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บริษัทวิจัยชั้นนำของไทย

ดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

Editor's Note

ส

วัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับต้อนรับปีเสือ ก่อนอื่นต้อง
กล่าวค�ำว่า สวัสดีปใี หม่ พ.ศ.2565  Happy New Year 2022 กันก่อนเลย                                                                                                                 
นะคะ  พวกเราทุกคนเก่ง และแกร่งมาก ที่ผ่านปี 2564 มาได้ เพราะเป็นปีที่เรา
เจอกับโควิด-19 แบบเต็ม ๆ ทั้งปี เท่ากับคนไทยมีชีวิตแบบ New Normal เพราะ                   
โควิด-19 มาร่วม 2 ปีแล้วนะคะ ขอถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน
หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย มีแต่ความสุข ความส�ำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง
สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดจงสมปรารถนาทุกประการนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะ
ในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ภสท.ได้รับความร่วมมืออันดีจากสมาชิก และ
เภสัชกรทัว่ ประเทศ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งตลอดปี  อาทิ การประชุม
วิชาการแบบ On Line กว่า 100 การประชุม, กิจกรรม Virtual Run for World
Pharmacist Day, การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563,  การจัดท�ำวารสาร “ยาน่ารู้”, กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสมรรถนะแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และอีกมากมาย  ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมืออันดีเหล่านี้  และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมในปีต่อ ๆ ไปนะคะ
ส�ำหรับวารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับนี้ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย เห็นปกหน้าคงจ�ำกันได้ว่า วันนี้เราได้รับเกียรติ
จาก Pose Health Care มาเป็นแขกรับเชิญครัง้ ที่ 2 พร้อมกับเรือ่ งราวทีน่ า่ ชืน่ ชมยินดี กับการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้
พร้อมรางวัลเกียรติยศทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ  รวมถึงการสร้างปรากฎการณ์ครัง้ แรก ทีน่ ำ� องค์ความรูท้ างเภสัชกรรมมาประยุกต์
ใช้กบั ธุรกิจเกษตรกรรม ตอกย�ำ้ ความจริงทีว่ า่ สมัยนี้ Multidisciplinary ส�ำคัญก็จริง แต่หากมี Transdisciplinary ด้วย
จะท�ำให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง   ยินดีล่วงหน้ากับโรงงานใหม่ที่ก�ำลังจะเปิดท�ำการ ทั้งที่ประเทศไทย และที่
เมืองเสิน่ เจิน้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ความส�ำเร็จนีม้ แี รงบันดาลใจ และมีทมี่ าอย่างไร ติดตามได้จากคอลัมน์สมั ภาษณ์                
ในฉบับนี้นะคะ นอกจากนี้ คอลัมน์ต่าง ๆ ใน วารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับนี้ ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาดี ๆ จากเภสัชกรนัก
เขียนคนเก่งอีกมากมายที่อ่านสนุก ได้สาระ น�ำมาฝากกันเช่นเคยทุกไตรมาส
พบกันได้ใหม่ ในวารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับหน้าต้อนรับวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย  นะคะ
ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
อุ ปนายก และประชาสัมพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์
• ที่ปรึกษา
ภก.วิชา  สุขุมาวาสี
อุปนายกและกรรมการอ�ำนวยการเภสัชกรรม
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผู้จัดการวารสาร
ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ

• กองบรรณาธิการ
ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม
ภญ.ณปภัช  สุธัมนาถพงษ์
ภก.อุทัย  สุขวิวัฒน์ศิริกุล
ภญ.พ.ท.หญิง สมหญิง  รัตนะสุขจิตต์
ภก.เพียร  เพลินบรรณกิจ    
ภก.ณภัทร  สัตยุตม์
ภญ.เบญญาภา  ตันตวาที
ภญ.ดร.อาภา  เพชรสัมฤทธิ์
ภก.ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์
ผศ.ภก.ดร.ณัฐวุฒิ  ลีลากนก
อ.ดร.ภญ.พนิตา  สุวรรณน้อย

