,000-10,000	พีพีเอ็ม	จึงจะสามารถฆ่าเชื้อได้	

ตรงนี้ก็จะไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	คือ	เป็นผู้น�าด้าน	Professional	Prevention	Infection	

Control	พันธกิจขององค์กร	คือ	จะท�าการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยความร่วมมือกับสถาบันการ

ศึกษา/สถาบันวิจัยและสหวิชาชีพ	 เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ	 และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อของบริษัทฯ	 ซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งผลิตภัณฑ	์																																															

ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย	เช่น		ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�าความสะอาดมือ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่อง

มอืแพทย์	ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้กบัผูป่้วยผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กบัสิง่แวดล้อม	ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้กบัผ้า	ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร

และผลิตภัณฑ์เวชส�าอางด้วยครับ	

“

สวนกระแส “
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 ภญ.ศศิมา	 :	ทราบมาว่าบริษัท	 โพสเฮลท์แคร์	 จ�ากัด	 มีโครงการจะสร้างโรงงานใหม่เพื่อที่จะเพิ่มก�าลังการผลิต																													

ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้สินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก	อยากให้เล่าถึงโรงงานแห่งใหม่ด้วยค่ะ	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	โรงงานใหม่ของเรามีเนื้อที่	 43	 ไร่	 อยู่บนถนน	 4	 เลน	 เช่ือมถนนสุวินทวงศ์กับบางนา-ตราด	 ลักษณะ

เป็นอาคารสไตล์สมัยใหม่	 (Modern)	 ทางบริษัทฯ	 ได้ให้สถาปนิกออกแบบอาคารส�านักงานเป็นพิเศษ																				

หากมองลงมาจากบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของ	 บริษัท	 โพสเฮลท์แคร์	 จ�ากัด	 คือเป็นรูปตัว	

P	เราจะใช้พื้นที่	25	ไร่	ในการสร้างอาคารผลิต	เนื้อที่ที่เหลือจะวางแผนส�าหรับการขยับขยายในอนาคต	

โดยเราได้วาง	 Concept	 ของ	 “POSE”	 ดังนี้	 “P”:	 Professional	 Prevention	 Infection	 Control																					

in	2P	คือ	Products	&	Platforms,	“O”:	Oui	in	2O	คือ	Omniscient	&	Originality,	“S”:	Specialist	

in	 2S	 คือ	 Sustainable	 Research	 	 Development	 &	 Envelopment,	 และ	 “E”:	 Excellence																							

in	2E	คอื	Efficient	&	Effectiveness	โดยโรงงานแห่งใหม่ของเราจะเป็นระบบ	Fully	automate	ทัง้หมด

ตอนแรกเราวางแผนว่าจะต้องสร้างเสร็จภายในไตรมาสที่	3	ปีหน้า	แต่เรามาเจอสถานการณ์การระบาด

ของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่เลยท�าให้ต้องเลือ่นแผนการสร้างออกไปกลายเป็นเสรจ็ประมาณต้นไตรมาส

ที่	4	และต้องพยายามเสร็จทันกับการด�าเนินการของ	Pose	Health	Care	(SZ)	Limited	ณ	เมืองเซินเจิ้น	

ประเทศจนีในปีหน้า		ซึง่ตรงนีต้้องขอบคณุนโยบาย	Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	และ	East-West	

Economic	Corridor	(EWEC)	ของรัฐบาลที่วางรากฐานไว้ท�าให้เราได้มีโอกาสขยายเชื่อมต่อ	One	Belt	

One	Road	ของจีนได้ดียิ่งขึ้น

ภญ.ศศิมา	 :	เมื่อพูดถึง	“Pose	Health	Care”	อยากให้ผู้บริโภค	หรือลูกค้าของเราจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก		และ

มองว่าอะไรคือ	Brand	DNA	ของสินค้าของเราคะ		

ภก.ดร.พิสิฐ	:	สิง่ทีล่กูค้าเราจะนกึถงึ	คอื	นวตักรรม	และนีค่อืปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เราไม่ถกู	Disrupt	เราเป็น	Professional	

Infection	Control	ส่วน	Brand	DNA	คือ	เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา	(Research&	

Development)	เราเป็น	Research	Company	มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับ

นานาชาติ	ซึ่งผู้ที่ท�าวิจัยก็เปรียบเสมือนเป็น	Brand	Ambassador	ให้เราด้วย	เราจะเน้นงานวิจัยที่เป็น	

Demand-side	Research	ไม่ใช่	Supply-side	Research	เพราะเราจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก	

งานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ	 เรายังเป็นแบบ	 Transdisciplinary	 research	 คือต้องเป็นการท�าวิจัย

ระหว่างบคุลากรหลากหลายวชิาชพีร่วมกัน	เพ่ือให้เกดิการบรูณาการความเชีย่วชาญของแต่ละสาขาวิชาชีพ

ท�าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์แบบและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	
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ภญ.ศศิมา	 :	ปัจจุบัน	Pose	Health	Care	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

อะไรบ้างคะ

ภก.ดร.พิสิฐ	:	มีมาตรฐาน	 GMP	 วัตถุอันตรายและเคร่ืองมือแพทย	์

ระบบบริหารคุณภาพ	 ISO13485/ISO9001	 ปัจจุบัน

ก�าลังท�า	 Good	 DistributionPractice	 (GDP),																							

The	 Common	 Submission	 Dossier	 Template	

(CSDT)	และ	GMP	เครื่องส�าอาง

ภญ.ศศิมา	 :	 ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินงบประมาณลงทุนเยอะมาก															

นะคะ	 เพราะเน้นท่ีงานวิจัย	 เน้นการวัดผลทาง	 Lab													

ซึ่งค่าใช้จ่ายมาก	 ในขณะที่บริษัทอื่น	 เขาไม่เน้นเรื่องนี้

เขาจะเน้นขายอย่างเดียว	 นี่ถือว่ามี	 Barrier	 to	 Entry	

เยอะมากนะคะ	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	บางทีผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าผมท�าอะไร																				

ลงไป	(หวัเราะ)	แต่ผมกภู็มใิจเพราะเราได้รบัการยอมรบั

จากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์	งานวิจัยของเรา

ได้มีโอกาสไปน�าเสนอในงานประชุมวิชาการในระดับ

นานาชาติทั้งในรูปแบบ	Oral	&	Poster	presentation	

อย่างเช่น	 งานประชุมวิชาการนานาชาติ	 APSIC	 (The	

Asia	Pacific	Society	of	Infection	Control)	ในปี	ค.ศ.

2017	และปี	ค.ศ.2019,	งานประชมุวชิาการ	ICC	2017,	

Taiwan	(international	congress	of	chemotherapy	

and	 infection	2017),	 งานประชุมวิชาการนานาชาติ	

ICC	 &	 ISAAR	 สาธารณรัฐเกาหลีในปี	 ค.ศ.2019																																																																					

ซึ่งนักวิจัยของบริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 Young	 Travel	

Grant	Award	เป็นต้น	
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ภญ.ศศิมา	 :	ยุคนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีครอบง�าโลกและเกิด	 Disruption	 มากมาย	 ตรงนี้เรามีวิธีปรับตัว				

อย่างไรบ้างคะ	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	ผมอ่านหนังสือ	“As	the	Future	Catches	You”	หนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่า	มี	3	องค์ความรู้ที่เราต้อง

เดินตาม	หากเราต้องการจะไปต่อถ้าไม่มีองค์ความรู้เหล่านี้เราจะถูก	Disruption	แน่นอน	 	คือ	Digital	

Technology		รุ่นผมไม่มีความรู้เลยจ�าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม	โชคดีที่ไปป์	(ธีรภัทร)	จบสาขานี้	ท�าให้เรา

ต่อยอดได้	ส่วน	Genomics	เรื่องรหัสพันธุกรรม	และ	Nano	technology	เราเป็นเภสัชกรพอมีความรู้

พื้นฐานที่จะศึกษาต่อยอดได้ง่าย	 ยิ่งปัจจุบันองค์ความรู้เปลี่ยนเร็วมากเป็นแบบ	 Exponential	 เราต้อง

ยิ่งศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นพวก	Artificial	Intelligence(AI),	Internet	of	Thing	(IOT),	

Blockchain,	Mobile	 Broad	Brand,	 Social	Media,	Webbot,	 Chatbot	ฯลฯ	ส่งผลให้ธุรกิจแบบ

ดั้งเดิม	Disruption	สมัยก่อนเราวางแผนการตลาดเป็นแบบ	Linear	เติบโตแบบคงที่	แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่

แล้ว	หรือแม้แต่โรคระบาด	Bill	Gate	ได้ท�านายล่วงหน้าตั้งแต่ปี	ค.ศ.2015	ว่าอีก	15	ปีจะมีโรคระบาด

ครั้งใหญ่ทั่วโลก	ปรากฏว่าแค่	5	ปี	COVID-19	ก็มาแล้ว	มีการพูดถึง	Bioscience	อย่าง	Clean	Energy	

และ	 Genomic	 มากมาย	 เราก็เอาองค์ความรู้พวกนี้แหละมา	 Integrate	 แม้แต่สิ่งที่เราร�่าเรียนกันตาม

ต�าราทางการตลาดที่บอกว่า	 ประเทศไหนผลิตสินค้าได้ราคาถูก	 เราไม่ต้องผลิตซ�้า	 เพราะเราจะผลิตได	้			

ในราคาต้นทุนสูงกว่า	เมื่อเกิดวิกฤตสินค้าที่จ�าเป็นที่เราต้องพึ่งพาประเทศอื่นก็เกิดปัญหาขาดตลาดอย่าง

รุนแรง	เช่น	ผ้าปิดจมูกและชุด	PPE	เป็นต้น	นอกจากนี้	Phillip	Kotler	ปรมาจารย์ด้านการตลาดของโลก

ยงักล่าวว่า		หลกั	4P	ในการตลาดแบบเดิมไม่เพียงพอกบัการตลาดสมยัใหม่	ต้องมอีกี	2P	จึงจะเติบโตอย่าง

ยั่งยืน	คือมี	P-People	และ	P-Planet	หมายความว่าต้องใส่ใจคน	ไม่ว่าพนักงาน	ลูกค้า	รวมถึงประชาชน

ทั่วไป	และสิ่งแวดล้อม		

ภญ.ศศิมา		 :	จากจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัท	 จวบจนปัจจุบัน	 	 อะไรคือ	 Key	 Success	 Factor	 ของความส�าเร็จ																					

ในวันนี้	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	Key	 Success	 Factor	 ของเราคือ	 “นวัตกรรม”	 การวางแผนที่ดี	 ต้องมีแผนที่ชัดเจนแล้วเดินตามแผน

จะต้องเติม	 Input	 ท่ีถูกต้อง	 เพื่อให้ได้	 Output	 ที่คาดหวัง	 และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง	 ต้องมีเป้าหมาย

ที่แน่นอน	 ต้องอ่านหนังสือเยอะ	 ๆ	 สมัยก่อนผมต้องขับรถไปห้องสมุดกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม																																

เพือ่ไปอ่าน	Chemical	abstract	และพวก	Patent	ทีน่ัน่	เพือ่ค้นคว้าและค้นหาหลมุพรางจาก	Guideline	

มาท�า	Research	ต่อ	

ภญ.ศศิมา	 :	ปัจจุบนั	Pose	Health	Care	ได้มกีารส่งสนิค้าออกไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศบ้างหรอืไม่	มปีระเทศใดบ้าง

ภก.ดร.พิสิฐ	:	เราเน้นการจ�าหน่ายในประเทศเป็นหลัก	 ในส่วนของ	 Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam	 (CLMV)																	

นี่เราก็มีลูกค้าอยู่ค่อนข้างเยอะ	
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ภญ.ศศิมา	 :	ภาพรวมของตลาดในปัจจุบันบริษัทฯ	 มุ่งเน้นการท�าการตลาดไปที่ภาคส่วนใด	 หรือกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด														

เป็นพิเศษมั้ยคะ	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	เราจะเน้นการท�าตลาดท่ีกลุ ่มบุคลากร	 Infectious	 Control	 เช่น	 แพทย์	 พยาบาลและเภสัชกร																												

ในโรงพยาบาล	 และกลุ่มผู้สูงอายุ	 มีงานวิจัยตัวหนึ่งของเราที่ได้ทุนวิจัยร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่																					

จาก	สวรส.	คือ	แผ่นเช็ดล้างไตทางหน้าท้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	เป็นต้น

ภญ.ศศิมา	 :	สินค้าของบริษัท	 ตัวไหนที่เป็น	 Flagship	 Product	 และสินค้าตัวไหนที่เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของบริษัท																

ที่อยากแนะน�า		

ภก.ดร.พิสิฐ	:	ผลิตภัณฑ์กลุ่ม	 STEREX® คือ	 Flagship	 Product	 ส่วนสินค้าตัวใหม่ของบริษัทฯ	 ที่อยากแนะน�า																									

คือ	 Spray	 for	 Mask	 ท่ีท�าให้เราสามารถใช้	 Mask	 ซ�้าได้หลายครั้ง	 เป็น	 Prevention	 อย่างหนึ่ง																									

สารออกฤทธิค์อื	Cationic	Antiseptic	ส่วน	Virulex	hand	gel	กต่็อยอดมาจากงานวจัิยเป็นเจลประจบุวก	

ซึ่งจะ	Compatible	กับ	Chlorhexidine	เป็นสูตรเฉพาะที่ถูมือให้แห้งภายในเวลา	20	วินาที	ไม่เหนียว

เหนอะหนะ	 ให้ความชุ่มชื้นและจะรู้สึกว่ามือนุ่ม	 นอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแปรงสีฟันที่ใช้กับ													

ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ	 มันจะช่วย	 Suction	 น�้าลายออก	 ทั้งยาสีฟันและน�้ายา																																																																																																																														

ป้ายปากทีใ่ช้กเ็ป็นชนดิประจบุวก	ซ่ึงจะช่วยป้องกนัการตดิเชือ้ในขณะใส่เคร่ืองช่วยหายใจ	โดยเราใช้องค์

ความรู้ด้านเภสัชกรรมมาช่วย	 ตรงนี้มันยังมีช่องว่างของตลาดอยู่และจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากมาย	

นอกจากนีย้งัพฒันาผลติภณัฑ์การป้องกนัการติดเชือ้จากการใส่สายสวนปัสสาวะ	โดยใช้	Chlorhexidine	

0.5%	 แต่	 Chlorhexidine	 เป็นประจุบวก	 	 ดังนั้นสบู่เหลวที่ใช้ท�าความสะอาด	 Perineum	ก็ต้องเป็น

ประจุบวกด้วย	ตรงนี้เรามีงานวิจัยรองรับและก�าลังจะท�าเป็น	Kit	Set	เพื่อสร้าง	New	Normal	ให้เป็น	

Guideline	ของประเทศ	และมีราคาที่คนไข้สามารถเข้าถึงได้	

“นวัตกรรม”
    คือค�ำตอบที่จะท�ำให้เรำเติบโตอย่างยั่งยืน
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ภญ.ศศิมา	 :	หลักการท�าการตลาดของบริษัท	มีแนวคิดในการท�าการตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร	และสินค้า

ของเรามีความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งอย่างไรบ้าง		

ภก.ดร.พิสิฐ	:	เราท�าการวิจัยเป็น	Research	Base	ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย	เช่น	สบู่เหลวและเจลแอลกอฮอล์

ในท้องตลาดเป็นประจุลบจะลดประสิทธิภาพการท�าลายเชื้อโรคของ	Chlorhexidine	 และน�้ายาฆ่าเชื้อ			

เราจึงควรต้องใช้	Hand	Gel	ประจุบวก	ซึ่งเราได้น�าเสนอที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไต้หวัน

และสาธารณรัฐเกาหลี	 จนท�าให้เกิดการยอมรับในวงกว้างในวงการแพทย์ในเวลาต่อมาผมยึดหลักการ

บริหารแบบเต๋า	 คือเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินไปที่ไหน	 ต้องท�าตัวเหมือนน�้า	 น�้าจะไหลไปอย่าง																										

โค้งคดเคี้ยวเพื่อให้ถึงเป้าหมาย	ต้องเย็นและนิ่งให้เหมือนน�้า	น�้าสามารถกัดกร่อนหินได้	น�้าสามารถจะปั้น

ให้เป็นอะไรก็ได้	แต่เวลาด�าดิ่งลึกหรือไหลเชี่ยวก็จะไหลไปอย่างรวดเร็ว	

ภญ.ศศิมา	 :	เนื่องจากธุรกิจที่ท�าอยู่เข้าข่ายสินค้าที่มีนวัตกรรม	 ตรงนี้เรามีแนวคิดในการบริหารจัดการนวัตกรรม																					

อย่างไรบ้าง

ภก.ดร.พิสิฐ	:	เราต้องจดสทิธบัิตรเพือ่คุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืบางผลติภณัฑ์อาจเป็นความลบัทางการค้า	แนวคดิ

ในการบริหารจัดการนวัตกรรม	คือ	ศึกษา	Guideline	ต่าง	ๆ	หาหลุมพลางแล้วน�าไปวิจัยเพื่อต่อยอด

 

ภญ.ศศิมา	 :	ต้องยอมรับว่า	 เด็กรุ่นใหม่ในสมัยนี้	 มีความเป็น	 Entrepreneurship	 สูงอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง																			

