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Editor's Note

ส

วัสดีค่ะ เภสัชกรผู้อ่านวารสาร “ยาน่ารู้” วารสารที่ผลิตโดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่งถึงมือสมาชิกของสมาคมฯ ทุก 3 เดือน เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวดี ๆ ในแวดวงเภสัชกรรม ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย
ของปี พ.ศ.2562 แล้วนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่ พ.ศ. 2563 เราก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 63 ของวารสาร “ยาน่ารู้” ที่ยังคงทวีความ
เข้มข้น ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�ำหรับทุกสาขาอาชีพ รวมถึงเภสัชกรที่ต้องมีความ
รอบรู้กล้าที่จะเดินออกมาจาก Comfort zone ของตัวเอง เผชิญความเปลี่ยนแปลง เพราะมองว่าเป็นสิ่งท้าทาย และพร้อม
ที่จะเรียนรู้จากความส�ำเร็จของผู้อื่น
ส�ำหรับคอลัมภ์สัมภาษณ์ประจ�ำฉบับนี้ นับว่าเป็นการถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของเภสัชกรที่ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างสูงสุดในธุรกิจเวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันมา
ใช้โฟมไม่มีฟอง สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการ ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถน�ำพายาสีฟันแบรนด์คนไทยที่ดูอินเตอร์
และเป็นทีย่ อมรับจนสามารถส่งออกไปจ�ำหน่าย 25 ประเทศทัว่ โลก นับเป็นโอกาสพิเศษมากที่ ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกลู
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด ได้มาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบ
การที่ประสบความส�ำเร็จในวารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับนี้ รับประกันว่าได้สาระ อ่านสนุก ครบรสแน่นอนค่ะ
นอกจากนี้ วารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับนี้ จะได้พาท่านไปพบกับคอลัมภ์ต่าง ๆ จากเภสัชกรทุกเพศทุกวัย
ทีม่ าบรรจงตวัดปากกาถ่ายทอดบทความดี ๆ ทีใ่ ห้มมุ คิดหลากหลาย รวมถึงบทความให้เราได้อพั เดทความรูใ้ หม่ ๆ
ก็ยังคงมีมาให้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กองบก.ยังคงยินดีต้อนรับเภสัชกรนักเขียนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า
หากท่านอยากจะเขียนบทความดี ๆ เพือ่ ตีพมิ พ์ลงในวารสาร “ยาน่ารู”้ หรือต้องการฝากข่าวเพือ่ ประชาสัมพันธ์
สามารถติดต่อมาที่ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เลยนะคะ
ส�ำหรับปี 2562 นี้ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของเราได้ก่อตั้งมา
ครบ 90 ปีแล้ว นับว่าเป็นองค์กรวิชาชีพที่เก่าแก่มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเรายังคงจัด
กิจกรรมดี ๆ อย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเสริมสร้างสมรรถะในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึง
การส่งมอบคุณค่าแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สังคม ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ได้จากวารสาร “ยาน่ารู้” ทุกฉบับนะคะ
พบกันใหม่ กับวารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับหน้า ปี 2563 สวัสดีค่ะ
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ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่ภสท.จัดขึ้นเนื่องในวัน
เภสัชกรโลก World Pharmacists Day 25 กันยายนของทุกปี กิจกรรม
แรกคือ การประกวดภาพถ่ายพร้อมข้อความที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
บทบาทของวิชาเภสัชกรตามธีมของวันเภสัชกรโลกในปีนี้ ซึ่งก�ำหนด
โดยสหพันธ์สมาคมเภสัชกรรมโลก (FIP) นั่นคือ Safe and Effective
Medicines for All โดยแต่ละภาพที่ส่งมาร่วมกิจกรรมจะได้รับการเผย
แพร่ผ่านทางแฟนเพจเฟชบุ๊คของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถช่วยกันกด Like กด Share
ภาพที่ถูกใจ และขอเชิญร่วมลุ้นผลการประกวดในวันที่ 25 ตุลาคมนี้

อีกกิจกรรมเนือ่ งในวันเภสัชกรโลกทีเ่ ราจัดขึน้ นัน่ คือ กิจกรรมเภสัชกรพบประชาชน รอบนีเ้ ราหยิบยกประเด็น
ที่สังคมก�ำลังให้ความสนใจมาคุยกัน นั่นคือ หัวข้อ “เภสัชกรและการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย”
มีการถ่ายทอดสด Live ทางสื่อดิจิตัลด้วย มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงประเด็นการเสวนาระดม
ความเห็น เรือ่ งการลดความแออัดในโรงพยาบาลและได้มกี ารสรุปข้อมูล พร้อมข้อเสนอแนะจากการเสวนาเรียนฝากไป
ยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ดังมีรายละเอียดดังนี้
วารสารยาน่ารู้
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PRESS RELEASE : เภสัชกร กับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เภสัชกร ชี้ "กัญชา" มีทั้งคุณและโทษ
อย่าเชื่อข่าวลือ เผยข้อเสนอแนะ 7 ประการ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้แทนของวิชาชีพ
เภสัชกรรมในประเทศไทย และในเวทีโลก ตลอดจนเป็นองค์กรผู้แทนของเภสัชกร ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ ได้เล็งเห็นว่า "กัญชา" เป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความคาดหวังว่าจะสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทย ได้ส่งผลให้เกิดกระแสข่าวลือมากมายซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดและน�ำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม จึงได้จดั งานเสวนาให้ความรูส้ ปู่ ระชาชน ให้ตระหนักรูถ้ งึ ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ "เภสัชกร และการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย"
เนือ่ งในวันเภสัชกรโลก 25 กันยายนของทุกปี โดยสหพันธ์สมาคมเภสัชกรรมโลก หรือ International Pharmaceutical
Federation (FIP) ได้ก�ำหนดให้วันที่ 25 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเภสัชกรโลก (World Pharmacists Day) โดยธีม
ในการรณรงค์ส�ำหรับปี 2562 นี้ คือ "Safe and Effective Medicine for all" คือ ทุกคนต้องได้ใช้ยาที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ของประชาชน ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสูตรยาจนถึงการส่งมอบยาถึงมือของผู้ป่วย
จากเวทีเสนาเรื่อง "เภสัชกร และการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย" ที่จัดขึ้นดังกล่าว มีข้อ
สรุป ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้ คือ
1. กัญชา มีสารส�ำคัญหลายตัว แต่สารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลักๆ ที่น่าสนใจในขณะนี้ มี 2 ตัว คือ THC ซึ่งท�ำให้เกิด
ความมึนเมามีมากในกัญชา กับ CBD ซึ่งไม่ท�ำให้มึนเมามีมากในกัญชง สารทั้ง 2 ตัว มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแตกต่างกัน
และมีขอ้ ควรระวังในการใช้ โดยต้องค�ำนึงถึงประสิทธิผล และความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ ในปัจจุบนั การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีม่ สี ารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ เริม่ จากการคัดเลือกสายพันธุท์ มี่ สี ารส�ำคัญทีต่ อ้ งการในปริมาณทีค่ งทีแ่ ละเหมาะสม
ศึกษาพัฒนาวิธีการสกัด เพื่อให้ได้สารส�ำคัญคือ THC และ CBD ในปริมาณสูง ลดปริมาณสารปนเปื้อน โดยต้องจ�ำกัด
เชื้อก่อโรค และโลหะหนักตามมาตรฐานอ้างอิง เช่น แคดเมี่ยม สารหนู ปรอท ตะกั่ว รวมถึงสารปราบศัตรูพืช หรือ
ยาฆ่าแมลง ควบคู่ไปกับวางระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพ
2. กัญชา มีทั้งคุณและโทษ มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า สามารถน�ำกัญชามาใช้ได้ในอาการต่อไปนี้ คือ ในผู้ป่วยมะเร็ง
ช่วยท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น จากการลดอาการปวด ลดการอาเจียน ช่วยให้นอนหลับ, สามารถช่วยให้อาการ
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) ดีขึ้น ฯลฯ อย่างไรก็ตามพบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอาจมี
อาการข้างเคียง เช่น ปากแห้ง คอแห้ง ใจสั่น ความดันโลหิตต�่ำ ระดับน�้ำตาลในเลือดลดลง มีอาการมึนเมา อาเจียน
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หัวใจเต้นเร็ว หรือช้ากว่าปกติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ ที่จะสรุปได้ว่า สามารถน�ำกัญชามา
ใช้ได้ในการรักษาโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังต่างๆ หากพบอาการข้างเคียง หรืออาการไม่พึงประสงค์ควรรายงานตรงไปที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. แนวทางเสนอแนะที่จะน�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ส�ำหรับประเทศไทย คือ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ควบคู่
กับการวิจยั และพัฒนาจนได้แนวทางการใช้ทเี่ หมาะสมในประเทศไทยด้วยองค์ความรูท้ ผี่ สมผสานระหว่างเภสัชกรรมทัง้
แผนปัจจุบัน และแผนไทย ซึ่งต้องมีการก�ำหนดทิศทาง และการวางแผนงาน Roadmap ที่เหมาะสม
4. แนวโน้มการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่มีสารสกัดกัญชาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ต้นน�้ำ ถึงปลายน�้ำ คือ มีโอกาสจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบของกัญชาเป็นยา ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบของกัญชงเป็นยา อาหารเสริม และเครือ่ งส�ำอาง
จึงควรมีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ
5. การพัฒนายาจากกัญชาต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความปลอดภัย และมีความคงตัว ซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาความคงตัว (Stability) เพื่อให้ทราบอายุที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันใช้การศึกษาผ่านสภาวะเร่ง
เนือ่ งจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่กว่าจะเป็นยากัญชาจ�ำเป็นต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ ทัง้ ในด้านพฤกษศาสตร์,
เทคโนโลยีการผลิตและสกัด, พันธุศาสตร์, เภสัชวิทยา, การควบคุมคุณภาพยา และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ กัญชา
เป็นพืชทีไ่ วต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ไวต่อแสง จึงต้องมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามหลัก
การทางเภสัชกรรมเทคโนโลยี (Pharmaceutical Technology) และเภสัชอุตสาหการ (Pharmaceutical Industry)
6. การให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกับประชาชนและสังคม ปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสกัด เช่น การสกัดด้วย
ตัวท�ำละลายที่ต่างชนิดกัน ท�ำให้ได้ปริมาณสารส�ำคัญที่แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ย จึงจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซงึ่ ต้องใช้องค์ความรูท้ างเภสัชวินจิ ฉัย
(Pharmacognosy) ร่วมด้วย ในส่วนของภาคประชาชน ต้องท�ำความเข้าใจว่า กัญชาไม่ใช่ยาวิเศษ ควรเสพสือ่ ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่ควรแชร์ข้อมูล หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาเภสัชกร
7. ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม เพือ่ ต่อยอดองค์ความรูข้ องต�ำรับยาไทยทีม่ กี ญ
ั ชาเป็นส่วนประกอบ เช่น ต�ำรับสุขไสยาสน์,
อภัยสาลี, อัคคินีวคณะ ฯลฯ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์
กล่าวโดยสรุป การน�ำกัญชามาใช้ทางการแพทย์จะเป็นบทพิสูจน์ระบบสาธารณสุข อุปสรรคที่เกิดขึ้น อาจเป็น
สิ่งใหม่ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของประเทศไทย โดยต้องอาศัยความรู้ทางเภสัชกรรม ความ
ร่วมมือของสหวิชาชีพทางสาธารณสุข ความเข้าใจและความพร้อมของผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับธีมของวันเภสัชกรโลก
"Safe and Effective Medicines for All"
วารสารยาน่ารู้
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เภสัชกรพร้อมร่วมมือ ลดความแออัดใน รพ. น�ำร่อง 4 โรค ส่งต่อร้านยา
มั่นใจให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย เทียบเท่าเภสัช 2 คน ดูแลผู้ป่วย 1 คน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้แทนของวิชาชีพ
เภสัชกรรมในประเทศไทย และในเวทีโลก ตลอดจนเป็นองค์กรผู้แทนของเภสัชกรในการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของประเทศ ได้จัดประชุมหารือระหว่างภาคีเครือข่ายเภสัชกรวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
(ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยา ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคม
เภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ สมาคมผู้วิจัยและผลิต
เภสัชภัณฑ์ สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ ชมรมเภสัชกรภาคใต้ และชมรมเภสัชกรรุน่ ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่
29 กันยายน 2562 เพื่อระดมสมองการผลักดันนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็นประโยชน์
กับทุกภาคส่วน
จากที่ประชุมในวันดังกล่าว ภาคีเครือข่ายเภสัชกรแสดงเจตนารมย์ สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่
มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ตลอดจนการลดความแออัดในโรงพยาบาล
ที่จะด�ำเนินการโดยให้ร้านขายยาน�ำร่องทดลองท�ำหน้าที่เสมือนสาขาห้องยาให้โรงพยาบาล 4 โรค คือ โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคจิตเวช และหอบหืด เนื่องจากนโยบายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
ในระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการบริบาลทางเภสัชกรรม ทีเ่ ภสัชกรโรงพยาบาลสามารถเพิม่ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล และกระจายภาระงานบางอย่างให้เภสัชกรประจ�ำ
ร้านขายยา เสมือนว่าผู้ป่วยของโรงพยาบาล 1 คน จะมีเภสัชกรช่วยดูแล 2 คน
นโยบายนี้ จะช่วยให้เภสัชกรโรงพยาบาลสามารถเพิ่มการดูแลผู้ป่วยในด้านคลินิกร่วมกับแพทย์ พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น การดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ตลอดจน
การส่งเสริมป้องกันโรค ส่วนเภสัชกรประจ�ำร้านขายยาจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระเภสัชกรโรงพยาบาลในการจ่ายยา
ตามแพทย์สั่ง ให้ข้อมูลการใช้ยา การคัดกรองโรค การแนะน�ำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการด้านยา และการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ดังนั้น เภสัชกรทุกสาขาวิชาชีพ จะร่วมเดินหน้าท�ำให้นโยบายดังกล่าวสามารถเกิดได้จริง แม้ว่าในช่วงแรก
อาจจะต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสาธารณสุข หรือแม้ในวิชาชีพเภสัชกรรมด้วยกันเอง ตลอดจนการ
สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการบริบาลทางเภสัชกรรม
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ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อให้การด�ำเนินการตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสาธารณสุข และในวิชาชีพเภสัชกรรมด้วยกันเอง ตลอดจนการ
สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความปลอดภัย ซึ่ง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ยนิ ดีเป็นหน่วยงานกลางในการสือ่ สารสร้างความ
เข้าใจในภาคีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม
2. การสร้างระบบพี่เลี้ยง โดยเภสัชกรโรงพยาบาลจะเป็นพี่เลี้ยงให้เภสัชกรประจ�ำร้านขายยาในช่วงเริ่มต้น
เพื่อให้เกิดการส่งผ่านการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ
และระบบการจัดการความเสี่ยงในการจัดการด้านยา เพื่อผลการรักษาสูงสุดต่อผู้ป่วย โดยหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวได้แก่สภาเภสัชกรรม และวิชาชีพเภสัชกรรมภาคการศึกษา
4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลบริการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผู้ป่วย เชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ สามารถใช้ร่วมกันกับผู้ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งโรงพยาบาล ร้านขายยา และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
5. การติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ภาคีเครือข่ายเภสัชกร มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะท�ำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขส�ำหรับโครงการน�ำร่องที่ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคจิตเวช
และหอบหืด รับยาจากร้านขายยา สามารถปฎิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง อันจะน�ำมาซึ่งการเพิ่มคุณภาพ
ความปลอดภัย ลดความแออัดในโรงพยาบาล และหวังว่าจะมีการขยายโครงการในโรคอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
ติดตามความคืบหน้าของ โครงการเพื่อการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและปลอดภัย ลดความแออัด
ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้ในการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤจิกายน
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ลงทะเบียนได้ที่ https://www.pat.or.th/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายบริหารสมาคมฯ โทร. 02-712-1627-8
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ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทร
เจริญนนท์ ที่ปรึกษาส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร และ
ศูนย์วเิ คราะห์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ในโอกาสได้รับเลือกให้ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ประธานวิ ท ยาลั ย เภสั ช กรรมสมุ น ไพร
แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม วาระที่ 1 (พ.ศ.
2562-2565) รวมถึงแสดงความยินดีกับทุกท่านที่
ได้รบั ต�ำแหน่งเป็นคณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยเภสัชกรรม
สมุนไพรแห่งประเทศไทย ในวาระดังกล่าวด้วยนะคะ

ขอเชิญร่วมงาน “การประชุ มเภสัชกรรม
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 10” (10th National Pharmacy
Congress) ภายใต้หัวข้อ “Survival of the
Pharmacy Profession in the Disruptive
Technology and Health Policies” ในวันที่ 8-9
พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา โดยในปีนไี้ ด้รบั เกียรติจากท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล
และ ท่านรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ
และในช่วงค�ำ่ คืน Pharmacy Night ขอเชิญ
ร่วมแสดงความยินดีกับเภสัชกรดีเด่นในแต่ละสาขา
ตั้งแต่เวลา 17.30-21.00 น.ของวันที่ 8 พฤศจิกายน
และร่วมงานฉลอง 90 ปี เภสัชกรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยกันนะคะ
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ฝากข่าว ปชส.ถึงศิษย์เก่าเภสัชมหิดล ทุกรุ่น
ส�ำหรับงาน “มะกอกคืนต้น เภสัชมหิดลคืนถิ่น” ในวัน
เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
ที่โรงแรมอโนมา ราชประสงค์

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป
ของ อ.เพ็ญศรี พูลสวัสดิ์ มารดา พ.อ.หญิง
อิษฎา ศิริมนตรี นายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (TIPA) และภญ.วิไลสม สถิรกุล มารดา
ของ รศ.ดร.ภก.กอบธัม สถิรกุล อาจารย์
ประจ�ำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอให้ อ.เพ็ ญ ศรี และภญ.วิ ไ ลสม สู ่ สุ ค ติ
ในสัมปรายภพเทอญ
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เผลอแป๊บเดียว ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะ ขอให้พ+ี่ ๆ น้อ+ง ๆ +เภสัชกร+
+
+
ของเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปี 2562 นี้กันอย่างถ้วนหน้าค่ะ

+

โดย : ภญ.วรัญญู เล่งวิริยะกุล
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วัส+ดีค+ ่ะ ชาว
ภสท.
ทุกท่าน
+
+
+
+
+
+

+

+

ประเด็นร้อนในช่วงทีผ่ า่ นมาคงจะปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นเรือ่ งของ “นโยบายลดการแออัดในโรงพยาบาล”
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็น talk of the town และส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในวิชาชีพเภสัชกรรม
+เป็นอย่า+งยิ่งอย่า+งไรก็ตามจากการเปลี
+
+ ่ยนแปลงนี
+ ้ ถื+อเป็นโอกาสอั
+ นดี+ในสร้างบทบาทวิ
+
+ชาชีพที+่ชัดเจนมากขึ
+ ้น
ของเภสัชกร
ทางเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างแนวทางร่วมกันของวิชาชีพ
+จึงได้จัด+ให้มีการเสวนา
+ “Round
+
+Table Meeting
+
+
+ ศทางของวิ
+ ชาชี+พเภสัชกรรมต่
+ อนโยบายลดความ
+
+
บทบาทและทิ
แออัดในโรงพยาบาล” ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ทีผ่ า่ นมา โดยมีตวั แทนสมาคมของเภสัชกรจากทุกสาขาวิชาชีพ
ร่วมเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและหารือแนวทางของวิชาชีพต่อไป กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
+และได้ม+ีการเผยแพร่
+ ข้อสรุ+ ปของการหารื
+ อ+ไปทางสื+่อมวลชนภายใต้
+ ค+วามมุ่งมั+่นที่จะให้+บริการที+่มีคุณภาพและ
+
ปลอดภัยเทียบเท่ากับมีเภสัชกร 2 คน ดูแลผู้ป่วย 1 คน แล้วเราชาวเขียวมะกอกจะมาร่วมติดตามและหารือกันต่อ
ในระยะถัดไป
+
+และอย่+างที่ทราบกั
+ นดีว่า+ภสท. เป็+นองค์ก+รสมาชิก+ของ สหพั
+ นธ์เภสั+ชกรรมสมาคมโลก
+
+ หรือ+The
International Pharmaceutical Federation (FIP) ซึง่ ได้กำ� หนดให้วนั ที่ 25 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน
เภสัชกรโลก หรือ World Pharmacists Day ทางเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดกิจกรรม
+เพื่อให้ส+อดคล้อ+งกับค�ำขวั
+ ญ “Safe
+ and+ Effective
+ Medicines
+
+ for All”
+ เพื่อ+ให้เกิดประโยชน์
+
+สูงสุด
กับประชาชน ได้แก่
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(1) กิจกรรมเภสัชกรพบประชาชน เนื่องในวันเภสัชกรโลก: เภสัชกรกับการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง
+ และปลอดภั
+
+ย +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
งานสัมมนา 3 ชั่วโมงเต็ม ในวันที่ 22 กันยายน 2562 โดยจัดขึ้นที่อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ สุขุมวิท 38 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน และ ดร.ภญ.ผกากรอง
+ วมมอบความรู
+ ้เ+ชิงนโยบายและข้
+
+อมูลทางการแพทย์
+
+และการใช้
+ ผลิตภั+ณฑ์กัญ+ชาให้แก่+ประชาชน+
ขวัญ+ข้าว มาร่
และเภสัชกรที่สนใจกว่า 70 ท่าน และได้มีการจัดถ่ายทอดสดผ่าน fanpage Facebook ของ ภสท. โดยมีผู้เข้า
ถึงวีดีโอกว่า 10,000 ท่านภายในวันจัดกิจกรรม ช่วงท้ายของงานจบลงด้วยการเสวนาร่วมกันระหว่างสมาคม
เครื+อข่ายวิช+าชีพ ในประเด็
+ น บทบาทเภสั
+
+ ชกรกั+บการใช้ก+ัญชาอย่+างถูกต้องและปลอดภั
+
+ ย งานนี
+ ้ได้รับ+ทั้งความรู+้
ซึมซับบรรยากาศอบอุ่น และได้เห็นถึงความห่วงใยของเภสัชกรที่มีต่อประชาชนอย่างชัดเจน
(2) ประกวดภาพถ่าย “เภสัชกรเพื่อประชาชน”
ทั+้งนี้ได้รับ+
+ โดยให้
+ พี่ๆน้+องชาวเขี+ยวมะกอกส่
+ งภาพถ่
+ ายและค�
+ ำบรรยายใต้
+ ภ+าพเข้ามาร่
+ วมประกวด
+
ความสนใจจากเภสัชกรจากหลากหลายสาชาวิชาชีพ ซึ่งได้มีการเผยแพร่รูปภาพที่เข้ารอบการประกวดไปแล้ว
ทาง fanpage Facebook ของ ภสท. ทาง ภสท. ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ
กับ+กิจกรรมรณรงค์
+ ด+ังกล่าว +และขอขอบพระคุ
+
+ ณผู้สนั+บสนุนใจดี
+ ทุกท่า+นที่ให้ความอนุ
+ เคราะห์
+ กับ+กิจกรรม+
ในครั้งนี้ โดยจะตัดสินการประกวดในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และประกาศรางวัลผู้ชนะภายในเดือนตุลาคม
นี้ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะที่ Pharmacy Night ณ งานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 8
พฤศจิ
+ กายน+นี้ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ส�ำหรับสมาชิกเภสัชกรทุกท่าน พลาดไม่ได้กับงานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 หรือ 10th
+ Thailand
+
+Pharmacy
+ Congress
+
+ : Survival
+ of+Pharmacy
+ Profession
+
+ in the
+ Disruptive
+
+
Technology and Policies ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะรวมทัพผู้น�ำด้านการ
เปลี่ยนแปลงในวงการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้
+ และร่
+ วมเสวนากั
+ นอย่+างเข้มข้+น ภสท.เชื
+ ่อเป็น+อย่างยิ่ง+ว่าจะเป็+นงานประชุ
+ มแห่+งปีส�ำหรั+บเภสัชกรทุ
+ กท่าน+
ติดตามการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ และกิจกรรมข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.pat.or.th