• โฆษณา
ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ
โทร. 02 718 9449, 065 989 7795
ภก.ประสิทธิ์  พูนพิพัฒน์กิจ
โทร. 089 077 6800
ภญ.นวพร  ตันไพบูลย์กุล

• เจ้าของ
• บรรณาธิการ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม
40 สุขุมวิท 38 (สันติสุข) แขวงคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 391 6243, 02 712 1627-8  โทรสาร. 02 390 1987
www.pat.or.th  E-mail : admin@pat.or.th
• ออกแบบรูปเล่ม จัดพิมพ์ บริษัท แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอนด์ แอดเวอร์ทิสเมนท์ จ�ำกัด
โทร. 02 987 5532 โทรสาร. 02 987 4510  E-mail : language.ca@gmail.com
บทความในวารสารเล่มนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนถือเป็นลิขสิทธิข์ องเภสัชกรรมสมาคมฯ ห้ามน�ำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
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ภญ. ศศิมา อาจสงคราม
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ส

วั ส ดี ป ี เ สื อ พ.ศ.2565 เปลี่ ย นศั ก ราชใหม่ แต่ เ รายั ง คงต้ อ งอยู ่ กั บ โควิ ด -19 ที่ มี เ ชื้ อ สายพั น ธุ ์ ใ หม่ ๆ                            
อย่างโอไมครอนมากวนใจไม่หยุดหย่อน แม้ว่าจะมีแนวโน้มว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าเดลตาสายพันธุ์ที่ทั่วโลก
คุ้นเคย แต่ก็ประมาทไม่ได้เลย ขอเป็นก�ำลังใจให้เภสัชกรทุกท่าน รักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองอยู่เสมอ เพื่อการมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดโควิด รออีกไม่กี่อึดใจ วิกฤติจะได้จบซะที  มานับถอยหลังรอวันนั้น  วันที่ฟ้าที่ทองผ่องอ�ำไพ  โควิดหมด
ไปจากแผ่นดินกันนะคะ  

ขอแสดงความ
ยิ น ดี ย ้ อ นหลั ง กั บ คณะ
กรรมการสภาเภสั ช กรรม
ชุ ด ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ ความไว้
วางใจจากพี่ น ้ อ งเภสั ช กร
ทั่ ว ประเทศ และขอขอบ
พระคุ ณ สภาเภสั ช กรรม                 
ที่จัดหาวัคซีน mRNA เป็น
Booster Dose เข็ม 3 หรือ
4 ให้เภสัชกร เพื่อป้องกัน  
โควิด-19   สร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้แก่พนี่ อ้ งเภสัชกร
ได้เยอะเลยค่ะ

วารสารยาน่ารู้

9

ปิ ด โครงการอย่ า งสวยงาม
ส�ำหรับ Start Up Pharma ครั้งที่ 1
โครงการประกวดการน� ำ เสนอแผนการ
ตลาดของน้อง ๆ นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก
หลากหลายสถาบั น และเป็ น ครั้ ง แรกของ
วิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ที่ จ ะเป็ น ก้ า วแรกของ
การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้องค์                
ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ผ่านการบ่มเพาะ                  
โดยพี่ ๆ เภสัชกรคนเก่ง และฟังค�ำแนะน�ำดี ๆ
จากกรรมการตัดสิน เชื่อว่าทุกทีมได้ทั้งความ
รู้และประสบการณ์มากมายจากงานนี้จริง ๆ     
ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้น้อง ๆ คนเก่งผู้ชนะ
จากเวทีนี้กันด้วยนะคะ   
รางวัลชนะเลิศ Best Pitching Award ได้แก่  
ผลิตภัณฑ์ Eldarban  จากทีม Home Elf Team  จากคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
Mitragyna จากทีม Paste Patch จากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ผลิตภัณฑ์
Mental Health Detectable Bracelet จาก ทีม Inés  
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล ได้แก่
ที ม สั พ เพสั ช ตา กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Madesia                   
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที ม ซามู ไ ร JP กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Smask                                     
จากคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ                 
ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทีม Jerbis for the future กับผลิตภัณฑ์ Jerbis
Antiperspirant Spray จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์น เอเชีย
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ภสท.ในฐานะเป็นหนึง่ ในผูส้ นับสนุนหลักของ
การจัดกิจกรรมนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ
ทุกทีมที่ได้รางวัล และขอบคุณสมาคมเภสัชกรรม
การตลาด (MPAT) ที่ ใ ห้ โ อกาสดี ๆ กั บ น้ อ ง ๆ
เหล่านี้ด้วยค่ะ
ข อ เ ชิ ญ ป รึ ก ษ า
เภสั ช กร Online
ฟรี ตลอด 24 ชม.
ในโครงการ “เภสัช
ม หิ ด ล อ า ส า ”
โดยชมรมศิษย์เก่า
เภสัชมหิดล ยินดี
ให้ค�ำปรึกษา เรื่อง
วัคซีน ยา อาหาร
เสริ ม สมุ น ไพร                   
วิ ธี ป ้ อ งกั น รั ก ษา
และส่ งเสริมสุข ภาพ อาหารและโภชนาการ ชุดตรวจ                  
ATK / จุดตรวจ RT-PCR การดูแลตนเองและครอบครัว
หากติดเชือ้ COVID-19 การดูแลเมือ่ มีอาการ Long Covid
Scan QR Code หรื อ Add Line@mupy                     
จากภาพกันได้เลยนะคะ เราต้องรอด และผ่านวิกฤต                
ครั้งนี้ไปด้วยกัน