ท่านอยากฝากอะไรถึงเภสัชกรที่มีความสนใจจะท�าธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์	 เขาจ�าเป็นต้องมี

ความรู้	และเตรียมวางแผนในเรื่องใดบ้าง	และอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจนี้	มีอะไรบ้าง	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	 เวลาผมขึ้นพูดเรื่อง	Start	Up	กับเด็ก	ๆ		ผมจะย�้าเสมอว่า	ค�าว่า	Start	Up	เนี่ย	มันลงท้ายด้วย	ตัว	“P”	

ซึ่งมันมีความหมายได้	2	แบบนะ	คือ	แป้ก	กับ	ป๊อก	(หัวเราะ)	แป้ก	99%	ป๊อกอาจจะมีแค่	1%	มีบริษัท

หน่ึงเป็นอาจารย์หมอ	 เขาท�าเนื้อเยื่อเทียมที่ผ่าตัดสมองใช้ดีมาก	 จดสิทธิบัตรแล้วด้วย	 แต่ท�าการตลาด														

ไม่ได้	ผมเลยบอกว่า	เราน�างานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์	อย่างเดียวไม่เพียงพอ	ต้องน�าเอาความรู้หลักการ

ทางด้านศลิปะบริหารเข้ามาร่วมด้วย	จงึจะประสบผลส�าเรจ็	นอกจากนี	้คอืเรือ่งของความเพยีรต้องมจี�าค�า

ไว้	“อีกนิดหนึ่ง”	ต้องอดทน	อย่าเพิ่งท้อใจ	เวลาเราเจอปัญหา	ให้บอกตัวเองว่าให้พยายาม	“อีกนิดหนึ่ง”	

และเราต้องพยายามหาความรู้ใหม่	ๆ	อยู่เสมอ	

ภญ.ศศิมา	 :	เราควรท�าอย่างไร	 ให้ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์สัญชาติไทย	 สามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล																		

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

ภก.ดร.พิสิฐ	:	เราส่งงานวจิยัไปในงานประชมุวชิาการระหว่างประเทศ	เพือ่คดัเลอืกให้ตพีมิพ์	Journal	ในระดบันานาชาติ

เพือ่ให้	รร.	แพทย์ยอมรบัในผลงานเรา		ทีผ่่านมาเราได้รางวลังานวจัิยดีเด่น	และได้รางวลัยอดเยีย่มอกีด้วย	

งานวิจัยหลายตัวมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข	เช่น	การป้องกันเชื้อดื้อยา	สิ่งเหล่านี้จะช่วย

ให้เราเป็นที่ยอมรับและเติบโตได้อย่างยั่งยืน	
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ภญ.ศศิมา	 :	COVID-19	 ท�าให้หลายธุรกิจต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ	 เราจะพลิกวิกฤต	ิ

COVID-19	ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้	เราจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

ภก.ดร.พิสิฐ	:	ปรับตัวอย่างไร	 ก็ต้องเหมือนกับที่เราเคยปรับมาแล้ว	 มันต้องมาทาง	 Prevention	

แน่นอน	และเราต้องสร้างอปุนสิยัของการป้องกนัเชือ้	ซึง่	Mask	จะต้องเป็นส่ิงทีเ่ราต้อง

ใช้ประจ�า	การล้างมือ	อะไรพวกนี้		ตอนนี้ผมก�าลังท�าวิจัยและพัฒนาเตียงคนไข้ที่มีม่าน

เคลือบน�้ายาฆ่าเชื้อกั้น	โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์กลุ่ม	STEREX®  ของเรา		ผ้าม่านนั้น

เราก็ใช้ผ้าชนิด	Non-woven	ก็สามารถเอามาท�า	Mask	ได้ด้วยเรื่องพวกนี้จริง	ๆ	แล้ว

ไม่ใช่เราคิดได้คนเดียว	คนอื่นก็คิด	แต่ใครจะท�าได้ก่อนอันนี้ต่างหากส�าคัญ	

ภญ.ศศิมา	 :	มีค�ากล่าวท่ีว่า	 โลกจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมภายหลังเกิดโรคระบาด	 COVID-19															

โลกยุคหลังโควิดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง	 เกิดเป็น	 New	 Normal	 ใหม่มอง

ว่า	 New	Normal	 ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนมีอะไรบ้างและวิชาชีพเภสัชกรรมควรต้องปรับตัว																						

อย่างไร	รวมถึงธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรบ้างคะ

ภก.ดร.พิสิฐ	:	เราต้องใส่ใจการป้องกันเป็นหลัก

ภญ.ศศิมา	 :	ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังบริษัทฯ	 เราประสบปัญหาอะไรบ้าง																		

และก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้อย่างไร	 อะไรคือแรงบันดาลใจที่ท�าให้เราก้าวผ่าน															

ทุกอุปสรรคมาได้จนประสบความส�าเร็จอย่างในวันนี้		

ภก.ดร.พิสิฐ	:	เยอะเลย	 ปัญหามีมากมายทั้งภายในองค์กร	 	 ซ่ึงเราสามารถแก้ไขได้	 ส่วนปัญหา																					

นอกองค์กร	 เช่น	 กฎระเบียบและข้อก�าหนด	 เราต้องปรับตัวเพื่อให้บริษัทฯ	 อยู่รอด														

ดังที่กล่าวมา	เราต้องมุ่งมั่นติดตามข่าวสารวิชาการตลอดเวลา

ภญ.ศศิมา	 :	กฎระเบียบ	 ภาครัฐ	 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่ีท�าอยู่มีอะไรบ้าง	 และอยากฝากอะไร																		

ถึงภาครัฐบ้างคะ	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	กฎระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ	 คือ	 กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

ประเทศไปได้	 ดังนั้น	 ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยน	Mindset	 ให้สอดคล้องกับบริบท																		

ท่ีสามารถผลักดันให้ทันต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ	 	 เราก็ยังมีจุดอ่อนที่ท�าไม่ได้																				

ในบางเรือ่ง	เช่น	เรายงัไม่สามารถจะ	Drive	ธรุกจิให้เติบโตเร็วได้เหมอืนในบางประเทศ	

เช่น	สิงคโปร์	เพราะระบบบางอย่างในประเทศเราไม่เอื้อ
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ภญ.ศศิมา	 :	อยากให้ช่วยฝากอะไรถึงเภสัชกรผู้อ่านวารสาร	“ยาน่ารู้”	ด้วยค่ะ	

ภก.ดร.พิสิฐ	:	ผมอยากให้เภสชักร	แสดงบทบาททางวชิาชพีให้เต็มที	่สงัคมกจ็ะยอมรบัเรา	ผมคดิว่าปัจจุบนั	AI	มบีทบาท

มาก	 หากพูดถึงเรื่องความรู้ต่างๆ	 AI	 มีหมด	 แต่สิ่งที่	 AI	 ท�าแทนเราไม่ได้คือเรื่อง	 Soft	 Skill	 เราก็ต้อง

ท�า	SWOT	Analysis	ตัวเองก่อน	เราต้องเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ใหม่	ๆ	ตลอดเวลา	งาน	“นวัตกรรม”	คือ																			

ค�าตอบที่จะท�าให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน	Soft	Skill	ส�าคัญ	อันนี้เป็นทางศิลปศาสตร์หมดเลย	และวิชาชีพ

เภสัชเราได้เปรียบ		เพราะเรามีทั้งศาสตร์และศิลป์	เภสัชมีความรู้ด้าน	Basic	Science	เยอะมาก	แต่เรา

ต้องเพิม่เตมิในส่วนของความคดิเชิงนวัตกรรมเข้าไป	เป็นไปได้มัย้เรามาสอนให้เภสชัรุน่หลงั	ศกึษา	Patent																			

แล้วคิดต่อยอดว่าจะพัฒนาต่ออย่างไร	 อยากให้เราวางหลักสูตรให้มองแบบ	Macro	 มองภาพกว้าง																																																																																																																		

แต่เภสชัเราจะเรยีนเชงิลกึแนว	Micro	ท�าให้เราไม่เหน็ภาพใหญ่	ต้องเอาท้ังสายวทิย์และสายศลิป์มาบรูณา

การกัน	ท�าไมเภสชัต้องมใีบประกอบโรคศลิปะ	ค�าว่า	“ศลิปะ”	มนัคอื	Soft	Skill	มหาวทิยาลยัต้องสอนให้

เดก็มี	Creativity	และ	Adaptation	ให้ได้	ต้องสามารถปรบัตวัได้ตามบรบิททีม่นัเปลีย่นไปและ	Integrate	

ความรูท่ี้ได้เรยีนรูม้าท้ังหมด	ให้สามารถน�ามาปรบัใช้กบัการท�างานในชวีติจรงิได้	อย่างเรือ่งการป้องกนัการ									

ติดเชื้อนี่	เราต้องเจอกับเชื้อที่มันเก่งขึ้น	ปัจจุบันมันกลายพันธุ์	ลักษณะ	Horizontal	คือ	เชื้อดื้อยาแบบ

ข้ามเผ่าพันธุ์แบบ	Genetic	 Transfer	 โดย	 Plasmid	DNA	ที่ดื้อยานั้นสามารถถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม

มายังเช้ือท่ียังไม่ดื้อยากลายเป็นเช้ือดื้อยาในที่สุด	 	 เราก็ต้องไปคิดสร้างวิธีแก้ปัญหาใหม่ให้สอดคล้องกับ

บริบทที่เปลี่ยนไป		

 นับว่าความส�าเร็จของ Pose	Health	Care ในวันน้ี มาจากวิสัยทัศน์ของผู้น�าองค์กรท่ีสามารถน�าพา

องค์กรให้เติบโตสวนกระแส  พลิกวกิฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าช่ืนชม สิง่ทีบ่ริษัทฯ	ยึดม่ันมาตลอดการด�าเนิน

ธรุกจินัน่คือ	การวจิยั	พฒันาและนวตักรรม	ท่ีนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ธรุกจิเติบโตได้อย่างยัง่ยืนแล้ว	

ยังช่วยให้ประเทศไทยสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเช้ือในผู้ป่วย ลดการน�าเข้าลดการขาด
ดุลการค้า และสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อลดภาวะเชื้อดื้อยา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย

 วารสาร “ยาน่ารู ้” และเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขออวยพรให้ธุรกิจ                  
Pose Health Care ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม เป็นผู ้น�าในตลาด Prevention Infection 
Control ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  นะคะ 
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1. คุณธีรภัทร์  อุ่ยรุ่งโรจน์
2. ภก.สมบูรณ์  บุญส่งเสริมสุข
3. พญ.ภัทราพร  อุ่ยรุ่งโรจน์
4. ภญ.ดร.พิกุล เสียงประเสริฐ
5. ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม

6. ภก.วิชา  สุขุมาวาสี
7. ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ
8. ภก.ดร.พิสิฐ  อุ่ยรุ่งโรจน์
9. ผศ.ภก.ดร.เฉลิมพงษ์  แสนจุ้น

10. ภญ.ภัทรธิชา  วีระกุล
11. ภก.ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ์ 
12. ภก.ฌาคริณ  วดีอินทวงศ์
13. ภก.ธนกฤต  สุขเกือ้

ผู้บริหาร	บริษัท	โพสเฮลท์แคร์	จ�ากัด		และกองบรรณาธิการวารสารยาน่ารู้

เรียงจากซ้ายไปขวา

ช่องทางในการติดต่อบริษัท	โพสเฮลท์แคร์	จ�ากัด
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บทความโดย : ภก.อุทัย  สุขวิวัฒน์ศิริกุล
Ranya Academy

นที่สุดย่างเข้ามาถึงเดือน 7 ของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 
เป็นปีใหม่ที่เร็ว คือ ฉลองปีใหม่ด้วยการมาของโรคไวรัสมรณะ แล้วก็ช้าเพราะทุกคน                     

ต่างมปีระสบการณ์ต้องกักตวัอยู่บ้านกันมาตลอดคร่ึงปีทีผ่่านมา  ในมมุมองของเราอาจจะ
เหน็ภาพเพยีงแค่ Curfew หรอืการเริม่ Lockdown แต่ร้านยาเป็นหนึง่ในกิจการไม่ก่ีประเภท                         
ที่ทางภาครัฐเห็นความจ�าเป็นที่เป็นด่านหน้าในการบรรเทาโรคภัยเบื้องต้นให้กับประชาชน  
จึงอนุญาตให้เปิดร้านยาได้ตลอดทุกวันที่ผ่านมา เภสัชกรร้านยาจึงเป็นหนึ่งในวิชาชีพ                            
ที่คอยดูแลพี่น้องร่วมชาติผู้อยู่ภายใต้ความหวั่นวิตกและความไม่แน่นอนของโรคร้ายที่มอง
ไม่เห็นมาตลอด เมื่อเป็นดังนี้จึงอยากมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวัน แบ่งออกมาเป็น
ช่วงเวลา จะท�าให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนไทยในการมาขอรับ
บริการและจับจ่ายซ้ือยาว่าเป็นอย่างไร? เพ่ือให้เห็นว่าวิชาชีพเภสัชกรมีบทบาทอย่างไร                                 
ในการยามที่พี่น้องคนไทยอยู่ในช่วงวิกฤตินี้ 

COVID 19 มา 

ร้านยาเภสัชกรรับมืออย่างไร?  

ใ

วารสารยาน่ารู้ 31



วารสารยาน่ารู้32

โควิด 19 มา ร้านยาเกิดอะไรขึ้น
	 นับตั้งแต่มีรายงานข่าวเกี่ยว

กับโรคปอดอักเสบครั้งแรกเมืองอู่ฮั่น	

ประเทศจีน	เม่ือวนัสิน้ปี	2562	กระทัง่

พบการระบาดในประเทศไทยและ																

อีกหลายประเทศ	ข้ามมาปีใหม่ในช่วง

เดือนมกราคม	 2563	 จนน�ามาสู่การ

ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศขององค์การอนามัย

โลก	 และตามมาด้วยการประกาศใช	้

พรก.ฉกุเฉนิ	โดย	ศบค.	ในประเทศไทย

เราล�าดับเหตุการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคน้ีจึงเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม

ปี ท่ีแล ้วจนถึงป ัจจุบันในสิ้นเดือน

พฤษภาคมและรอยต ่อมิ ถุนายน																																																																																									

แหล่งข้อมูลของรูปประกอบ	มาจาก	ส�านักการวิจัยแห่งชาติและกรมควบคุมโรค

ของปีน้ี	 ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	

เศรษฐกิจและจิตใจมีมากมายที่พวก

เราได้สัมผัสมาตลอด	

	 ในภาคธุรกิจเช ่นเดียวกัน	

การกักตัวและปิดประเทศส่งผลใหญ่

หลวงต่อหลายกิจการ	 โดยเฉพาะ

การท่องเที่ยว	 อุตสาหกรรมยาน

ยนต์และอสังหาริมทรัพย์	 ร ้านยา

เป็นหนึ่งในน้อยกิจการที่ไม ่มีออก

ค�าสั่งให้ป ิดจากภาครัฐ	 เป็นที่น ่า

สนใจมากว่า	 อะไรเกิดขึ้นกับการท่ี	

ประชาชนแห่มาที่ร ้านยามาเรียก

หาซื้ออะไร?	 ยอดขายเป็นอย่างไร																																																																																																																																				

สนิค้าอะไรขายด?ี		ปัญหาทีร้่านยาต้อง

ผจญและแนวทางแก้ไขตามมาดูกัน

	 จากการรวบรวมข้อมูลจาก

หลายช่องทาง	 ร ้านยาทั้งค ้าปลีก

และค้าส่ง	 รวมไปถึงบริษัทยา	 ช่วง

เวลาหลัก	 ๆ	 ของเหตุการณ์ส�าคัญ																												

พอจะสรปุออกมาได้	“วงจร	Covid19	

ในร ้านยา”	 ซ่ึงจะสอดคล้องเป ็น

ไปตามการวิ จั ยของบริ ษั ท วิ จั ย																																																																					

“นี ล เ ส็น” 	 KEY 	 CONSUMER	

B E H AV I O R 	 T H R E S HO LD S	

IDENTIFIED	AS	THE	CORONAVIRUS	

OUTBREAK	EVOLVES	ได้แบ่งระยะ

เวลา	 การเกิดสถานการณ์โควิด-19	

เป็น	6	ขั้น	ซึ่งแต่ละประเทศจะอยู่ใน

ล�าดับขั้นที่แตกต่างกัน	
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1.	 PRE-COVID19	 รับรู ้ข ่าวสาร																							

โควิด-19

	 เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต ่ อั ง ค า รที่ 	 3 1	

ธันวาคม	 2562	 เริ่มมีรายงานข่าว

เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่

ทราบสาเหตุเป็นคร้ังแรกในเมืองอู่ฮั่น	

เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอน

กลางของจีน	จนถึงศุกร์ที่	3	มกราคม	

2563	 จีนรายงานอย่างเป็นทางการ

ว่าโรคปอดอักเสบท่ีระบาดในเมืองอู่

ฮ่ันมีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์

ใหม่	 และสามารถแพร่จากคนสู่คนได	้

ประเทศไทยเริ่มด�าเนินการคัดกรองผู้

ป่วยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น	

รูปประกอบ	มาจาก	KEY	CONSUMER	BEHAVIOR	THRESHOLDS	IDENTIFIED	AS	THE	CORONAVIRUS	OUTBREAK	EVOLVES

	 แต่เราพอจะสรุป	Timeline	ร้านยาได้เป็น	3	ช่วงเวลาและเหตุการณ์หลัก	ๆ	ได้ดังนี้

	 สัญญานของการตระหนก

โรคนี้ในร้านยานั่นก็คือ	 “ชาวจีนที่มา

เท่ียวและพ�านักในบ้านเรา”	 เริ่มออก

มา	 “กว้านซื้อ”	 	 สินค้าป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัส	 เพื่อน�าส่งญาติพ่ีน้องใน