+

+

+

้
+ ขอให
+ ทุกท่า+นมีแต่ค+วามสุข+และรอยยิ
+ ม้ ส�ำหรั
+ บสิน้ ปี+ทีจ่ ะมาถึ+งนนี ้ ะคะ+
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แล้วพบกันใหม่ในฉบับถัดไป

อ

งค์การเภสัชกรรมเผย หลายฝ่ ายสนับสนุนไทยยกระดับใช้ประโยชน์กญ
ั ชาทางการแพทย์ให้ได้
มาตรฐานโลก เน้นควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ติดตามข้อมูลได้ตลอดทัง้ กระบวนการ
จนผลิตภัณฑ์ถึงมือผู ้ป่วย และจะประสบความส�ำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู ้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผย
ว่าเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข กรมการแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ภาคีเครือข่ายการน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้ร่วมกันจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผล และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mapping the Thai Approach มุมมองหลาก
มิตขิ องการก�ำหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์ ซึง่ ได้จดั ไปเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม
ที่ผ่านมา โดยมีการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ แนวคิดการน�ำกัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมี Mr.Martin
Woodbridge นักเภสัชวิทยา ผู ้เชี่ ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์
จากประเทศนิวซี แลนด์ ที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่ Medsafe กระทรวง
สาธารณสุข ประเทศนิวซีแลนด์ ในฐานะ Medicines Quality Specialist
และเป็นผู้เขียนหลักเกณฑ์คู่มือกัญชาทางการแพทย์ของประเทศนิวซีแลนด์
เป็นวิทยากรน�ำการสัมมนา
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ส�ำหรับผลจากการสัมมนาในเบื้องต้นนั้น ผู้สัมมนาได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยให้ความส�ำคัญกับการยกระดับด้วยการ
สร้างแนวทางการใช้ประโยชน์กญ
ั ชาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานระดับโลก
อันจะเป็นการสร้างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศไทย และควรให้ความส�ำคัญในการ
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา การติดตามข้อมูล
ด้านความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทางการแพทย์ ตลอดจนการ
ก�ำกับ ควบคุมดูแลตั้งแต่ปลูก การผลิตจนถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้
ทั้งกระบวนการ โดยเห็นว่าการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพจะน�ำไปสู่การ
ใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ประชาชนเข้าถึงได้และเกิดความยัง่ ยืน
สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนีย้ งั เห็นว่าการใช้
กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยจะประสบผลส�ำเร็จได้นั้นจ�ำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และต้องมีข้อมูลสนับสนุนการใช้
กัญชาทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และประเทศไทยควรเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
กัญชาทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ส�ำคัญในอนาคต
ผู ้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับด้านการก�ำกับควบคุมผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา
นั้น ควรมีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และราคา รวมถึงบทบาทของแพทย์และ
เภสัชกรในฐานะผูส้ งั่ ใช้และจ่ายยาให้มคี วามชัดเจน อีกทัง้ ยังให้มกี ารพัฒนาแนวทาง (guideline) ส�ำหรับการใช้กญ
ั ชา
ทางการแพทย์ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง มีการพัฒนาตลาดส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย อีกทั้งมีการพัฒนาด้านการศึกษา และให้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนร่วมในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างรอบด้าน และที่ส�ำคัญด้านการสื่อสารนั้นสื่อมวลชนควรเป็นสื่อกลาง
ของรัฐบาลในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ยังมีข้อสรุปเบื้องต้น เพื่อน�ำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นองค์กรหลักในการด�ำเนินการ
เรื่องกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ การก�ำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์กัญชาให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน GMP ให้มกี ารกระจายผลิตภัณฑ์ไปสูผ่ ปู้ ว่ ยอย่างทัว่ ถึง การพัฒนารูปแบบการสัง่ ใช้ และส่งมอบผลิตภัณฑ์
กัญชาให้ผปู้ ว่ ย การใช้ระบบออนไลน์ และแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ เพือ่ ช่วยในการสัง่ จ่ายยา รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลการใช้ และรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา มีการก�ำหนดแผนการวิจยั และ
สร้างเครือข่ายการด�ำเนินการวิจัย การก�ำหนดโปรแกรมการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา การสร้างช่องทางการ
ให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น และให้มีการด�ำเนินการกับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด ผู้มีส่วนร่วมในการใช้กัญชาทางการแพทย์
ควรได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมควรมีมาตรฐานในการเพาะปลูกและการผลิต
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาที่น�ำมาใช้ทางการแพทย์นั้นได้มาตรฐาน ประเทศไทยควรมีการด�ำเนินการ
อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การใช้กัญชาทางการแพทย์ประสบความส�ำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ต่อไป
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ซึ่งข้อสรุปความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้และความคิดเห็นที่ได้เพิ่มเติมจะได้รวบรวม
และน�ำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อน�ำไป
พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ผู ้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการด�ำเนินการ
โครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ว่า ขณะนี้องค์การฯ ได้ปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด
ในระบบ Indoor บริเวณพืน้ ทีเ่ ดิมรอบใหม่แล้ว จ�ำนวน 140 ต้น โดยได้เริม่ ปลูกเมือ่ ต้นเดือน
สิงหาคมทีผ่ า่ นมา โดยคาดว่าองค์การฯ จะสามารถสกัดและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันจ�ำนวนประมาณ 10,000 ขวด ประมาณเดือนธันวาคม 2562
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตรคือ สูตร THC สูตร CBD สูตร THC : CBD 1:1 โดยการ
ปลูกรอบใหม่นี้ จะปลูกสายพันธุ์ CBD เด่นให้มากขึ้น
ส�ำหรับการด�ำเนินการโครงการระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์กัญชา
ให้ผลิตสารส�ำคัญได้ปริมาณสูงและสามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้งขยายก�ำลังการผลิต
สารสกัดเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม จะขยายพื้นที่การปลูกแบบ Indoor ให้เพิ่มมากขึ้น
เป็น 1,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเริ่มด�ำเนินการปลูกได้ในเดือนมิถุนายน 2563
ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน รุ่นแรกประมาณเดือนตุลาคม
2563 ทัง้ นีจ้ ะเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ สูตร CBD เป็นส�ำคัญ ในส่วนของความร่วมมือกับกับหน่วย
งานต่างๆในการวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก และเพิม่ พืน้ ทีก่ ารปลูกต้นกัญชานัน้ ในส่วน
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเริม่ ท�ำการปลูกในเดือนกันยายน 2562 นี้ คาดว่าทางมหาวิทยาลัย
จะทยอยส่งวัตถุดบิ กัญชาแห้งเกรดทางการแพทย์ให้กบั องค์การฯ ท�ำการสกัดได้อย่างต่อเนือ่ ง
ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อท�ำการผลิตตามโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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COVER STORY

บทสัมภาษณ์โดย : ภญ.ศศิมา อาจสงคราม

บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด

นักธุรกิจ
ที่มีฝีมือด้านการตลาด

ที่น่าจับตาคนหนึ่งของเมืองไทย

ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
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ทุก ปัญหา
ผมจะมองว่ามันเป็น โอกาส
หรือ ความท้าทาย

เช้า

วั น เสาร์ ส บาย ๆ กองบรรณาธิ ก าร วารสาร “ยาน่ า รู ้ ” ประกอบด้ ว ย ภก.ประสิ ท ธิ์ พู น พิ พั ฒ น์ กิ จ
และ ภญ.ศศิ ม า อาจสงคราม อุ ป นายก และประชาสั ม พั น ธ์ เ ภสั ช กรรมสมาคมแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรณาธิการวารสาร “ยาน่ารู้” และทีมงาน ได้มาเยือนสถานที่ท�ำงานที่เป็น Head Office
ของ Consumer Product ที่เคยสร้างความฮือฮาด้วยการท�ำในสิ่งที่หลายคนบอกว่ายากที่สุดในเชิงการตลาดด้วยสร้าง
ปรากฎการณ์ของการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้หันมาใช้โฟมล้างหน้าแบบไม่มีฟอง นอกจากนี้ยังได้ผลิตยาสีฟัน
แนวพรีเมี่ยมที่โดดเด่นและแตกต่างจนสามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายได้ถึง 25 ประเทศ
ใช่แล้วค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับ ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์
กรุ๊ป จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันดี อย่างแบรนด์ Smooth E (สมูทอี) และ
Dentiste (เดนทิสเต้)
ณ อาคาร Smooth Life Tower ที่ตั้งตระหง่านอยู่ย่านธุรกิจใจกลางเมือง ริมถนนสาทรเหนือ ภายใน
ตกแต่งอย่างสวยงาม และสัมผัสได้ถึงความพิถีพิถันของผู้ก่อตั้ง ที่ต้องการให้อาคารนี้เป็นศูนย์กลางของภาพลักษณ์ของ
ความทันสมัยที่สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงาน และได้แบ่งปันพลังความคิด ถ่ายทอดและบ่มเพาะให้นักธุรกิจรุ่นใหม่
ด้วยการเปิดโรงเรียนสอนการเป็นผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จ นัน่ คือ The Business Incubation School
หรือ BIS สถาบันที่พลิกชีวิตของนักธุรกิจหลายคนให้กลับมาประสบความส�ำเร็จ นับเป็นเส้นทางการด�ำเนินธุรกิจที่น่า
สนใจ และทีมงานบก.ของเราภูมิใจน�ำเสนอและแบ่งปันกลเม็ดเคล็ดลับในการประสบความส�ำเร็จ ที่ถ่ายทอดโดย CEO
มือฉมังผู้เปี่ยมไปด้วย Passion และพลังความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับสไตล์การพูดคุยแบบสนุกสนาน
และเป็นกันเอง ทีมบก.เชื่อว่าท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับพลังบางอย่างที่ อาจารย์แสงสุข ได้ถ่ายทอด และเป็นพลังวิเศษ
ที่จะผลักดันให้ท่านได้แรงจูงใจอย่างประหลาดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และปลุกพลังในตัวท่านได้ด้วยเช่นกัน
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ผู้ผลิตและปลุกปั้นเวชส�ำอางภายใต้แบรนด์ สมูท-อี
และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับช่องปากแบรนด์

เดนทิสเต้

ภญ.ศศิมา : วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมาก ๆ และ
เชื่ อ เหลื อ เกิ น ว่ า น่ า จะสร้ า ง inspiration ให้ กั บ ท่ า น
ผู้อ่าน โดยเฉพาะการแบ่งปันประสบการณ์ในการท�ำ
ธุรกิจ จนถึงวันนีก้ ต็ อ้ งยอมรับว่าธุรกิจของอาจารย์ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก สินค้าของอาจารย์ถูกหยิบยก
เป็น Showcase และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ประกอบการ
ท่านอื่น สิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่ง คือ การที่อาจารย์
ได้ ก ่ อ ตั้ ง สถาบั น ขึ้ น อาจารย์ เ ป็ น คนที่ ห ยิ บ ยกค� ำ ว่ า
“Pharmapreneur” ขึ้นมาให้เราได้รู้จักกัน อันนี้ถือว่า
อาจารย์ได้จดุ ประกายทางความคิดให้วชิ าชีพเราอย่างมาก
เลยนะคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ผมมีโรงเรียนสอนผู้ประกอบการสอน
มา 5 ปีแล้ว จะมีศัพท์ค�ำหนึ่งที่ทุกคนชอบพูดกัน คือ
ค�ำว่า “Entrepreneur” ซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่า แปลว่า
“เจ้าของกิจการ” (Business Owner) คนไทยจะแปลว่า
“ผู้ประกอบการ” ซึ่งไม่ใช่แค่เพียง “เจ้าของกิจการ” นะ
ปัจจุบันจะต้องมีอีกค�ำขึ้นมา นั่นคือ “Pharmapreneur”
คือ ค�ำว่า “Pharmacist” บวกกับ “Entrepreneur” ซึ่ง
จะมีความแตกต่างออกไป ปกติคนที่เป็น Entrepreneur

จะต้องไม่หยุดนิ่ง เขาต้องมี Passion ที่จะคิดถึงการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เขาจะ Creative
และ Innovative คิดถึงการพัฒนาทุกวัน ไม่เคยอยู่กับที่
ปี นี้ต ้ อ งดี ก ว่ า ปี ที่ แ ล้ ว นอกจากยาเขาจะขยายไปขาย
สินค้าอื่น นอกจากในประเทศเขาจะขายต่างประเทศด้วย
เขาต้องมีความบ้า มี Passion ดูอย่าง สตีฟ จ๊อบส์,
แจ๊ค หม่า, คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี, คุณธนินท์ เจียรวนนท์
ฯลฯ เขาต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ Creative, Innovative,
Futuristic, Multitask ถึงจะเป็น Entrepreneur ที่จะ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ที่ BIS เวลาที่ผมสอน เขาจะเปลี่ยน
ตัวเองจาก Business Owner เป็น Entrepreneur ทันที
ที่ผมเปลี่ยน Mindset เขาธุรกิจเขาจะพุ่งทะยานทันทีเลย
ผมมี Tool ให้เขามากมายแต่ Tool พวกนีจ้ ะไม่มปี ระโยชน์
เลย ถ้าเขาไม่บ้า
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ภญ.ศศิมา : คือ ต้องมี Passion
ภก.ดร.แสงสุข : ค�ำว่า “Passion” ค�ำเดียวนี่ ผมให้ Definition ตั้ง 21 ตัว ผมต้องให้นักจิตวิทยา อย่าง ดร.วัลลภ
ปิยะมโนธรรม มาสะกดจิตเด็กที่เรียนคลาส 300 ชั่วโมง ผมต้องให้มีการสะกดจิตเขา 12 ชั่วโมง สุดท้ายเด็กเดินออก
จากห้องเรียนด้วยค�ำ ๆ เดียวคือ “ฉันท�ำได้ อะไร ๆ ฉันก็ท�ำได้ ตอนนี้ฉันจะท�ำแล้ว” ไม่เหมือนตอนมาเรียนใหม่ ๆ
จะมีค�ำถามมากมาย จะท�ำได้เหรอ ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา มีเหตุผลสารพัดมาอ้าง
ภก.ดร.แสงสุข : ต้อง Work Smart ไม่ใช่ Work Hard ผมเลยเปิดคลาสสอน Pharmapreneur ผมเชิญเภสัชมา
40 คน จากร้านยา Chain ใหญ่ ๆ มาเรียนฟรีกับผม ในคอร์ส Pharmapreneur ท�ำ Business Model ใหม่ ที่เรียก
ว่า “Wellness Pharmacy” จ�ำเป็นมั้ยที่ร้านยาต้องให้บริการเฉพาะคนป่วย แล้วคนไม่ป่วยล่ะ เป็นไปได้มั้ยว่าเราจะท�ำ
Wellness Pharmacy ให้บริการคนที่ไม่ป่วย คนที่เดินช๊อปปิ้งทั่วไป เขาต้องการสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถ Co
กับ Lab หรือ Wellness Clinic ได้ หรืออาจใช้ Compounding Medicine ได้นะ คือเราไม่ต้องขายยาอย่างเดียวก็ได้

The Business
				Incubation School
เราสามารถผสมยา ผลิตยาก็ได้นะ เรามีใบอนุญาตประเภทนี้ด้วยแต่ไม่ค่อยได้ใช้ นี่คือบทบาทวิชาชีพเภสัชกรโดยตรง
เลยนะ พวก Individual Medicine ที่ต้อง Customize ตรงนี้คนที่ท�ำส�ำเร็จต้องเป็น Niche-Preneur เลยนะคนจะรวย
ได้ต้องเป็น Niche-Preneur ต้องขายสินค้าเฉพาะอย่างที่ไม่ใช่ commodity
ภญ.ศศิมา : อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับ BIS (The Business Incubation School) โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ
ที่อาจารย์ก่อตั้งขึ้นมาให้ฟังหน่อยค่ะ
ภก.ดร.แสงสุข : สถาบันนีเ้ ป็นนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกของโลก ทีไ่ ด้โค้ชนักธุรกิจตัวจริงทีป่ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ
จริงมาช่วยปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนตามมหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์ไม่ได้เป็นนักธุรกิจ
ผมมี 2 คลาส คือ คลาส 36 ชั่วโมง กับ คลาส 300 ชั่วโมง ผมจะปูพื้นฐานของการท�ำธุรกิจแบบใหม่ก่อน คือ ต้อง Work
Smart ผมสอนด้วยตัวเองทุกเดือน ๆ ละครึ่งวัน วันนี้ก็มีสอน ประเทศไทยมีคนท�ำธุรกิจ 3,000,000 ราย ในจ�ำนวนนี้
เป็น SME 800,000 ราย เชื่อมั้ยว่าในไทยไม่มีใครท�ำธุรกิจแบบสบายเลย มีน้อยมาก
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ภญ.ศศิมา : ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเงินทุน ท�ำให้หลายคนไปไม่ถึงฝัน
ภก.ดร.แสงสุข : นี่คือความเข้าใจผิด !! ผมพูดได้เพราะผมเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเปิดร้านยาด้วยเงินเพียง 80,000 บาท
เวลาผ่านไป 6 เดือน ผมก็ท�ำก�ำไรได้เดือนละ 100,000 บาทแล้ว ผมเปิดร้านยาได้ 4 ปี ผมก็มีเงินเดือนละ 200,000
บาทแล้ว ผมมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยเงินแค่เพียง 400,000 บาท เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเงินเยอะ คุณมักจะใช้โดยไม่
วางแผน ท�ำให้เป็นหนี้มากขึ้นด้วย Model ที่ถูกเรามี ผมจึงสรุปว่า ความสุขของผมคือ ทุกคลาสของผม 300 ชั่วโมงที่
มีประมาณ 40 คนนี่ คือ ผมสามารถท�ำให้ 25 คน จาก 40 คนนี่รวยขึ้นได้ ผมไม่ได้บอกว่าผมท�ำให้ทุกคนรวยขึ้นได้นะ
เพราะมีพวกม้าตีนต้น ม้าตีนกลาง ม้าตีนปลาย จุดทีผ่ มพบ คือ ทฤษฎี MAO นี่ ตัว M ส�ำคัญทีส่ ดุ นะ M คือ Motivation,
Mindset แล้วผมขอรวม Meditation ด้วย ต้องท�ำสมาธิเพือ่ ให้มี Creativity ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการท�ำธุรกิจ คือ
คิดต่าง แล้วจึงท�ำให้เกิด Innovation ซึ่งจะท�ำให้เกิด Entrepreneurship ตามมา แต่ถ้าเราเริ่มต้นที่ Copy ก็เรียบร้อย
ถ้า Copy คุณจะไม่มีทางได้เงิน