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ
ภก.ศ.(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ปรึกษา เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นมหาเสนา (เครื่องราชฯ สูงสุดล�ำดับที่ ๒) จาก พระบาท
สมเด็ จ พระบรมนาถ นโรดม สีห มุนี พระมหากษั ตริ ย ์                   
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
นับเป็นเกียรติยศอันสูงยิง่ ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมของไทย  และเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
กัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ภก.ศ.(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นับเป็นปูชนียบุคคลแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้สร้างคุณูปการ ทั้งทางด้าน
การศึกษา ด้านเภสัชอุตสาหกรรม และการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ อีกมากมาย ดังจะเห็นได้จากรางวัล
เกียรติคุณที่เคยได้รับ อาทิ
๏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินมงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๏ ISHIDATE FAPA Award สาขาเภสัชอุตสาหกรรม จากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (FAPA)
๏ Lifetime Achievement Award จากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย(FAPA)
๏ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโครงการ 100 ปี เภสัชจุฬาฯ 100 ศิษย์เก่าดีเด่น
๏ ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานก�ำเนิดโรงเรียน วิเชียรมาตุ ครบ 90 ปี
๏ เภสัชกรดีเด่น สาขา เภสัชอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสฉลอง ครบรอบ 80 ปี การศึกษาเภสัชศาสตร์                     
แห่งประเทศไทย ฯลฯ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี และชืน่ ชมในความรู้ ความสามารถ
ความอุตสาหะ และความเสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อวงการเภสัชกรรมตลอดมา และขออ�ำนวยพรให้ประสบความ
ส�ำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองตลอดไป  
*** พบกันใหม่ ใน Pharmacy Society ฉบับหน้า ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย นะคะ ***
วารสารยาน่ารู้
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สวัสดีปีใหม่ 2565
กองบรรณาธิการ

วารสาร "ยาน่ารู"้

เข้าอวยพรลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พศ.2565
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยนครพั ฒนา จ�ำกัด

องค์การเภสั ชกรรม

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ�ำกัด

บริษัท แม็กซ์เวย์ จ�ำกัด

บริษัท มาซา แลบ จ�ำกัด

12 วารสารยาน่ารู้

บริษัท แบลคมอร์ส จ�ำกัด

บริษัท สามัคคีเภสั ช จ�ำกัด

“

”

กองบรรณาธิการ วารสาร ยาน่ารู้
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารธุรกิจยา
และเวชภัณฑ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน
การจัดพิ มพ์ วารสาร ยาน่ารู้
เพื่ อเผยแพร่ และประชาสั มพั นธ์
ข้อมูลข่าวสารในวงการเภสั ชกรรม
ด้วยดีตลอดมา....