บ้านเกิดท่ีเร่ิมมีการติดเช้ือมากข้ึน	 ๆ	

และเก็บไว้ใช้เตรียมตัวเดินทางกลับ

ประเทศบ้านเกิดของตวัเอง			เวชภณัท์

ท่ีขายดีอย่างมาก	ได้แก่	หน้ากาก	N95	

เจาะจงย่ีห้อ	 3M	 รวมไปทั้งหน้ากาก

อนามัยแบบ	Surgical	mask	ตามมา

ด้วยยาลดไข้		ยาฆ่าเชื้อ		ยาที่เชื่อตาม

กระแสและข่าวลือว่ารักษาโควิดได	้																																																												

IR	 Thermometer	 ทิชชูฆ ่าเชื้อ	

น�้ายาฆ่าเชื้อ	 รวมไปถึงเจลล้างมือ

แอลกอฮอล์	 ที่แต่เดิมเป็นสินค้าที่คน

ทั่วไปไม่รู ้จักเลย	 แต่มาวันน้ีสินค้า															

ทุกชิ้นท่ีเคยมีการน�าส่งจากบริษัทเริ่ม

หมดไป	 และที่หน้าร้านยามีเท่าไหร่ก็

ไม่พอขาย

	 ยอดขายร้านยาช่วงแรกจะ

ค่อย	 ๆ	 เติบโตแบบเพ่ิมขึ้น	 ๆ	 โดยมี

แรงกระตุ้นจาก	 “การรับรู้ข่าวสาร”		

ซึง่ในช่วงนีร้้านยาปกตจิะขายดอียูแ่ล้ว	

เนือ่งมาจากเพิง่หมดปีใหม่		คนไทยใน

บ้านเราเองไปเที่ยวและกลับมาซื้อยา

รักษาอาการโรคต่าง	 ๆ	 ระหว่างเดิน

ทางไปท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ
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	 ร้านยาที่จับกระแสของอุบัติ

การณ์ของโรคนี้ได้ก่อน	 มีฐานลูกค้าที่

เริ่มมีความตระหนกจะเริ่มออกมาหา

สินค้าดังกล่าว	 หากเริ่มต้นวางแผน

เสาะหายาและเวชภัณท์ท่ีจ�าเป็นจะ

มีโอกาสดีที่สุดในการเตรียมรับมือ

ส�าหรับช่วงต่อไป

2.	VUCA	เริ่มไปตรวจสุขภาพและกักตุน

สินค้าอย่างสับสนและไม่รู้อนาคต

	 ย อดข า ย ใน ร ้ า น ย า เ ริ่ ม	

“ขยับ”	 ตั้งแต่	 12	 มกราคม	 2563	

เมื่อกระทรวงสาธารณสุข	ยืนยันพบผู้

ป่วยติดเชื้อโควิด-19	 ในประเทศไทย

ครั้งแรกเป็นนักท่องเท่ียวหญิงชาว

จีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น	 และ

เมื่อเร่ิมมีชายไทยป่วยโควิด-19	 เสีย

ชีวิตรายแรกในประเทศเราเมื่อวัน

ที่	 1	 มีนาคม	 2563	 กระแสข่าวแห่ง

ความตื่นตระหนกที่โดนโหมโดนสื่อ

ต่าง	 ๆ	 และข่าวลือเป็นตัวกระตุ ้น

ให้ยอดขาย	 “ทะยาน”	 สูงข้ึนทันที	

จากการรวบรวมข้อมูลจากเพจร้าน

ยานอกกะลา	 ส่วนใหญ่ร้านยาเติบโต

มากกว่า	20%	จากปีทีแ่ล้วอนัเนือ่งมา

จากสภาวะ	VUCA	คือ	ทั้งประชาชน

ลูกค้าและตัวเภสัชกรร้านยาเอง	 ต่าง

เข้าใจเพียงแต่ว่าโรคนี้เป็นความเสี่ยง

หรือ	 VUCA	 อันได้แก่	 Volatility	 มี

ความผนัผวนของยอดตดิเช้ืออยูทุ่กวนั	

การรายงานยอดผู้เสียชีวิต	 และการ

สอบทานตามหาว่าติดเชื้อมาจากท่ีใด	

ท�าให้ลกูค้าเกดิความกงัวลใจว่าตนเอง

ควรเตรียมการป้องกันตนเองและ

ครอบครัวได้อย่างไร?	 Uncertainty	

เกิดความไม่แน่นอนของคนไข้ว่าต้อง

รีบตุนยาจ�าเป็นอะไร?	 ต้องซื้อใน

ปริมาณแค่ไหน?	Complexity	ปัญหา

ของการแพร่ระบาดเป็นเรือ่งโรคกจ็รงิ	

แต่มคีวามซบัซ้อนมากทัง้สภาวะจติใจ	

เศรษฐกิจ	 และรูปแบบการใช้ชีวิตที่

ต้องเปลี่ยนไปในการรับมือมหันตภัย

ที่มองไม่เห็น		และ…	Ambiguity	เกิด

ความคลมุเครือทีไ่ม่รู้ว่าอนาคตจะเกิด

อะไรขึ้น	 และต้องทนรอไปอีกนานแค่

ไหน?	 อะไรคือจุดส้ินสุดว่าประชาชน

จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีก?

	 ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาร้านยา

โดยตรง	คอื	ประชาชนคนไทยเอง	และ

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางไปไหนไม่ได้	 ที่

เริ่มตระหนักในการมีจริงของโรคและ

อัตราการตายที่เพิ่มมากขึ้น	 ๆ	 ลูกค้า

หลายคนทีย่งัไม่เจ็บป่วยรุนแรงจนต้อง

เข้าโรงพยาบาลยังไม่มีโอกาสในการ

เข้าถึงการตรวจว่ามีการติดเชื้อ	สินค้า

ที่ขายดีมากนอกเหนือจากท่ีกล่าว

มาในช่วงแรกจะเพ่ิมด้วย	 	 ชุดตรวจ

การติดเชื้อด้วยตนเอง	 ส่วนใหญ่จะมี

จ�าหน่ายในช่องทางอนิเตอร์เนต็		ส่วน

คนไข้ทีม่กี�าลงัซือ้สงูและวติกกงัวลจาก

ความเสี่ยงท่ีตนเองอยู่นอกบ้านตลอด

เวลาเป็นส่วนใหญ่	 อาจจะน�าเชื้อเข้า

สู ่บ้านและครอบครัวจึงเลือกไปรับ

บริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

ที่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่มาก	

	 กลุ่มยาที่ขายดีส่วนใหญ่เป็น

ยาส�าหรับโรคเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคหัวใจ																																																															

ความดัน	 เบาหวาน	 ไขมนัในเลือดสูง

และยาส�าหรับผู้สูงอายุ	 เพราะคนไข้

ไม่สามารถไปพบแพทย์ได้สะดวก	

และการไป	 refill	 จากหน่วยงาน

รับผิดชอบมีการหยุดการให้บริการ

หรือมี 	 Telemedic ine	 รวมไป

ถึง	 Telepharmacy	 อีกด ้วยใน																												

โรงพยาบาลที่พร้อมบริการ

	 ความต้องการสนิค้าของคนไข้

ในช่วงน้ีจะเป็นไปตามกระแสข่าว

ต่าง	ๆ	ที่คนไข้เสพสื่อจากหลากหลาย

ช่องทางและเกิดความกลัวจนกระทั่ง

ต้องการในการตุนยาและเวชภัณท์ให้

มากที่สุด	ร้านยาที่รู้จักช่องทางในการ

สรรหาพนัธมติรใหม่	ๆ 	ในการหาสนิค้า

มาขาย	 จะมีโอกาสตักตวงรายได้ใน

ช่วงนี้ได้มากที่สุด

3.	 LOCKDOWN	หยุดทุกอย่างกักตัว			

อยู่บ้านและปิดประเทศ

	 ในร้านยาที่สามารถจับความ

ต้องการสินค้าที่คนไข้อยากได้และ

สามารถ	 “หาสินค้ามาขายได้”	 ช่วง	

VUCA	 	 จะเป็นช่วงที่ยอดขายสูงสุด	

สินค้าต่าง	ๆ	เริ่มขาดแคลนและมีการ

กักตุนจากช่องทางปกติ	 ลงไปสู่ช่อง

ทาง	E-Commerce	และตลาด	Social	

media	แอลกอฮอล์เจลเร่ิมมจี�าหน่าย

มากขึน้เพราะกฎกระทรวง	อย.	ระบวุ่า

เป็นเครื่องส�าอางพิเศษที่ใคร	ๆ	ก็ผลิต

และออกมาขายได้	 สินค้าที่ขาดหาย
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ไปเลยคือแอลกอฮอล์น�้า	 และน�้ายา

ฆ่าเชื้อรวมไปถึงหน้ากากอนามัยแบบ	

Surgical	mask	

	 กลุม่ยาทีเ่ริม่ขาดแคลน	ได้แก่	

ยากลุ่มโรคเรื้อรัง	 อันมีสาเหตุมาจาก

การท่ีคนไข้เกิดการกักตุนยามากข้ึน	

และโรงงานยาผู ้ผลิตเริ่มขาดแคลน

วัตถุดิบที่ส ่ งมาจากต ่างประเทศ																							

หลัก	 ๆ	 ในประเทศจีน	 และอินเดีย																																		

ที่เริ่มมีการระบาดของโรคอย่างมาก

จนต้องปิดโรงงาน	 รวมไปถึงระบบ

ขนส่งที่หยุดงานไปเนื่องจากการ	

Shutdown	ประเทศเหล่านั้น	 ระบบ	

Logistic	 ระดับประเทศมีการขนส่ง

ยาได้ไม่ราบรืน่ส่งผลให้ยาหลายตวัเริม่

ขาดหายไปจากบริษัทยาและร้านยา	

	 อย่างไรก็ตาม	 ยอดขายที่

คนไข้เข้ามาในร้านยายังมากขึ้น	 ๆ	

เรือ่ย	ๆ 	จนกระทัง่วนัที	่13	เมษายน	ถงึ

แม้ว่าจะมกีารยกเลิกวันหยดุสงกรานต์

จากทางการ	 แต่ในทางปฎิบัติภาค

ประชาชนมีการหยุดการท�างาน

พร้อม	ๆ	ไปกับการที่	WFH	และเด็ก

นักเรียน	 LFH	 ไปด้วย	 จากมาตรการ

ในการ	 Lockdown	 ท่ีประกาศมา

ก่อนจะเร่ิมส่งผลสู ่ยอดคนไข้ที่มา

ขอรับบริการจากร้านยาลดลง	ๆ	การ

บริการของเภสัชกรขณะนี้	จึงเป็นการ

ให้ค�าปรกึษาโรคทัว่	ๆ 	ไป	จนล่วงมาถงึ

มาตรการผ่อนคลายต่าง	ๆ 	ซึง่เราจะได้

น�าเสนอในบทความต่อไป		ในตอนทีว่่า	

“ร้านยาหลังคลาย	 Lockdown	และ	

New	Normal”		ต่อไป	
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New Normal 

บทความโดย : ภญ.พ.ท.หญิง สมหญิง  รัตนะสุขจิตต์
Communicative English for Pharmacists   

วัสดีค่ะ	 ท่านสมาชิก	 จากวันแรกท่ีเริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่าครึ่งปี

แล้วนะคะ	 คนไทยและประชากรท่ัวโลกต่างก็ผ่านช่วงที่ยากล�าบากกันมา	 ต้องช่วยกันคิด	 ช่วยกันสู้กับเชื้อ

โรคตัวจิ๋ว	 ที่มองไม่เห็นด้วยตา	 แต่อ�านาจท�าลายล้างสูงเหลือเกิน	 สามารถโจมตีมนุษยชาติอย่างหนักหน่วงยิ่งกว่า

สงคราม	 ท�าให้เราสูญเสียทั้งบุคคลอันเป็นที่รัก	 ระบบเศรษฐกิจและการค้าแทบล่มสลาย	 ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ																																																				

การกินอยู่	 และการใช้ชีวิตของเราทุกคน	 	 นอกจากนี้ยังส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคภายในประเทศ																

การศึกษา		การด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ต่างหยุดชะงักงันไปทั้งหมด	จ�าเป็นต้องอาศัยเวลา

กว่าที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่

ส

การด�าเนินชีวิตในวิถีรูปแบบใหม่ 

	 แต่ภายหลังการฟื้นตัวครั้งนี้	เราต้องยอมรับความ

จริงกันว่า	 ไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมอีกต่อไป	 ไม่ว่าเราจะ

พร้อมหรือไม่	 	 ก็คงปฏิเสธการด�าเนินชีวิตในวิถีรูปแบบ

ใหม่	หรือ	New Normal ไม่ได้	เราต้องเปิดใจ	เรียนรู้	และ															

ปรับตัวกันไปนะคะ	ผู้เขียนขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่าน	และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสนี้มาใช้กันใน

เร็ววันค่ะ	

	 ส�าหรับคอลัมน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร																			

ในวันนี้	 จะเป็นการทบทวนค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับ	 New 

Normal พอให้คุ้นหูคุ้นตา	 คล่องปาก	 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพูดคุยสนทนากันนะคะ			
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 Social Distancing and Unavoidable Online Lifestyle  

 การรักษาระยะห่างทางสังคม กับวิถีชีวิตแบบออนไลน์ที่เลี่ยงไม่ได้ 

	 Everyone	will	get	more	and	more	familiar	with	digital	technology	to	

avoid	going	out,	for	example,	online	shopping,	online	courses,	work	from	

home	(WFH),	virtual	meeting	(or	role-based	conference)

	 ทกุคนจะคุน้เคยกบัการใช้เทคโนโลยดิีจติลัมากขึน้เร่ือยๆ	เพ่ือหลีกเล่ียงการออก

จากบ้าน	เช่น	การซื้อสินค้า	การเรียน	การท�างานจากที่บ้าน	การประชุมเสมือนจริง 

	 or	simply	said,	“Everything	At	Home”

	 หรือกล่าวให้เข้าใจง่าย	ๆ	คือ	“ทุกอย่างเกิดขึ้นที่บ้าน”		

	 Including	“solo	workouts”	alone	by	yourself	at	home	or	in	the	open	

space.		For	example,	aerobic	dance,	yoga,	jogging	in	the	neighborhood	area,	

will	become	more	popular.		

	 ซึง่รวมถงึการออกก�าลงักายแบบฉายเดีย่ว	เพยีงคนเดียวในบ้าน	หรอืในทีโ่ล่งแจ้ง	

เช่น	การเต้นแอโรบิค	โยคะ	วิ่งในละแวกเพื่อนบ้าน	ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น	

Some changes in human behavior during the time of COVID-19 

are expected to become the ‘new normal.’

	 Medical	service	has	also	been	modified	to	

medical	consultation	via	the	VDO	call,	pharmacy	

mail	service	

	 ส่วนของบริการทางการแพทย์นั้น	 ก็ปรับเปล่ียน				

รูปแบบ	 เป็นการให้ค�าปรึกษาผ่าน	 VDO	 Call,	 การส่งยา

ผ่านไปรษณีย์

	 for	patients	with	uncomplicated	condition	

or	receiving	the	same	prescription	in	order	to	limit	

the	congestion	at	the	hospital	settings.	

	 ให้แก่ผู้ป่วยท่ีความเจ็บป่วยไม่ซับซ้อน		หรือคงการ

รักษาเดิม		เพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล

พฤติกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ซึ่งจะกลายเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เป็นปกติ/การด�าเนินชีวิตในวิถีรูปแบบใหม่
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 Living More Conveniently & Efficiently 

 through Technology

 ใช้ชวีติอย่างสะดวกสบายและมปีระสทิธภิาพมาก

 ขึ้นด้วยเทคโนโลยี

	 We	 are	 transitioning	 from	 cash	 to	mobile	

payments	

	 เราก�าลังเปลี่ยนผ่านจากการใช้จ่ายด้วยเงินสดไปสู่

การช�าระเงินผ่านมือถือ	

	 to	reduce	the	risk	of	transmission	through	

banknotes	and	coins.	

	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อผ่านธนบัตรและ

เหรียญ	

 Keeping Hygiene as First Priority 

 การรักษาสุขอนามัยเป็นเรื่องส�าคัญล�าดับแรก  

	 Items	that	must	be	carried	every	time	leaving	your	place	are	face	mask,	alcohol	gel/spray,	

hand	wipes	for	your	own	personal	hygiene.	

	 สิ่งที่ทุกคนต้องพกพาติดตัวทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน	คือ	หน้ากากอนามัย,	แอลกอฮอล์เจล/สเปรย์,	ผ้าเช็ดมือ	

เพื่อสุขอนามัยของตัวเอง	

	 Management	on	public	space	and	indoor	space	must	be	implemented	effectively,	in	accordance	

with	the	Ministry	of	Public	Health	Guidelines,	to	control	the	risk	and	to	ensure	the	safety	of	customers.		