สถาบันพลิกชีวิตของนักธุรกิจ
สมาคมการตลาดฯ เขาเชิญผมไปสอนเรื่อง Entrepreneurial marketing หรือ Marketpreneur ผมสอน
ว่าผู้ประกอบการจะท�ำ Marketing ได้อย่างไร ในเมื่อไม่มีเงิน ไม่มีคนเก่ง ไม่มีเทคโนโลยี ไม่มีแบรนด์ สินค้าไม่มีคน
รู้จัก วันนั้นมีคนฟัง 700 คน ทุกคนร้องว้าวเลย ผมปรับค�ำว่า Marketpreneur มาเป็น Pharmapreneur ผมให้
เภสัชกรที่ P&F ลองปรับดู แทนที่คุณจะเป็นลูกจ้าง ให้เป็นผู้จัดการ เป็นเจ้าของร้าน คือเป็น Intrapreneur คือ
เป็น Entrepreneur ที่อยู่ในองค์กร ผมวางกลยุทธ์ของ P&F ให้โฟกัสที่ลูกค้าอย่างลูกค้ากลุ่ม 40 up นี่ก็มีประมาณ
4-5 แสนคน แบ่งเป็น กลุ่ม A กับ B แล้วจับเฉพาะกลุ่ม
ภก.ดร.แสงสุข : ผมโชคดีที่มีโอกาสได้สอนเด็ก ๆ SME ได้ประมาณ 1,400 คน ตอนนี้ในไทยมี SME อยู่ 32%
ของ GDP ซึ่งผิดปกติ ไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ซึ่งมีประมาณ 48-55% ช่องว่างที่แตกต่างกันตั้ง
10-20% นี้ผมว่าน่าเป็นห่วงประเทศไทยนะ หากรัฐจะไปช่วยคนเหล่านี้ด้วยการให้กู้ อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะเป็นการ
ใช้เงินผิดประเภท ยิ่งกู้ยิ่งเป็นหนี้ ผมคุยกับธนาคาร ธนาคารเขารู้ดีว่าเขาจะไม่ปล่อยกู้กับคนที่เพิ่งท�ำธุรกิจหรือ SME ที่
ด�ำเนินธุรกิจไม่ถึง 3-5 ปี เพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยเงินกู้ให้ไปเขาก็ไปใช้ผิดประเภท เขาเลยไปกู้กับภาครัฐ ซึ่งเขายังไม่มี
ความรู้ในการท�ำธุรกิจก็เลยยิ่งไปกันใหญ่
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ภญ.ศศิมา : หลายคนคงเคยเห็นอาจารย์ตามสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง ถือว่า
อาจารย์ก็เป็น Icon ส�ำคัญของการเป็น Entrepreneur ที่พาแบรนด์ไทยอย่าง
เดนทิสเต้ (Dentiste) ไปโกอินเตอร์ได้ตั้ง 25 ประเทศทั่วโลก อยากให้อาจารย์
ช่วยแนะน�ำตัวหน่อยค่ะ
ภก.ดร.แสงสุข : ผมจบเภสัชจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจบก็ไปท�ำงาน
เป็นผูแ้ ทนยาอยูเ่ ขตอีสานตะวันออกอยูป่ นี งึ ผมพบว่าตัวเองนีข่ ายเก่ง ยายาก ๆ
ผมขายดี ผมติด Top Sale เลยนะ (หัวเราะ) ก็เลยรู้สึกว่า ตัวตนของผม
เป็นนักขาย แล้วไปเรียนต่อปริญญาโท MBA ที่อเมริกา กลับมาก็มาท�ำงาน
ที่ Ciba Geigy อยู่ 6 ปี ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เราแน่นอน DNA ของผมเป็นคนชอบ
คิดนอกกรอบ เราอยู่บริษัทฝรั่งเขาจะต้องให้เราอยู่ในกรอบ พออยู่ไปนาน ๆ
เริ่มรู้ตัวแล้วว่าไม่ใช่เรา เลยลาออกไปเปิดร้านยาเล็ก ๆ เป็นร้านยาที่เล็กที่สุด
ในประเทศไทย มีพื้นที่แค่ 6 ตารางเมตรเอง อยู่ที่ Siam Center ใช้ชื่อร้านว่า
Siam Center Drug แล้วไปเปิดอีกสาขาที่ Central World, Seacon Square
และบางล�ำพู สาขาที่ Siam Center เป็นสาขาที่ขายดีที่สุด อยู่ไปแค่ 4 ปี
ห้างฯ เขาขอพื้นที่คืนก็เลยต้องปิด ระหว่างที่เปิดร้านยาผมก็เห็นว่ามียาที่ขายดี
ทีน่ า่ จะผลิตออกมาขายอยู่ 10 ตัว และ Smooth E คือตัวที่ 10 ทีผ่ ม List ออกมา
ผมเริม่ ท�ำ Smooth E ตอนปี 37-38 แต่มารุง่ จริง ๆ ในปี 40 ตอนต้มย�ำกุง้ พอดี
ภญ.ศศิมา : ตอนนั้นคนอื่นเขาร่วงกันหมดเลย แต่ท�ำไมเรากลับรุ่ง อาจารย์
มีเคล็ดลับยังไงคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ดูไปเหมือนช่วงนี้เลยนะที่เศรษฐกิจถดถอย มองดี ๆ คือ ช่วง
เวลาที่ดีที่สุดของการท�ำตลาด Cost of Marketing ถูก ถ้ากล้า ๆ หน่อยนะ
High Risk, High Return ลองมองวิกฤตให้เป็นโอกาส
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ภก.ประสิทธิ์ : Timing เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ผมว่าผลิตภัณฑ์อาจารย์สามารถขายตัวเอง
ภก.ดร.แสงสุข : ผมสอนตลอดว่าสินค้าดีทำ� Marketing ไม่ดเี ป็นยังไง สินค้าไม่ดที ำ� Marketing
ดีเป็นยังไง
ภญ.ศศิมา : Key Success Factor ที่ท�ำให้อาจาย์ประสบความส�ำเร็จคืออะไรคะ
ภก.ดร.แสงสุข : มีค�ำเดียวเลย คือ “ความบ้า” มี Passion ตลอดเวลา ท�ำให้เราสนุก
กับการท�ำงาน ลองสังเกตคนที่รวยมาก ๆ สิ จะมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ ต้องบ้าก่อน อย่าง
แจ๊ค หม่า, สตีฟ จ๊อบส์ ฉะนั้น ช่วงแรก ๆ ของการสอนคนที่มาเรียนคอร์สผม ผมต้องท�ำให้
บ้าก่อน พอบ้าปุ๊บ ทุกอย่างก็จะไปต่อได้หมด
ภญ.ศศิมา : เขาเรียกว่า “มีของ” ก็ได้นะคะอาจารย์ แล้วท�ำไมอาจารย์ถึงตั้งชื่อบริษัทว่า
“Siam Health Group” ล่ะค่ะ
ภก.ดร.แสงสุข : ลองสังเกตสิว่า บริษัทที่ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วย “Siam” นี่รุ่งหมดเลยนะ ดูอย่าง
สยามกลการ, Siam Commercial Bank, Siam Cement Thai ร้านยาผมก็อยูส่ ยามด้วย เพราะ
อะไรรู้มั้ย ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครอง ดูอย่างห้างญี่ปุ่นมาเปิดในไทย
ยังต้องเติมชื่อ Siam น�ำหน้าเลย ดูอย่าง Siam Takashimaya สิ
ผมเลยเอาอย่างนีห้ มดเลย เอาค�ำว่า “Siam” กับ “Health” มาเป็นชือ่ บริษทั หมดเลย
ไล่ไปตั้งแต่ Siam Center Drug, Siam Health Product, Siam Health Group, Siam Total
Health
ภญ.ศศิมา : นอกจากธุรกิจยาและเวชภัณฑ์แล้ว ทราบว่าอาจารย์ยังมีธุรกิจอย่างอื่นอีก
มีอะไรบ้างคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ผมซื้อธุรกิจโรงงานผลิตยา (สยามเมดิแคร์) โรงแรม (โรงแรมศิริสาทร
ซึ่งเป็นเครือของโรงแรมสุโขทัย) และร้านอาหาร (รอยัลโอชา ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่สวยที่สุด
ในประเทศไทย (ค่าตกแต่ง 70 ล้านบาท) ได้มิชลินสตาร์ด้วย
วารสารยาน่ารู้
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ภญ.ศศิมา : เรียกได้วา่ ครบวงจรแล้วนะคะ เป็นธุรกิจแบบ
Wellness ครบวงจรได้เลย
ภก.ประสิทธิ์ : อาจารย์ มี ค วามคิ ด ที่ จ ะให้ ธุ ร กิ จ เหล่ า นี้
เข้าตลาดหลักทรัพย์มั้ยครับ
ภก.ดร.แสงสุ ข : แน่ น อน ผมต้ อ งการให้ ไ ด้ มื อ อาชี พ
เข้ามาบริหารเพือ่ ท�ำให้เติบโตระดับโลก ผมไม่ได้ตอ้ งการเงิน
แต่ผมเสียดายแบรนด์ที่ผมสร้างขึ้นมา ดังนั้น เราต้องการ
มืออาชีพเข้ามาบริหารให้แบรนด์เดนทิสเต้ โตระดับโลก
ให้ได้
ภญ.ศศิมา : ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ใดบ้างคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ก็ได้ครบหมด อาจจะ Overspec ด้วย
อย่างโรงงานเครื่องส�ำอางของอาจารย์พิมลพรรณนี่ ที่อื่น
เขาสร้างโรงงานกัน 5 ล้าน นีเ่ ราใช้งบ 50 ล้านสร้างโรงงาน
พื้นต้องสั่งมาจากเยอรมัน ทุกอย่างใช้มาตรฐานสูงหมด
ภญ.ศศิมา : อาจารย์ได้แรงบันดาลใจที่จะเป็นเภสัชกร
จากพี่สาว (อ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
หรือเปล่าคะ
ภก.ดร.แสงสุข : จริง ๆ คุณพ่อของผมท่านเปิดร้านขายยา
จีนมาก่อนหน้านั้น ยาแผนโบราณแปลก ๆ นี่ผมเห็นมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ เลยนะ เกล็ดนิ่ม หนังช้าง สมุนไพรที่น�ำเข้า
จากจีนเยอะมาก ตอนหลังไม่มีใครดูแลธุรกิจ ก็เลยเลิกไป
เรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาตั้งแต่เล็กเลย จริง ๆ ผมคิดว่า
เภสัชนีเ่ ป็นอาชีพทีไ่ ด้เปรียบทีส่ ดุ ผมบังคับลูกคนโตของผม
ไปเรียนเภสัช เธอไม่อยากเรียน ผมบังคับให้เรียน (หัวเราะ)
ตอนนี้เธอจบเภสัช มหิดลแล้ว
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ภญ.ศศิมา : ปัจจุบัน กล่าวได้ว่า แบรนด์สมูทอี และ
เดนทิ ส เต้ ของบริ ษั ท ได้ รั บ ความนิ ย มค่ อ นข้ า งสู ง
นอกจาก 2 แบรนด์นี้แล้ว อยากทราบว่า บริษัทมีการผลิต
และจัดจ�ำหน่ายสินค้าอะไรบ้าง
ภก.ดร.แสงสุข : โอ้โห เยอะมาก ตั้ง 400 กว่าตัวที่โตมาได้
ถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะผมมีทีมงานที่ดี อย่าง
หนังของ Smooth E นี่ได้รางวัลหนังที่เมืองคานส์เชียวนะ
หนังเรือ่ งนีใ้ ช้เวลาสร้างนานมาก ค่าสร้างหนัง 15 ล้านบาท
ได้คุณต่อ ธนญชัยมาเป็นผู้ก�ำกับให้ใช้เวลาถ่ายท�ำ 7 เดือน
ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ (หัวเราะ)
ภญ.ศศิมา : ถือว่า หนังเรื่องนี้สร้าง Impact กับยอดขาย
ได้มากเลยใช่มั้ยคะ
ภก.ดร.แสงสุ ข : ได้ ม ากเลย เรี ย กได้ ว ่ า
ไปอยู ่ ใ นหั ว ใจของวั ย รุ ่ น สมั ย นั้ น เลยนะ
เราไป educate เขาเลยว่าโฟมที่ดีต้อง
ไม่มีฟอง ฟองมันมี SLS ซึ่งไม่ดีต่อผิว
เปลีย่ นพฤติกรรม ผูบ้ ริโภคให้ไปใช้โฟมแบบ
ไม่มีฟองนี่ยากมากนะในสมัยนั้น อย่าง
ญีป่ นุ่ เกาหลี ซึง่ ผมส่งเดนทิสเต้ ไปขาย
นีถ่ อื ว่ายากมากเลยนะ เพราะเขาเป็น
ประเทศที่เก่งด้านเครื่องส�ำอางอยู่
แล้ว เรือ่ งคุณภาพมาตรฐานเขามาเป็น
อันดับหนึง่ ทุกอย่างต้องไปตรวจ Lab
ที่โน่นใหม่หมดเลย หลอดยาสีฟัน
ก็ต้องไปท�ำใหม่หมดที่โน่นเลย

ภญ.ศศิมา : ถ้าขายญี่ปุ่นได้ ก็ขายทั่วโลกได้หมดแล้วค่ะ
ภก.ดร.แสงสุข : ตอนนี้ผมจ้างเอเจนซี่ที่เขาเก่งด้านการ
สร้างแบรนด์ระดับโลก ซึ่งทั่วโลกมีแค่ 3 บริษัท ผมจ้าง 1
ใน 3 บริษัทนี้แหละท�ำการตลาดเขาเก่งมาก ค่าใช้จ่าย
ก็แพงมาก แต่ผมว่าอย่าถามเลยว่าแพงหรือไม่แพง ให้ถาม
ว่าคุ้มไม่คุ้ม ถ้าคุ้มก็ไม่แพง สมมติจ้าง 100 ล้าน ขายได้ ภญ.ศศิมา : ถ้าพูดถึงเป้าหมายในอนาคต อาจารย์มีการ
คาดการณ์เรือ่ งการขยายตลาดต่างประเทศเพิม่ เติมอย่างไร
1,000 ล้าน อันนี้ถือว่าคุ้ม
บ้างหรือมีธรุ กิจอะไรทีย่ งั ไม่ได้ทำ� แล้วอยากท�ำอีกบ้างมัย้ คะ
ภก.ดร.แสงสุข : ผมฝันไว้วา่ ก่อนตาย จะท�ำโปรเจคท์หนึง่ คือ
ภญ.ศศิมา : แล้วธุรกิจร้านอาหารนี่มาได้ยังไงคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ผมฝันอยากท�ำร้านอาหารนะ เพราะ Application ที่จะขายความสุขให้คนทั้งโลก คือ ความสุข
ผมเดินทางไปทั่วโลก ผมฝันอยากท�ำให้ร้านอาหารไทย หรือ Happiness เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเขาโหยหากัน เวลา
เป็นเหมือน McDonald ทั่วโลก ไม่มีเหตุผลอะไรเลย ถึงหน้าเทศกาลกันที ปีใหม่ วาเลนไทน์ วันพ่อ วันแม่ เรา
ที่ร้านอาหารไทยจะท�ำแบบนี้ไม่ได้ เพราะอาหารไทย ให้ของขวัญกันที ในไทยปีละ 400 ล้านชิ้น ปัจจุบัน ยังไม่มี
ทุกคนชอบอยู่แล้ว และ Healthy ด้วย มีพืชผักสมุนไพร Application ที่จะท�ำให้เราส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุด ค�ำว่า
ที่มีประโยชน์ตั้งเยอะในอาหารไทย กระเพรา พริก ขิง ข่า “ของขวัญ” ในทีน่ ี้ อาจไม่ใช่สงิ่ ทีม่ มี ลู ค่าเป็นตัวเงิน อาจจะ
ฯลฯ ผมเคยคุยกับ Minor ทีเ่ ขาท�ำร้านอาหาร The Pizza เป็นสิง่ ทีเ่ งินซือ้ ไม่ได้กไ็ ด้นะ เช่น เราอยากขอบคุณเขา แล้ว
เหมือนกัน เขาก็เห็นด้วย เขาสนใจ ผมคุยกับเชฟชุมพล Application นี้จะส่งของให้พร้อมกับมี feed back กลับ
แจ้งไพร ซึ่งเป็นเชฟที่เดินทางไปทั่วโลก ไปเป็นที่ปรึกษา มาได้ ผมต้องการแค่ 0.1% เท่านั้นพอแล้ว ทุก ๆ 1,000
ชิ้น ใช้บริการผมแค่ชิ้นเดียว ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ไหน
ด้านอาหารไทย เขาบอกไอเดียผมไปได้แน่นอน
แล้ว ปัจจุบันผมต้องให้ลูกน้องเข้าไปใน internet เพื่อหา
ภญ.ศศิมา : จริง ๆ คือ อาจารย์เป็นคนชอบท�ำอาหาร ของขวัญทีป่ ระทับใจส่งไปให้ลกู ค้าผม เวลาวันเกิดหรือเขา
แต่งงาน ผมเคยไปพรีเซนต์เรื่องนี้ที่ Monaco นะ โอ้โฮ
หรือเปล่าคะ หรือว่าชอบชิมคะ
ภก.ดร.แสงสุข : บ้านผมเป็นคนชอบชิมทั้งบ้าน เรากิน คนฟัง 15 ประเทศนี่ปรบมือเลย เขาชอบมาก
ทุกระดับ ตั้งแต่มิชลิน 2 ดาว 3 ดาว กินได้ทุกระดับ
อย่ า งที่ ญี่ ปุ ่ น นี่ อาหารญี่ ปุ ่ น นี่ เ ขาสุ ด ยอดมากเลยนะ
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ช่างคิดสร้างสรรค์ทั้งหน้าตา
และรสชาติของอาหารจริง ๆ
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ภญ.ศศิมา : อาจารย์ไม่กลัวว่าคนจะ copy idea เหรอคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ผมกลั ว คนไม่ copy น่ ะ สิ (หั ว เราะ)
คุณต้องจ้าง R&D ตั้ง 40 คน เพื่อศึกษาจิตวิทยาในแต่ละ
ช่วง และประเภทของไลฟ์สไตล์, ฐานะ ฯลฯ ผมท�ำเพราะ
อะไรรู้มั้ย ผมฝันว่าผมจะส่งของขวัญวันละ 1,000,000
ชิ้น ให้คนทั่วโลก ซึ่งจะท�ำให้คนวันละ 2,000,000 คน คือ
ทั้งผู้ให้และผู้รับบนโลกนี้มีความสุข แต่คนที่มีความสุข
มากกว่า คือ ผมมมม (เสียงสูง) โอ๊ย ชีวิตผมก็คุ้มแล้ว
แค่นี้ แล้วเชือ่ มัย้ ว่า โมเดลนีม้ แี ต่ประเทศไทยเท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้
เพราะเราเป็นประเทศที่มี Hospitality สูงมาก และออก
จากใจเขาสัมผัสได้ คนอืน่ ถ้าพยายามจะท�ำ ก็อาจจะดู Fake
คนไทยนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้ว
ภญ.ศศิมา : บริษัทฯ มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรม
ในส่วนใดบ้างคะ
ภก.ดร.แสงสุข : จริง ๆ คนน่ะไม่เข้าใจเรื่อง Innovation
คนชอบคิดถึงแต่ Product Innovation ดูอย่าง Grab,
Uber, Airbnb เขาก็ไม่มี Product Innovation แต่เป็น
Process Innovation เรามี Innovation มากมาย แต่
น่าเสียดายว่างานวิจัยดี ๆ หลักหมื่นชิ้นอยู่บนหิ้งหมดเลย
พอจะเอาไปใช้ยังต้องเอาไป develop ต่ออีก จะว่าไปแล้ว
เรือ่ ง Product Innovation นีพ่ อจะตามกันทันได้ แต่ทตี่ าม
ไม่ทันคือ เรื่องอื่นๆ เช่น Customer Engagement, After
sale Service, Packaging, Brand, Channel ก่อนหน้า
นั้น ก็มีเรื่อง Brand Innovation, Structure Innovation
นี่สิที่ส�ำคัญกว่าอีก
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อย่างเวลาผมสอนหนังสือนี่ เราต้องดูตัวตนของ
เด็กแต่ละคนก่อน ผมจะให้เขาตรวจ DNA ของตัวเองก่อน
โดยจะมีแบบทดสอบ เด็กจะมีตัวตนที่แตกต่างกันไป เช่น
เด็กบางคนเป็นปลา สอนให้ปีนต้นไม้ สอนให้ตายยังไง
ก็ปนี ต้นไม้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ลงิ เด็กบางคนเป็น specialist
เป็นนักวางกลยุทธ์ จะให้ไปขายของก็ไม่ได้ต้องให้คนอื่น
ไปขายของให้ หรืออย่าง สตีฟ จ๊อบส์ เขาเป็น Innovator
จะไปท�ำ marketing ก็ไม่ได้ สุดท้ายเป็น Opportunist คือ
เป็นคนที่เห็นโอกาส แต่ต้องให้คนอื่นท�ำ
ภญ.ศศิมา : อาจารย์มองว่าการทีอ่ าจารย์เปิดโรงเรียนสอน
และบ่มเพาะนักธุรกิจนี่คือ เป็น CSR ของบริษัทมั้ยคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ไม่เลย เปิดโรงเรียนแล้วผมมีความสุข
แล้วได้ contribute ให้สังคมให้ประเทศชาติ การสร้าง
นักธุรกิจนี่ ผมอยากให้สถาบันอื่นเอาไปใช้ ถ้าผมท�ำคน
เดี ย วประเทศชาติ ยั ง ไม่ เ จริ ญ ผมต้ อ งขอขอบพระคุ ณ
ท่านเหล่านี้ที่ได้มาสอนในโรงเรียน BIS ของผมทุกท่าน
ล้วนเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ อาทิเช่น
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, คุณหมอนลินี ไพบูลย์,
คุณพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย, คุณบิล ไฮเนคกี้, คุณศุภชัย
ศรีวิจิตร, คุณวิชัย เบญจรงคกุล ฯลฯ ท่านเหล่านี้จะมา
ช่วยปลุกพลังความคิดให้เด็ก ต้องบ้าก่อน ถ้าคุณยังไม่บ้า
คุณท�ำธุรกิจไม่ส�ำเร็จ อย่าลืมว่าพวกวิชาการนี่ใน Google
มีหมด แต่สง่ิ ที่ Google สอนไม่ได้ คือ การเปลีย่ น Mindset
ท�ำไมต้องบ้า เพราะ Entrepreneur ประกอบด้วย 4 ตัว
คือ Passion, Patience, Practice และ Perseverance
ผมสอนลู ก ศิ ษ ย์ เ สมอว่ า ต้ อ งเจ็ บ ปวดก่ อ นถึ ง จะรวย
No Pain No Gain ผมมี ลู ก ศิ ษ ย์ ค นนึ ง เขาเป็ น หมอ
ขายอุปกรณ์ Support แบบ Online เขาสร้างตลาดนี้
ขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ยอดขายเดือนละ 2 ล้านบาท
นี่คือเขามองเห็นโอกาสที่เป็น Niche Market แล้วปรับตัว

ภญ.ศศิมา : จากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ในปัจจุบนั ทีห่ ลายสิง่
หลายอย่างต้องเปลี่ยนไป ถูก Disrupt จนบางอย่างก็หมด
ไม่เหลือ บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม อาจารย์
มองว่า สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างคะ
ภก.ดร.แสงสุ ข : จริ ง ๆ แล้ ว ผมไม่ ค ่ อ ยกลั ว เลยนะ
ลองดูสภาพตลาด ดูคู่แข่ง ผมเดินทางทั่วโลก ผมเป็น
Entrepreneur ที่เร็วมาก โลก Digital มัน Disrupt
ได้เฉพาะเจ้าของธุรกิจ แต่จะ Disrupt Entrepreneur
ไม่ได้เพราะ Entrepreneur บ้า ต้องมี Create, Innovate,

Futuristic, Multitask อย่างโปรเจคท์ส่งมอบความสุขนี่
ผมคิดแป๊บเดียว ผมเห็นเงินเต็มไปหมดเลย แล้วน้อยคน
ที่จะเข้าใจเรื่อง Emotional Marketing คนซื้อของ 90%
ซื้ อ ด้ ว ยอารมณ์ คนขายของ 90% ขายด้ ว ยเหตุ ผ ล
ถ้ า เข้ า ใจตรงนี้ รวยอย่ า งเดี ย วเลย แล้ ว จิ ต วิ ญ ญาณ
ของมนุษย์นี่ 90% คือจิต 10% คือกาย ถ้าเราอยากได้ใจ
ลูกค้าต้องใช้ Internal Marketing ไม่ใช่ External
Marketing ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ใ ช้ กั บ การบริ ห ารคนได้ ด ้ ว ยนะ
เคยได้ยินมั้ยคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

ถ้าอยากเข้าใจเรื่องนี้ ต้องนั่งสมาธิทุกวัน ฉะนั้นตัว Happy Hormone ผมเยอะ
มากเลยนะ มี 4 ตัว Endorphin, Dopamine, Oxytocin และ Serotonin ผมเคยปีติมาก
ผมเคยบวช นั่งสมาธิ ท�ำให้ผมรู้ว่าคนเรานี่ไม่ตายเพราะจิตยังอยู่ แม้สังขารร่างจะสลายไป
วันนัน้ ผมตืน่ ขึน้ มา ผมก็บอกภรรยาผมว่าพีจ่ ะไปบวช แล้วผมเป็นคนคิดเร็วท�ำเร็ว อีก 2 อาทิตย์
ถัดไป ผมขับรถผ่านที่ไหนก็แวะไปบวชเลย ผมเป็นคนไม่มีพิธีรีตอง ผมเคยเข้าไปจะขอบวช
ที่วัดบางแห่งในกรุงเทพฯ บางวัดเขาก็ไม่ให้บวชเพราะเป็นพระอารามหลวง เป็นกฎของเขา
บางวัดเขาก็ให้ไปเช็คประวัติก่อนว่าไม่มีคดีอะไร (หัวเราะ) ผมเลยบอก อาจารย์พิมลพรรณ
ที่เป็นพี่สาว อาจารย์ก็พาผมให้ไปบวชที่วัดป่า จนกระทั่งมีวัดป่าภูริทัต ซึ่งเป็นสายหลวงปู่มั่น
ท่านให้ผมไปทดลองไปปรับตัวก่อน 3 วัน ผมก็ทดลองไปอยู่คืนนึงก่อน เจ็บเท้ามาก (หัวเราะ)
ก็ไปอยู่ 15 วัน ผมเป็นคนทีค่ ดิ ต่าง ผมใช้เวลาคุม้ ค่ามาก ทุกนาทีทอี่ ยูว่ ดั ผมจะศึกษาพฤติกรรม
ของพระ ว่าท่องพุทโธแล้วได้อะไร นั่งสมาธิแล้วได้อะไร เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผมไป
นั่งเพ่งพระธาตุว่าท�ำไมถึงเป็นแก้วผลึกใส จนถึงบางอ้อว่าความจริงกระดูกก็คือธาตุคาร์บอน
ขณะที่พระอริยะเหล่านี้ ท่านปฎิบัติมากว่า 50 ปี โมเลกุลของธาตุเหล่านี้จึงเปลี่ยนไป ต่อ
มาผมได้ไปปฎิบัติธรรมที่อินเดียด้วย ผมใช้ Experiment ในการนั่งสมาธิ ผมเคยทดลอง
ท่องพุทโธ จนหมดลมหายใจ ผมถามพระพี่เลี้ยงว่า เคยมีคนกลั้นหายใจตายมั้ย ท่านบอกว่า
ไม่มี (เสียงสูง) ผมบอกว่า ผมจะทดลอง คืนนั้นผมท่องตั้งแต่หกโมง ถึงตีหนึ่ง แล้วผมก็ดีใจปีติ
คงเป็ น กิ เ ลส แล้ ว สภาวะจิ ต นั้ น ก็ เ ลยหายไป เพราะเรามี กิ เ ลสเวลาที่ จิ ต เรานิ่ ง มาก ๆ
เรื่องอื่น ๆ เราจะไม่นึกถึงเลย ไม่ว่าจะเป็นความเมื่อย เหน็บ ความง่วง เรื่องต่าง ๆ จะเข้ามา
ไม่ได้เลย
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ภญ.ศศิมา : อาจารย์นำ� ธรรมะมาประยุกต์ใช้กบั การท�ำงาน
อย่างไรบ้างคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ล้านเปอร์เซ็นต์ อย่างที่ Smooth E นี่
ผมสั่งพนักงานเลยนะ ถ้าเห็นผมโกรธเมื่อไหร่ ให้ยกป้าย
บอกผม ผมจะให้ 1,000 บาท (หัวเราะ)
ภญ.ศศิมา : แต่ไม่เคยมีใครได้เงินจากผม (หัวเราะ)
ภก.ดร.แสงสุข : เป็นกุศลโลบายให้เราพยายามไม่โกรธ
ด้วยไง จะได้ไม่ต้องเสียเงิน (หัวเราะ)
ภญ.ศศิมา : ถ้าพูดถึงเรือ่ งของวิชาชีพเภสัชของเรา ปัจจุบนั
ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกค่อนข้างเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบจากภาครัฐ, การแข่งขันจากร้าน
ยา Chain ท�ำให้เภสัชหลายคนอาจรู้สึกท้อ อาจารย์มอง
ว่าเราควรจะยกระดับวิชาชีพของเราอย่างไร ท�ำอย่างไร
ให้เภสัชกรภูมิใจที่ได้ประกอบวิชาชีพนี้
ภก.ดร.แสงสุ ข : เพราะวิ ช าชี พ เภสั ช ขาดการสื่ อ สาร
ที่ถูกต้อง เรามีของดีแต่คนอื่นยังไม่รู้ เรายังไม่เข้าใจการ
Add Value ของวิชาชีพ ไม่เหมือนแพทย์หรือทันตแพทย์
ที่เขาต้อง Practice จริง ๆ ทั้ง 3 วิชาชีพนี้ ถือเป็น
Specialist เขาไม่คิดนอกกรอบ ท�ำไมเราไม่สร้างขึ้นมา
ต้องคิดนอกกรอบ เราต้องถามตัวเองก่อนว่า ที่เขามอง
เราไม่ดี เพราะเราไม่ท�ำให้ดี หรือเราท�ำแล้วเขาไม่เห็น
เราต้องท�ำให้แตกต่างจนคนอื่นเห็น วิชาชีพก็จะขึ้นมา
เอง นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามท�ำที่ P&F เมื่อใดก็ตามที่เป็น
Wellness Pharmacy อย่างแรกผมเปลี่ยนชื่อเลย ซึ่งต้อง
เปลี่ยน Mindset ของคนในองค์กรตั้ง 300 คน ผมไปปรับ
ให้ P&F จากเดิมคุณโสภณเพือ่ นผมตัง้ มาจาก Pharmacist
& Fellow ผมปรับใหม่ให้เป็น P คือ Professional และ
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F คือ Friendly Service วันแรกที่ผมเข้าไป ผมไปบอก
ให้เภสัชกร 70 คนที่ร้าน ยกมือไหว้ลูกค้า คุณต้องปรับ
Mindset ใหม่ ผมยังบอกพวกเขาเลยว่า เมื่อสองสัปดาห์
ก่อนผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลดังแห่งหนึ่ง หมอยังยกมือ
ไหว้ผมเลย ลองดูสิ คุณทดลองดูแล้วมารายงานผลให้ผม
ฟังด้วย ปรากฏว่าพอเขาลองไปยกมือไหว้ลกู ค้า เขาพบเลย
ว่ายอด ขายมากขึ้น ลูกค้าชอบมากขึ้น ก็บอกให้ค่อย ๆ
ปรับเปลีย่ น
ภญ.ศศิมา : ถ้าเทียบ P&F กับร้านยา Chain ทั่วไป เรามี
ความแตกต่างกับแบรนด์อื่นอย่างไรคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ต้องพูดถึงสิ่งที่เราอยากให้เป็นกับสิ่งที่
ผู้บริโภคมอง จริง ๆ ผมอยากให้เป็น Wellness แต่ยัง
ไม่ได้ในตอนนี้ สิ่งที่ผู้บริโภคมองคือ P&F คือ เขาเน้นยา
บาง Chain ก็เน้นเครื่องส�ำอาง หรือพวก Personal Care,
บาง Chain ก็เน้นเครื่องมือแพทย์ Positioning ของ P&F
คือ ภาพลักษณ์ของการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และ
น่าเชื่อถือ แล้วผมจะ PLUG IN เรื่อง WELLNESS เข้าไป