“

”

สามารถติดตามและอ่านเนื้อหาได้ที่ https://www.pat.or.th
วารสารยาน่ารู้
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โรงงานผลิตวัคซีน องค์การเภสัชกรรม (GPO)

คว้ารางวัลระดับโลก 'FOYA' 2021
สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE

องค์การเภสัชกรรม เข้ารับรางวัลระดับโลก “FOYA”
2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE ในงาน ISPE
Annual Meeting and Expo  ที่จัดขึ้นที่เมืองบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2564 นายแพทย์ วิ ฑู ร ย์ ด่ า นวิ บู ล ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารเภสั ช กรรม พร้ อ มด้ ว ย                            
คณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนทีมงานวิจยั ผลิตและประกันคุณภาพของโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ร่วมให้การต้อนรับ นายทศพล
สันติเทวกุล ประธาน ISPE Thailand พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ของ
องค์การเภสัชกรรม ได้รบั รางวัล “FOYA awards” 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE ประเทศสหรัฐอเมริกา

14 วารสารยาน่ารู้

ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การ
เภสัชกรรมได้รับรางวัล Facility of the Year Awards 2021
(FOYA) สาขา Social Impact จากสมาคม International
Society for Pharmaceutical Engineering หรือ ISPE                   
ในงาน ISPE Annual Meeting and Expo 2021 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 ที่เมืองบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงาน ISPE Annual Meeting and
Expo 2021 เป็นงานที่จัดแสดงความก้าวหน้าทางวิศวกรรม
อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา                 
ในระดับอุตสาหกรรม  โดยในงานมีการมอบรางวัล Facility of
the Year Awards ประจ�ำปี 2021 ใน 6 สาขา ได้แก่ Facility
Integration, Operational Excellence, Project Execution,
Process Intelligence and Innovation, Social Impact และ
รางวัลพิเศษ Special Recognition Award for Operational
Agility: COVID-19 Impact   

ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า องค์การเภสัชกรรม
ได้รับรางวัลในสาขา Social Impact จากผลงานการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน
เพื่อความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศไทย โดยมุ่งหมายเป็นหน่วยงานหลัก
ที่ ส นั บ สนุ น ประเทศด้ า นวั ค ซี น ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น                                  
ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลิต
วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ระบาด นอกจากนั้นโรงงานแห่งนี้ยังมีผล                     
กระทบทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โรงงานถูกออกแบบให้มคี วามยัง่ ยืนเป็นโรงงาน
สีเขียว (Green Factory) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
ปล่อยของเสียออกสูภ่ ายนอก โดยการน�ำเอา Zero waste concept มาปรับใช้  
รวมถึงติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
เพือ่ เพิม่ การใช้พลังงานสีเขียวอันเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทุกอาคารเพือ่ ประหยัด
พลั ง งาน ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ ป็ น มิ ต รและลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งมาก                                                                                                                                             
และทีส่ ำ� คัญโรงงานแห่งนีจ้ ะช่วยสร้างความมัน่ คงด้านวัคซีนให้กบั ประเทศไทย
ได้อย่างยั่งยืน
วารสารยาน่ารู้
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COVER STORY