	 การบรหิารจดัการพืน้ทีส่าธารณะและพ้ืนทีใ่นอาคารต่าง	ๆ 	ต้องเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ตามค�าแนะน�าของ

กระทรวงสาธารณสุข	เพื่อควบคุมความเสี่ยงและท�าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความปลอดภัย	

	 Onl ine	 shopping	 and														

all-kind	 delivery	 are	 businesses	

with	 the	 highest	 growing	 rate	

among	all.		

	 การซือ้ขายออนไลน์และบรกิาร

จดัส่งทกุรปูแบบ	เป็นธุรกจิท่ีก�าลงัเติบโต

มากที่สุดในช่วงนี้	
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	 Basic	measures	include	screening	on	each	individual	for	body	

temperature,	mask	wearing,	hand	cleansing	with	alcohol	gel	

	 มาตรการพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 การคัดกรองเป็นรายคน	 เพื่อวัดอุณหภูมิ

ร่างกาย	การสวมหน้ากากอนามัย		ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์

	 Social	Distancing,	at	least	1-2	meters	between	each	other.		

	 การรักษาระยะห่างระหว่างกัน	อย่างน้อย	1-2	เมตร	

	 Clean	Air	Quality	&	Around-the-Clock	Area	Cleaning

	 คณุภาพอากาศดี	และมกีารท�าความสะอาดบริเวณ	ตามวงรอบเวลาท่ีก�าหนด	

 Tracking	 and	 Verifying	 each	 individual	 (in	 case	 there	 is	 a	

confirmation	report	of	COVID	in	particular	area)		

 การติดตามและตรวจสอบเป็นรายคน	 (กรณีท่ีมีการรายงานว่าพบการ																						

ติดเชื้อในพื้นที่นั้นๆ)	

 Emotional Crisis & Touchless Society 

 ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และสังคมที่ปราศจากการสัมผัส  

	 When	facing	with	difficulties	and	not	able	to	live	the	way	we	are	used	to,	this	may	lead	to	

stress	and	losing	the	emotional	balance.		

	 เมื่อต้องเผชิญกับความยากล�าบาก	และไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบเดิมๆ	ที่คุ้นชิน	อาจน�าไปสู่ความเครียด	และ

การเสียสมดุลทางอารมณ์	

	 For	example,	the	new	generation	who	will	be	brought	up	in	the	environment	with	limit	of	

physical	interaction.		Hand	touching	and	giving	hug	are	not	allowed.		Perceiving	the	love	and	care	

through	the	touch	is	somehow	missing.		

	 เช่น	 เด็กรุ่นใหม่ท่ีเติบโตข้ึนมาในสภาวะแวดล้อมที่ต้องจ�ากัดการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ	 ไม่สามารถทักทาย

ด้วยการจับมือหรือกอด		การรับรูไ้ด้ถึงความรักและความห่วงใยผ่านการสัมผัสกัน	จึงขาดหายไป		

	 While	the	working	age	people	must	also	adjust	themselves	from	co-working	space	to	sharing	

space	with	boundary.	

	 ส่วนคนวัยท�างานนั้น	ก็ต้องปรับจากการใช้พื้นที่ร่วมกัน	เป็นการแบ่งแยกพื้นที่	(อาณาเขต)	ของตัวเอง	
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lifestyle

familiar

virtual	meeting

workout	

congestion

transit

banknote

indoor

screen	

tracking

difficulty

perceive

ไลฟ์	สไตล์

แฟ-มิ-เลียร์	

เวอฺร์-ชวล	มีท-ทิ้ง

เวิร์ค-เอ้าท์

คอน-เจส-ชั่น	

ทราน-ซิท

แบงค์-โน้ต			

อิน-ดอร์	

สกรีน		

แทรค-กิ้ง

ดิฟ-ฟิ-คัล-ตี้

เพอ-ซิฟว์

วิถีชีวิต	

คุ้นเคย	

การประชุมเสมือนจริง	

การออกก�าลังกาย

ความแออัด	

เปลี่ยนผ่าน	

ธนบัตร

ในอาคาร	/	ภายใต้สิ่งปลูกสร้าง	

คัดกรอง	

การติดตาม

ความยากล�าบาก

รับรู้

Wesley    : Why aren’t there handles on doors anymore?

             : ท�าไมตอนนี้เราถึงไม่มีที่จับประตูกันแล้วล่ะฮะ 

Captain  : Wesley, it’s time to tell you about the 

      year 2020.  

             : เวสลีย์ ได้เวลาเสียที ที่จะเล่าให้คุณฟังว่าเมื่อ

      ปี 2020 นั้นเกิดอะไรขึ้น  

 ค�าศัพท์น่ารู้

ข�าๆ กระตุ้นต่อมฮา
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รับยาใกล้บ้าน
ร้านยาใกล้ใจ

 ... การรับยาจากร้านยาใกล้บ้าน ภายหลังผู้ป่วยได้รับการ
ตรวจรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากเป็นการลดความ
แออัดของโรงพยาบาล ลดเวลารอยาของผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการรักษา เภสัชกรในร้านยาจะช่วยแนะน�าการใช้ยา
อย่างถูกต้อง ติดตามผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด เข้าถึงง่าย 
ใกล้บ้าน ...

	 จากการด�าเนนิงานตามโครงการ "การเข้าถึงบรกิารสขุภาพในร้านยา"	ในเขตสขุภาพที	่9	อนัได้แก่	นครราชสีมา	

ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	(นครชัยบุรินทร์)	ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	มีผลงานสรุปได้	ดังนี้

-  การคัดกรอง และให้ความรู้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากจ�านวนผู้สมัครใจให้คัดกรอง	348	ราย	

สามารถส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล	87	ราย

-		 การคัดกรองโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง และหอบหืด	26	ราย

-  การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง 154	ราย

 	 	 นอกจากนัน้ยงัมกีารตดิตามผลเลอืดด้วยการท�า	MTM	(Midication	

Therapy	Management)	 อีก	 23	 ราย	 และผู้สมัครใจเข้าโครงการเลิกบุหรี่												

43	ราย

 	 	 นวัตรกรรมดังกล่าว	 เป็นการพัฒนาศักยภาพของร้านยา	 โดย

เฉพาะเภสัชกรได้เปิดบทบาทใหม่ในการดูแลผู้ป่วย	ตามปรัชญา	"เภสัชกรรม

บ�าบัด" อย่างแท้จริง	 สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการเร่งรัดพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุข	เพื่อลดความแออัด ลดเวลารอคอย โครงการ "รับยาใกล้

บ้าน ร้านยาใกล้ใจ"	 จึงเกิดขึ้นในผู้ป่วยกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า																						

(บัตรทอง)	ทีส่มคัรใจไปรบัยาจากร้านยาใกล้บ้าน	ภายหลงัจากการตรวจรักษา

จากแพทย์ในโรงพยาบาล	โดยเริ่มต้น	4	โรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่แล้ว	อันได้แก่	

เบาหวาน ความดันโลหติ หอบหดื และจติเวช	ทีแ่พทย์เหน็สมควรให้ไปรบัยา

ต่อที่ร้านยา	โดยเภสัชกรในร้านยาจะติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยโดยการ

ภก.ดร.วิศิษฎ์	ประวีณวงศ์วุฒิ	:	เรียบเรียง
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-		 ตรวจสอบการใช้ยา	และข้อมูลสุขภาพที่ผ่านมา

-		 ประเมินปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา

-		 หาแนวทางแก้ปัญหา	 พร้อมให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 และติดตาม

เป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง	 และป้องกันอาการ																										

ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน	 ตลอดจนส่งผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์

กรณีที่จ�าเป็น

	 จากการให้สัมภาษณ์ของ	 เลขาธิการ	 ส.ป.ส.ช.	 (นพ.ศักด์ิชัย																												

กาญจนวัฒนา) "...ผลดีจะเกิดอย่างน้อย 2 ประการ... มีการประเมิน

ว่าโครงการนี้ หากท�าทั้งปีในโรงพยาบาลร่วมกับร้านขายยา 500 แห่ง                         

จะสามารถลดจ�านวนผู้ป่วยที่นั่งรอยาหน้าห้องยาของโรงพยาบาลได้

ประมาณ 2 ล้านคน นั่นคือ สามารถท�าให้โรงพยาบาลลดภาระ ลดความ

แออัด และป้องกันการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ประชาชนเข้าถึงระบบหลัก

ประกันสุขภาพ เข้าถึงยาได้ง่าย...

 ...หมายความว่า มีเวลาน�า

ยาไปขอรับค�าปรึกษาจากเภสัชกรได้ 

เพราะที่ผ่านมาเมื่อไปโรงพยาบาล 

เภสัชกรจะแนะน�าวิธี ใช ้ยาก็จริง                    

แต่มีเวลาจ�ากัด เพราะต้องให้บริการ

ผู้ป่วยจ�านวนมาก แต่การไปร้านยา            

ก็สามารถพูดคุยได ้นานขึ้น.. . ใน

ส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ                       

มีงานวิจัยประมาณการว่าแต่ละปี                     

มียาติดค้างอยู่ในบ้านผู้ป่วยประมาณ 

2,000 กว่าล้าน

บาท ซึ่งสูงมาก

โดยเป็นยาท่ีจ่าย

ให้ผู้ป่วย แต่กิน

ไม่หมดหรือบาง

ครั้งไม่มั่นใจก็ทิ้ง

ไว้ที่บ้าน..."
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1. ร้านเรืองยาเภสัช

 ภก.ประเสริฐ  ไกรวิศิษฐ์กุล

	 ที่ตั้ง	384/2	ถ.ช้างเผือก	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

	 จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	044-253	702,	089	716	6376		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	20.00	น.

2. ร้านยาอมรินทร์เภสัช

 ภก.สมชาติ  ใจชื่อกุล

	 ทีต่ัง้	122	ถ.ชมุพล	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	081	264	6955,	094	626	9516	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	20.00	น.

	 ในเขตสุขภาพที่	9	(นครชัยบุรินทร์)	มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน	3	โรงพยาบาล	คือ	โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	ราชนครินทร์	และโรงพยาบาลบุรีรัมย์

	 ส�าหรบัจงัหวดันครราชสีมา	มร้ีานยาเข้าร่วมโครงการในระยะแรก	รวม	16	ร้าน	โดยมสีญัลกัษณ์ "ร้านยาชุมชน

อบอุ่น"	ติดที่หน้าร้าน

3. ร้านยาธนกิจเภสัช

 ภก.ธนวัต  จางคกูล

	 ที่ตั้ง	38	ถ.อัษฎางค์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

	 จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	084	594	8765			 	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	09.00	-	19.00	น.

4. ร้านยาเอ แอนด์ เอ

 ภญ.ภัทราวดี ฉัตรพิทักษ์พงศ์

	 ท่ีต้ัง	20/2	หมู	่3	ต.หมืน่ไวย	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา

	 เบอร์โทร	089	627	8829		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	11.00	-	20.00	น.
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5. ร้านยาคนขายยา

 ภญ.ศิริพร  วาดเขียน

	 ทีต่ัง้	243/181	ถ.สรุะ	2	ต.ในเมอืง	จ.นครราชสมีา

	 เบอร์โทร	099	391	9665		 	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	09.00	-	20.00	น.

6. ร้านยาตะกร้ายา

 ภญ.พัชมน  สันติเศรษฐสิน

	 ที่ตั้ง	3/1	ตรอกเสาธง	ต.ในเมือง	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	089	426	1195		 	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	20.00	น.

7. ร้านยาพัฒนะเภสัช

 ภก.พัฒนพงษ์  โชคสกุลทรัพย์

	 ทีต่ัง้	551/123	ถ.มติรภาพ	ต.ในเมอืง	จ.นครราชสมีา

	 เบอร์โทร	083	516	9145		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	20.00	น.

8. ร้านยาหมอยาใจดี

 ภญ.ชนามาศ  ธะวิชัย

	 ทีต่ัง้	1014	ม.13	ถ.รตันพธิาน	ต.จอหอ	จ.นครราชสมีา

	 เบอร์โทร	088	268	6289,	095	567	5108	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	07.00	-	22.00	น.

9. ร้านยาปัญจสรณ์เภสัช

 ภก.ชนนภัทร์  แดงสระน้อย

	 ทีต่ัง้	879/6	ม.6	ถ.รตันภธิาน	ต.จอหอ	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	087	425	0676		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	22.00	น.

10. ร้านพี.อาร์.ฟาร์มาซี

 ภญ.อนุสรา  โมงขุนทด

	 ที่ตั้ง	672/1	หมู่	7	ต.โพธิ์กลาง	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	088	594	1093		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	07.00	-	22.00	น.

11. ร้านเภสัชกรกันเอง สาขา 2 

 ภญ.อมรรัตน์ สิทธิ

	 ที่ตั้ง	690/3	ม.7	ต.โพธิ์กลาง	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	091	271	9607		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	21.00	น.

12. ร้านยาเภสัชกรกันเอง สาขา 1

 ภญ.สุวภา  จันทีนอก

	 ที่ตั้ง	510/1	ม.4	ต.โพธิ์กลาง	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	065	449	6229		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	07.00	-	22.00	น.

13. ร้านบู๊ทส์-เซ็นทรัลพลาซ่า โคราช ชั้น G

 ภก.สราวุธ  วิสเพ็ญ

	 90,998	ยูนิตจี	11	ชั้น	G	เซ็นทรัลพลาซ่า	

	 ที่ตั้ง	ถ.มิตรภาพ-หนองคาย	ต.ในเมือง	

	 จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	044-229	427	 	

	 เปิดบริการวันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี	

	 เวลา	10.00	-	21.00	น

	 เสาร์	-	อาทิตย์	เวลา	10.00	-	21.30	น.

14. ร้านบู๊ทส์-เดอะมอลล์โคราช

 ภญ.อภิญญา  แสงธรรมธร

	 ที่ตั้ง	1242/2	เดอะมอลล์โคราช	ถ.มิตรภาพ	

	 ต.ในเมือง		จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	044-288224	

	 เปิดบริการวันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี	

	 เวลา	10.00	-	21.00	น

	 เสาร์	-	อาทิตย์	เวลา	10.00	-	21.30	น.

15. ร้านบู๊ทส์-เทอมินอล 21 โคราช

 ภญ.รังสิยา  แสงพล

	 ที่ตั้ง	99	เทอมินอล	21	โคราช	

	 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย	ต.ในเมือง	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	044-498924	 	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	10.00	-	21.00	น

16. ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาถนนพิบูลย์ละเอียด

 ภญ.ธมนวรรณ  ศักดิ์ทัศนา, ภก.ชวลิต  ค�าทวี

	 ที่ตั้ง	1/3	ถ.เดชอุดม	ต.ในเมือง	จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	091	808	1510		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	07.00	-	23.00	น.
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1. ร้านเรือนยาเภสัช

 ภก.ประเสริฐ  ไกรวิศิษฐ์กุล

	 ที่ตั้ง	384/2	ถ.ช้างเผือก	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

	 จ.นครราชสีมา

	 เบอร์โทร	044	253	702,	089	716	6376		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	20.00	น.

2. ร้านยาอมรินทร์เภสัช

 ภก.สมชาติ  ใจซื่อกุล

	 ทีต่ัง้	122	ถ.ชมุพล	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา

	 เบอร์โทร	081	264	6955,	094	626	9516		

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	20.00	น.

3. ร้านยาตะกร้ายา

 ภญ.พัชมน  สันติเศรษฐสิน

	 ที่ตั้ง	3/1	ตรองเสาธง	ต.ในเมือง

	 เบอร์โทร	089	426	1195		 	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	20.00	น.

 ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กลุ่มโรคจิตเวช สามารถเลือกรับบริการ

ได้ที่ 5 ร้านยาใกล้บ้าน ดังนี้

4. ร้านยาปัญจสรณ์เภสัช

 ภก.ชนนภัทร์  แดงสระน้อย

	 ที่ตั้ง	879/6	ม.6	ถ.รัตนภิธาน	ต.จอหอ

	 เบอร์โทร	087	425	0676		 	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	08.00	-	22.00	น.