ภญ.ศศิมา : อาจารย์มองว่า ท�ำอย่างไรให้สมุนไพรไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลคะ
ภก.ดร.แสงสุข : ต้องท�ำความเข้าใจก่อน Find customer for your product อันนี้ผิด ต้องเป็น Find product for
your customer ไปหา pain, gain ของการใช้สมุนไพรของคนทั้งโลก
ภญ.ศศิมา : ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เราประสบปัญหาอะไรบ้าง และก้าวผ่านปัญหาเหล่า
นั้นมาได้อย่างไร อะไรคือแรงบันดาลใจที่ท�ำให้เราก้าวผ่านทุกอุปสรรคมาได้
ภก.ดร.แสงสุข : ทุก “ปัญหา” ผมจะมองว่าเป็น “โอกาส” หรือ “ความท้าทาย” ปัจจุบัน ปัญหาก็ยังมีอยู่บ้าง เช่น
เรื่องคน เรื่องงาน

นับเป็นช่วงเวลาที่มีค่าอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ ภก.ดร.แสงสุข
ผู้ที่สามารถเชื่อมโยงทุกอย่างได้อย่างครบวงจร และมองไปข้างหน้าอย่างกว้างไกล
นับว่าท่านคือแบบอย่างที่ดีของ Pharmapreneur ตัวจริงที่ได้สร้างต�ำนานให้กับแวดวง
การตลาดและเภสัชกรรมของประเทศไทย

ผู้บริหาร
บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำ�กัด
และกองบรรณาธิการวารสารยาน่ารู้
1. ภก.ประสิทธิ์ พู นพิพัฒน์กิจ
2. ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
3. ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
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คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ�ากัด
เสนอการบรรยาย เรื่อง

Update in Nutraceutical
ผู้บรรยาย:
พ.ท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

แพทย์ผู้เชี่ ยวชาญสาขาอายุ รศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
และสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน และโรงพยาบาลวิภาวดี

เรียบเรียงโดย: ภญ.ศยามล สุขขา
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Nutraceutical มีที่มาจากค�าว่า nutra (nutrition) และ
ceutical (pharmaceutical) โดยหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่แยกจาก
อาหารหรือผลไม้เพื่อใช้ในการป้องกันโรค โดย nutraceutical
ประกอบไปด้วย probiotics, polyunsaturated fatty acid,
vitamins, polyphenols, spices, prebiotics และ dietary fibres
ในประเทศแคนาดาได้ ใ ห้ ค� า จ� า กั ด ความของค� า ว่ า
“nutraceutical” ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกจากอาหารหรือผลไม้
และมีประโยชน์ส�าหรับใช้ในการป้องกันโรคเรื้อรัง ในขณะที่
ทางประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ใ ห้ ค� า จ� า กั ด ความของค� า ว่ า
“nutraceutical” โดยให้ ขึ้ น ส่ ว นประกอบและคุ ณ สมบั ติ ที่ มี
การกล่าวอ้างส�าหรับการจ�าหน่ายทางท้องตลาด โดยผลิตภัณฑ์
จะอยู่ในรูปของยา อาหารเสริม ส่วนประกอบในอาหาร หรือ
จากผลิตภัณฑ์อาหารเอง
ข้อมูลของตลาดทีท่ า� การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ nutraceutical
ทั่ว โลกพบว่า มีมูลค่า ประมาณ 250 พั นล้ านดอลลาร์ ส หรัฐ
ในปี ค.ศ. 2018
แผนภูมิแนวโน้มของ nutraceutical market จากทั่วโลก
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009-2016 (รูปที่ 1)
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NUTRACEUTICAL
•

MARKET: A market
research report
produced in 2012
projected that the
worldwide
nutraceuticals market
would reach US$250
billion by 2018

1

Coenzyme Q10 (CoQ10)
Coenzyme Q10 (CoQ10) ถูกใช้เป็นแหล่งสร้างพลังงาน
ของทุกเซลล์ โดยมีกระบวนการสร้างที่ mitochondria มีบทบาท
ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ CoQ10 ยังมีความส�าคัญ
ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม statins เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ของ
statin คือ HMG-CoA reductase inhibitors ซึ่งจะท�าให้ปริมาณ
CoQ10 ลดลง และเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดอาการข้างเคียงจาก
statin (statin myopathy)

ขนาดรับประทาน ALA ทีม่ คี า� แนะน�าในโรคต่าง ๆ ได้แก่
จากคุณสมบัตขิ อง CoQ10 ซึง่ เป็น lipid soluble molecule
• ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับรักษาอาการแสบร้อน
ดังนั้น การรับประทาน CoQ10 จึงควรรับประทานพร้อมอาหาร
ซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดซึม ได้มีการท�าการศึกษาประโยชน์ของ (burning), อาการปวด (pain) และอาการชา (numbness) ที่ขา
CoQ10 ในหลายโรคด้วยกัน แต่ยังไม่มีขนาดยาที่แนะน�าใน RDI และแขน: 300-1,800 มิลลิกรัมต่อวัน
• ผูท้ ตี่ อ้ งการให้ผวิ ชะลอวัย: รับประทานในรูป combination
ส่วนขนาดทั่วไปที่แนะน�าคือ 60-200 มิลลิกรัมต่อวัน (in divided
dose) และขนาดยาในการรักษาโรคอืน่ ๆ ตามข้อมูลวิชาการของ product ที่ประกอบไปด้วย ALA 100 มิลลิกรัมต่อวัน
• ผูท้ ที่ า� การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (coronary
CoQ10 (รูปที่ 2)
artery bypass graft; CABG): ALA 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
• ผูท้ ตี่ อ้ งการลดน�า้ หนัก: ALA 300-1,800 มิลลิกรัมต่อวัน
COENZYME-Q10
นานติดต่อกัน 48 สัปดาห์
• Other dosing guidelines, as
นอกจากนี้ ALA ยังมีใช้ส�าหรับรูปแบบยาใช้ภายนอก
presented by Dr. Stephen Sinatra (a
board certified cardiologist, and a
(topical drug) ส�าหรับช่วยเรื่องให้ผิวชะลอวัย โดยการใช้ยาครีม
prominent expert in the field of
natural cardiology) include:
ที่ประกอบด้วย 5% alpha-lipoic acid ทาที่หน้าวันละ 2 ครั้ง
• Hypertension, 200 mg/day
ALA ยังมีการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
• Arrhythmia, 200 mg/day
ALA มีผลลดการบาดเจ็บของเซลล์ ช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ปกติ
• Typical athlete 100-300 mg/day
ท�าลายเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจง และเร่งกระบวนการตาย
• Heart transplant or severe CHF,
300-600 mg/day in divided doses
2 ของเซลล์แบบ apoptosis รวมถึงเพิม
่ ปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระ
ภายในเซลล์อีกด้วย ส�าหรับการใช้ ALA ในการรักษาอาการ
ปวดประสาท (neuropathic pain) ในผูป้ ว่ ยเบาหวานได้มงี านวิจยั
Alpha-lipoic acid (ALA)
Alpha-lipoic acid (ALA) คือ nutraceutical อีกชนิดหนึ่ง รวบรวมการศึกษาแบบ meta-analysis ศึกษาการใช้ ALA ในขนาด
ทีม่ ผี ลในการต่อต้านโรคทีส่ มั พันธ์กบั อายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง 600 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งพบว่าสามารถรักษาอาการดังกล่าว
(stroke), โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) ในกรณีที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีการมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล
และโรคต้อกระจก (cataracts) นอกจากนี้ ALA ยังส่งเสริม
การก�าจัดอนุมูลอิสระ โดยท�างานร่วมกับวิตามินอี วิตามินซี Flavonoids
กลูต้าไธโอน (glutathione) และ CoQ10
Flavonoids คือ กลุม่ สารทีเ่ ป็น polyphenolic molecules
Alpha-lipoic acid แบ่งออกเป็น 3 ชนิด โดย R-alpha ที่ละลายในน�้า flavonoids มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant)
lipoic acid เป็นชนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการ และสามารถพบได้ในพืชผักหลายชนิด โดยพืชผักแต่ละชนิด
รับประทาน ALA จึงควรรับประทานในรูปแบบ R-form (รูปที่ 3) จะประกอบด้วยสาร flavonoids ทีแ่ ตกต่างกัน และมีปริมาณทีต่ า่ งกัน
ออกไป
Flavonoids มีบทบาทส�าคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
จากการเสริมประสิทธิภาพของวิตามินซีในกระบวนการ anti-oxidant
network และการควบคุม nitric oxide ซึง่ เป็น potent free radical
ในการควบคุมการไหลเวียนเลือด ผลอืน่ ๆ ของ flavonoids ได้แก่
การป้องกันเลือดแข็งตัว การป้องกัน oxidized LDL และการลด
ความดันโลหิต
องุ่น เป็นผลไม้ที่มีสาร polyphenols ในปริมาณสูง โดย
3 เมล็ดองุ่นยังพบสาร proanthocyanidins ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูล
อิสระที่แรงกว่าวิตามินซีถึง 50 เท่า โดย proanthocyanidins ที่มี
โครงสร้างมากกว่าหรือเท่ากับ 2 monomers เชือ่ มต่อกันจะเรียกว่า
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oligomeric proanthocyanidins หรือ OPCs ซึ่งพบว่าสามารถ
ช่วยผิวหนังในการป้องกัน sun-induced papilloma โดยสารสกัด
เมล็ดองุ่น (grape seed extract) ในขนาด 300 มิลลิกรัม เมื่อ
รับประทานพร้อมกับอาหารจะช่วยลดระดับ lipid hydroperoxides
ใน plasma ได้ 1.5 เท่า กลไกการออกฤทธิข์ อง proanthocyanidins
จะน�ามาสู่การลดสารต้านอนุมูลอิสระ (รูปที่ 4)

Resveratrol
How Much Resveratrol Should You Take?
❖

❖

❖

The experimental study of cardiac hypertrophy suggests benefits of
a human equivalent dose of 113 mg to 565 mg of resveratrol daily.
Some researchers are so confident about the anti-aging potential of
resveratrol that they are personally taking doses of 250 mg a day
and higher.
Ac ontrolled study that 20 mg of resveratrol along with 100 mg of
grapeseed extract favorably alters gene expression in a way that
might slow aging, protect against age-related degenerative diseases,
and extend life span.

5

Omega-3 fatty acid
4

ส�าหรับข้อควรระวังจากการใช้สารสกัดเมล็ดองุ่นคือ
อาจท�าให้เลือดแข็งตัวช้า จึงควรระมัดระวังหากรับประทานร่วมกับ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anti-coagulant) สาร proanthocyanidins
นี้นอกจากจะพบจากสารสกัดเมล็ดองุ่นแล้ว ยังสามารถพบได้
จากชา, แบล็คเคอร์แรนท์ (black currant), บิลเบอร์รี่ (bilberry),
แครนเบอร์รี่ (cranberry), เปลือกสน (pine bark), ถัว่ ลิสง (peanut)
เป็นต้น

Resveratrol
Resveratrol คือ สารสกัดที่พบได้มากจากเปลือกองุ่น
โดยองุ่นแต่ละสายพันธุ์จะให้ปริมาณ resveratrol ที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านความชื้น เชื้อรา ก็ส่งผลต่อปริมาณ
resveratrol เช่นกัน นอกจากนี้ resveratrol ยังสามารถพบได้
ในถัว่ ลิสง (peanut), ผลเบอร์รี่ (berries) และในไวน์แดง (red wines)
จากการศึกษาพบประโยชน์ของ resveratrol ในโรคหลายชนิด เช่น
มะเร็ง โรคหัวใจ การชะลอวัย (anti-aging) โดยการศึกษา validated
model ในโรคมะเร็งล�าไส้ แนะน�าขนาด resveratrol ทีใ่ ช้ในมนุษย์
คือ 2.3 มิลลิกรัมต่อวัน ในขณะที่การศึกษาผลของ resveratrol
ต่อฤทธิ์ tumor angiogenesis ใช้ resveratrol ขนาดเทียบเท่ากับ
ที่ใช้ในมนุษย์คือ 14-1,129 มิลลิกรัม นอกจากนี้ resveratrol
ยังมีประโยชน์ต่อโรคอื่น ๆ อีกหลายชนิด ซึ่งได้มีขนาดที่แนะน�า
ต่างกัน (รูปที่ 5)
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ไขมันในน�้ามันปลา (fish oil) จะเป็นชนิด omega-3
polyunsaturated fatty acid (n-3 PUFA) โดยมีสารส�าคัญคือ
eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA)
ซึ่งสารทั้ง 2 ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของ eicosanoids ซึ่งมีบทบาท
ส�าคัญในการออกฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ (anti-inflammatory
effects) และฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (inhibit
platelet aggregation)
ประโยชน์ของ omega-3 พบว่ามีหลักฐานทีใ่ ห้ประโยชน์
ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease), โรคหลอดเลือดสมอง
(stroke), โรคสมาธิสนั้ (ADHD), โรคโครห์น (Crohn’s disease),
โรคในระบบ autoimmune (เช่น โรคไตอักเสบลูปสั ), มะเร็งเต้านม
(breast cancer), มะเร็งล�าไส้ (colon cancer), มะเร็งต่อมลูกหมาก
(prostate cancer), กระดูกพรุน (osteoporosis), โรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis), โรคทางระบบประสาททั่วไป
และโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
ส�าหรับขนาดที่ใช้ของ omega-3 ที่แนะน�าคือ 250-500
มิลลิกรัมต่อวัน และจาก AHA recommendation ได้แนะน�า
omega-3 ส�าหรับโรคหลอดเลือดหัวใจคือ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
และการรักษาภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงคือ 2,000-3,000
มิลลิกรัมต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ระบุว่า omega-3
ในขนาด 850 มิลลิกรัม สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (heart attack) ลงร้อยละ 25
และ omega-3 ในขนาด 200-2,500 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถลด
อาการซึมเศร้า (depression) ได้ ส�าหรับสารส�าคัญ DHA พบว่า
จะส่งเสริมความจ�าเมือ่ ใช้ในขนาด 900 มิลลิกรัมต่อวัน (เฉพาะ DHA)
เป็นเวลา 24 สัปดาห์

ความแตกต่างของ vitamin D2 เมื่อเปรียบเทียบกับ
vitamin D3 คือ vitamin D2 จะมีความ potent เป็น 1/2 ถึง 1/9 เท่า
เมื่อเทียบกับ vitamin D3 ส่วน vitamin ในรูป 25(OH)D2 จะมี
ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่สั้น (short duration of action) และ
มีการจับกับ vitamin D receptors ได้น้อย (less binding to
vitamin D receptors)
จากการศึกษาพบว่า vitamin D มีประสิทธิภาพในเรื่อง
ของโรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคความดันโลหิตสูง โดย vitamin D
ตัวที่ออกฤทธิ์คือ 1,25(OH)2D3 ส�าหรับขนาดแนะน�าในผู้ป่วย
Vitamin D (cholecalciferol)
Vitamin D เป็น seco-steroid hormone ซึ่งสามารถ เบาหวานคือ 5,000 ยูนิตของ vitamin D3 นอกจากนี้มีการศึกษา
ออกฤทธิ์ได้หลายอวัยวะทั่วร่างกาย เนื่องจากพบว่าทั่วร่างกาย ที่แนะน�าขนาด vitamin D ที่เหมาะสมในแต่ละคน โดยปรับตาม
มี vitamin D receptors ที่เป็นต�าแหน่งของการออกฤทธิ์
ระดับของ 25(OH) vitamin D (ระดับที่เหมาะสมคือ > 50 ng/mL)
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น�้ามันคริลล์ (krill oil) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย omega-3 (ประกอบด้วย EPA และ DHA เช่นเดียวกับ
น�า้ มันปลา) ซึง่ การใช้ krill oil ในขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวัน พบว่า
จะลดกระบวนการอักเสบ อาการปวด และ stiffness ลงได้
ซึ่งขนาดยาจากการใช้ krill oil จะพบว่าใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า
omega-3 อย่างไรก็ตาม ควรระวังการปนเปื้อนของโลหะหนัก
ที่อาจติดมาได้

ถาม-ตอบ
1. ค�าถาม: จ�าเป็นหรือไม่ที่ต้องรับประทาน nutraceutical
ค�าตอบ: การรับประทาน nutraceutical ให้พจิ ารณาจากปัจจัยหลัก
2 ปัจจัย คือ
1. โรคประจ�ำตัว โดยผู้ที่มีโรคประจ�าตัวที่มีข้อมูลว่า
การได้รับ nutraceutical จะมีประโยชน์ก็ควรใช้ nutraceutical
ทีเ่ ฉพาะกับโรคนัน้ เช่น ผูป้ ว่ ยโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด
ควรรับประทาน omega-3 ในขนาดที่เหมาะสม ปัจจุบนั ได้มี
การตรวจยีนทีส่ มั พันธ์กบั การสร้างสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกาย
(gene-nutrient interaction) ที่เรียกว่า nutrigenomics มาช่วย
ออกแบบการเสริมสร้างสารอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
(personalized diet)
2. เป้ำหมำยของกำรใช้ nutraceutical ของผู้ใช้ โดย
ท�าให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ nutraceutical ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ใช้เอง
2. ค�าถาม: เนื่องจากในพืชผัก ผลไม้ มีสาร bioflavonoid
อยูป่ ริมาณมาก อยากทราบวิธกี ารเลือกพืชผัก ผลไม้ เพือ่ ให้
มีสารปนเปื้อนน้อยที่สุด
ค�าตอบ: ทางที่ดีที่สุดคือ การปลูกพืชผักรับประทานเอง
แต่หากจ�าเป็นต้องซือ้ รับประทานควรเลือกพืชผักทีป่ ลูกโดยวิธี
ออร์แกนิค และเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน

3. ค�าถาม: เนือ่ งจากการรับประทาน anti-oxidants จ�าเป็น
ต้องรับประทานหลายตัวร่วมกัน (จากการท�างานแบบ
SYMPHONY) ทั้งนี้มีวิธีในการเลือกรับประทาน antioxidants อย่างไรบ้าง
ค�าตอบ: ขั้นตอนแรกของการเลือกรับประทาน anti-oxidants
นั้นให้พิจารณาจากโรคประจ�าตัวของผู้ป่วยว่าเหมาะสมกับ
anti-oxidants ประเภทใดโดยเฉพาะหรือไม่ แต่หากไม่มี
โรคประจ�าตัว การเลือกรับประทานควรพิจารณาจากเป้าหมาย
ของความต้องการรับประทาน anti-oxidants เพื่อเลือกชนิด
ของ anti-oxidants ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น การรับประทาน anti-oxidants มีข้อมูลว่าจะมีผลต่อ
กระบวนการ epigenetic ที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของยีน
และเสริมสร้างกระบวนการ anti-aging อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
การเลือกรับประทาน anti-oxidants ควรได้รับค�าแนะน�าจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
4. ค�าถาม: อยากทราบช่องทางการสืบค้นแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับ nutraceutical
ค�าตอบ: สามารถติดตามได้ที่ DPU website ซึ่งจะมีข้อมูล
เรื่อง anti-aging ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ที่สนใจได้รับทราบ
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Ranya Academy

บทความโดย : ภก.อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล

Empathy Map

จับใจลูกค้า ออกแบบร้านยา
หลังจากรัฐบาลลุงตู่ 2 ได้รับฉันทานุมัติ
บริหารประเทศของเรา พรรคภูมิใจไทยได้น�ำ
เสนอนโยบายขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่มีผลต่อ
ร้านยาเภสัชกรมากมาย โดยเฉพาะ “โครงการ
ประชาชนสมั ค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการรั บ ยาที่
ร้านขายยาใกล้บ้าน” ซึ่งเป็นโอกาสดีที่วิชาชีพ
เราจะได้แสดงบทบาทในการรับใช้มวลชนให้ใช้ยา
อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งใน
จุดเริม่ ต้นระยะแรกเภสัชกรจะมีโอกาสอย่างมาก
ในท�ำความเข้าใจกลุม่ คนไข้เป้าหมายทีเ่ ลือกมารับ
บริการจากร้านยาใกล้บา้ นอย่างแท้จริง การจับใจ
ในปัญหา ความต้องการ รวมไปถึงอารมณ์ความ
รู้สึก จะช่วยให้เราพัฒนาโครงการนี้ต่อเนื่องไป
ใครจะไปรู้ ในอนาคตต่อไปอาจจะมีการน�ำระบบ
“ใบสั่งยา” มาใช้ในประเทศไทยเราต่อไปก็ได้