5. ร้านพี.อาร์.ฟาร์มาซี 

 ภญ.อนุสรา  โมงขุนทด

	 ที่ตั้ง	672/1	หมู่	7	ต.โพธิ์กลาง

	 เบอร์โทร	088	594	1093		 	

	 เปิดบริการทุกวัน	เวลา	07.00	-	22.00	น.
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 ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่า การรับยาจากร้านยา จะได้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาล เป็นการ                    

ลดเวลารอยา ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สะดวก สบาย เข้าถึงได้ง่าย ใกล้บ้าน                       

และมีผู้คอยติดตามดูแลการใช้ยาตลอด
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	 เป็นความร่วมมอืของทกุวชิาชพีทัง้ภาครฐั	และเอกชน	ร่วมกนัท�าสิง่ดงีามให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย	เพือ่ประโยชน์

ของประชาชน	และประเทศชาติด้วยการ	...		"รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ"

อ้างอิงจาก	:	ปิยมหาราชร�าลึก	23	ตุลาคม	2562	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นครราชสีมา
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Pharma Chat
บทความโดย : ภญ.ณปภัช  สุธัมนาถพงษ์

	 ในช่วงทีม่กีารประกาศเคอร์ฟิวในประเทศไทย	

มีการปิดสถานท่ีหลายแห่ง	 อย่างเช่น	 สถานบริการ	

สถานศึกษา	 ห้างสรรพสินค้า	 ตลาด	 รวมถึงสถานที่

สาธารณะต่าง	 ๆ	 	 มีการงดและชะลอการเดินทาง																

ข้ามจังหวัด	 รวมถึงการงดเดินทางเข้า-ออกประเทศ												

แต่ร้านยาและสถานบริการทางการแพทย์ไม่อยู ่ใน

ขอบข่ายของการปิดให้บรกิาร	ในช่วงนัน้มคีวามต้องการ

สนิค้าอย่างเทอร์โมมเิตอร์	หน้ากากอนามยั	แอลกฮอลล์

เจลและสเปรย์	 รวมถึงน�้ายาท�าความสะอาดพื้นผิว																												

ต่าง	 ๆ	 มากเกินความสามารถที่ร้านยาจะหาสินค้า

เหล่านัน้มาป้อนให้กบัผูบ้รโิภคได้	(Demand>Supply)		

สินค้าเหล่านี้ขายดีเพราะมีความต้องการของผู้บริโภค

มากท�าให้บางแห่งเกิดการเก็งก�าไรกันมากในช่วงนั้น	

หลังจากควบคุมภาวะการระบาดได้	 พบว่าก�าลังซ้ือ																																									

ลดลง	 รวมถึงการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยลดลง	 ประชาชนมี

การระมัดระวังหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น	 สารเคมี	

สินค้ารวมถึงยาบางอย่างต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	

ส่งผลให้ราคาสินค้าบางตัวอาจสูงขึ้นตามไปด้วย	สินค้า

บางตัวเยอะเต็มคลังสินค้า	 ท�าให้ต้องหาวิธีระบาย

ให้เร็วที่สุดด้วยวิธีต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่การจัดโปรโมชั่นไป

จนถึงการน�าไปบริจาคเลยทีเดียว		ร้านยาได้รับผล	

กระทบจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	 หากเป็นพื้นที่

ที่อาศัยนักท่องเท่ียวก็จะรับได้ผลกระทบโดยตรง	

เนื่องจากนักท่องเที่ยวหายไปอย่างชัดเจน	 หาก

เป็นพ้ืนที่ในเมืองก็อาจจะมีลูกค้าลดลง	 เนื่องจาก

มีมาตรการการปิดเมืองและรณรงค์ให้อยู ่บ้าน

หยุดเชื้อเพื่อชาติ	 มีการปิดโรงเรียน	 มีการปิดห้าง

สรรพสินค้ารวมถึงสถานที่บริการอื่น	ๆ	ท�าให้คนไม่

กล้าออกไปซ้ือหาของกิน	 ของใช้เหมือนอย่างเคย																																									

หากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเมือง	 บางพ้ืนที่อาจมียอด

เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนพากันกลับบ้านเกิดใน

ช่วงปิดเมอืงตามพ้ืนที	่ท�าให้มกีารใช้จ่ายบรเิวณนอก

เมืองเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากคนไม่กล้าเดินทางไกลจาก

บ้านมาก	แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ของประชาชน

คือการเลือกซื้อสินค้าและวิถีการใช้ชีวิตนั่นเอง

อะไรเกิดขึน้กับร้านยาในช่วงการระบาดของ COVID-19

เม่ือร้านยาเภสัชกรต้องอยู่ในยุค 

C O V I D - 1 9
	 เชือ้	SARs-CoV2	ท�าให้โลกได้รูจ้กักบัโรค	Novel	Coronavirus	2019	หรอื	COVID-19	

เป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม	 2562	 จนถึงมกราคม	 2563	 และมีการระบาดไป																			

ทั่วโลก	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค	รวมถึงวงการทางด้านการให้บริการทางการแพทย์และการบริการทางเภสัชกรรมด้วย
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พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างไร
	 สมัยก่อนผู้ป่วยจะเป็นผู ้เดินตามหาสินค้าและ

บริการที่เขาต้องการจากการดูหนังหรือฟังโฆษณาจาก

สื่อโทรทัศน์	 วิทยุ	 การเห็นจากป้ายโฆษณา	 การบอกเล่า

ปากต่อปากท่ีคนใกล้ชิดหรือคนสนิทแนะน�า	 เช่น	 เพื่อน

บ้าน	 ครอบครัว	 เพื่อนสนิท	 เพื่อนร่วมงาน	 เป็นต้น	 ไม่ว่า

จะไกลแค่ไหนก็จะเดินทางมาพบเพื่อจะมารับการบริการ

ที่ต้องการ	 แต่พอม	ี Digital	 Technology	 เข้ามาและแถม

อยู่ในมือถือ	 ซึ่งพกพาสะดวก	 ก็ท�าให้วิถีของผู้บริโภคเริ่ม																																																																												

เปลี่ยนไป	 ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลของร้านค้า	 การค้นหา

สถานที	่การดรูวีวิจากการบอกต่อในPage	และ	Blog	ต่าง	ๆ 	

การดภูาพบรรยากาศ		รวมถงึการแลกเปลีย่นประสบการณ์

การทดลองใช้	การท�าให้มตีวัตนของธรุกจิบนโลก	Internet	

จึงจัดว่าควรให้ความส�าคัญในยุคนี้อย่างยิ่ง	 ท่านเชื่อหรือ

ไม่ว่ากลุ่มสูงอายุที่เราเคยเข้าใจว่าจะใช้	 Technology																								

กันน้อย	 กลับเป็นผู้ใช้สื่อ	 Social	 กันมาก	 และจัดว่าเป็น	

กลุ่มท่ีทรงพลังในการบอกต่อเพราะมีการ	 Share	 ข้อมูล

สงู	ไม่ต่างอะไรกบัคนรุน่ใหม่ทีม่กีารใช้งานบนโลกออนไลน์

จนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจ�าวันไปแล้ว	 ท�าให้สามารถ	

Work	from	everywhere	กันได้อย่างสบาย	ๆ	ยิ่งพอมา

ถึงยุค	COVID-19	มีการท�า	New	Normal	คนไม่ออกนอก

บ้าน	 และมีความระแวดระวังในการติดโรคสูงก็ยิ่งกระตุ้น

พฤติกรรมเหล่านี้ให้เปลี่ยนไปได้ไวยิ่งขึ้น

ท่านเช่ือหรือไม่ว่าข้อมูลยาจัดเป็นค�าค้นหาข้อมูล    
ผ่านออนไลน์มากที่สุดในล�าดับที่ 3 ที่ผู้สูงอายุค้นหา
	 ดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้จึงเปลี่ยน

ไปเวลาเจ็บป่วยไม่สบาย	 ผู้ป่วยจะมีการใช้ค�าค้นหาจาก	

Search	 Engine	 Google	 เกี่ยวกับอาการที่เป็น	 โรคที่

เกี่ยวข้อง	และยารักษาโรคดูก่อน	ก่อนที่จะมาพบบุคลากร

ทางการแพทย์เสียอีก	 (อันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องการซื้อสินค้า

ออนไลน์ที่ก�าลังนิยมในช่วงที่เกิดการระบาด	 COVID-19	

เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกกว่าท่ีจะออกไปเส่ียงกับ

เชื้อโรคนะ!!!)	 	 ท่านอาจจะพบว่าพวกเขาอาจจะถือข้อมูล

จากมอืถอืเข้ามาถามเภสัชกรทีร้่านยา	หรือถามแพทย์ด้วย

ก็เป็นได้	ถามกันตั้งแต่เรื่องอาการ		โรคที่เป็นแนวทางการ

รักษา	 	 ทางเลือกในการรักษารวมถึงผู้ให้การรักษาผ่าน

ทางออนไลน์		มาจนถึงเรื่องยาและราคาที่เขาต้องจ่ายเลย																

ทีเดียว	จัดเป็นพฤติกรรมที่ท�าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจ

ได้ในช่วงวนิาทีส้ัน	ๆ 	ว่าจะต้องการซ้ือสินค้า/บริการหรือไม่

(Micro-moment)	 จัดเป็นความสะดวกสบายที่ผู้บริโภค	

ยุคนี้สามารถเข้าถึงได้....
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การสร้าง Value ให้ร้านยา
	 เภสัชกรต้องกลับมาพิจารณาว่าอะไรคือคุณค่า

หลกั	(Core	Value)	ของร้านยา	บางครัง้หลาย	ๆ 	คนอาจคดิ

ว่าการขายออนไลน์น้ันเป็นช่องทางท่ีได้ก�าไรมาก	 แต่จาก

การส�ารวจผู้ที่ท�าธุรกิจออนไลน์ส่วนมาก	 กลับได้ค�าตอบ

ตรงกนัข้ามกบัทีเ่ราเคยคาดการณ์เอาไว้	และไม่ใช่หนทางที่

ร้านยาจะอยูร่อดได้ในระยะยาว	จงึต้องกลบัมาพิจารณาว่า	

ในวิชาชีพเภสัชกรรม	 อะไรคือคุณค่าหลักในการประกอบ

วิชาชีพ	 สิ่งที่เภสัชกรท�าได้ดีคือการให้ค�าแนะน�าด้าน																										

การใช้ยา	 การติดตามการใช้ยา	 รวมถึงการเฝ้าระวัง																																																																			

ผลข้างเคียง	 อาการไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม	 อาจเกิดขึ้นจากยาตีกัน	 อาหารตี																						

กับยา	หรือยาตีกับสมุนไพร	การส่งมอบยาจากมือเภสัชกร

จึงเป็นการส่งมอบความปลอดภัยในการใช้ยาและส่งมอบ

คุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้ยาให้กับผู ้บริโภคด้วยความ

ระมัดระวัง	 นี่เป็นสิ่งที่ท�าให้เภสัชกรต่างจากบุคคลอื่น	 ๆ	

คุณค่าหลักของเภสัชกรจึงอยู่ที่การให้บริการทางวิชาชีพ	
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	 ปฎิเสธไม่ได้ว ่ายุคนี้คือยุคดิจิตัลที่มีตั้งแต่	 IG	

Facebook		Youtube		Ticktok		Shopee		Lazada	JD	

และเว็บอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย	 ล้วนแต่เอามาเป็นเครื่องมือ

สื่อสารการตลาดได้ทั้งสิ้น	 แต่การเปิดช่องทางเหล่านี้ให้

สื่อสารได้	หรือถึงแม้จะเป็น	Web	ขายสินค้าออนไลน์ของ

ธุรกิจเอง	 ก็ไม่ได้หมายความว่าร้านยาได้สร้างกลยุทธ์การ

ตลาดแล้ว	การเปิดช่องทางออนไลน์สามารถสร้างฐานลกูค้า

ได้จริง	 แต่จริง	 ๆ	 แล้วผู้เขียนก็ยังไม่แนะน�าเรื่องการขาย

สนิค้าออนไลน์	เพราะจากการสอบถามผูท่ี้ท�าการขายสนิค้า

ออนไลน์มาหลายปี		สิ่งที่พบจริง	ๆ	ในช่วง	2-3	ปี	ที่ผ่าน

มาคือ	 ท่านสามารถโปรโมทโฆษณาได้	 แต่อาจขายสินค้า

ไม่ได้	 (ขายไม่ดีอย่างที่คิด)	 เพราะอะไร?....เพราะผู้บริโภค

จะเป็นผู้เลือก	 บนโลกออนไลน์แท้จริงแล้วคู่แข่งค่อนข้าง

มาก	 การแข่งขันราคาค่อนข้างสูง	 ค่าสินค้า+ค่าส่ง	 บางที																																																																													

ลดราคากันลงมาขายต�่ากว่าทุนที่ร้านยาได้มาก็มี	 การ

มีตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นใช่!!	 มันถูกต้องตามทฤษฎี!!!																																			

แต่ต้องท�ายังไงให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้และลูกค้า												

ยงัจงรกัภคัด	ีนีล่่ะส�าคญั	ยิง่ในยคุ	COVID-19	จะเหน็ได้ชดั

ว่า	ผู้บริโภคไม่อยากใช้เงินฟุ่มเฟือย	เพราะท�านายอนาคต

ไม่ได้ว่าจะเกิดแบบนี้อีกหรือไม่	นั่นก็แปลได้ว่า...		ผู้บริโภค

จะเก็บเงินไว้ใช้ส�าหรับสินค้าและบริการ	ที่เขาคิดว่าส�าคัญ

และจ�าเป็น	 คือ	 เขาจะให้	 Value	 กับสิ่งที่เขาคิดว่ามันมี

ประโยชน์และคุม้ค่ากับสิง่ท่ีเขาต้องจ่ายไป	แถมยงัตดัค่าใช้

จ่ายทีเ่ขาคดิว่าไม่จ�าเป็นออก	ดงัน้ันจึงพบว่าสนิค้าบางชนดิ

ในร้านยาจากที่เคยขายได้บ้าง	 กลับนอนนิ่งอยู่บน	 Shelf															

ผู้บริโภคจะจ่ายเฉพาะที่เขาคิดว่าจ�าเป็นเท่านั้น	

	 เภสัชกรจึงต้องหันมาให้ค�าว่าส�าคัญกับเร่ืองของ

การสร้าง	Value	ให้กับวิชาชีพ	ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินว่า

เขาจ�าเป็นต้องมาปรึกษาเภสชักรหรอืไม่	เภสชักรต้องสร้าง	

Value	 ให้ผู้บริโภคเห็นว่า	 ร้านยามีประโยชน์และส�าคัญ

กับผู้บริโภคอย่างไร?	ต่างจากที่อื่น	ๆ	อย่างไร?	ท�าไมต้อง

เดินมารับบริการนี้ที่ร้านยา?	 เช่น	 ร้านยานี้เป็นร้านยาท่ีมี

เภสัชกรตลอดเวลาท�าการ	ถ้าร้านยาหันไปมุ่งเน้นการขาย	

Online	กอ็าจเป็นช่องทางหนึง่ในการขาย	แต่ยงัไม่ใช่	Core	

Value	ของเภสัชกร	แต่ถ้าเราเพิ่ม	Value	added	ให้กับ

ร้าน	 คือ	 สามารถให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการในการปรึกษา

ด้านยากับเภสัชกรในช่องทางสื่อสาร	เช่น	IG		Facebook	

Line	หรืออื่น	ๆ 	ก็อาจดูเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากกว่า	

หรืออาจมีบริการปรึกษาแล้วนัดมารับยาท่ีร้านยาทาง

ออนไลน์เพิม่เติม	เพือ่ความสะดวก	ถามว่าได้อะไรจากทีท่�า	

สมมุติตัวท่านเองก็ได้...	 ว่า	 หากอยากจะปรึกษาอะไรกับ

ใครสักคน	 มันต้องมีความไว้วางใจระดับหนึ่ง	 ยิ่งเป็นเรื่อง

ท่ีดูเหมือนว่าไม่อยากให้ใครรู้	 ท่านเลือกคนปรึกษาไหม?	

เขาเก็บความลับของท่านได้หรือไม่?	 	 ท่านจะจ่ายเงินให้

กับคนที่ท่านไม่ไว้วางใจหรือคนที่ท่านมั่นใจ?	 ผู้บริโภคก็

คิดเช่นนี้เช่นกัน	ต้องท�าให้เขาเห็นวา่	Value	ของ	Benefit																																																																														

ทีใ่ห้	>	ในราคาทีจ่่าย	และเป็นราคาทีแ่ข่งขนัได้	(คอืไม่ราคา

สูงต่างจากคู่แข่งที่มีในตลาดมากเกินไป)	เขาก็อยากเข้ามา

ใช้บริการ	เพราะตอบโจทย์ความต้องการ	รู้สึกว่าการบริการ

ที่ร้านยานี้มีคุณค่าที่ดีและแตกต่างจากคนอื่น	 สุดท้ายคือ

เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไป	 ดังนั้น	 สิ่งที่ส�าคัญ

ของการตลาดระดับต้น	 ๆ	 คือการหา	 value	 ของสินค้า

และบริการที่ท�าอยู่ให้เจอ	ซึ่งก็จ�าเป็นมาก	ๆ	เภสัชกรต้อง

เลือกกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้อง	 เลือกตลาดที่แข่งขันให้ถูกต้อง																																																																										

เพราะจริง	 ๆ	 แล้วมันคือ	 หัวใจของกลยุทธ์การท�าการ

ตลาด	 คือการสร้าง	 VALUE	 จากการท�า	 STP	 	 (S	 =	

Segmentation,		T	=	Target,	P	=	Positioning)	เพราะ

ถ้าเข้าใจก็สร้าง	 VALUE	 ให้กับร้านยาได้	 	 ค�าว่า	 Core	

Value	และ	Differentiation	value	ที่บอกไปก็อยู่ในการ

ท�า	Positioning	นี้	ท�าความคาดหวังพื้นฐานของผู้บริโภค

ให้บรรลเุป้าหมาย	แล้วต่อยอดด้วยการสร้างความ	แตกต่าง	

มันจะเป็น	 Positioningของร้านยาเภสัชกรของท่าน	 แล้ว

ค่อยไปต่อยอดด้วยการท�า	 4P,	 5P,	 6P,	 8P	Marketing			

ดังนั้นการเข้าใจ	 Segment	 /	 Target	 /	 Positioning																																																																								

จึงส�าคัญ	 โดยเฉพาะในยุคนี้การช่วงชิง	 SHARE	 OF	

WALLET	ก็ยากกว่าแต่ก่อนมากทีเดียว
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หาทางรับมือและให้บริการในร้านยาที่เปลี่ยนไปในช่วง 
COVID-19 
	 ในการบริหารจัดการร้านยาน้ันมีความซับซ้อน

มากอยู่แล้ว	 ยิ่งเรียนจบมาทางเภสัชศาสตร์แล้วต้องมา

ท�างานบริหารร้านยาด้วยแล้ว	 หลายท่านพูดเป็นเสียง

เดียวกันด้วยค�าว่า....มันไม่หมู!!!	พอมาเจอ	COVID-19		ก็

เรียกว่าปราบเซียนกันไปตาม	ๆ	กันทีเดียว	มาดูแนวทางที่

ได้พอสอบถามจากร้านยาแต่ละภาคทั่วประเทศกันว่าท�า

อย่างไรเขาจึงรอด

 1.  เขามีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่าง

ระมัดระวัง 

-		 การส�ารวจสินค้าคงคลังต้องรีบท�าต้ังแต่รู้ว่า

ลูกค้าหาย

-		 การส�ารวจสินค้าเคลื่อนไหวช้า	 และสินค้า

ไม่เคลื่อนไหวมีค้างอยู่ในคลังสินค้ามากน้อย

เพียงใด	ต้องจัดการอย่างรวดเร็ว

-		 การปรบัเพิม่หรอืลดปรมิาณสินค้าให้เพยีงพอ

ต่อการขายทันต่อเหตุการณ์

-		 หาเครือข่ายร้านยาแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ															

การช่วยระบายสนิค้า	รวมถึงช่วยกนัหาสนิค้า

-		 การหาสินค้าทดแทนที่จ�าเป็นต้องมีติดร้าน

ไว้ในกรณีมีความต้องการซื้อสูงแต่สินค้า																					

ขาดตลาด

-		 การปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้เหมาะสม	 การฝึก

อบรม	ให้พนกังานในร้านหมนุเวยีนท�างานได้

หลายรูปแบบ

-		 การตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายให้สมดุลกัน

-		 อาจเพิ่มช่องทางจัดจ�าหน่าย	 (กรณีสินค้าที่

ไม่ใช่ยา)

-		 การเพิ่มช่องทางการบริการและสื่อสารกับ															

ผู้บริโภค	

 2.  เขามีการท�า New Normal ในร้านยา

-		 การป้องกันการติดต่อของพนักงานในองค์กร

โดยการสร้างมาตรการป้องกันโรคในการ

ท�างาน

-		 การวัดอุณหภูมิผู้มารับบริการหน้าร้านและ

บริการแอลกฮอลล์เจล

-		 การจ�ากัดบุคคลที่เข้ารับบริการและการเว้น

ระยะห่าง

-		 การจัดให้มีหน้ากากอนามัยบริการให้ผู้มารับ

บริการ

-		 การจัดหาหน้ากากอนามยัผ้ามาให้ผูร้บับรกิาร

ทดแทนหน้ากากอนามยักระดาษทีข่าดตลาด

 3.  เขาเข้าร่วมโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น

	 ร้านยาจัดเป็น	 Primary	 careที่ใกล้ชิดชุมชน	

และได้รับความไว้วางใจจากชุมชนค่อนข้างสูง	 โดยการ

ที่ประชาชนจะมารับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน	 จะอยู่ภายใต้มี

เงื่อนไขดังนี้	

(1)	ประชาชนใช้สิทธิ์บัตรทอง

(2)	ป่วยด้วยโรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	หอบ

หืด	หรือโรคทางจิตเวช

(3)	แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่

ร้านยาได้

(4)	ผู้ป่วยสมัครใจยินดีไปรับยาที่ร้านยา

	 ในช่วงที่มีการระบาดของCOVID-19	 บางพื้นที่

เร่ิมมีการเข้ารับบริการของประชาชนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว	

บางร้านท่ีเข้าโครงการพบว่าเมื่อเร่ิมต้นมีผู้มารับบริการ	

10-20	 	 รายต่อเดือน	 แต่ในช่วงมีการระบาดที่ผ่านมามีผู้

มารับบริการเพิ่มขึ้นถึง	300	รายต่อเดือนทีเดียว
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 4.  เขามีการให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพและการ

ใช้ยาผ่านทางออนไลน์

	 การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล	 เช่น	 Line	 	Whatapp		

Messenger	 เพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยกรณีต้องการค�าปรึกษา

จากเภสัชกรแต่ไม ่อยากเดินทางออกนอกบ้าน	 รวม

ถึงการนัดหมายมารับยาที่ร ้านยาเพื่อลดเวลาการให้

บริการ	 (ลดการสัมผัสเชื้อโรค)	 กรณีนี้อาจรวมถึงการท�า	

Telepharmacyด้วย

	 เภสัชกรจัดว่าเป็นกุญแจส�าคัญในการท�างาน

เภสัชกรรมทางไกล	 (Telepharmacy)	 	 แต่การท�า	

Telepharmacy	นั้น	หลายคนอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนและ

สบัสนกบัค�าว่า	Online	Pharmacy	ค�าว่า	Telepharmacy	

ไม่ได้หมายถึงการขายหรือการโฆษณาออนไลน์	 แต่คือ

การปฎิบัติหน้าท่ีของเภสัชกรต่อผู้มารับบริการโดยใช้

เทคโนโลย	ีส�าหรบัประเทศไทย	สนิค้ายายงัคงมข้ีอกฎหมาย																			

หลาย	ๆ 	อย่างควบคมุ	รวมถงึการโฆษณาสนิค้ายาทีจ่ะต้อง

มีการขออนุญาตก่อนจะลงรูปและข้อความหรือคลิปลง

ใน	Social	network	หรือ	Internet	และผู้รับบริการต้อง

ได้รับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค	 เป็นการ

ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม	 (Pharmaceutical	 care)	

และการบริการที่เก่ียวเนื่องแก่ผู้รับบริการ	 รวมไปถึงการ

ส่งมอบยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	 	 ทั้งนี้ต้องมี

มาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจใน

การใช้บริการด้วย	 อย่างที่บอกไปแล้วว่ากุญแจส�าคัญของ	

 ถามว่าช้าไปไหมส�าหรับการเริ่มต้น.... คงต้อง
ตอบว่าไม่มีอะไรช้าเกินไปส�าหรับการลงมือท�า ที่ต้อง
ท�าคือการร่วมมือกันสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินและ 
ให้คุณค่าแก่เภสัชกรเอง

““

Telepharmacy	 จะต้องเป็นเภสัชกร	 และเภสัชกรควรมี

มาตรฐานการท�าการบันทึกประวัติของผู้มารับบริการเก็บ

ไว้เป็นฐานข้อมูลคนไข้ด้วย	 ความจริงในแต่ละประเทศมี

ข้อก�าหนดทีม่คีวามเหมอืนและความแตกต่างกนัขึน้อยูก่บั

มาตรฐานแต่ละประเทศ	นอกจากค�านี้แล้วหากลองค้นหา

ข้อมูล	 อาจมีค�าอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันอีกมากมาย

เช่น	 Distance	 Pharmacy	 E-Pharmacy	 Internet	

Pharmacy	Online	Pharmacy	Rural	Pharmacy	เป็นต้น	

และส�าหรับผู้ที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการให้ค�าแนะน�า

ด้านสขุภาพและการใช้ยาผ่านทางออนไลน์ทีพ่บเหน็ในช่วง

ที่ผ่านมาน่าจะได้แก่	

(1)	โรงพยาบาลที่มีการส่งยาให้กับผู ้ป่วยทาง

ไปรษณีย์	

(2)	เภสัชกรที่อยู่ในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น	

และ

(3)	เภสัชกรที่ท�าหน้าที่อยู่ในร้านยาเด่ียว	 หาก	

ว่าใครลองสังเกตให้ดีจะพบว่า	 Patient	

Flow	 ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากแล้วจริง	 ๆ	

อย่างที่เล่าไปข้างต้น	 ส�าหรับอนาคตของ	

Telepharmacy	 ในประเทศไทยจะไปได้

ไกลเพียงใดอยู่ท่ีเภสัชกรทุกคนท่ีจะร่วมมือ

ร่วมใจกันเป็นผู้ก�าหนดว่ากรอบขนาดไหน																										

ทีโ่ลกปัจจบุนัท�าได้จรงิ	แต่อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์

ที่สภาเภสัชกรรมเป็นผู้ประกาศ
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บทความโดย : ภก.ณภัทร  สัตยุตม์
ThaiYPGrow

คำ�บอกใบ้ ออกแบบชีวิต
อย่างไรให้มี ความสุข ด้วย
งานวิจัย และ มุมมอง
เศรษฐศาสตร์ความสุข 5

 หากพูดถึง “เภสัชที่มีความสุข” ส่วนมากคนมักจะพูดถึง        
การพัฒนางาน การให้บริการด้วยบทบาทวิชาชีพที่ได้เติมเต็มคุณค่า       
ในการได้ช ่วยเหลือผู้อื่น ท�อย่างไรจึงจะมีความรู ้ทางวิชาการ                                                                                  
ได้ทันสมัย ดูแลคนไข้ได้ปลอดภัย จะบริหารงานจัดการงานอย่างไร
ให้แผนก ฝ่าย หรือองค์กรมีความสุข แต่หากเรามองเภสัชกรเป็นคน
ธรรมดาคนหนึ่งมีที่มีบทบาทหลายบทบาทให้สวม ไม่ว่าจะเป็นบทบาท
ของลูก บทบาทของคนรัก บทบาทของเพ่ือน บทบาทเจ้าของธุรกิจ 
บทบาทของพ่อแม่  และเภสัชกรเป็นเพียงหนึ่งบทบาทในชีวิตที่สวม       
และถอดวางลงบ้างในบางเวลา การสนับสนุนให้คนคนหนึ่งมีความสุข
ได้กับชีวิตส่วนตัวย่อมส่งผลให้ทุกบทบาทดีขึ้นตามไปด้วย
 เภสัชกรหนึ่งคนจะมีความสุขทั้งในงานและในชีวิตส่วนตัว                  
ได้อย่างไร ? ตอบค�ถามคาใจว่าควรจะเลือกอะไรให้ชีวิตดี อะไรบ้างที่
จะให้ความสุขกับเราในระยะยาว ฟังค�บอกใบ้ผ่านข้อมูลชีวิตของคน
ทั่วไปด้วยงานวิจัยด้าน

www.beanjourneys.com

เศรษฐศาสตร์ความสุข

เศรษฐศาสตร์ความสุข
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เศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องความสุข
	 เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก	 คือ	 การศึกษาเรื่องการตัดสินใจ	 การจัดสรร	 จัดการ

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด	 เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีไม่จ�ากัด	 โดยใช้ตรรกะและ

เหตุผลในการเลือกสิ่งต่าง	ๆ	เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดกับตัวเอง	แต่หลังจากการเกิดขึ้น

ของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมท�าให้พบว่าคนท่ัวไปไม่ได้ตัดสินใจอย่างมีตรรกะและเหตุผล																	

เช่นนั้นตลอด	การตัดสินใจมักจะมีอคติทางความคิดหรือมีอารมณ์เข้ามามีอิทธิพลอยู่ด้วย

เสมอ	ๆ	และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นอาจได	้“ประโยชน์” แต่ไม่ให้	“ความสุข”	

	 เศรษฐศาสตร์ความสุขจึงท�าการศึกษาความสุขในระดับต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ความสุข															

ที่เกิดจากอารมณ์	(Affective	wellbeing)	ความสุขที่เกิดจากการประเมินความพึงพอใจ	

ในชวิีต	(Cognitive-evaluative	wellbeing)	ความสขุจากการได้ใช้ชวีติทีม่คีวามหมายและ

มีคุณค่า	 (eudemonic	wellbeing)	ติดตามสังเกตและสอบถามผู้คนเมื่อผ่านเหตุการณ์

และเจอเรื่องราวต่าง	ๆ 	ในชีวิต	เปรียบเทียบก่อน-หลัง	หรือติดตามระยะยาวผ่านช่วงอายุ

ต่าง	ๆ	เพื่อสรุปและท�าความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการมีความสุข	

คำ�แนะน�ที่บอกใบ้ออกแบบชีวิตอย่างไรให้มีคำวามสุข

Miswanting สิ่งที่คำิดไว้ว่าจะให้คำวามสุข กลับไม่ให้
คำวามสุขจริง 
 Miswanting หมายถึง	 สถานการณ์ที่คนเรา																				

คาดการณ์ว ่าบางสิ่งบางอย่างจะให้ความสุขกับเรา																					

แต่เม่ือเราได้บางส่ิงบางอย่างนั้นมาจริงระดับของความ

สุขกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น	ยกตัวอย่างเช่น	การถูกล็อตเตอรี่																							

การมีบ้านหลังใหญ่	 การสอบเข้าได้มหาวิทยาลัยที่ดี																																																													

การมีเงินที่มาก	 การได้ครอบครองสิ่งของราคาแพง															

เพราะเรามักใช้อารมณ์ในการคาดการณ์และตัดสินใจ	

ประกอบกับเราละเลยหรือลืมสิ่งท่ีจะตามมาบางอย่างไป

เสมอ	 ๆ	 ในเวลาที่เรา “อยากได้”	 สิ่งนั้น	 เช่น	 ลืมคิดไป

ว่าการมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นก็ท�าความสะอาดยากมากข้ึน	

สิ่งของราคาแพงที่ได้มาก็จะต้องแลกกับราคาที่ต้องจ่าย

เพื่อทะนุถนอมหรือเก็บรักษาหรือต้องแลกกับความกังวล

ว่าจะมีคนมาขโมยมันไป	 บางสิ่งอาจน�าเราไปสู่วิถีชีวิต											

แบบใหม่ที่กดดันหรือเครียดกว่าเดิม	ฯลฯ	

ค�าแนะน�าที่	1	:	

 หากอยากได้อะไรให้มองข้ามไปยงัระยะไกล	คดิถงึ

สิง่ทีจ่ะตามมาด้วย	อาจเป็นการสงัเกตจากคนทีม่สีิง่นัน้หรอื

เคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนเราว่าเมื่อเขามีแล้วชีวิตเป็นอย่างไร	

อาจจะช่วยบอกใบ้ได้ว่าส่ิงต่าง	ๆ 		เหล่านัน้มโีอกาสแค่ไหน

ที่จะให้ความสุขแก่เรา

Hedonic Adaptation เราปรับตัวต่อความสุข                 
อยู่เสมอ
	 ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์คนเราต่างมีกลไกในการ

ปรับตัวซ่ึงจะช้าหรือเร็วขึ้นกับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล																				

มุมมองและการใช้ชีวิต	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าเราได้ส่ิงของที่

เราอยากได้มาใหม่	ส่ิงเหล่านัน้อาจจะให้ความสุขกบัเราใน																												

วันแรก	ๆ	แต่เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ความสุขก็ตกลงกลับ

มาอยู่ในระดับเดิม	เพราะเราเริ่มเคยชินกับมันหรือปรับตัว

เข้ากับวิถีชีวิตใหม่	สังคมใหม่นั้นได้	

5
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ค�าแนะน�าที่	2	:	

 แทนที่จะรอคอยความสุขชิ้นใหญ่แต่นาน	 ให้แบ่ง

ความสขุนัน้ออกมาเป็นชิน้เลก็	ๆ	แต่สขุได้บ่อย	ๆ	จะดีกว่า	

เพราะไม่ว่าความสุขนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหน	 สุดท้ายแล้ว																		

เราก็จะปรับตัวกับมันได้อยู่ดี

Social comparison ความสุขของเรามักเกิดจาก
การเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ
	 การเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือการเปรียบเทียบ

ทางสังคมเป็นเรื่องท่ีเป็นสัญชาติญาณท่ีติดตัวมาพร้อม

วิวัฒนาการ	 เพราะการที่เราท�าได้ใกล้เคียงหรือดีกว่า																		

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนั่นแปลว่าเราจะมีชีวิตรอด	 การเปรียบ

เทยีบเหล่าน้ีเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยอตัโนมตั	ิแม้จะห้ามให้เกดิ

ไม่ได้	 แต่เราสามารถหยุด	 หรือเลือกได้ว่าจะเปรียบเทียบ	

กับใคร	 เปรียบเทียบในเรื่องไหน	 และสรุปแปลความว่า

อย่างไร	

ค�าแนะน�าที่	3	:	

	 1.	 เลือกท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคม														

ที่เราอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่านิด	 ๆ	 เพราะ	

ท�าให้เราไม่รู้สึกตามหลังหรือด้อยกว่าอยู่ตลอดเวลา	 และ

เป็นแรงจูงใจท้าทายให้พัฒนา	

	 2.	 มั่นใจและม่ันคงต่อความถนัด	 จุดแข็ง	 คุณค่า

ที่ตนเองยึดถือ	 จะท�าให้แม้มีการเปรียบเทียบบางเร่ือง																							

ที่เราด้อยหรือแย่กว่า	 	 แต่เราก็จะยังสามารถมีความสุข														

อยู ่ได้	 เพราะเรายังมีสิ่งท่ีเหนือกว่าดีกว่าในมิติอื่น	 ๆ																																																																				

ให้นึกถึง	ไม่ได้ด้อยหรือแย่ไปเสียทั้งหมด	

	 3.	ให้ความหมายต่อการเปรยีบเทียบทีด้่อยกว่าว่า

เป็นความท้าทายท่ีเราจะผลักดันพัฒนา	 มากกว่าเป็นภัย

คุกคามต่อคุณค่าของตัวเอง	

Money and happiness ค�อธิบายเรื่องเงินและ
ความสุข
ค�าแนะน�าที่	4	:	