รูปประกอบ มาจาก SpidyHero (อ.พฤทธิ์ พุฒจร), การท�ำความเข้าใจผู้ใช้งาน Understanding users
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วันนี้เราจึงมาเล่าเรื่อง “เครื่องมือหนึ่ง” ที่เภสัชกรร้านยาสามารถท�ำให้เราสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
หรือลูกค้า นั่นก็คือ “Empathy Map” หรือ “แผนที่การเข้าใจลูกค้า” เรียกง่าย ๆ ก็ “แผนที่ใจเขาใจเรา”
ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการ ปัญหาที่แท้จริงในด้านต่าง ๆ ที่เราสามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ ความคิด ความ
รู้สึก พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งจะส่งผลให้เภสัชกรเราเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง และสามารถ
คิดสิ่งใหม่ ๆ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเภสัชกรรมชุมชนที่ตอบโจทย์คนไข้และลูกค้าได้ตรงใจที่สุด
Empathy Map คืออะไร?
Empathy Map คื อ เครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ ใช้ ห า
Audience Insights หรื อ ท� ำ ความรู ้ จั ก และเข้ า ใจถึ ง
พฤติกรรมของคนไข้ที่มาที่ร้านเรา เพื่อที่จะค้นหาเข้าไป
ถึ ง ปั ญ หาและเข้ า ใจความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของลู ก ค้ า
ไม่เพียงแค่สิ่งที่เราสังเกตุได้จากการที่ลูกค้ามายืนที่หน้า
เราแค่พูดหรือท�ำ แต่ยังลงลึกไปถึงความคิดและความรู้สึก
ในขณะที่มาปรึกษากับเรา อะไรเป็นสิ่งที่ท�ำให้เขารู้สึก
“กังวลใจ” นอกเหนือจากไม่สบายกายจากการเจ็บไข้
ได้ปว่ ยเท่านัน้ หรือปัจจัยอะไรบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคนไข้ทมี่ า
ใช้บริการที่ร้านเราเกิดความ “มั่นใจ” ในตัวผู้ให้บริการ
หรือ “เชือ่ ใจ” ในการเลือกหาสินค้าทีล่ กู ค้าต้องการว่าท�ำไม
ต้องมาหาเภสัชกรร้านนี้เท่านั้นอีกด้วย
บางคนอาจสงสัยว่าแค่คนไข้มาซื้อยาเฉย ๆ แค่นี้
ท�ำไมต้องไปรู้มากมายถึงจิตใจของเขาด้วย อยากจะบอก
ว่าเภสัชกรร้านยาทั้งหลายว่า ในโลกที่เรียกว่า Digital
Disruption ณ ทุกวินาทีนี้ธุรกิจร้านยาแบบเดิม ๆ ที่ไม่
คิดเปลีย่ นพัฒนา จะไม่มที ยี่ นื ส�ำหรับเภสัชกรร้านยาได้เลย
เพราะว่าหายนะที่มาจากการแข่งขันจากคู่แข่งของเรานั้น
เกิดขึ้นเร็วมาก ดังที่เราได้เห็นตัวอย่างของธุรกิจที่ล้มหาย
ไปในช่วงชีวิตเรานี่แหละ ทั้ง ๆ ที่วิชาชีพเภสัชกรร้านยา
มีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่สาขาวิชาอื่น ๆ แทบจะไม่ได้พบเลย
ก็คือ “การสัมผัส พบปะ พูดคุย” กับคนไข้ของเราโดยตรง
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Empathy Map ร้านยาท�ำไปแล้วได้อะไร?
คู่แข่งของเราสามารถขายยาเครือข่ายเชนสโตร์
ด้ ว ยเงิ น ทุ น ที่ ห นากว่ า และ know-how ที่ เ หนื อ กว่ า
ยิง่ ในสมัยนี้ การขายยาผ่านอินเตอร์เนท (แบบผิดกฎหมาย)
สามารถตัดราคาได้ เราจะเอาชนะการแข่งขันเช่นนี้ได้
อย่างไร? ลองคิดดูว่าหากเราเพิ่มความพิเศษของเภสัชกร
ร้านยาเสมือนเป็น Superheroes ที่สามารถ “อ่านจิต”
ลูกค้า เข้าใจคนไข้ในฐานะ “มนุษย์” แล้วแปลข้อมูล
ที่ซ่อนเร้นออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ จะส่งผลให้วิชาชีพ
เราสามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ดี ขึ้ น ได้
มากกว่าเดิม เสมือนเรามี Magic Eye เห็นสิ่งที่คนอื่น
มองข้าม เภสัชกรร้านยาท�ำงานเริ่มต้นที่ชีวิตคน แล้ว
ส่งมอบ innovative transformation ท�ำให้เราเหนือกว่า
ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของตลาด ท�ำให้เรายึดครอง
พืน้ ทีร่ า้ นยาอย่างยัง่ ยืนได้ในระดับหนึง่ ทีข่ ณะเดียวกันคูแ่ ข่ง
ต้องวิ่งตามเรา
ด้วยเครือ่ งมือ Empathy Map เป็นการเก็บข้อมูล
ผู้ใช้งานหรือคนไข้ในร้านเราโดยการ ท�ำแบบสอบถาม
ข้อมูล (Interview) แล้วน�ำข้อมูลที่ได้ ท�ำการกรอกข้อมูล
ต่าง ๆ ลงในแผนผัง Empathy Mapping ข้อมูลที่ได้นี้ จะ
ช่วยท�ำให้เราเข้าใจคนไข้เรามากขึ้นและสามารถออกแบบ
นวัตกรรมการบริการหรือหาสินค้ายาทีต่ อบโจทย์สอดคล้อง
กับตัวตนของเขาได้มากทีส่ ดุ ดุจดังเอาใจเขามาใส่ในใจเรา

รูปประกอบมาจาก: https://www.pinterest.com/pin/395542779765169449/?lp=true

ตัวอย่าง Empathy Map
ดังตัวอย่างในรูปข้างบน แผนที่ประกอบไปด้วย 6 ค�ำถามส�ำคัญบน
แผนทีใ่ นแต่ละส่วน ลองถามต่อไปนีก้ บั กลุม่ คนไข้เป้าหมายด้วยค�ำถามต่อไปนี้
1. Think and Feel “คุณคิดและรู้สึกอย่างไร ?”
“อะไรที่คุณให้ความส�ำคัญจริง ๆ ? อะไรที่คุณกังวล? คุณรู้สึก
หรือท�ำอย่างไรหากเขาได้ใช้สนิ ค้าหรือบริการของเรา ?” พยายามมองในมุมมอง
ของลูกค้า พยายามรู้และเข้าใจความรู้สึกของเขาเมื่อพูดถึงสินค้าหรือบริการ
ของเรา
2. Hear “คุณได้ยินอย่างไร ?”
“ใครที่มีอิทธิพลในชีวิตประจ�ำวันของคุณ ? คุณฟังเพื่อนสนิท เพื่อน
ที่ท�ำงาน ครอบครัว หรือคนรักและเอามาตัดสินใจมากน้อยแค่ไหน ? ใครมี
อิทธิพลมากกว่ากัน ? คุณรู้จักสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างไร ?”
3. See “คุณเห็นอะไร ?”
ลองสังเกตและเข้าใจสิ่งรอบตัวของลูกค้าในชีวิตประจ�ำวันว่าพวกเขา
ตอบสนองอย่างไร เหมือนกันหรือแตกต่างกันมากแค่ไหน ? มีปัญหาที่ตามมา
หรืออะไรบ้าง ?

4. Say and Do “คุณพูดอะไรกับคน
อื่นบ้าง และท�ำอะไรต่อจากนั้น ?”
เพราะคุ ณ ต้ อ งรู ้ ว ่ า ค� ำ พู ด
กับการกระท�ำสอดคล้องกันหรือไม่ ?
มากน้อยแค่ไหน ? ถามเขาว่า “ท�ำไม
คุณถึงพูดหรือท�ำแบบนั้นไป ? อะไร
ที่ส�ำคัญกับคุณ ?” พยายามจดจ�ำค�ำ
พูดของเขาเวลาคุณก�ำลังถาม หากใคร
มีส่วนท�ำให้เขาพูดหรือท�ำแบบนั้นก็
ต้องหาค�ำตอบให้ได้เช่นกัน
5. Pain “คุณมีปัญหาอะไรบ้าง ?”
“ อ ะ ไ ร ที่ ท� ำ ใ ห ้ คุ ณ ก ลั ว
ฉุนเฉียวหงุดหงิด ? และอะไรที่ขวาง
ทางคุณ ?” เราจะได้รู้สาเหตุที่ลูกค้า
ไม่สมหวังเสียที
6. Gain “คุณได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?”
สุดท้ายเราจะต้องรู้ว่าอะไร
ที่ท�ำให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ ?
เขาได้มนั ได้อย่างไร ? ถามเขาว่า “เป้า
หมายของคุณคืออะไร คุณต้องการ
อะไรบ้าง? อะไรที่ท�ำให้คุณมีความสุข
พอใจจริง ๆ ในแต่ละวัน? ”
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วิธีใช้ Empathy Map ท�ำอย่างไร?
ก่อนที่จะท�ำการหา Insights ของลูกค้าจาก Empathy Map อย่างแรกต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนว่าร้านยาเรา
ต้องการ “ท�ำไปเพือ่ อะไร?” เช่น ต้องการทราบพฤติกรรมคนไข้กลุม่ เดิม ๆ เพือ่ ยกระดับการบริการทีด่ กี ว่าในการปรับปรุง
ร้าน หรือต้องการแสวงหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ในการขยายร้านหรือเปิดร้านสาขาใหม่ หรืออยากจะ
เจาะลงไปที่ปัญหาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในร้านยาเราที่อยากจะทดสอบหาจุดขายใหม่ ๆ ก็ได้
นอกจากนั้นต้องมีข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่จะน�ำมาท�ำ Empathy Map ก่อน โดยกลุ่มเป้าหมายนั้น
ผ่านการท�ำ Segmentation คือแบ่งกลุ่มตามเกณท์ต่าง ๆ ของร้านเรา เช่นแบ่งตามช่วงอายุคนที่มาซื้อยา หรือแบ่งตาม
กลุม่ คนไข้โรคเบาหวาน และเลือก Target มาแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ อ้ งการ หากเรามีระบบฐานทะเบียนประวัตคิ นไข้
มาก่อนจะช่วยให้เราหากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนได้แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์แผ่น Empathy Map มากางไว้ แล้วให้กลุ่มเป้าหมายเขียนสิ่งเหล่านี้ที่มีต่อสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของเราลงไป อาจใช้การสัมภาษณ์ร่วมไปด้วยขณะท�ำ Empathy Map เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอธิบายสิ่งที่
ตัวเองคิดและรู้สึกออกมาได้ลึกและละเอียดมากขึ้น โดยค�ำถามประกอบไปด้วย 6 หัวข้อ คือ Think and Feel, Hear,
See, Say and Do, Pain และ Gain ตัวอย่างเช่นเราต้องการเปิดร้านยาสาขาใหม่ที่มีร้านคู่แข่งเปิดอยู่แล้ว เราอยาก
จะรู้ว่า คนไข้หรือลูกค้า หากมีร้านยามาเปิดใหม่ รู้สึกหรืออยากได้อะไร…ดังนี้
1. Think and Feel อะไรในความคิดและความรูส้ กึ ของเขา
อะไรที่คนไข้เราคิดและรู้สึกในขณะที่ก�ำลังมาที่
ร้านเรา หรือเคยไปใช้บริการของร้านคู่แข่ง หลังจากที่ได้
รับยาไปใช้ อะไรทีย่ งั ไม่เข้าใจ กังวล หรือในทางตรงกันข้าม
อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้มาที่ร้านเรา หรือ ท�ำไมไม่มา
ร้านยาเราไปร้านคู่แข่ง เขาคิดกับเราอย่างไรในความรู้สึก
แท้ๆ?
2. Hear เขาได้ยินเสียงอะไรในร้านยาเรา
อะไรที่คนไข้ได้ยินจากคนรอบข้างขณะที่มาร้าน
ยาเรา ไม่ว่าจะจาก เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า
แฟน พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เป็นต้น ร้านยาเรามีชื่อเสียงหรือ
ชื่อเสียเช่นไร? ในท�ำนองเดียวกันร้านคู่แข่งมีเสียงเล่าลือ
ในหมู่คนไข้เช่นไร

46

วารสารยาน่ารู้

3. See ในมุมมองสายตาเขาเห็นร้านยาเราเป็นอย่างไร
อะไรที่คนไข้เห็นตั้งแต่ก่อนเข้าร้าน รูปแบบร้าน
ป้าย จนกระทั่งเข้ามาเห็นจากรอบ ๆ ตัวในขณะที่อยู่ใน
ร้าน หรือแม้กระทั่งสายตาของคนที่อยู่รอบตัว
4. Say and Do ค�ำพูดอะไรที่เขาบอกเรา
อะไรที่คนไข้จะพูด ถาม หรือท�ำในขณะที่อยู่
ต่อหน้าเรา หรือคนไข้เราจะไปพูดอย่างไรเกี่ยวกับร้านเรา
ต่อคนอื่น ๆ
5. Pain เจ็บไข้ได้ป่วยท�ำไมต้องมาหาเรา
โรคภัยไข้เจ็บนั้นมีมากมาย อาการอะไรที่เป็น
ปัญหาทีค่ นไข้ไม่อยากเจอะเจอ รวมไปถึงความกังวลใจเมือ่
ไม่สบาย ปัญหาต่าง ๆ ทีค่ นไข้เขาไม่ชอบไม่มคี วามสุข ไม่มี
ความหวังในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข อาการเจ็บป่วยอะไร
ที่เป็นอุปสรรคการท�ำงานหรือใช้ชีวิต หากคนไข้ได้รับการ
รักษาหรือได้ยามาใช้แล้ว อะไรนะเป็นสิ่งที่ท�ำให้เขารู้สึก
เป็นกังวลในการใช้ยา หรือกลัวผลข้างเคียงต่าง ๆ จนไม่
กล้าใช้ยาหรือไม่กล้ามาหาเราที่ร้านยา

6. Gain มาร้านยาเราแล้วอุ่นใจ
คนไข้จะมีประสบการณ์การใช้งานอย่างไรทีไ่ ด้รบั
ขณะที่มารับบริการจากเรา ปัจจัยอะไรที่เขาชอบ มีส่วน
ไหนอะไรทีต่ อบโจทย์ได้โดนใจ ในใจของเขาอยากได้รา้ ยยา
แบบไหนในฝัน เป้าหมายสูงสุดที่เภสัชกรจะช่วยแก้ปัญหา
ทีเ่ ขาได้เจอมา แบบทีเ่ รียกว่า ถ้าได้รา้ นแบบนี้ เอาใจลูกค้า
เราไปเลย
หลังจากทีเ่ ราสัมภาษน์ ตามเก็บแบบสอบถามจาก
รายการทัง้ หมดทีเ่ ขียนลงไปใน Empathy Map นี้ เภสัชกร
ร้านยาเราสามารถน�ำมาวิเคราะห์ตอ่ ได้วา่ ถ้ากลุม่ เป้าหมาย
เราอยากจะมีร้านยาใหม่ ๆ หรือบริการให ม่ๆ หรือร้านที่
ขายสินค้าใหม่ ๆ เขาคาดหวังว่าอยากจะได้อะไรแบบที่ไม่
เคยมีใครตอบโจทย์ในใจเขามาก่อน ปัญหาลึก ๆ ที่ลูกค้า

เจอคืออะไรกันแน่ และสินค้าหรือร้านยาเราจะช่วยแก้ไข
ปัญหาทัง้ ในเรือ่ งการใช้งานผลการรักษาเมือ่ ใช้ยาและด้าน
ความรูส้ กึ และอารมณ์อย่างไร เพราะอาจจะไม่ใช่แค่ปญ
ั หา
จากตัวลูกค้าเพียงคนเดียว แต่คนและสิง่ แวดล้อมรอบตัวก็
มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ร้านยาของกลุ่มเป้าหมายเราก็ได้
เช่นกัน เพราะฉะนั้นการท�ำ Empathy Map จะช่วยให้
เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้สินค้าของกลุ่มเป้าหมาย ในยุค
นีก้ ารเข้าใจความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค และหากเรามาน�ำเสนอ
นวัตกรรมใหม่ๆจะดึงลูกค้าเรามีอารมณ์รว่ มอยากมาทีร่ า้ น
ยาของเราได้ เภสัชกรสามารถสร้างความแตกต่างให้คนไข้
เห็น และเกิดแรงขับทางสังคมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทีดีกับ
วิชาชีพเราได้ดีกว่า เพื่อน�ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และท�ำการ
ตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการที่ลูกค้าก�ำลังมองหาอยู่
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บทความโดย : ภญ.พ.ท.หญิง สมหญิง รัตนะสุขจิตต์

ส

วัสดีค่ะ ท่านสมาชิกวารสารทุกท่าน ฉบับนี้ เรามาว่ากันต่อด้วยเรื่อง
การใช้กัญชา (Cannabis, Marijuana, Hemp หรือ Weed) เพื่อการ
รักษาบ�ำบัด ซึง่ ยังคงเป็นกระแสฮอตฮิตต่อเนือ่ งทีผ่ คู้ นให้ความสนใจกันมาก และ
เริม่ มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบตั ขิ องทัง้ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ในสังกัด รวมถึงการแพทย์แผนไทย อย่างไรก็ตามเภสัชกรและบุคลากร
ทางการแพทย์อย่างเรา ๆ ยังคงต้องเป็นหูเป็นตา คอยติดตามเฝ้าระวังการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน�ำไป
ใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพตามที่คาดหวังค่ะ
อย่างที่เราเห็นกันในโลกโซเชียลและสื่อต่าง ๆ นะคะ ว่าการเข้าถึง
และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “น�้ำมันกัญชา” ผ่านระบบออนไลน์นั้น ท�ำได้ง่ายดาย
เหลือเกิน ซื้อง่ายขายคล่อง มีผู้ซื้อและผู้ขายขยายตัวเพิ่มเป็นวงกว้าง ทั้งที่
ยังขาดการควบคุมมาตรฐานการผลิต หลายคนที่โชคร้าย ซื้อยามาใช้เอง แต่ใช้
ไม่ ถู ก ขนาด ถู ก วิ ธี เป็ น เหตุ ใ ห้ ต ้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ในห้ อ งฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลอย่างที่เป็นข่าวให้เห็นกันเกือบจะทุกวัน จนคุณหมอ คุณพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน แทบจะรับไม่ไหวกันแล้ว
ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอให้เรามาท�ำความเข้าใจกับแนวทางการใช้น�้ำมัน
กัญชาที่ถูกต้อง เพื่อแนะน�ำให้กับผู้ป่วยหรือคนที่สนใจ ที่มาขอรับค�ำปรึกษา
จากเรากันค่ะ
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บทสนทนาพาเพลิน
หลังจากได้ยินได้ฟังสรรพคุณของน�้ำมันกัญชาจากเพื่อนบ้านมานานหลายเดือน ป้าอิ่ม ซึ่งเป็น
ลูกค้าประจ�ำของร้านยา X ก็ตัดสินใจมาหาซื้อจากเภสัชกร เพื่อจะน�ำไปให้ลุงเขียว สามีของตน
ที่ป่วยเป็นมะเร็งมานาน
Customer
		
		
		
Pharmacist
		
		
		
Customer
		
		
		
		
		
		
		

Hello Dear May I have a bottle of cannabis oil? Do you have it?
สวัสดีจ้ะ คุณหมอยา ป้าอยากได้น�้ำมันกัญชาสักขวดจ้ะ พอจะมีมั้ยจ๊ะ
I’ve heard that it’s so marvelous in efficacy. It can cure any disease.
เห็นใคร ๆ ว่าเป็นยาดี ไม่ว่าโรคอะไรก็รักษาได้หมด
Auntie. We don’t have that item available here. And moreover, cannabis oil is not
a cure for all disease.
ป้าจ๋า ที่ร้านเราไม่มีหรอกนะคะ แล้วน�้ำมันกัญชาที่ว่าก็ไม่ได้ช่วยรักษาโรคได้หมดอย่างที่เขาว่ากัน
There’re only specific groups of patients who benefit from this medication.
มีคนไข้เพียงบางกลุ่มเท่านั้นค่ะ ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาบ�ำบัดด้วยตัวยานี้
Ohhhh no. How’s so? I’m here to buy it for Uncle Keaw to try.
อ้าว ท�ำไมอย่างนั้นล่ะ ป้าตั้งใจจะมาซื้อไปให้ลุงเขียวแกลองใช้ดู
As you know, he’s been experiencing some bad days after the chemotherapy.
หนูก็รู้ว่าแกมีอาการทรง ๆ ทรุด ๆ มาตลอด หลังการรักษาด้วยคีโม
Right now, he could hardly eat. He looks so exhausted and weak.
ตอนนี้ ลุงทานข้าวแทบจะไม่ได้แล้ว แกดูอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวมีแรงเอาเสียเลย
I just want him to recover or at least getting better.
ป้าอยากให้แกหาย หรือดีขึ้นกว่าเดิมบ้างก็ยังดีนะ
คุณป้าดูเศร้าและเริ่มมีสีหน้าเป็นกังวล จนเภสัชกรสังเกตได้
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Pharmacist
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Customer
		
Pharmacist
		
		
		
		
		
		
		
		
Customer
		

Auntie. Cool down and listen to me carefully.
ป้าจ๋า ใจเย็น แล้วฟังหนูก่อนนะคะ
Oil and other products extracted from Cannabis (or Marijuana) are currently being used
as alternative medicines in many countries.
น�้ำมันและยาเตรียมที่มีส่วนผสมของกัญชา ถูกน�ำมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในหลาย ๆ ประเทศ
In Thailand, the Food and Drug Administration (FDA), Ministry of Public Health (MOPH)
is the organization with primary responsibility for product registration, control of
production & distribution, the use and monitoring on patients being prescribed with
these drugs.
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา การควบคุมการผลิตและ
การจ�ำหน่าย การน�ำไปใช้และติดตามรายงานผลการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาเหล่านี้
Do you mean I have to go to the FDA myself to get this drug?
หนูหมายความว่า ป้าต้องไปซื้อยานี้เองโดยตรงจาก อย. เหรอจ๊ะ
No..o..o. First of all, you need to take Uncle Keaw to the designated hospital or
Thai Traditional Medicine Services authorized by the MOPH to provide treatment
with these cannabis products.
ไม่ใช่ค่ะ ก่อนอื่น ป้าจะต้องพาลุงเขียวไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแพทย์แผนไทย ที่ได้รับอนุญาต
โดย สธ. เพื่อให้บริการรักษาบ�ำบัดโรคด้วยผลิตภัณฑ์จากกัญชาค่ะ
Take a look at this brochure. Find out which one is the most convenient to you.
ป้าลองดูตามเอกสารนี้นะคะ สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น
For medical screening on Uncle Keaw and see whether he fits in with the criteria
for the alternative treatment with cannabis
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท�ำการคัดกรอง ดูว่าลุงเขียวเข้าเกณฑ์ที่ควรจะให้การรักษาด้วยกัญชาหรือไม่ค่ะ
It seems very complicated for the process.
แลดูขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนจังเลยจ้ะ
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You’re absolutely right. And the reason is for patient safety.
จริงตามที่ป้าว่าค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยนะคะ
We must be very careful due to their psychotropic effects.
เราต้องระมัดระวังให้มากค่ะ เพราะสารเหล่านี้ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
More than 100 active substances found in cannabis, there are only 2 of them:
Cannabidiol (CBD) and Tetrahydrocannabinol (THC) being used as medicine.
ในบรรดาสารส�ำคัญจากต้นกัญชาซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิดนั้น ปัจจุบัน มีเพียงแค่ CBD และ THC
เท่านั้นค่ะ ที่เราน�ำมาใช้เป็นยารักษาโรค
THC has been shown to increases appetite and reduces nausea while CBD decrease
pain and inflammation and help with muscle-control problems.
THC ช่วยให้เจริญอาหารและลดอาการคลื่นไส้ ขณะที่ CBD ลดอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ
และช่วยควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น
There are strong evidences on the use of cannabis in 4 particular medical conditions
which are epilepsy in children, Multiple Sclerosis (MS), chemotherapy-induced
nausea & vomiting in cancer patients, and chronic pain.
4 กลุ่มโรคที่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสามารถบ�ำบัดรักษาได้ด้วยกัญชา ได้แก่ ลมชักในเด็ก กล้ามเนื้อแข็ง
ผู้ป่วยมะเร็งที่คลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบ�ำบัด และปวดเรื้อรังค่ะ
According to what you have just said, there’s still hope for Uncle Keaw then.
ถ้าเป็นตามที่หนูว่า ลุงเขียวของป้าก็ยังมีความหวังซิจ๊ะ
It could be. First of all, let’s find out for more information
from this website www.dtam.moph.go.th or Tel 025917007 ext. 2301
ก็เป็นไปได้ค่ะ ก่อนอื่น เรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนนะคะ
จากเวบไซต์นี้ www.dtam.moph.go.th หรือโทรไปที่ 025917007 ต่อ 2301
so that you could get Uncle Keaw prepared for this alternative medicine.
คุณป้าจะได้เตรียมความพร้อมให้ลุงเขียวก่อนที่จะเริ่มการรักษาด้วยทางเลือกใหม่นี้ค่ะ
Keep in mind not to buy the products from untrusted source,
especially those available online and home direct sale.
ต้องจ�ำให้ขึ้นใจนะคะ ว่าห้ามซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้จากแหล่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไป
โดยเฉพาะที่มีขายกันออนไลน์หรือขายตรงถึงบ้านค่ะ

ค�ำศัพท์น่ารู้
cannabis
marijuana
available
benefit
exhausted
recover
cool down
extract
alternative medicine
designate
authorize
convenient
complicate

แคน-นา-บิส
มา-ริ-วา-นา
อะ-วาย-เล-เบิ้ล
เบ-เน-ฟิท
เอกซ์-ซอสท์-เทด
รี-คอฟ-เวอร์
คูล ดาวน์
เอกซ์-แทรคท์
อัล-เทอ-เน-ทิฟ เม-ดิ-ซิน
เดส-ซิ-เนท
ออ-ธอร์-ไรซ์
คอน-วี-เนียนท์
คอม-พลิ-เคท

กัญชา
กัญชา
หาได้ พร้อมใช้
เป็นประโยชน์
เหนื่อย หมดแรง
ฟื้นตัว ฟื้นฟู
ท�ำให้เย็นลง
สกัด
การแพทย์ทางเลือก
ก�ำหนด ระบุไว้
อนุญาต มอบอ�ำนาจให้
สะดวกสบาย
ยุ่งยาก ซับซ้อน สับสน
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Pharma Chat

บทความโดย :
ภญ.ณปภัช สุธัมนาถพงษ์

สร้ า งช่ อ งทาง การขาย
และการท� ำ การตลาดแบบใหม่
แบบ OMNI CHANNEL
วิวัฒนาการของช่องทางการค้าขาย

1. Single-Channel ยุ ค เริ่ ม แรกเทคโนโลยี
ยังไม่พัฒนา ธุรกิจค้าปลีกยังเป็นการขายผ่านทางหน้า
ร้ า นค้ า เป็ น ช่ อ งทางเดี ย ว ลู ก ค้ า ต้ อ งไปซื้ อ ของที่ ร ้ า น
อย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันที่เรายังเห็นกันอยู่ เช่น ร้าน
โชห่วย, ร้านขายของช�ำ, หรือร้านขายยา เป็นต้น
2. Multi-Channel หลั ง จากนั้ น เทคโนโลยี
เริม่ พัฒนามากยิง่ ขึน้ Internet เริม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้
เกิด social media, website, email ผู้คนเริ่มใช้กันอย่าง
แพร่หลาย จึงท�ำให้เกิดช่องทางทีห่ ลากหลายในการเข้าถึง

ลูกค้า และลูกค้าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน website
ก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ดั ง นั้ น ร้ า นค้ า ต้ อ งปรั บ ตั ว
ให้ มี ช ่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น แต่ แ บบ
Multi-Channel ยังคงเป็นการแยกช่องทางการขาย ยังไม่มี
การแชร์ข้อมูล หรือท�ำงานร่วมกันในแต่ละช่องทาง ท�ำให้
ลูกค้าเกิดความสับสนต่อข้อมูลได้ เช่น ร้านค้า A มีหน้าร้าน
หลายสาขา และมีขายผ่าน E-Commerce ลูกค้าเลือกซื้อ
ได้แค่ช่องทางเดียวไม่สามารถสั่งซื้อผ่าน E-Commerce
และไปรับหน้าร้านได้
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3. Cross-Channel พัฒนามาจาก Multi-Channel
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าผ่านช่องทางไหนก็ได้ ข้ามช่อง
ทางกัน แต่เบือ้ งหลังการท�ำงานข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละช่อง
ทางและ Back office ไม่มกี าร integrate กันอย่างสมบูรณ์
จึงท�ำให้ลกู ค้าไม่ได้รบั ประสบการณ์การซือ้ สินค้าทีด่ พี อ เช่น
ลูกค้าดูสินค้าที่ลดราคา 20% ผ่าน E-Commerce และ
เลือกที่จะซื้อสินค้าสาขาที่ใกล้ที่สุด แต่พอไปถึงสินค้ากลับ
ไม่มีโปรโมชั่นลดราคา
4. Omni Channel เป็นการน�ำ Cross-Channel
มาปรับปรุงโดย Integrate ข้อมูลของช่องทางต่าง ๆ และ
Back office กันอย่างสมบูรณ์ นอกจาก Integrate ข้อมูล
แล้วทางร้านค้าต้อง Integrate business operations เข้า
ด้วยกันทั้งหมดเพื่อที่จะตอบสนองความพอใจของลูกค้า
เช่น ลูกค้าเข้าไปเลือกเสื้อผ้าผ่าน E-Commerce และ
ต้องการไปเอาสินค้าที่สาขา ระบบจะท�ำการตรวจสอบ
สต๊อกสาขาทีม่ แี ละให้ลกู ค้าเลือกสาขาทีใ่ กล้ทสี่ ดุ เมือ่ ลูกค้า
เข้าไปถึงร้าน พนักงานจะดึงข้อมูลเสื้อผ้าที่ลูกค้าต้องการ
พร้อมทัง้ วิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ สินค้า น�ำไปสูก่ ารเสนอ
สินค้าอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ โอกาสในการขาย ท�ำให้ลกู ค้าพึงพอใจ
และกลับมาซื้อสินค้าใหม่
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นไป
ที่ customer-centric เน้นตอบสนองความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าโดยมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าลูกค้าที่ต้องการ
Omni Channel จึงเป็นค�ำตอบของธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
นั่นเอง

คื อ การขายผ่ า นทางหน้ า ร้ า นค้ า พอเทคโนโลยี เ ข้ ามา
มีบทบาทในชีวิตมากขึ้นก็หันมาใช้การตลาดช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น (Multi-Channel Marketing) และ
การตลาดข้ามช่องทาง (Cross-Channel Marketing)
ตามล� ำ ดั บ แต่ ด้ วยสมรภู มิ ก ารค้ า มี ก ารแข่ ง ขั นรุ นแรง
มากขึ้ น ประกอบกั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามสลั บ
ซับซ้อน ท�ำให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องชิงไหวชิงพริบ
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันอีก จนล่าสุดเพื่อให้ผู้บริโภค
ง่ายต่อการซื้อขายสินค้าจึงเกิดเป็นการตลาดผสานช่อง
ทางทัง้ หมด (Omni-Channel Marketing) เพือ่ ให้สามารถ
มัดใจผู้บริโภคได้มากที่สุด
เรื่ อ งที่ จ ะมาพู ด ถึ ง ก็ คื อ การตลาดช่ อ งทางที่
หลากหลายมากขึน้ (Multi-Channel Marketing) และการ
ตลาดผสานช่องทางทัง้ หมด (Omni-Channel Marketing)
มาดูกันว่า 2 ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
Multi channel Marketing คือการตลาดช่อง
ทางทีห่ ลากหลายมากขึน้ หมายถึงความสามารถในการน�ำ
เสนอสินค้าและบริการ โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
E-Commerce, Social Media ต่าง ๆ, อีเว้นท์ หรือ Print
Ad ในการสื่อสารกับผู้บริโภค
Omni-Channel Marketing คื อ การผสาน
ช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน เป็นการวิวัฒนาการ
ของการท� ำ การค้ า ปลี ก ผ่ า นหลายช่ อ งทาง เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภคผ่ า นทุ ก ช่ อ งทางการขาย
ที่เป็นไปได้ เช่น ลูกค้า A ใช้มือถือหาข้อมูลเปรียบเทียบ
ราคานาฬิกาจากหน้าเว็บไซต์ และให้ข้อมูลของตนเอง
ไว้ที่เว็บไซต์ และสุดท้ายตัดสินใจไปซื้อที่หน้าร้าน ซึ่งเจ้า
ความแตกต่างระหว่าง MULTI CHANNEL
MARKETING VS OMNI CHANNEL MARKETING หน้าทีร่ า้ นค้าจะรูไ้ ด้วา่ ลูกค้า A เคยเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์มาก่อน
หลายปีก่อนนั้น ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีช่องทางการ เป็นต้น
ขายเพียงแค่ช่องทางเดียว (Single Channel Marketing)
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เพื่ออธิบายความเป็นเอกลักษณ์ของ Multi channel ต่อเนื่อง ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ โดยพื้นฐานแล้วจะต้อง
Marketing และ Omni-Channel Marketing ให้ชดั เจน ท�ำให้พนักงานในองค์กรมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กร พร้อมมอบ
บริการทีด่ เี ลิศให้กบั ลูกค้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ต่างจาก
มากขึ้น ลองมาดู 3 ข้อนี้กันต่อเลยดีกว่า
1. The Channel vs. The Customer
เทคโนโลยีมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เกิด social
media มากมาย, website, email ท�ำให้เกิดช่องทาง
ทีห่ ลากหลายในการเข้าถึงผูบ้ ริโภค โดยบริษทั ส่วนใหญ่มกั
จะมีมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไปเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามา
ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งจะชอบใช้ช่องทาง social media
และ email เป็นหลักในการสื่อสารกับผู้บริโภค แต่แบบ
Multi channel Marketing นัน้ ยังคงแยกช่องทางการขาย
ไม่มีการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ แต่อย่างใด
ตรงกั น ข้ า ม Omni-Channel Marketing
มีการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดต่าง ๆ รวมให้เป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อแบรนด์ จากผลส�ำรวจพบว่าสามารถสร้างรักษาความ
สัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ 91% เมือ่ เทียบกับบริษทั ทีไ่ ม่มี
ระบบการตลาดแบบ Omni-Channel Marketing

Multi channel Marketing ที่การสื่อสารแต่ละแผนกใน
องค์กรจะไม่เหมือนกัน เช่น ในช่องทาง Social Media
จะสื่อสารข้อความหนึ่ง พอไปหน้าร้าน พนักงานขายจะ
สื่อสารอีกอย่างหนึ่ง โดยไม่มีการเชื่อมโยงไปในทิศทาง
เดียวกัน

3. Effort vs. Effortless
ความส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของ Omni-Channel
Marketing ที่ Misia Tramp, the EVP of Insights and
Innovations for Tahzoois กล่าวไว้คือ การสร้างความ
สะดวกสบายให้ลูกค้า ไม่ท�ำให้ลูกค้าล�ำบากต่อการซื้อ
สินค้าและบริการ โดยการจัดช่องทางการขายให้มีความ
หลากหลาย เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงแบบ 360 องศา
ต่างกับ Multi Channel Marketing ที่ให้ลูกค้าเลือกว่า
จะซือ้ สินค้าและมีประสบการณ์กบั ร้านค้า หรือแบรนด์ผา่ น
ช่องทางไหนช่องทางหนึ่ง

2. Consistency vs. Engagement
Omni-Channel Marketing จะมุ้งเน้นไปที่การ
มอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
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“Omni-Channel” การสลายไปของเส้นแบ่งระหว่าง
การซื้อขายออนไลน์และออฟไลน์

โลกการค้าออนไลน์และออฟไลน์ทุกวันนี้แทบจะ
แบ่งแยกกันไม่ได้ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อน ผู้คนยุคนี้มักจะ
ค้นหาข้อมูลผ่านทางออนไลน์ และไปเลือกชมและสัมผัส
สินค้าจริงที่ห้างฯ หรือร้านค้าออฟไลน์ เผลอ ๆ จับแล้ว
ถูกใจก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปรียบเทียบราคา แล้วพบ
ว่า “เอ๊ะ! สั่งออนไลน์ได้ราคาดีกว่าแฮะ” ก็เลยสั่งซื้อผ่าน
ออนไลน์ซะเลย ศัพท์ค�ำนึงที่มีการพูดถึงมาอย่างยาวนาน
แล้วก็คอื Omni-Channel วันนีเ้ รือ่ งนีม้ นั ชัดขึน้ ทุกที ๆ เรา
ลองมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนี้
Omni หมายถึง ทัง้ หมด ในเชิงอีคอมเมิรซ์ OmniChannel คือ การรวมกันของช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ออนไลน์หรือออฟไลน์ (Digital and Physical) รวมไป
ถึงการแบ่งปันข้อมูล (Big Data) ในแต่ละช่องทางโดยไม่
แบ่งแยกกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ใน
ขณะที่ตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ทวีความรุนแรงขึน้ ธุรกิจรายใหญ่ และรายย่อยจึงต้องสร้าง
ความแตกต่าง และเข้าถึงใจผู้บริโภคให้ได้
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สมมติเราเป็นลูกค้าที่ต้องการซื้อเสื้อเชิ้ตสักตัว
แต่ไม่แน่ใจเรื่องของไซส์ จึงอยากที่จะไปลองใส่ก่อนเพื่อ
ความมัน่ ใจ จึงติดต่อแบรนด์ผา่ นช่องทางโซเชียลมีเดีย เพือ่
สอบถามถึงสินค้าว่ามีขายที่สาขาไหนที่สะดวกจะไป ทาง
แอดมินโซเชียลมีเดียต่าง ๆ จึงท�ำการเช็คสต็อกสินค้า หรือ
สอบถามไปยังสาขานั้น ๆ ว่ามีสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
หรือไม่ โดยได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เช่น ชื่อ และ
สินค้าต้องการ เมื่อไปถึงหน้าร้านก็จะมีพนักงานที่รับเรื่อง
ไว้เข้ามาดูแล และคอยให้คำ� แนะน�ำต่าง ๆ และหากไปเลือก
ชมสินค้าแล้ว ยังไม่อยากตัดสินใจซื้อในทันที อาจเพราะ
ต้องรีบไปที่อื่น หรือต้องการที่จะเปรียบเทียบสินค้าเพิ่ม
เติมเพื่อให้ได้สินค้าในแบบที่ต้องการมากที่สุดก็สามารถ
ท�ำได้ จนเมือ่ สรุปได้วา่ จะซือ้ สินค้า จึงเข้าไปยังเว็บไซต์ของ
ร้านค้าเพื่อท�ำการสั่งซื้อออนไลน์ แต่ก็ดันมีข้อสงสัยเกี่ยว
กับการช�ำระเงิน และการจัดส่ง จึงโทรไปยังคอลเซ็นเตอร์
เพือ่ สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จนเกิดความมัน่ ใจ และพึง
พอใจที่จะสั่งซื้อจากร้านค้า จึงค่อยท�ำการสั่งซื้อทันที เห็น
หรือไม่ว่า กว่าลูกค้าแต่ละคนจะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
แต่ละชิน้ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆเลย Omni-Channel จึงไม่ใช่
เพียงแค่เรื่องของการขายสินค้าในช่องทางต่าง ๆ เท่านั้น
แต่ครอบคลุมไปถึงการบริการ
ในทุกรูปแบบที่จะท�ำให้ลูกค้ามี
ความสะดวกสบาย และพึงพอใจ
ได้มากทีส่ ดุ ดังนัน้ หากผูป้ ระกอบ
การสามารถ Support ลูกค้า
ตรงนี้ได้จะเป็นประโยชน์กับตัว
เจ้าของกิจการ และลูกค้าได้มาก
เลยทีเดียว

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเส้นแบ่งระหว่างการค้าขายออนไลน์ ร้านค้าและหยิบสินค้าที่ต้องการ ซึ่งสินค้าเหล่านั้นก็จะ
เข้าไปอยู่ที่ “Virtual Cart” ถ้าหากเปลี่ยนใจไม่ต้องการ
และออฟไลน์ ได้ขาดสะบั้นลง
จะขอยกเคสของ Amazon ซึ่งถือเป็นตัวอย่าง
หนึง่ ในเรือ่ งของ Omni-Channel ในมุมมองทีว่ า่ Amazon
เริ่มต้นจากการเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก และได้ขยายธุรกิจด้วยการขายสินค้าหลากหลาย
ชนิ ด จนท� ำ ให้ Amazon คื อ ผู ้ เ ล่ น รายใหญ่ ใ นธุ ร กิ จ
อีคอมเมิรซ์ ระดับโลก จนเมือ่ ธันวาคมปีทผี่ า่ นมา Amazon
ได้สร้างความประหลาดใจให้กับแวดวงอีคอมเมิร์ซอีกครั้ง
โดยได้เปิดตัว “Amazon Go”
Amazon Go คือ ร้านค้ารูปแบบใหม่บนพื้นที่
กว่า 1,800 ตารางฟุตที่สร้างจุดเด่นไม่เหมือนใคร นั่นก็
คือ การซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเข้าแถวช�ำระเงิน เพียงแค่
คุณมีแอพพลิเคชั่นของ Amazon Go ก็สามารถเข้าไปที่

สินค้านัน้ แล้ว ก็แค่นำ� สินค้าไปวางทีเ่ ดิม และด้วยเทคโนโลยี
ที่เรียกว่า “Just Walk Out Technology” ซึ่งมีการรวม
กันของระบบอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น Computer Vision
การใช้ Algorithm และยังมีเซนเซอร์ที่ช่วยในการแทร็ค
สินค้า โดยรายการสินค้าที่คุณไม่ต้องการนั้นก็จะถูกน�ำ
ออกจากตะกร้าโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกซื้อสินค้าจนเป็นที่
พอใจแล้วก็สามารถเช็คดูได้จากมือถือว่าซื้ออะไรไปบ้าง
ก่อนที่คุณจะเดินออกไปจากร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อ
แถวเพื่อช�ำระเงิน ซึ่งการช�ำระเงินนั้นจะผ่านทางบัญชีของ
Amazon นี่คืออีกรูปแบบหนึ่งของ Omni-Channel เรียก
ได้ว่าเป็น การเติมเต็มความพึงพอใจของลูกค้า และการ
บูรณาการทุกช่องทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยทีเดียว

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วหลาย ๆ ท่านอาจมีค�ำถามในใจมากมาย ส�ำหรับผู ้ประกอบการไม่ว่า
จะเป็นร้านโชว์ห่วย ร้านขายยาหรือโรงพยาบาล แนะน�ำให้ศึกษาข้อมู ลเพิ่มเติม ถึงโอกาส อุ ปสรรค
วิเคราะห์ถงึ ความเป็นไปได้ และปั จจัยต่าง ๆ เพื่อช่ วยในการตัดสินใจถึงการท�ำรู ปแบบธุ รกิจที่มคี วาม
เหมาะสม ตลอดจนปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด นั่นคือ การสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า ต้องไม่ลืมว่าจุ ดแข็งของร้านยาคือเภสัชกรและการให้บริการทางเภสัชกรรม เพราะยา
คือสินค้าคุณธรรม แต่จะท�ำอย่างไรที่จะบู รณาการการตลาดใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในธุ รกิจของเราได้อย่าง
ลงตัว ก็คงเป็นโจทย์ของแต่ละธุ รกิจที่จะน�ำมาประยุ กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่แน่วา่ ในอนาคตเรา
อาจได้เห็นโมเดลนี้จริง ๆ ในร้านยาหรือโรงพยาบาลที่เราท�ำงานอยู ่ก็เป็นได้
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YPG Thailand

บทความโดย : ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ

2

เคล็ดวิชา

การจัดการหัวหน้า

ให้อยู่หมัด

ขอบคุณภาพจาก http://www.socialsamosa.com/2014/12/impress-boss-social-media/

“เรามั ก เลื อ กงานจากชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร แต่ มั ก
ลาออกเพราะหั ว หน้ า เสมอ” ผมจ� ำ ไม่ ไ ด้ ว ่ า ประโยคนี้
มาจากหนั ง สื อ เล่ ม ใด แต่ เ ป็ น ประโยคที่ ฝ ั ง ในหั ว ผมมา
นานมาก ๆ ผมเชื่อว่าเภสัชกรรุ่นใหม่หลาย ๆ คนคงมี
ปัญหาแบบเดียวกันใช่ไหมครับ แล้วถ้าเราไม่อยากลาออก
เพราะหัวหน้า เราควรบริหารจัดการหัวหน้าอย่างไร

อาจไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูปหรือดีที่สุดนะครับ แต่ปรมาจารย์
ด้านบริหารจัดการอย่าง Peter Drucker ได้ตอบค�ำถาม
นี้ไว้ดีมาก ๆ ในหนังสือ Effective Executive
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1. Focus จุดแข็งของเราและหัวหน้า
ก่ อ นอื่ น เราต้ อ งเข้ า ใจก่ อ นว่ า ไม่ ว ่ า จะเรา
หรื อ หั ว หน้ า นั้ น ต่ า งมี จุ ด แข็ ง และข้ อ จ� ำ กั ด เมื่ อ เข้ า ใจ
แบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้อง Focus คือจุดแข็งของทั้งเราและ
หัวหน้าครับ แล้วทีนี้เราจะหาจุดแข็งได้อย่างไร วิธีการที่
สั้นที่สุดในมุมของผมนั้น คือ การสังเกตครับ ลองสังเกตว่า
ทั้งเราและหัวหน้าท�ำอะไรได้ดี โดยดูจากการท�ำงาน งาน
รูปแบบไหนที่คุณและหัวหน้าท�ำส�ำเร็จหลาย ๆ ครั้งอย่าง
ต่อเนื่องเอาเป็นว่ามากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป
ตั ว อย่ า งเช่ น หั ว หน้ า คุ ณ มี จุ ด แข็ ง ด้ า นการ
โน้มน้าวใจผู้อื่น เรียกได้ว่า พูดกี่ทีคนก็คล้อยตาม ให้คุณ
คอยจดสิ่งที่หัวหน้าคุณท�ำได้ดีไว้ครับ พร้อมกันนี้ให้คุณ
ถามตัวเองว่าแล้วงานไหนคุณท�ำได้ดี งานที่ท�ำได้ดีสังเกต
จากเมื่อตอนคุณท�ำนั้นเวลาจะผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน
3 ชั่วโมงนึกว่า 10 นาที เรียกได้ว่าเข้าสู่ Flow stage เช่น
คุณชอบวิเคราะห์ข้อมูล อยู่กับข้อมูลได้ทั้งวัน
ต่ อ มาให้ ถ ามว่ า แล้ ว คุ ณ จะเอาจุ ด แข็ ง ของคุ ณ
ไปเสริ มจุ ด แข็ ง ของหัวหน้าคุณ ได้อย่างไร ในเคสนี้ นั้น
คุ ณ สามารถเอาจุ ด แข็ ง ของคุ ณ ในการเตรี ย มข้ อ มู ล
ทีถ่ กู ต้องและน่าเชือ่ ถือเพือ่ ให้หวั หน้าคุณไปโน้มน้าวคนอืน่
ในที่ประชุม นี่คือการอยู่ร่วมกันแบบ Win-Win situation
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2. เลือกรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
อีกข้อหนึ่งนั้นคุณต้องคอยสังเกตว่าหัวหน้าคุณ
นั้นเหมาะกับการสื่อสารรูปแบบใด คนเราตีกันมาเยอะ
มากเพราะการสือ่ สารทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพครับ ทีเ่ ล่านีไ่ ม่ได้
แปลว่าผมท�ำได้ดีนะครับ ผมเองก็ยังต้องพัฒนาในจุดนี้อีก
ก่อนอื่นเลยให้แบ่งแบบหยาบ ๆ ว่าหัวหน้าคุณเป็นคน
‘ชอบอ่าน’ หรือ ‘ชอบฟัง’
ถ้าหัวหน้าของคุณเป็นคนชอบอ่าน การเขียน
สรุปงานแล้วส่ง E-mail / Line จะ work มาก ๆ แต่ถ้า
หัวหน้าคุณเป็นคนชอบฟังการเขียนสรุปให้อ่านนั้นแทบ
ไม่มีประโยชน์ใด ๆ คุณจึงควรขอเวลาเพื่อ ‘เล่า’ สรุป
งานให้ฟัง ต้องคอยหมั่นสังเกตและลองสื่อสาร เพื่อให้รู้
ว่าการสือ่ สารแบบไหนได้ผลดี เพือ่ เลือกรูปแบบการสือ่ สาร
ที่เหมาะสมครับ แต่ทุกอย่างมีข้อยกเว้น เช่น ตัวผมเองนั้น
มีวิธีการสื่อสารแบบ Discussion ดังนั้น การสื่อสารที่
เหมาะกับผมคือ Two-way communication นอกจาก
นั้นผมยังเคยเจอคนที่มีวิธีการสื่อสารแบบที่ต้องให้เขาพูด
ให้ตัวเองฟังก็มีครับ เช่น หัวหน้าอาจจะเรียกลูกน้องไป
พบ แต่คุณไม่ต้องท�ำอะไรเลยนะครับแค่นั่งฟังเขาเล่าเรื่อง
ให้ตัวเองฟังจนจบเท่านั้นเอง
ในชีวิตการท�ำงานของผมนั้นโชคดีมาก ๆ ที่ได้
หัวหน้าที่ให้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้แสดงความคิด
เห็นและลงมือท�ำตลอด เรียกได้ว่าใช้สองเคล็ดวิชาช่วย
เสริมเท่านั้น
หากเภสัชกรรุ่นใหม่ท่านใดอยากบริหารจัดการ
หัวหน้าให้ดีขึ้นลองน�ำเคล็ดวิชานี้ไปใช้ดูนะครับ หาจุด
แข็งของตัวคุณและหัวหน้าให้เจอ เลือกวิธีการสื่อสาร
ที่เหมาะสม นี่คือสรุปสั้น ๆ ของการบริหารจัดการหัวหน้า
ในแบบ Drucker ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ และหัวหน้าอยูร่ ว่ มกันอย่าง
ปรกติสุขครับ