 1.	 ทรัพย์สิน	 : คนที่รวย	 คนที่รวยมาก	 กับคน

ที่รวยมาก	 ๆ	 เมื่อวิเคราะห์แล้วระดับความสุขไม่ได้แตก

ต่างกันอย่างมีนัยยะส�าคัญ	 เพราะฉะนั้นการรวยมากขึ้น																								

มาก	ๆ	อาจไม่ได้ให้ความสุขอย่างที่คิด

 2.	รายได้	: การมรีายได้ท่ีสูงขึน้ท�าให้ความสขุเพิม่

ขึ้นเป็นเส้นตรงเพียงแค่ช่วงระยะหนึ่ง	 แต่เมื่อเลยจุดหนึ่ง

ไปแล้ว	 การมีเงินเพิ่มขึ้นไม่ได้ให้ความสุขเพิ่มขึ้นมากนัก																		

ค�าอธิบายหนึ่ง	คือ	 เราอาจจะต้องการรายได้ที่สูงเพียงพอ

ในระดบัทีส่ามารถเข้าถงึความอบอุน่ปลอดภยัและมีปัจจยั

พืน้ฐานทีเ่พยีงพอต่อการด�ารงชวีติ	รายได้ทีเ่กินมากไปกว่า

นัน้เป็นเร่ืองของนยิามการใช้ชวีติ	วธิกีารใช้ชวีติ	และการน�า

เงินไปใช้ของแต่ละคน	

 3.	 เราปรับตัวต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ้นและคาดหวัง														

กับมันเพิ่มขึ้นเสมอ งานวิจัยพบว่าคนมักจะใช้ชีวิตเหมือน

เดนิอยูบ่นลูว่ิง่สายพานของความสขุ	(hedonic	treadmill)	

เมือ่ได้รบัเงนิเพิม่	ความคาดหวงัของเราก็จะปรบัตัวเพ่ิมขึน้

ไปสูอ่กีระดบั	เวลาต่อมาเมือ่เราได้เพิม่ไปถงึระดบันัน้	เราก็

จะคาดหวังไปยังระดับที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อย	 ๆ	 ไม่มีจุดพอใจ

ที่แท้จริง
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 4.	การขึ้นเงินเดือนอาจไม่ให้ความสุข		ถ้าเรารู้ว่า

คนอ่ืนกเ็งนิเดอืนขึน้เหมอืนกนักับเรา	คนเราให้ความส�าคญั

กบั	“รายได้เปรยีบเทยีบ”	(relative	income)	และ	“อันดับ

ทางสังคม” (social	 rank)	 ดังน้ันแล้วหากเงินเดือนเรา									

สูงขึ้น	แต่คนอื่นก็เงินเดือนสูงขึ้นตาม	ท�าให้ผลลัพธ์สุดท้าย																						

เรายังอยู่อันดับเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง	 ความสุขท่ีได้รับ																																																	

ก็ยังคงเท่าเดิม

	 5.	ใช้เงินอย่างไรให้ได้ความสุข

•		 ใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าสิ่งของ	

เพร าะ เ ร าป รับตั วต ่ อความสุ ข จ าก

ประสบการณ์ได้ช้ากว่าความสุขจากวัตถุ	

การใช้เงินกับการไปเที่ยว	 ท�าให้เมื่อจบ

ทริปแล้ว	 เรากลับมาดูรูปถ่าย	 ได้เล่าเรื่อง

ให้เพือ่นฟัง	กลบัมานัง่คดิถงึเมือ่ไหร่กย็งัจะ

มแีง่มมุใหม่	ๆ 	ให้เรารูส้กึด	ีประสบการณ์จึง

ให้ความสุขกับเราได้ในระยะยาว	 ซึ่งแตก

ต่างจากความสุขจากวัตถุที่เมื่อครอบครอง

แล้วกเ็หมอืนเดมิ	คล้ายเดมิ	และเราปรับตัว

ให้คุ้นเคยและคุ้นชินได้เร็วกว่า

•		 ใช้เงินซื้อเวลา เพราะความมั่งคั่งในเวลา	

(time	affluence)	เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ความสขุ	ดงันัน้แล้วหากเราใช้เงนิแล้วท�าให้

มเีวลาเป็นของตัวเองมากขึน้	สามารถเลอืก

ท�าในสิ่งที่ต้องการท�า	ในเวลาที่ต้องการได้	

ก็อาจท�าให้มีความสุขได้มากกว่า

•		 ใช้เงินเพื่อประโยชน์ของคนอื่นมากกว่า													

ตัวเอง	 งานวิจัยพบว่าด้วยเงินจ�านวน																

เท่ากัน	 หากถูกน�าไปใช้กับประโยชน์ของ

คนอื่นจะให้ความสุขมากกว่าการน�าไปใช้

จ่ายเพ่ือตัวเอง	 เหตุผลคือเราได้รับความ

สุขในจังหวะที่ เราให้	 แล้วยังมีโอกาส																																																																

ได ้รับความสุขจากความทรงจ�า ดี 	 ๆ	

มิตรภาพ	ฯลฯ	 	 เป็นของตอบแทนเกิดขึ้น

ตามมา	เมื่อเวลาผ่านไปได้อีกด้วย

การแต่งงาน การมีลูก การงาน และการเรียน
ค�าแนะน�าที่	5	:	

	 1.	 การแต่งงาน	 ให้ความสุขในระยะ	 1	 ปีก่อน

แต่ง	 จะค่อย	 ๆ	 ปรับตัวกลับสู่ระดับเดิมเม่ือเวลาผ่านไป	

แต่สิ่งที่ส�าคัญและอธิบายความสุขได้มากกว่า	 คือ	 “ความ

เป็นหุ้นส่วนชีวิต”	(partnership)	หากความสัมพันธ์ที่เกิด

จากการแต่งงานนั้นมาในรูปแบบของการถ้อยทีถ้อยอาศัย	

สนบัสนนุกนัและกนักจ็ะท�าให้ระดับความสุขอยูไ่ด้ต่อเนือ่ง

ในระยะยาว

	 2.	 การมีลูก ให้ความสุขในระยะ	1	ปีก่อนคลอด	

แต่เมือ่คลอดแล้วความสขุจะลดระดบัลงไปและค่อย	ๆ 	คนื

กลับมายังระดับเดิมหลังผ่านไป	 1-2	 ปี	 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับลูกที่ท�านายความสุขได้มากกว่า	คือ	การมีหลาน	การมี

หลานจะให้ความสุขเราได้ในระยะยาวมากกว่าการมีลูก

Money 
happinessand 
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ติดตามบทความ	

เภสัชพัฒนางาน	พัฒนาคน	พัฒนาตนเอง	ได้ทางเว็บไซต์	www.thaiypgrow.com

เอกสารอ้างอิง:	https://bit.ly/ypgrow-happyref

 ความสุขของชีวิตยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอธิบายอย่างตรงไป
ตรงมาได้ยาก แต่การศึกษาของเศรษฐศาสตร์ความสุขก็ท�ให้พอเข้าใจและ
เห็นปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับความสุขได้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์        
สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเหมือนค�บอกใบ้ให ้เราน�ไปใช้คิดไตร่ตรองและ     
เลือกสิ่งต่าง ๆ เพ่ือออกแบบชีวิต และเม่ือชีวิตส่วนตัวมีความสุขดี การ
ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของเภสัชกรก็ย่อมดีตามกันไปด้วย ThaiYPGrow 
สนับสนุนการเติบโตของเภสัชกรไทยให้สามารถท�งานได้ดี ใช้ชีวิตได้อย่าง
สุขใจ และได้ค้นพบคุณค่าและความหมายจากการท�งานในบทบาทวิชาชีพ

 3.	 	 การงาน	 หากเราลาออกจากงานโดยสมัคร

ใจเราจะปรับตัวได้ไวต่อการไม่มีงานท�า	 การท�างานแบบ

เป็นเจ้านายตัวเองให้ความสุขได้มากกว่า	 แม้ค่าตอบแทน	

ช่ัวโมงการท�างาน	และสิง่แวดล้อมในการท�างานจะด้อยกว่า

เม่ือเทียบกับการท�างานแบบมนีายจ้าง	ปัจจยัเกีย่วกบัความ

สุขอื่น	ๆ 	เกี่ยวกับการท�างานนั้นมาจาก	สถานะและอันดับ

ทางสงัคม	(ผ่านค่าตอบแทน	ชือ่เสยีงบรษิทั	ประเภทธรุกิจ)	

คุณค่าและความหมายของงานทีท่�า	การได้ใช้จดุแขง็ของตัว

เองในการท�างาน	ความรู้สึกว่าหัวหน้าเก่งกว่าเราสามารถ

สอนงานเราได้	ความยุติธรรมในที่ท�างาน	ฯลฯ

 4.	 	 การศึกษา	 การศึกษาไม่ได้มีอ�านาจในการ

อธบิายความสขุอย่างชดัเจน	แต่เป็นปัจจยัระยะกลางทีน่�า

ไปสู่การเลื่อนอันดับทางสังคม	การได้พบกับคนที่แตกต่าง

ไป	ได้รับโอกาส	และประสบการณ์ใหม่	ๆ	ที่น�าไปสู่ปัจจัย

ที่เป็นตัวก�าหนดความสุขอื่น	ๆ	
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง	ๆ	ของฟ้าทะลายโจร

	 2.	 เพื่อให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้นได้ถูกต้อง	เหมาะสม

	 3.	 เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรค

บทคัดย่อ
 ฟ้าทะลายโจร	 มีสารส�าคัญในการออกฤทธิ์	 คือ	 สารแอนโดรกราโฟไลด์	 ซ่ึงเป็นสารท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย

ผลทางคลินิกเป็นหลัก	 โดยสารนี้มีคุณสมบัติละลายน�้าได้น้อย	 สลายตัวได้ในสภาวะเบสและถูกท�าลายด้วยปฏิกิริยา																									

ไฮโดรไลซิส	 เป็นผลให้สารนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย	ท�าให้จ�าเป็นต้องรับประทานยาฟ้าทะลายโจรในปริมาณมาก	

จึงเกิดการพัฒนายาฟ้าทะลายโจรสกัด	 	 เพื่อให้มีปริมาณสารส�าคัญมากขึ้นและช่วยลดปริมาณยาที่ต้องรับประทาน																				

แต่ละครั้งลงได้		แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องพิจารณาข้อบ่งใช้		ข้อห้ามใช้และติดตามอาการข้างเคียงเช่นเดิม

ค�าส�าคัญ : ฟ้าทะลายโจร,	ฟ้าทะลายโจรสกัด,	แอนโดรกราโฟไลด์

บทน�า
	 ในปัจจุบันมีการใช้ฟ้าทะลายโจรกันอย่างแพร่หลาย	 	 ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของฟ้าทะลายโจรตามที่มี

การใช้กันมายาวนานและตามต�าราแพทย์แผนโบราณ	 	 ท�าให้มีการน�าไปใช้เพื่อรักษาโรคต่าง	 ๆ	 	 แต่ในปัจจุบันมีการ

ระบุสรรพคุณที่ชัดเจนไว้	คือ	บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ	บรรเทาอาการเจ็บคอ	และอาการของ																				

โรคหวัดเท่านั้น	 ซึ่งการใช้ฟ้าทะลายโจรนั้นสามารถหยุดยาได้ทันทีที่อาการดีขึ้นโดยไม่ท�าให้เกิดการดื้อยา	 และยัง

สามารถช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้อีกด้วย	แต่รู้หรือไม่ว่าฟ้าทะลายโจรที่พบเห็นกันทั่วไปนั้น		มีความแตกต่างหรือ																																																																																																																																		

เหมือนกันอย่างไร	ควรเลือกซื้อหรือใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย

หน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ือง
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.5 Credits

ภญ.ดร.อาภา		เพชรสัมฤทธิ์	
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ฟ้าทะลายโจร
รูปแบบและปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาโรค
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ฟ้าทะลายโจร
	 ฟ้าทะลายโจร	ชื่อวิทยาศาสตร์	Andrographis	

paniculata	(Burm.f.)	Nees	อยู่ในวงศ์	Acanthaceae							

เช่นเดียวกับทองพันชั่ง	 เหงือกปลาหมอ	 เสลดพังพอน	

ส่วนที่น�ามาใช้เป็นยาสมุนไพร	 ได้แก่	 ใบสด	 ใบแห้ง	

และทั้งต้น	 โดยใบจะเก็บมาใช้ได้เมื่อต้นฟ้าทะลายโจร

มีอายุได้ประมาณ	 3-5	 เดือน	 ในฟ้าทะลายโจรมีสาร

เคมีประกอบอยู ่หลายประเภท	 แต่สารส�าคัญในการ

ออกฤทธิ์	 คือ	 สารกลุ่มแลคโตน	 (Lactone)	 ได้แก่	 สาร																																										

รูปที่		1 โครงสร้างสารส�าคัญในการออกฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจร

แอนโดรกราโฟไลด์	 (andrographolide)	 สารนีโอแอน

โดรกราโฟไลด์	 (neo-andrographolide)	 14-ดีอ๊อกซี่

แอนโดรกราโฟไลด์	 (14-deoxy-andrographolide)	

ดังรูปที่	 1	 จากต�ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย	 (Thai	

Herbal	 Pharmacopoeia)1	 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	

ฉบับที่	5341	(พ.ศ.	2562)2	ก�าหนดให้วัตถุดิบฟ้าทะลาย

โจรที่ดีควรมีปริมาณแลคโตนรวมโดยค�านวณเป็นสาร						

แอนโดรกราโฟไลด์	ไม่น้อยกว่า	6%	โดยมวลของสารสกัด

 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
	 ผงฟ้าทะลายโจรมีลักษณะเป็นผงละเอียดสี

เขียวเข้ม	 มีรสขมจัด	 สารส�าคัญในการออกฤทธิ์	 ได้แก่	

สารแอนโดรกราโฟไลด์	 ซึ่งเป ็นสารท่ีพบมากในใบ																																																																	

สารนี้มีคุณสมบัติละลายน�้าได้น้อยมากเพียง	3.29	±	0.73	

ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรที	่25	องศาเซลเซยีส3	แต่ละลายได้ดี

ในตวัท�าละลายอนิทรีย์	(organic	solvent)	เช่น	ethanol,	

methanol,	DMSO	และ	dimethyl	formamide	เป็นต้น	

ความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์4	 สารนี้ไม่คงตัวในน�้า	

เนือ่งจากในโครงสร้างมหีมูเ่อสเทอร์	จงึสลายตวัได้ง่ายจาก

ปฏกิิริยาไฮโดรไลซิส	แต่ในสภาวะอณุหภมูติ�า่สารจะมคีวาม

คงตัวดี	 นอกจากน้ีในสภาวะเบสหากเพิ่มความเป็นเบส													

จะท�าให้สารไม่คงตัว	ช่วงความเป็นกรดเบส	(pH)	ที่สารนี้

คงตัวดีที่สุด	คือ	3	–	5	และคงตัวได้ดีในคลอโรฟอร์ม
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ข้อห้ามใช้
-	 ห้ามใช้ในผูท้ีม่ปีระวตัแิพ้ฟ้าทะลายโจรหรือแพ้พืช

ในวงศ์	Acanthaceae	เช่น	เสลดพงัพอน	ทองพนัชัง่	เป็นต้น

-		 ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร	 เนื่องจาก

มีรายงานว่าท�าให้สัตว์ทดลองแท้ง	 และอาจท�าให้เกิด																

ทารกวิรูปได้10-11

-	 ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรส�าหรับแก้เจ็บคอในกรณ	ี					

ต่าง	ๆ	ต่อไปนี้

•	 ผู ้ป ่วยท่ีมีอาการเจ็บคอเน่ืองจากติดเชื้อ	

Streptococcus	group	A

•	 ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ	 เนื่องจาก

เคยติดเชื้อ	Streptococcus	group	A

•	 ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค

•	 ผู ้ป ่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติด

เชื้อแบคทีเรีย	และมีอาการรุนแรง	 เช่น	มีตุ่ม

หนองในคอ	มีไข้สูง	และหนาวสั่น

อาการไม่พึงประสงค์
	 อาจท�าให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร	

เช่น	ปวดท้อง	ท้องเดิน	คลื่นไส้	เบื่ออาหาร	วิงเวียนศีรษะ	

ใจสั่น	และอาจเกิดลมพิษได้

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
	 ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์เย็น	 มีการ

ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย	 รวมทั้ง

ในประเทศไทยด้วย	 มีการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือใน																					

หลอดทดลองพบว่า	 ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

หลากหลาย	ดังนี้

	 1.	 ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 (immunostimulant	

activity)5

	 2.	ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส	(antiviral	activity)5 

	 3.	 ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรีย	 (antibacterial	

activity)6

	 4.		ฤทธิ์ต้านการอักเสบ	(anti-inflammation)7

	 5.		ฤทธิ์ต้านมะเร็ง	(anti-cancer)8

สรรพคุณและวิธีใช้
	 ในประเทศไทยฟ้าทะลายโจรถูกจัดเป็นยาจาก

สมุนไพรอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ9	 มีขนาดและวิธีใช	้																																																																												