ปกิณกะ...เรื่องเล่า... ผ่านกาลเวลา
โดย : ภก.สุเทพ พึ่งน้อย ภ. ๑๔๓๐

๔
“ล้วนอนิจจัง”

ตอนที่

ใด ๆ ในโลก

ผมท�ำงานกับบริษัทข้ามชาติมา 27 ปี คงไม่นานเกินไปหรอกนะ แล้วผมก็ลาออกมาเปิดร้านขายยา ด�ำเนิน
กิจการอยู่ 9 ปี แล้วก็ปิดกิจการลง ความจริงผมอยากใช้ความรู้และประสบการณ์มาท�ำประโยชน์ให้แก่ชาวบ้าน ท�ำ
แล้วเขาเห็นประโยชน์ เราก็มีความสุขเหมือนเมื่อสมัยผมเด็ก ๆ หมอกลางบ้านที่เอาใบมะกา+ยาด�ำ (ยาระบาย-ถ่าย)+
ใบสะเดา+เปลือกสะเดา แก่นขี้เหล็ก แก่นคูณ ลูกใต้ใบ มารวมกันและสวดคาถาพึมพ�ำ น�ำยาใส่ลงในหม้อดิน ปักเฉลว
เติมน�ำ้ และต้มให้เรากิน เราก็ยงั หายมาได้ ทุกคนในหมูบ่ า้ นเคยกินยาหม้อ และก็หายไข้มาได้ คุณหมอก็ได้รบั การยกย่อง
เคารพนับถือจากชาวบ้าน เรียก "ลุงหมอ" "ตาหมอ" มีอะไรก็เอามาฝากลุงหมอ
คุณตาของผมก็เป็นหมอกลางบ้านประจ�ำหมู่บ้าน ท่านเจ้าเมืองเคยส่งเรือกลไฟ มารับไปรักษาลูกสาวของท่าน
ท�ำให้ยงิ่ มีชอื่ เสียงโด่งดัง ชาวบ้านทีเ่ จ็บป่วยก็มารักษามากขึน้ ท�ำให้การด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างสบาย ๆ ปัจจุบนั หลาน-เหลน
ของท่านบางคนยังเอาสูตรยากวาดคอ แก้ไอ ละลายเสมหะ (กัดเสลด) ไปใช้รักษาเด็กในหมู่บ้าน เวลาเย็น ๆ ยังเห็น
ชาวบ้านที่นิยมยาโบราณ อุ้มเด็กไปกวาดคออยู่กันแทบทุกวัน
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ผมโตขึน้ จบโรงเรียนวัด ไปเรียนหนังสือชัน้ มัธยมทีโ่ รงเรียนใกล้ตลาด เดินผ่านตลาดทุกวัน ทีต่ ลาดมีรา้ นขายยา
อยู่ 2 ร้าน เป็นร้านยาจีน 1 ร้าน ชื่ออะไรผมจ�ำไม่ได้ แต่ลงท้ายด้วยตึ๊ง ๆ ท�ำนองนี้แหละ และมีร้านขายยาไทยโบราณ
อีก 1 ร้าน จะว่าไทยทีเดียวก็ไม่ใช่ เพราะหน้าร้านแกตั้งเครื่องบดยาเป็นราง และมีล้อทองเหลืองกลม ๆ แบบจีนที่เรียก
ว่าเครื่องบดยาจีนไว้ 1 เครื่อง ผลักไปแล้วตัวบดกลม ๆ ก็จะวิ่งกลับมาเอง คนบดก็จะผลักออกไปอีก ท�ำอย่างนั้นจนยา
ที่อยู่ในรางละเอียดดีจึงหยุดและตักยาใส่ขวดมีฝา ถ้าปริมาณมากก็ใส่โหลมีฝา ส่วนมากจะเป็น "ยาลม" คนแก่ชอบ
กินและดมยาลม เวลาขายเขามักจะตักขายเป็นช้อน บางชนิดราคาแพง เขาจะชั่งขาย โดยชั่งด้วยเครื่องชั่ง (Balance)
ก�ำหนดขนาดชั่งกันเป็น "บาท" เช่ นซือ้ 1 บาท เขาหมายถึงน�ำ้ หนักยา 1 บาท ราคาเท่าไร? เขาอาจบอกว่า
บาทละ 2 บาท เราก็ต้องจ่ายเงินเขา 2 บาท (1 บาท = น�ำ้ หนักยาหนึ่งบาท ส่วนจ่าย 2 บาท คือราคายา
ที่ต้องจ่ายด้วยเงินบาทซึ่งเป็นหน่วยสกุลเงิน)
เพื่อนผู้หญิงซึ่งเป็นญาติห่าง ๆ ของผม หลังเลิกเรียนกลับถึงบ้านเห็นเธอต้องไปนั่งอยู่ที่เครื่องบดยา บดซ�้ำไป
ซ�้ำมาจนกว่าจะเสร็จ จึงเสียโอกาสที่จะได้วิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ ส่วนชีวิตของผมเวลามีไข้ก็จะไปที่ร้านหมอจีน เพราะเขามี
ยาแปลก ๆ มาขาย ไม่ขมแต่เปรี้ยวดี บอกเขาว่า "เป็นไข้-ปวดหัว" เขาจะจ่าย "ทันใจ" มาให้ 4-5 ซอง ราคา 1 บาท
เวลาเป็นแผลเขาจะจ่ายยาแดงให้ ต่อมาเปลีย่ นเป็น Tincture lodine ละลายในแอลกอฮอล์จะแสบมาก แต่กห็ ายดีกว่า
ยาแดง เพราะว่ายาแดงนั้นแผลปิดที่ผิวบนบาดแผลแต่ใต้สะเก็ดอาจเป็นหนองได้ เพราะฉะนัั้นถ้าจะให้หายไว ทนแสบ
เอาหน่อย ตอนราดแผลสด ๆ ด้วย Tincture lodine ที่เล่ามานั้นเป็นประสบการณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับยาสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สองสงบลงได้ประมาณ 7-8 ปี
ชีวิตเปลี่ยนแปรไปเรื่อย ๆ จนตัวเองจบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ตั้งใจจะรับราชการเป็นเภสัชกร
โรงพยาบาล แต่ชวี ติ ผกผันไปเป็นพนักงานน�ำเสนอยาต่อแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ตอ่ มาลาออกจากงานมาเปิด
ร้านขายยา ด้วยความตั้งใจจะท�ำคุณประโยชน์ให้กับผู้ใช้ยา หรือผู้มาซื้อยา แต่พบว่าสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปมาก เดิม
เมือ่ ผมยังเด็ก ๆ แม้แต่คนโฆษณาขายยาเร่ เอาภาพยนตร์เก่าไปฉายในหมูบ่ า้ น ยังได้รบั การต้อนรับจากผูใ้ หญ่ในหมูบ่ า้ น
อย่างดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ขณะที่ผมใกล้จะจบเภสัชศาสตร์ ร้านขายยาเดิมที่ลงท้ายด้วย ตึ๊ง-แซ หรือโอสถ เหล่านี้ถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ไม่มมี าตรฐาน ร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจ�ำ หรือควบคุมโดยเภสัชกร จึงเกิดร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ชั้น 1 มีเภสัชกรควบคุมการขาย ร้านขายยาชั้น 2 มีบุคลากรทางการแพทย์ เช่น พยาบาลเป็นผู้ควบคุม และร้านขายยา
แผนโบราณ คือพวกร้านเก่า ๆ ที่ลงท้ายด้วย ตึ้ง-แซ หรือโอสถบ้าง ร้านขายยาชั้น 1 ก็ต้องลงท้ายด้วย "ฟาร์มาซี" และ
"เภสัช" เป็นส่วนใหญ่ และวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน เช่น "ยา", "หมอยา", "ฟาร์ม่า" และอื่น ๆ ที่จะให้ความ
หมายว่าขายยาสมัยใหม่-ทันสมัยเรียกว่า Update ขึ้นตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้ยังด�ำเนินไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดยั้ง
ผู้ซื้อยาก็เปลี่ยนไป จากเดิมยกย่องนับถือคนขายยา หรือผู้แนะน�ำยาว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเขา ให้พ้นจากอาการเจ็บป่วย
แต่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนซื้อยาใน กทม. มีความรู้เกี่ยวกับยามากขึ้น เพราะผู้ซื้อเคยไปพบแพทย์มาแล้ว เขามาซื้อยา
เพื่อรับประทานต่อเนื่อง เขามักจะซื้อแบบ Trading รับสินค้าถูกต้องตามต้องการ-จ่ายเงินแล้วก็จบกัน ไม่มีเยื่อใยต่อกัน
ถ้าเราไปอธิบายให้เขาฟังมาก ๆ บางคนเขาจะร�ำคาญเรา และต�ำหนิเราได้ (เพราะเขาไม่ได้ถาม) บางคนก็มองเราเฉย ๆ
ไม่สนใจฟัง และขอตัวกลับ (เพราะเขาไม่อยากสนใจ) บางคนรู้สึกขอบคุณและสงสัยที่เราพูดเพิ่มเติมให้เขารู้ว่า
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- ยานี้ ..... ห้ามใช้ กับอาการนี/้ โรคนี้ (CI)
- ยานี้ ..... อาจเกิดผื่นคัน - แพ้ได้ (AR)
- ยานี้ ..... ควรระวังในคนไข้โรคตับ - ไต หญิงมีครรภ์ (Precaution)
- ยานี้ ..... ห้ามใช้ ร่วมกับ ........ (DI)
หากเราบอกเขาเล็กน้อยเกี่ยวกับ "อาจเกิดผื่นแพ้ได้" เขาจะยิ่งสงสัย และถามเรามากขึ้น จนลูกค้าคนอื่น
เดินออกจากร้านไป เพราะรอไม่ไหว เพราะคนสมัยนี้เขาไม่รออะไร เขามีธุระมาก เพราะฉะนั้นหากจะยังคงยึดอาชีพ
ขายยา เราก็คงต้องปรับสภาพตัวเราให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันได้ เพราะบริษัทต่าง ๆ เขาก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้
ปัจจุบัน Packaging ของบริษัทจะเป็น 10' s, 28' s, 30' s และ 100' s บรรจุอยู่ในกล่องหรือขวดที่ขนาดพกพาได้สะดวก
มีใบก�ำกับยาเรียบร้อยใน Packaging มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สงสัยอะไรอ่านเองได้ คน กทม. เขาไม่ชอบให้ใครสอน
เขา เขาจะซื้อตามความมั่นใจของเขา หรือตามที่เขารู้มาจาก Google จาก Line เพื่อนฝูงผู้หวังดี (บาง Line ผู้หลอก
ลวง) เขามาซื้อเราก็หยิบขายเขาไป ยิ้มเล็กน้อย ห้ามพูดมาก เพราะเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้ถาม จะรีบไป อะไรท�ำนองนี้
ผมคาดว่าต่อไปข้างหน้า เขาอาจสั่งซื้อยากันทาง Line เพราะสามารถ Upload ใบสั่งแพทย์ หรือเอกสารการสั่งซื้อไป
ยังร้านยาได้ การจัดส่งก็อาจใช้ระบบ Delivery ส่งให้ภายใน 20-30 นาที เหมือนพิซซ่า ตลอดชีวิตผม 75 ปี ได้เห็นการ
เปลีย่ นแปลงพัฒนาการต่าง ๆ จนไม่อยากจะรูแ้ ล้ว เพราะผมก็คงอยูต่ อ่ ไปได้อกี ไม่นาน ตอนจบเภสัชศาสตร์ เมือ่ ปี 2510
ก็รสู้ กึ ภูมใิ จ ท�ำอะไรก็ภาคภูมใิ จว่าเราเป็นบัณฑิต ซึง่ แปลว่า นักปราชญ์ หรือผูม้ ปี ญ
ั ญา ผูจ้ บการศึกษาขัน้ ปริญญาตลอด
ระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านไป โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ใกล้ยุคพระศรีอารย์เข้าไปทุกทีแล้ว
อยากกินอาหาร จะ Line หรือโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเดียวเขาก็น�ำมาส่งให้รับประทาน
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็สามารถสั่งซื้อเอาจากระบบ E-Commerce ได้
ที่อยู่อาศัย การตกแต่งบ้าน หรือห้องพัก ปรับปรุงห้องน�้ำ ก็ไปซื้อที่บริษัทจัดจ�ำหน่าย เพีียงแต่ถ่ายรูปห้องไป
ให้เขา บอกขนาดห้องให้ชดั เจน เขาก็จะออกแบบให้เราได้ครบถ้วน ขนาดพอเหมาะกับห้อง อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวก
ต้องการคุณภาพพอใช้ ปานกลาง ดี ดีเลิศ ก็บอกเขาได้ จ่ายเงินตามราคาประเมินออกมา พนักงานติดตั้งเขาจะน�ำมา
ติดตั้งให้เรียบร้อย ทุกอย่างเนรมิตได้ภายใน 3-7 วัน
นามะรูปัง อนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อนัตตา หมายถึง ทัง้ นาม ทัง้ รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์
ไม่ใช่ ตัวตนของเรา
ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไป ยารักษาโรคซึ่งเป็นปั จจัย 1 ใน 4 ข้อ ก็ยังด�ำเนินไปตามกฎแห่งความ
ไม่เที่ยง มันต้องเปลี่ยนไป และเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างแน่นอน
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หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ภญ.ผศ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2.5 Credits

การนับคาร์ โบไฮเดรต

				 Carbohydrate count
วัตถุประสงค์
1. อธิบายเกี่ยวกับการนับคาร์โบไฮเดรตในอาหารแต่ละชนิดได้
2. อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
บทคัดย่อ
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่มผี ลต่อระดับน�้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร การนับคาร์โบไฮเดรต
ในอาหารจะเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานสามารถทราบปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีบ่ ริโภค ก�ำหนดปริมาณอินซูลนิ ทีใ่ ช้
รวมทัง้ สามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลาย ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ในการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด รวมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคในผู้ป่วยเบาหวาน การได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การนับคาร์โบไฮเดรตในอาหาร จะเป็นการสร้างทักษะในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานอีกทางหนึ่ง
ค�ำส�ำคัญ: การนับคาร์โบไฮเดรต โรคเบาหวาน Carbohydrate counting
บทน�ำ
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและจ�ำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ ง จึงเป็นปัญหาส�ำคัญด้านสาธารณสุขของโลก โรคนีจ้ ดั เป็นปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพทีส่ ำ� คัญอันดับต้น ๆ ของประชากร
โลกรวมทั้งในประเทศไทย โรคเบาหวานเป็นภาวะความผิดปกติทางเมแทบอลิสมที่มีระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่าระดับ
มาตรฐานที่ระบุไว้ส�ำหรับคนปกติ โรคเบาหวานเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดและ/หรือการดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้เนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะต่างๆ ในร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน�้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดน�ำไปใช้เป็นพลังงาน ท�ำให้น�้ำตาลคงอยู่
ในกระแสเลือด และส่งผลให้ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงตามล�ำดับ นอกจากนี้ การที่มีระดับน�้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะ
เวลานาน ส่งผลกระทบให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะหลักที่ส�ำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตา ไต และระบบประสาท ซึ่งน�ำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายตามมา
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คาร์โบไฮเดรต คือ สารอาหารหลักประกอบด้วย
แป้ ง และน�้ ำ ตาลที่ เ ป็ น แหล่ ง พลั ง งานส� ำ คั ญ ของมนุ ษ ย์
คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ1,2
- คาร์โบไฮเดรตเชิงเดีย่ ว (Simple Carbohydrate)
คื อ น�้ ำ ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย วหรื อ คู ่ ได้ แ ก่ น�้ ำ ตาลทราย
น�้ำผึ้ง น�้ำตาลกลูโคส น�้ำตาลฟรุกโตส หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของน�้ำตาลเหล่านี้ เนื่องจากเมื่อรับประทาน
เข้ า ไปแล้ ว จะถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า สู ่ ก ระแสเลื อ ดอย่ า งรวดเร็ ว
(ตารางที่ 1) ดั ง นั้ น ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานจึ ง ควรหลี ก เลี่ ย ง/
จ�ำกัดเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล การใช้สารให้ความหวานแทน
น�้ำตาล (nonnutritive sweeteners) ได้แก่ แอสปาแตม
(aspartame) อะซีซัลเฟม เค (acesulfame K) ซูคราโลส
(sucralose) หญ้าหวาน (stevia) และ น�้ำตาลแอลกอฮอล์
เช่น sorbitol, mannitol, xylitol ควรใช้ทดแทนในช่วง

สั้น ๆ (short-term replacement strategy) จากนั้นให้
ผู้ป่วยเบาหวานลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลหรือสารให้
ความหวานแทนน�้ำตาลเปลี่ยนเป็นดื่มน�้ำเปล่าแทน3
- คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex Carbohydrate)
คื อ น�้ ำ ตาลที่ เ ป็ น โพลี แ ซคคาไรด์ มี ค าร์ โ บไฮเดรต
มากกว่า 2 โมเลกุลมาเรียงต่อกัน ได้แก่ ธัญพืช ข้าวกล้อง
ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท เป็นต้น ทั้งนี้ควรหลี่กเลี่ยงการ
รับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนชนิดผ่านการขัดสี เช่น
ข้าวขาว หรือขนมปังขาว อาหารในกลุ่มนี้จะมีใยอาหาร
เมื่อรับประทานเข้าไปจะช่วยชะลอการดูดซึมของน�้ำตาล
ส่ ง ผลให้ ร ะดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งช้ า ๆ
คาร์โบไฮเดรตกลุม่ นีเ้ หมาะส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวานมากกว่า
คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว

ตารางที่ 1 ชนิดของอาหารและเวลาที่ใช้เปลี่ยนเป็นกลูโคส1,2
ชนิดของอาหาร					
% ที่เปลี่ยนเป็นกลูโคส		
เวลาที่ใช้เปลี่ยนเป็นกลูโคส
คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (น�้ำตาลต่างๆ)			
100				
15-30 นาที
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (ธัญพืช)				
90-100				
30-90 นาที
โปรตีน (เนื้อสัตว์ นม ไข่)					
58				
3-4 ชั่วโมง
ไขมัน							
10-30				
หลายชั่วโมง
โดยทัว่ ไปไม่มขี อ้ ก�ำหนดทีแ่ น่นอนว่า สัดส่วนของพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนควรจะเป็นเท่าใด
ดังนั้นการจัดอาหารอาจแตกต่างกันแต่ละบุคคล ขึ้นกับภาวะโรค ความชอบและการตั้งเป้าหมายร่วมกัน4
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ประเภทของผู้ป่วยที่ควรนับคาร์ โบไฮเดรต1-5

ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลิน
ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้เป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้
อิ น ซู ลิ น ส� ำ หรั บ มื้ อ อาหาร เนื่ อ งจากอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่มีผลต่อระดับน�้ำตาล
ในกระแสเลือดหลังรับประทานอาหาร ผู้ป่วยเบาหวาน
ต้องรู้สัดส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานในแต่
ละมือ้ เพือ่ ให้ได้สมดุลกับยาฉีดอินซูลนิ ในมือ้ นัน้ ซึง่ การนับ
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอิสระใน
การเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้น
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ต ้ อ งใช้ อิ น ซู ลิ น ส� ำ หรั บ มื้ อ
อาหาร (flexible insulin therapy) ควรทราบปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตทีจ่ ะรับประทานในแต่ละมือ้ เพือ่ ให้สามารถ
ค�ำนวณปริมาณอินซูลินที่ฉีดได้อย่างเหมาะสม แต่ส�ำหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ fixed dose insulin นั้น นอกจาก
ความรูเ้ รือ่ งปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารแล้ว ผูป้ ว่ ยควร
รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและมีรปู แบบในรับประทาน
คาร์โบไฮเดรตรวมถึงปริมาณที่รับประทานต่อมื้อที่ไม่ต่าง
ไปจากเดิมมากนัก เพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้
เหมาะสม และป้องกันการเกิดภาวะน�้ำตาลในเลือดต�่ำได้
การค� ำ นวณจ� ำ นวนอิ น ซู ลิ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ควบคุ ม
น�้ำตาลให้ปกติเมื่อเทียบกับจ�ำนวนคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับ
ประทาน อาจท�ำได้โดยใช้ insulin : carbohydrate ratio
โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนอินซูลินที่ใช้ 1 unit ต่อจ�ำนวน
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (กรัม) ทีร่ บั ประทาน โดยมากแพทย์
จะเป็นผู้ก�ำหนดอัตราส่วนเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับสภาวะ
ของคนไข้ วัย ลักษณะกิจกรรม ฯลฯ เช่น ต้องใช้อินซูลิน
6 unit ต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรต 60 กรัม และถ้าผูป้ ว่ ยรับ
ประทานคาร์โบไฮเดรตเพิ่มจากเดิม 10 กรัมให้ฉีดอินซูลิน
เพิ่ม 1 unit

2.

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
การนับคาร์โบไฮเดรตสามารถน�ำมาใช้กับผู้ป่วย
เบาหวานประเภทที่ 2 ที่ ไ ม่ ต ้ อ งฉี ด อิ น ซู ลิ น ได้ เ ช่ น กั น
เนือ่ งจากการทราบปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีร่ บั ประทานร่วม
กับการควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้ไม่มากหรือน้อย
เกินไป จะช่วยควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้
ผูท้ ตี่ อ้ งการลดน�ำ้ หนักหรือผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งจะเป็น
โรคเบาหวาน ผู้ที่มีน�้ำหนักตัวเกินจะมีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคเบาหวาน
ผู้ที่ต้องการลดน�้ำหนักควรก�ำหนดพลังงานและ
สารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน รู้จักการควบคุมปริมาณ
อาหารในแต่ละมื้อ และรู้จักเลือกชนิดของอาหารที่รับ
ประทาน ถ้ า มี น�้ ำ หนั ก ตั ว เกิ น การลดน�้ ำ หนั ก มี ค วาม
จ�ำเป็นเพื่อลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ให้ลดปริมาณพลังงาน
ที่รับประทาน (ลดพลังงานที่ต้องการลง 500 กิโลแคลอรี
จากพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน) โดยควรลดน�้ำหนักให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของน�ำ้ หนักเริม่ ต้น ภายในเวลา 6 เดือน
และตั้งเป้าหมายลดลงต่อเนื่องร้อยละ 5 ของน�้ำหนักใหม่
จนน�้ำหนักใกล้เคียงหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งการควบคุม
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีร่ บั ประทานในแต่ละมือ้ จะสามารถ
ท�ำให้น�้ำหนักลดลงได้
ผู้ดูแลสุขภาพที่ต้องการรักษาน�้ำหนักให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ
การรับประทานอาหารให้ได้พลังงานต่อวันทีเ่ พียง
พอกับความต้องการของร่างกาย เหมาะสมกับกิจกรรม
ในแต่ ล ะวั น รวมทั้ ง ทราบปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตที่ รั บ
ประทานในแต่ละมื้อ จะสามารถรักษาน�้ำหนักตัวให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ประเภทอาหารทีต่ อ้ งนับปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ได้แก่6,7
• ข้าว แป้ง		
• นม
• ผลไม้			
• ผักที่มีแป้ง
• ขนมต่างๆ 		
• เครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล

3.

4.
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การนับคาร์ โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 การนับคาร์โบไฮเดรตแบบส่วน
เป็นวิธีที่สะดวกและเข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ที่เริ่ม
เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเท่ากัน
สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในปริมาณ 1 ต่อ 1 หน่วย โดย
ก�ำหนดให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วนหรือ 1 คาร์บ
จะมีค าร์ โ บไฮเดรต 15 กรัมโดยเฉลี่ย และอาหารที่ มี
คาร์โบไฮเดรตเท่ากันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในปริมาณ
1 ต่อ 1 หน่วย ดังแสดงในตารางที่ 2-6
ตัวอย่างเช่น
ข้าว แป้ง 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม
นมจืด 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม

ผลไม้ 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม
ผักที่มีแป้ง 3 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม
แบบที่ 2 การนับคาร์โบไฮเดรตแบบกรัม
เป็นวิธีการนับที่ละเอียดกว่าแบบที่ 1 ซึ่งท�ำให้
ผู้ป่วยสามารถปรับอินซูลินที่ใช้ได้ตามจ�ำนวนกรัมของ
คาร์โบไฮเดรตทีร่ บั ประทาน โดยจ�ำนวนกรัมคาร์โบไฮเดรต
ในอาหารแต่ละชนิด (ตารางที่ 2-6) ดังนี้		
ข้าว แป้ง 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 18 กรัม
นมจืด 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 12 กรัม		
ผลไม้ 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม
ผักที่มีแป้ง 3 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม

ตารางที่ 2 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์ แสดงปริมาณ 1 คาร์บ (มีคาร์โบไฮเดรต 18 กรัม)
ล�ำดับ
รายการ			
ปริมาณ (กรัม)			
ปริมาณต่อ 1 คาร์บ
								
ทัพพี		
ถ้วยตวง
1
ข้าวสวย, ข้าวกล้อง		
55				
1		
⅓
2
ข้าวเหนียว			
35				
½		
¼
3
ข้าวต้ม				
150 - 170			
2		
¾
4
บะหมี่ (สุก)
		
40 - 50			
1		
⅓
5
เส้นหมี่ขาว (ลวก)		
70				
1		
½
6
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก (ลวก)		
70				
1		
½
7
เส้นใหญ่ (ลวก)
		
60 - 70			
1		
½
8
ขนมจีน				
75				
1 จับใหญ่
½
9
วุ้นเส้น (ลวก)			
80				
1		
½
10
มักกะโรนี			
70				
1		
½
11
โจ๊ก				
135				
2		
½
12
แครกเกอร์แผ่นกลม		
25				
6 แผ่น		
13
ข้าวโพด (สุก)			
65				
½ ฝักกลาง
½
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ล�ำดับ
รายการ			
ปริมาณ (กรัม)			
									

ปริมาณต่อ 1 คาร์บ
ทัพพี		
ถ้วยตวง

14
15

1 แผ่น
4 แผ่น		

ขนมปังแผ่น			
แป้งเกี๊ยว			

25				
30				

-

ตารางที่ 3 หมวดผลไม้ แสดงปริมาณ 1 คาร์บ (มีคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 15 กรัม)
ล�ำดับ
รายการ		
ปริมาณ/ขนาด		
น�้ำหนัก (กรัม)ต่อ 1 คาร์บ
1
กล้วยน�้ำว้า/ กล้วยไข่			
1 ผล				
45
2
กล้วยหอม				
½ ผลขนาด 9 นิ้ว		
50
3
แอปเปิ้ลแดง (ฟูจิ)			
1 ผลเล็ก			
100
4
แก้วมังกร				
½ ผลกลาง			
120
5
ขนุน					
3 ยวงเล็ก			
55
6
แคนตาลูป				
10 - 15 ชิ้นค�ำ 			
185
7
เงาะ					
4 ผลกลาง			
85
8
ชมพู่ 					
2 – 3 ผลกลาง			
200
9
องุ่นแดง (ผลใหญ่)			
6 ผล				
100
10
มะม่วงน�้ำดอกไม้สุก			
½ ผลกลาง			
80
11
มังคุด					
4 ผล				
75
12
แตงโม
				
9 - 10 ชิ้นค�ำ 			
285
13
ทุเรียนหมอนทอง			
½ เม็ดกลาง			
50
14
ส้มเขียวหวาน				
2 ผลกลาง			
160
15
มะละกอแขกด�ำสุก			
8 ชิ้นค�ำ				
115
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ตารางที่ 4 หมวดผักที่มีแป้ง แสดงปริมาณ 1 คาร์บ (มีคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 15 กรัม)
ล�ำดับ
รายการ			
ปริมาณ (ทัพพี)				
1
หน่อไม้ฝรั่ง				
1				
2
ดอกกะหล�่ำ				
1				
3
แครอท					
1				
4
ถั่วลันเตา				
1				
5
มะเขือเปราะ				
1				
6
บร็อคโคลี				
1				
7
ข้าวโพดอ่อน				
1				
8
มะระ					
1				
9
หัวปลี					
1				
10
มะละกอดิบ				
1				
11
ดอกแค					
1				
12
คะน้า					
1				
13
ขนุนอ่อน				
1				
14
สะตอ					
1				
15
ถั่วงอกหัวโต				
1				

คาร์บ
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

หมายเหตุ : ผักใบ มีคาร์โบไฮเดรตน้อย ให้พลังงานต�่ำมาก ควรบริโภคผักประเภทนี้ให้มาก ได้แก่ ผักกาดขาว ผักกาด
สลัด ปวยเล้ง กะหล�่ำปลี ขึ้นฉ่าย ใบโหระพา ฯลฯ
ตารางที่ 5 หมวดนมและผลิตภัณฑ์ แสดงปริมาณ 1 คาร์บ (มีคาร์โบไฮเดรต 12 กรัม)
ล�ำดับ
รายการ				
ปริมาณ		
น�้ำหนักต่อ
											
1
นมจืดไขมันเต็มส่วน (นมสดรสจืด)			
1 แก้ว		
240 มล.
2
นมสดจืดพร่องมันเนย				
1 แก้ว		
240 มล.
3
นมสดจืดขาดมันเนย				
1 แก้ว		
240 มล.
4
นมผง (ฟูลครีม)					
4 ช้อนโต๊ะ
30 กรัม		
5
นมผง (พร่องมันเนย เสริมแคลเซียม)		
4 ช้อนโต๊ะ
30 กรัม		
6
นมระเหยหรือนมข้นจืด				
½ ถ้วยตวง
120 มล.
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ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
กรัม
คาร์บ
12
1
12
1
12
1
11
1
13
1
11
1

ล�ำดับ
รายการ				
ปริมาณ		
น�้ำหนักต่อ
											
7
นมคืนรูป UHT รสจืด				
-		
200 มล.
8
โยเกิร์ตไขมันต�่ำ (รสธรรมชาติ)			
1 ถ้วยเล็ก
110 กรัม
9
โยเกิร์ต 0% ไขมัน (รสธรรมชาติ)			
1 ถ้วยเล็ก
110 กรัม

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
กรัม
คาร์บ
13
1
18
1
13
1

หมายเหตุ: นมที่มีฉลากโภชนาการให้คิดปริมาณคาร์บจากปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
ตารางที่ 6 หมวดขนมหวาน
ล�ำดับ
รายการ		
ปริมาณ/ขนาด		
น�้ำหนัก(กรัม)		
										
1
กล้วยแขก			
1 ชิ้น 		
20			
2
กะหรี่ปั๊บไส้หวาน			
1 ชิ้น 		
30			
3
ขนมกล้วย			
1 ชิ้น		
50			
4
ขนมกลีบล�ำดวน			
-		
100			
5
ขนมทองหยิบ			
1 ชิ้น		
23			
6
ขนมไข่				
1 ชิ้น 		
-			
7
ขนมไข่หงษ์			
1 ลูก 		
30			
8
ขนมครก			
1 คู่		
30			
9
ขนมชั้น				
1 ชิ้น 		
-			
10
ขนมตะโก้แห้ว (เล็ก)		
3 ชิ้น 		
-			
11
ขนมตาล			
1 ชิ้น		
30			
12
ขนมเต้าส่วน			
-		
100			
13
ขนมถ้วย(ขนาดกลาง)		
1 ชิ้น
-			
14
ขนมถังแตก			
1 ชิ้น 		
-			
15
ขนมบัวลอยเผือก			
½ ถ้วยตวง
100			

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
กรัม
คาร์บ
15		
1
12		
1
21		
1.5
57		
4
11		
1
9		
0.5
14		
1
15		
1
26		
2
12		
1
15		
1
38		
2.5
10		
0.5
57		
4
30		
2
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ตัวอย่างการนับคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
• ผัดไทใส่ไข่ 1 จาน
ประกอบด้วย เส้นผัดไท 2 ทัพพี
				
น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม)
				
ไข่ไก่
				
เต้าหู้
				
กุ้งแห้ง
				
น�้ำมันส�ำหรับผัด
				
ถั่วงอก ถั่วลิสงป่น
ส่วนประกอบที่ต้องนับคาร์บ คือ
				
เส้นผัดไท 2 ทัพพี เท่ากับ 2 คาร์บ
				
น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) เท่ากับ 1 คาร์บ
				
รวม 3 คาร์บ
• ข้าวมันไก่ 1 จาน
		
ประกอบด้วย ข้าวสวย 2 ทัพพี
				
น�้ำจิ้ม (น�้ำตาลแฝง) 1 ช้อนโต๊ะ (มีน�้ำตาล 1 ช้อนชา)
				
เนื้อไก่
				
น�้ำมัน
				
แตงกวา
				
น�้ำซุป
ส่วนประกอบที่ต้องนับคาร์บ คือ
				
ข้าวสวย 2 ทัพพี เท่ากับ 2 คาร์บ
				
น�้ำจิ้ม 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 0.3 คาร์บ
				
รวม 2.3 คาร์บ
หมายเหตุ : คิดน�้ำตาลทราย 1 ฃ้อนชา เท่ากับ 5 กรัม ( น�้ำตาล 15 กรัม เท่ากับ 1 คาร์บ)
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• ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ไก่มะระ 1 ชาม
		
ประกอบด้วย เส้นหมี่ 2 ทัพพี
				
ถั่วงอก
				
มะระต้ม
				
เนื้อไก่ฉีก
				
น�้ำซุป
ส่วนประกอบที่ต้องนับคาร์บ คือ
				
เส้นหมี่ 2 ทัพพี เท่ากับ 2 คาร์บ
สมมติให้ผู้ป่วยฉีดอินซูลิน 1 unit ต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรต 10 กรัม หากผู้ป่วยรับประทานผัดไทใส่ไข่ 1 จาน
(3 คาร์บ) แสดงว่าได้รับคาร์โบไฮเดรต = 3 x 15 = 45 กรัม ดังนั้นให้ฉีดอินซูลิน 4.5 unit
หากผู้ป่วยรายนี้ต้องการรับประทานเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล เช่น กาแฟด�ำใส่น�้ำตาลทราย 2 ช้อนชา (เท่ากับ
10 กรัม) แสดงว่าผู้ป่วยได้รับคาร์โบไฮเดรตเพิ่มจากเดิม 10 กรัมให้ปรับยาฉีดอินซูลินเพิ่มอีก 1 unit รวมเป็น
4.5+1 =5.5 unit

สรุป

การให้ความรู้เรื่องการนับคาร์โบไฮเดรตในอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการให้คำ� แนะน�ำด้านโภชนาการ
แก่ผู้ป่วยเบาหวาน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคล สามารถเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย สัดส่วนของอาหารได้สมดุล และ
ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด น�้ำหนักตัว รวมทั้งป้องกันโรค
แทรกซ้อนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเบาหวาน

วารสารยาน่ารู้

85

เอกสารอ้างอิง
1. สมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวาน. โครงการอบรมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวานหลักสูตรพืน้ ฐาน. กรุงเทพมหานคร,
2557.
2. สมาคมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวาน สมาคมนักก�ำหนดอาหาร. โครงการอบรมผูใ้ ห้ความรูโ้ รคเบาหวาน หลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้โภชนบ�ำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร, กราฟฟิก1 แอดเวอร์ไทซิ่ง
2552.
3. American Diabetes Association. 5. Lifestyle management: Standards of Medical Care in
Diabetesd2019. Diabetes Care 2019;42 (Suppl. 1):S46–S60.
4. ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. รู้เท่าทัน บริหาร จัดการเรื่อง
เบาหวานอย่างถูกวิธี. กรุงเทพมหานคร, พริ้นท์เอเบิ้ล 2559.
5. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. แนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับโรคเบาหวาน
2560. กรุงเทพมหานคร, ร่มเย็น มีเดีย 2560.
6. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. คู่มือการนับคาร์โบไฮเดรต. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, บรรณาธิการ.
กรุงเทพมหานคร, พริ้นท์เอเบิ้ล 2559.
7. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน, สุภาวดี
ลิขิตมาศกุล, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร, คอนเซ็พท์ เมดิคัส 2560.

86

วารสารยาน่ารู้

แบบทดสอบความรู้ทางวิชาการ

การนับคาร์ โบไฮเดรต... Carbohydrate count
*** ถ้าท่านตอบค�ำถามถูกต้องอย่างน้อย 13 ข้อ ท่านจะได้รับ CPE 2.5 หน่วยกิต
เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท�ำเครื่องหมายในกระดาษค�ำตอบ ส่งกลับมายังเภสัชกรรมสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ***

1.

ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
การนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอิสระในการเลือกรับประทานอาหาร
		
ได้หลากหลายมากขึ้น
ข.
ผู้ป่วยเบาหวาน จ�ำเป็นต้องนับจ�ำนวนคาร์บ เพราะคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลัก
		
ที่มีผลต่อระดับน�้ำตาลในกระแสเลือด
ค.
ผู้ป่วยที่ได้รับ flexible dose insulin ไม่จ�ำเป็นต้องนับปริมาณคาร์โบไฮเดรต
		
ที่รับประทานในแต่ละมื้อ
ง.
ผู้ป่วยที่ได้รับ fixed dose insulin ควรมี pattern และเวลาที่แน่นอนในการรับประทานอาหาร
		
จ�ำพวกคาร์โบไฮเดรต
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ข้อใดเป็นสารให้ความหวานที่ควรใช้ ในผู้ป่วยเบาหวาน
ก.
honey		
ข.
sucrose
ค.

stevia 		

ง.

corn syrup

ข้อใดเป็นอาหารประเภทแป้งที่ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกรับประทาน
ก.
ข้าวซ้อมมือ
ข.
ข้าวเหนียว
ค.
ขนมปังขาว

ง.

ข้าวขาว

ข้อใดเป็นผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกรับประทาน
ก.
ล�ำไย		
ข.
ทุเรียน		
ค.

ขนุน		

ง.

แอปเปิ้ล

ผัก 1 ส่วน คิดเป็นกี่คาร์บ
ก.
1/2 คาร์บ
ข.

ง.

2 คาร์บ

1/3 คาร์บ

ค.

1 คาร์บ		

อาหารประเภทใดมีปริมาณคาร์บน้อยที่สุด
ก.
ข้าวผัดอเมริกัน				
ค.
เส้นหมี่ลูกชิ้นน�้ำใส			

ข.
ง.

เส้นใหญ่ผัดซีอิ้ว
ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ carbohydrate counting
ก.
ไม่ละเลยการควบคุมปริมาณโปรตีนและไขมัน
ข.
นม 240 mL คิดเป็น 1/2 คาร์บ
วารสารยาน่ารู้
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ค.
ง.
8.
9.

10.
11.

ข้อใดอยู่ในหมวดผักที่ให้พลังงานต�่ำ กินได้ ไม่จ�ำกัดปริมาณ
ก.
ปวยเล้ง 		
ข.
ถั่วลันเตา
ค.

ข้าวโพดอ่อน

ขนมหวานในข้อใดมีปริมาณคาร์บมากที่สุด
ก.
ขนมไข่ 1 ชิ้น				
ค.
ขนมถ้วย 1 ชิ้น				

ขนมครก 1 ชิ้น
ข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก 1 ขิ้น

ข.
ง.

โดยทั่วไปควรรับประทานคาร์ โบไฮเดรตร้อยละเท่าใด ของพลังงานทั้งหมด
ก.
ร้อยละ 10
ข.
ร้อยละ 20
ค.
ร้อยละ 50
อาหารในข้อใดต้องนับคาร์บ
ก.
น�้ำมัน 1 ช้อนชา				
ค.
ถั่วลิสง 1 เมล็ด				

ข.
ง.

ง.

ง.

ขนุนอ่อน

ร้อยละ 80

หมูเนื้อแดงสุก 1 ช้อนโต๊ะ
น�้ำจิ้มไก่ 2 ช้อนโต๊ะ

12.

ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการลดน�้ำหนักควรลดพลังงานที่ต้องการลงกี่กิโลแคลอรีจากพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน
ก.
100 กิโลแคลอรี				
ข.
200 กิโลแคลอรี
ค.
500 กิโลแคลอรี				
ง.
1000 กิโลแคลอรี

13.

การรับประทานอาหารประเภทใดใช้เวลานานที่สุดในการเปลี่ยนเป็นกลูโคสในร่างกาย
ก.
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 6 เมล็ด		
ข.
เต้าหู้อ่อน 1 ช้อนโต๊ะ
ค.
โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 1 ขวด			
ง.
เต้าทึง 1 ถ้วย

14.

ราดหน้าเส้นใหญ่หมู 1 จาน ส่วนประกอบใดไม่ต้องนับคาร์บ
ก.
น�้ำมัน 1 ช้อนชา				
ข.
ค.
น�้ำราดหน้า 2 ทัพพี			
ง.

เส้นใหญ่ 2 ทัพพี
น�้ำตาลทราย 1 ช้อนชา

ผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานไขมันจากอาหารประเภทใด
ก.
กะทิ		
ข.
เบคอน		
ค.

หมูสามชั้น

15.
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ผู้ที่ต้องการลดน�้ำหนักควรจ�ำกัดปริมาณคาร์บให้ไม่เกิน 10 คาร์บต่อวัน
ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการลดน�้ำหนักควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตไม่ต�่ำกว่า 130 g/day
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ง.

น�้ำมันมะกอก

Reply

2.5 Credits
ภก.		

กระดาษค�ำตอบ

ฉบับประจ�ำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

ภญ.				

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

ชือ่ ................................................................................นามสกุล....................................................อายุ.............................ปี........................
ร.พ.รัฐบาล
ร.พ.เอกชน
ร้านขายยา
อืน่ ๆ..............................................ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ................................
หมู.่ .........................ซอย.............................................อาคาร......................................................ชัน้ ที.่ .........................................................
แขวง/ต�ำบล...................................เขต/อ�ำเภอ.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์....................................โทรสาร..........................................มือถือ....................................E-mail......................................................
(พับตามรอยนี้)

ให้ขีดเครื่องหมาย
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ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
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ง
ง
ง
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ง
ง
ง

เรือ่ ง................................................................................................เลขทีส่ มาชิก ภสท........................................................................
(พับตามรอยนี้)

โปรด!! ส่งกระดาษค�ำตอบของท่านมาที่



			
			

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
40 สุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ข้อเสนอแนะในการจัดท�ำ CPE ......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
(กระดาษค�ำตอบสามารถถ่ายเอกสารได้)

*** ท่านจะได้รับ CPE 2.5 หน่วยกิต หมดเขตรับค�ำตอบ 31 ธันวาคม 2562 นับจากตราประทับไปรษณีย์เป็นส�ำคัญ
CPE จะปรากฎบนเว็บไซต์การศึกษาต่อเนื่อง หลังหมดเขตรับค�ำตอบ 1 เดือน ***

2.5 Credits Reply

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก
....................................................................
....................................................................
....................................................................

กรุณาส่ง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
40 สุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
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ต้องขอกล่าวค�ำว่าสวัสดีในไตรมาสสุดท้ายของวารสาร “ยาน่ารู้” แห่งปี พ.ศ.2562 ที่จะได้เนื้อหาสัมพันธ์กับกาลเวลา
ของการส่งท้ายวสันตฤดู เพื่อเข้าสู่คิมหันตฤดูแห่งความเย็นที่ก�ำลังมา วารสาร “ยาน่ารู้” เล่มนี้จะน�ำท่านผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราว
ของการส่
+ ง+เสริมความงามให้
+ แ+ก่กัน เพิ่ม+เติมความสุ
+ ขแก่ก+ายและใจ+ต้องขอขอบคุ
+ ณเป็+นอย่างสู+งกับผู้บริ+หารระดับ+ CEO ของ
+
บริษัท สยามเฮลท์กรุ๊ป จ�ำกัด หรือในชื่อ Smooth E ที่คนรักสวยรักงามให้ความเชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ภายใต้การบริหารของทีมงาน Smooth E ท่านผู้อ่านจะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางส่งเสริม
ความงามให้ประจักษ์ ขอให้ทา่ นได้ใช้เวลาอ่านเรือ่ งราวต่าง ๆ ของ Smooth E แล้วท่านจะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจบทบาทของ
+ E+ที่ก่อเกิด+ประโยชน์+ในวงการธุ+ รกิจเครื+่องส�ำอางที
+ ่มีมายาวนาน
+
+
+
+
+
+
+
Smooth
วารสาร “ยาน่ารู้” ที่ด�ำเนินงานจัดท�ำออกมาสู่สายตาท่านผู้อ่าน ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะท�ำงาน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์
+ ความรู+้ทางด้านเภสั
+ ชกรรมรวมทั
+
+ แก่สาธารณชน
+
+ นอกจากนั
+ ้นยังจะส่
+ งเสริม+ให้เภสัช+กร
ที+่จะเผยแพร่
้ง+ผลิตภัณ+ฑ์สุขภาพให้
ได้มีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มเติมจากบทความวิชาการควบคู่กันไป เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรม (CPE)
เป็นข้อก�ำหนดของสภาเภสัชกรรม จะต้องได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งจะน�ำไปให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และติดตามเรื่องราว
ของวิ
+ ชาการเภสั
+ ชกรรม
+ ที่นับ+วันจะมีการเปลี
+ ่ยนแปลงและพั
+
+ ฒนากั+นมากขึ้น+ฉะนั้นในเนื
+ ้อหาบทความทางวิ
+
+ ชาการจะมี
+ ปรากฏ
+
ให้ทราบในวารสาร “ยาน่ารู้” ซึ่งจะบังเกิดประโยชน์ ให้ความรู้แก่เภสัชกรได้ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ ที่เข้ามา
วารสาร “ยาน่ารู”้ ฉบับนีจ้ ะเป็นฉบับประจ�ำไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ.2562 ถือเป็นโอกาสทองของเภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีจ่ ะเผยแพร่ขา่ วสารกิจกรรมอันส�ำคัญยิง่ ให้มวลหมูเ่ ภสัชกรผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ได้รับทราบกิจกรรมดังกล่าวนั้นคืออะไร “การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th Thailand Pharmacy Congress)
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงาน
ภายใต้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จะมีการประชุมวิชาการและ
+
+ชาการ โดยก�
+ ำหนดหั
+ วข้อการประชุ
+ ม+ว่า” “Survival
+ of+the pharmacy
+
+profession+ in
น�+ำเสนอผลงานทางวิ
the disruptive technology era” การประชุมนี้จะมีลักษณะการประชุมแบบนานาชาติ เนื่องจากมีวิทยากร
มาจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ CPE 10.50 หน่วยกิต นอกจากนั้น
จะมี
+ การประกาศผลการพิ
+
+ จารณาคั
+ ดเลื+อกเภสัช+กรดีเด่น+ประจ�ำปี+ 2562 +ร่วมกับการประชุ
+
+มวิชาการด้
+ วย
จึงขอเชิญเภสัชกรทุกท่านได้ติดตาม สอบถามและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ www.pat.or.th
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โทร.0-27121627-8 E-mail : admin@pat.or.th
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกองบรรณาธิการ และวิทยากรที่ได้สละเวลาเขียนบทความ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ท�ำให้วารสาร “ยาน่ารู้” มีคุณค่าสืบไป

+
+

+
+

+
+

+

+

+(เภสัชกรวิ
+ ชา สุข+ุมาวาสี+)

+

+

+

+

อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และที่ปรึกษาวารสาร “ยาน่ารู้”

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