แตกต่างไปตามข้อบ่งใช้	 โดยสามารถหยุดยาได้ทันที																				

ทีอ่าการดขีึน้		โดยไม่ท�าให้เกดิการดือ้ยา

ตารางที่	1	ขนาดและวิธีใช้ฟ้าทะลายโจรตามข้อบ่งใช้

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ	

เช่น	อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน

บรรเทาอาการเจ็บคอ

บรรเทาอาการของโรคหวัด	(common	cold)	

เช่น	เจ็บคอ	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ	500	มิลลิกรัม	–	2	กรัม	วันละ	4	ครั้ง	

หลังอาหารและก่อนนอน

รับประทานครั้งละ	1.5	–	3	กรัม	วันละ	4	ครั้ง	

หลังอาหารและก่อนนอน
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ค�าเตือน
-		 หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 อาจท�าให้แขนขา			

มีอาการชาหรืออ่อนแรง

-		 หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน	 3	 วัน	 แล้วไม่

หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา	 ควรหยุดใช้และ														

พบแพทย์

-	 ควรระวังการใช้ร ่วมกับสารกันเลือดเป็นล่ิม	

(anticoagulants)	 เช ่น	 warfarin,	 enoxaparin,	

bivalirudin,	 dabigatran	 เป็นต้น	 และยาต้านการจับ

ตัวของเกล็ดเลือด	 (antiplatelets)	 เช่น	 clopidogrel,	

ticagrelor,	prasugrel	เป็นต้น

-	 ควรระวังการใช้ร ่วมกับยาลดความดันเลือด	

(antihypertensives)	เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

-		 ควรระวั งการใช ้ร ่ วมกับยาที่กระบวนการ																													

เมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์	 Cytochrome	 P450	 (CYP)	
12-14	เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ิยับยั้งเอนไซม์	CYP1A2,	

CYP2C9	 และ	 CYP3A4	 เช่น	 theophylline,	warfarin	

เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึม
	 เมื่อรับประทานฟ้าทะลายโจรจะเกิดการแตกตัว

และละลายในกระเพาะอาหาร	 จากนั้นจะถูกดูดซึมเข้า																				

สู่ร่างกายที่บริเวณล�าไส้เล็กและเกิดการเปลี่ยนแปลงยา											

ที่ตับ	 จะเห็นได้ว่าจากคุณสมบัติของแอนโดรกราโฟไลด	์																																																																																									

ที่มีความสามารถในการละลายน�้าได้น้อย	 เกิดปฏิกิริยา														

ไฮโดรไลซิสในสภาวะเบสที่บริเวณล�าไส้เล็ก	 รวมท้ังยัง

เมื่อถูกดูดซึม	 เข้าสู่ร่างกายแล้วยังเกิดการเปลี่ยนแปลง

ยาท่ีตับอีกด้วย	 ท�าให้มีการดูดซึมสารนี้เข้าสู่ร่างกายน้อย																										

ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง	 ด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ต้องรับประทานยาผงฟ้าทะลายโจรในปริมาณมาก																									

เพื่อให้มีปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์เพียงพอต่อการ

รักษาน่ีจึงเป็นค�าตอบท่ีหลายท่านเคยสงสัยว่าฟ้าทะลาย

โจรท�าไมต้องรับประทานทีละหลายแคปซูล	

รูปแบบยา
	 รูปแบบยาของฟ้าทะลายโจรท่ีมีจ�าหน่ายในท้อง

ตลาด	ได้แก่	ยาแคปซูล	ยาเม็ด	ยาลูกกลอน	โดยฟ้าทะลาย

โจรชนดิแคปซูล	จะบรรจุผงแห้งของฟ้าทะลายโจรท่ีได้จาก

การบด	แต่หากเป็นผงแห้งของสารสกดัฟ้าทะลายโจรบรรจุ

ใส่แคปซูลจะเรียกว่า	 ฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล	 ซึ่งจะมี

ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์เข้มข้นขึ้น	

	 ข้อแตกต่างระหว่างยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด

และไม่สกัด

-	 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร	บรรจุผงแห้ง	 350-500	

มิลลิกรัม	 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะต้อง																		

มีสารแอนโดรกราโฟไลด์	 ไม่น้อยกว่า	 6%	 โดยมวล																																																																			

ของสารสกัด

-	 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกดั	บรรจุสารสกดั	300-

500	มิลลิกรัมต่อแคปซูล	มีแอนโดรกราโฟไลด์	9	มิลลิกรัม

	 เนื่องจากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับฟ้าทะลายโจร

ใช้การติดตามผลจากการใช้สารแอนโดรกราโฟไลด์เป็น

หลัก	 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยว

กับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ฟ้าทะลาย

โจรรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน																									

โดยท�าการศึกษาในผู ้ใหญ่และในเด็กและขนาดการใช้																

แอนโดรกราโฟไลด์	 อยู่ในช่วง	 15.75-1,200	 มิลลิกรัม																																																					

ต่อวัน	 พบว่าฟ้าทะลายโจรช่วยบรรเทาอาการและท�าให้

หายจากโรคได้เร็วขึ้น	รวมทั้งยังช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ	

ลงได้อีกด้วย15	 หากพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึม

ยาเข้าสู่ร่างกายและรูปแบบยาที่มีการสกัด	 จะเห็นได้ว่า

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัดมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์																		

9	มิลลิกรัมใน	1	แคปซูล	สามารถรับประทานเพียงครั้งละ	

1	แคปซลู	วนัละ	4	ครัง้	หลงัอาหารและก่อนนอน	กจ็ะเพยีง

พอต่อการรักษาโรค	 อย่างไรก็ตามการใช้ฟ้าทะลายโจร																	

จึงควรสังเกตว่าเป็นแบบสกัดหรือไม่	 พิจารณาข้อบ่งใช	้

และขนาดการใช้ยาให้เหมาะสม	เพือ่ป้องกนัการเกดิอาการ																																																																											

ข้างเคียง	 รวมทั้งอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้จาก

การใช้ยาเกินขนาด
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สรุป
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แบบทดสอบความรู้ทางวิชาการ
ฟ้าทะลายโจร รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรค

***	ถ้าท่านตอบค�าถามถูกต้องอย่างน้อย	13	ข้อ	ท่านจะได้รับ	CPE	2.5	หน่วยกิต	
เลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท�าเครื่องหมายในกระดาษค�าตอบ	ส่งกลับมายังเภสัชกรรมสมาคมฯ	ภายในวันที่	 31 ตุลาคม 	2563	***

1.	 ข้อใดไม่ใชอ่นุพันธ์ของสารส�าคัญจากฟ้าทะลายโจร

	 ก.		สารแอนโดรกราโฟไลด์	(andrographolide)		

	 ข.		สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์	(neo-andrographolide)

	 ค.		สารนอนแอนโดรกราโฟไลด์	(non-andrographolide)	

	 ง.		14-ดีอ๊อกซี่แอนโดรกราโฟไลด์	(14-deoxy-andrographolide)

2.	 ข้อใดเป็นสารส�าคัญจากฟ้าทะลายโจรที่นิยมใช้ติดตามผลการศึกษาทางคลินิก

	 ก.		สารแอนโดรกราโฟไลด์	(andrographolide)	

	 ข.		สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์	(neo-andrographolide)

	 ค.		สารนอนแอนโดรกราโฟไลด์	(non-andrographolide)	

	 ง.		14-ดีอ๊อกซี่แอนโดรกราโฟไลด์	(14-deoxy-andrographolide)

3.	 สารแอนโดรกราโฟไลด์ละลายในตัวท�าละลายใดน้อยที่สุด

	 ก.		Ethanol	 	 ข.		Methanol	 	 ค.		Water	 	 ง.		Dimethyl	formamide

4.	 สาเหตุใดโครงสร้างของสารแอนโดรกราโฟไลด์จึงไม่คงตัวในน�้า

	 ก.		ในโครงสร้างมีหมู่เอสเทอร์	 	 	 ข.		ในโครงสร้างมีหมู่คาร์บอกซิลิก

	 ค.		ในโครงสร้างมีหมู่เอไมด์	 	 	 ง.		ในโครงสร้างมีหมู่เมทิล

5.	 ปฏิกิริยาใดท�าให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่คงตัวในน�้า

	 ก.		ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส	 	 	 	 ข.		ปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชัน

	 ค.		ปฏิกิริยารีดักชั่น	 	 	 	 ง.		ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

6.	 ข้อใดไม่ใชส่รรพคุณของฟ้าทะลายโจรที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 ก.		บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ	

	 ข.		บรรเทาอาการปวดท้อง	 	 	 ค.		บรรเทาอาการเจ็บคอ

	 ง.		บรรเทาอาการของโรคหวัด
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7.	 รับประทานครั้งละ	500	มิลลิกรัม	–	2	กรัม	วันละ	4	ครั้ง	หลังอาหารและก่อนนอน	เป็นวิธีใช้ฟ้าทะลายโจร

	 ส�าหรับอาการใด

	 ก.		บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ		

	 ข.		บรรเทาอาการปวดท้อง		 	 	 	 ค.		บรรเทาอาการเจ็บคอ	

	 ง.		บรรเทาอาการของโรคหวัด

8.	 หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเป็นเวลานาน	อาจท�าให้เกิดอาการใด

	 ก.		แขนขาอ่อนแรง	 	 ข.		ท้องเสีย	 	 ค.		แน่นหน้าอก	 	 ง.		ท้องอืด

9.	 ยาใดไม่มผีลต่อประสิทธิภาพของยาเมื่อใช้ยาร่วมกับฟ้าทะลายโจร

	 ก.		anticoagulants	 	 	 	 	 ข.		antiplatelets	

	 ค.		antihypertensives	 	 	 	 	 ง.		vitamins

10.	 ผู้ป่วยในข้อใดสามารถใช้ฟ้าทะลายโจรส�าหรับแก้เจ็บคอได้

	 ก.		ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ	Streptococcus	group	A

	 ข.		ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อไวรัส

	 ค.		ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ	เนื่องจากเคยติดเชื้อ	Streptococcus	group	A

	 ง.		ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค

11.	 หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกันแล้วไม่หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นเวลากี่วัน	ควรหยุดใช้และพบแพทย์

	 ก.		2	วัน	 	 	 ข.		3	วัน	 	 ค.		5	วัน	 	 ง.		7	วัน

12.	 สารแอนโดรกราโฟไลด์คงตัวได้ดีในตัวท�าละลายใด

	 ก.		คลอโรฟอร์ม		 	 ข.		น�้า	 	 	 ค.		เอทานอล	 	 ง.		เมทานอล

13.	 ข้อใดไม่ใชอ่าการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาฟ้าทะลายโจร

	 ก.		ปวดท้อง	คลื่นไส้		 	 ข.		เบื่ออาหาร		 	 ค.		วิงเวียนศีรษะ		 ง.		หิวบ่อย

14.	 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัดที่มีในท้องตลาด	มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์กี่มิลลิกรัม

	 ก.		6	มิลลิกรัม	 	 	 ข.		9	มิลลิกรัม	 	 ค.		300	มิลลิกรัม	 ง.		500		มิลลิกรัม

15.	 จากต�ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ก�าหนดให้วัตถุดิบฟ้าทะลายโจรที่ดี

	 ควรมีปริมาณสารส�าคัญเท่าไร

	 ก.		ไม่น้อยกว่า	6%	โดยมวลของสารสกัด	 	 	 ข.		ไม่น้อยกว่า	9%	โดยมวลของสารสกัด

	 ค.		ไม่น้อยกว่า	6%	โดยมวลของผงแห้ง	 	 	 ง.		ไม่น้อยกว่า	9%	โดยมวลของผงแห้ง
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 (เภสัชกรวิชา สุขุมาวาสี)
อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

และที่ปรึกษาวารสาร “ยาน่ารู้” 

ส
EXECUTIVE'S  talk

วัสดีครับท่านผู้อ่านวารสาร	 “ยาน่ารู้”	 ที่ท่านก�าลังถืออยู่ในมือของท่าน	 ไม่ว่า

ท่านจะเป็นเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	หรือไม่ใช่ก็ตาม	ถ้าจะพูดหรือ

กล่าวกันแล้ว	ท่านจะมีสถานภาพอย่างไร	 เมื่อท่านมีใจกับการอ่านวารสาร	“ยาน่ารู้” อย่าง																								

แจ่มแจ้ง	 ผมเชื่อแน่เลยว่าท่านจะได้รับความรู้ที่มีสาระเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของท่านให้มี

คุณค่ามากยิ่งขึ้นไปอีก	 การด�าเนินงานผลิตวารสารนี้	 ก็เป็นไปตามนโยบายของเภสัชกรรม

สมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

เภสัชกรรม	 ให้เป็นประจักษ์	 และเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนท่ัวไป	 แม้ว่าปัจจุบันประเทศชาติของเรายังอยู่ในวิกฤต

ของการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส	2019	(Covid-19)	ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการน�าเสนอวารสารฉบับนี้แต่ประการใด								

คณะท�างานยังด�าเนินงานต่อเนื่องกันไปตามนโยบายของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	

 วารสาร	 “ยาน่ารู ้”เล่มนี้จะน�าท่านไปสู่ผู ้ประกอบการผลิตที่มุ ่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทันยุคทันสมัยกับ

เหตุการณ์	 Covid-19	 ที่เกิดข้ึน	 โดยที่ผู ้บริหารมิได้คาดคิดมาก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่น�าออกสู่ตลาดจะเกิดประโยชน์

และคุณค่าส�าหรับการป้องกันการติดเช้ือโรคต่าง	 ๆ	 ได้อย่างดีมีคุณภาพ	 “เภสัชกร	 ดร.พิสิฐ	 	 อุ่ยรุ่งโรจน์”	 เจ้าของ

และ	 CEO	 แห่ง	 Pose	 Health	 Care	 บัณฑิตเภสัชศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รุ่นท่ี	 6																																																																																											

ผู ้คิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ	 Prevention	 Bacteria	 Control	 น�าสู ่ออกตลาดมานานกว่า	 30	 ปี	 CEO																																																																											

ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม	 ท่านนี้มีนโยบายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยยึดถือให้เป็นบริษัทที่																																				

มุ่งหมายการด�าเนินงานไปทางด้านการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	 Development)	 เป็นส�าคัญ	 ผลิตภัณฑ์

ทุกตัวจะเน้นคุณภาพเป็นยาฆ่าเชื้อของเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ	 ท่านลองอ่านเรื่องราวของ	 Pose	 Health	 Care																																																																																																																																

ในเล่มนี้จะเห็นว่าธุรกิจจะเน้นไปทางด้าน	 Professional	 Prevention	 Infection	 Control	 มีการน�าความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์	 และศิลปศาสตร์ผนวกเข้าด้วยกันท�าให้ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี	 เภสัชกร	 ดร.พิสิฐ															

อุ่ยรุ่งโรจน์	 จะใช้เวลาส่วนหน่ึงในการศึกษาด้วยการอ่านหนังสือมากและมีความอดทนเป็นพื้นฐาน	 นอกเหนือจากการ

บริหารที่ต้องรับผิดชอบองค์กรที่ก�าลังจะเติบโตต่อไปในอนาคตอีกนาน

	 ท่านผู้อ่านที่มีสถานภาพเป็นเภสัชกรได้โปรดกรุณาทราบ	 นอกจากท่านจะได้รับความรู้ต่าง	 ๆ	 ในวารสาร																										

“ยาน่ารู้”	 แล้ว	 ท่านยังจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับวิชาชีพของท่านควบคู่กันไป	 นั้นคือท่านจะมีโอกาสทดสอบความรู้

วชิาการของท่านในการศกึษาต่อเนือ่งทางเภสชักรรม	(CPE)	เป็นไปตามข้อก�าหนดของสภาเภสชักรรมทีผู่ป้ระกอบวชิาชพี

เภสัชกรรม	ที่ยังเป็นผู้มีหน้าที่ปฎิบัติงานในหน่วยงานต่าง	ๆ	ไม่ว่าของรัฐหรือเอกชน	ทุกคนจะต้องปฎิบัติไปในแนวทาง

เดยีวกนั	ทัง้นีโ้ดยมเีภสชักรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	เป็นสถาบนัทีไ่ด้รับการรับรองเป็นสถาบัน

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรม	(CPE)	ซึ่งบังเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกทั้งมวล

	 ท้ายที่สุดนี้	 ผมหวังอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะได้รับความรู้ที่มีสาระมากมาย	 และขอให้ท่านจงดูแลสุขภาพ		

ปฎิบัติตนให้เป็นไปตามหลักการของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	 Covid-19	 ด้วยการ	 “ใส่ใจใส่หน้ากาก																												

ล้างมือบ่อย	 ๆ	 กินร้อนช้อนส่วนตัว	 รักษาระยะห่างทางสังคม”	 ขอให้ทุกท่านได้ปลอดภัยจากโรค	 Covid-19	 ด้วยด	ี																																																																																																																						

ตลอดไป