บทสัมภาษณ์โดย : ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด

ส

วัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน วารสาร “ยาน่ารู้” พบกันในฉบับแรกของปี พ.ศ.2565                      
ปีเสือทอง ที่เราต่างมีความหวังอยากให้ COVID-19 สิ้นสุดการระบาดในปีน                  ี้
เพราะเราเผชิญหน้ากับสงครามโรค COVID มา 2 ปี เต็ม ๆ แล้ว  ส่งผลกระทบ
ไปทั่วโลก สร้างความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินมากมาย  ทุกอย่างดูชะงักงัน ทั้งธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ในระดับประเทศและระดับโลก (ข้อมูล ณ เวลานี้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก
กว่า 300 ล้านคน และเสียชีวิต กว่า 5 ล้านคน)
หากจ�ำกันได้ ในช่วงกลางปี 63 กองบรรณาธิการ วารสาร “ยาน่ารู้” เคยมีโอกาส
ได้มาเยี่ยมเยียน และสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บริษัท  โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด (Pose Health Care
Limited)  ผู้น�ำด้านเวชภัณฑ์กลุ่มน�้ำยาฆ่าเชื้อของไทย ในตอนที่สถานการณ์ทั่วโลกก�ำลังเริ่ม
มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มสูงขึ้น แน่นอนว่า Pose Health Care เติบโตอย่างก้าว
กระโดดสวนกระแสในยุคนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด นั่นคือ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ำยาฆ่าเชื้อส�ำหรับป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
เราอาจเคยเห็ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ พ อประสบความส� ำ เร็ จ แล้ ว                    
ก็จะหยุดการพัฒนาตัวเอง เพราะมั่นใจว่าธุรกิจสามารถอยู่รอดได้             
ในระยะยาว มีภาษีดีกว่าคู่แข่ง มีทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่นั่นไม่ใช่              
Pose Health Care เพราะแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานพร้อมอยู่แล้ว                 
แต่บริษัทฯ ก็ไม่เคยหยุดพัฒนา โดยยึดหลักการของการใช้นวัตกรรม
น�ำธุรกิจ เน้นการพัฒนาต่อยอดจากสิง่ ทีต่ นเองเชีย่ วชาญ โฟกัสกับมัน                                                                                
แล้วขยายต่อทั้งแนวกว้าง และแนวลึก

16 วารสารยาน่ารู้

เพียงแค่ 1 ปีเศษ ๆ ผ่านไป วันนี้เรามีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมเยียน Pose Health
Care อีกครั้ง และครั้งนี้ เรารู้สึกทึ่งกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วของ                                      
Pose Health Care ทั้งความส�ำเร็จทางด้านงานวิจัย ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือการที่บริษัทฯ
สามารถก้าวข้ามศาสตร์จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับมนุษย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับพืชและสัตว์ นี่เป็น
จุดเริ่มต้นของการก้าวแรกที่จะเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางเภสัชกรรม
ที่สามารถน�ำพาเราไปได้ทุกที่ ตราบใดที่เราไม่เคยหยุดที่จะวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับมากมายในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่าน
มาซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรางวัล SMEs Excellence Awards 2021
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ เป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                                                                                                       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, รางวัล อย. Quality Award 2021
และบริษัท โพส อินเทลลิเจ้นซ์ จ�ำกัด (Pose Intelligence; บริษัทในเครือ) ได้รับรางวัล                             
IP Champion 2021 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประเภทลิขสิทธิ์ และขอแสดงความยินดี                                                                                                                        
ล่วงหน้ากับการเตรียมเปิดส�ำนักงานของ Pose Health care ที่เมืองเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการได้ในปี พ.ศ.2565 นี้ ที่สอดรับกับนโยบาย One
Belt One Road (OBOR) ของรัฐบาลที่วางรากฐานไว้ท�ำให้เราได้มีโอกาสขยายไปที่จีน                                
ได้สะดวกขึ้น รวมทั้งโรงงาน Pose Health Care แห่งใหม่ยิ่งใหญ่อลังการบนเนื้อที่ 43 ไร่                      
อยูบ่ นถนน  4 เลนทีเ่ ชือ่ มถนนสุวนิ ทวงศ์กบั ถนนบางนา-ตราด ลักษณะเป็นอาคารสไตล์ Modern
ที่สถาปนิกออกแบบเป็นพิเศษ หากมองมาจากบนท้องฟ้าลงมาจะเห็นเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของ
Pose Health Care คือ เป็นรูปตัว P ที่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีนี้
เรื่องราวของ Pose Health Care จึงเป็นดั่งต�ำนานที่เล่าขาน
เป็นต้นแบบธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จด้วยกลยุทธ์ของการโฟกัสที่จุด
แข็งหรือความเชีย่ วชาญทีต่ วั เองมีแล้วต่อยอดแบบ Transdisciplinary
เพื่อก้าวข้ามศาสตร์จากวิชาชีพเภสัชกรรมไปสู้วิชาชีพด้านการแพทย์
อื่นๆ รวมทั้งภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ตอบโจทย์ Good Health and Well Being ปกป้องมนุษย์ พืช และ
สัตว์ จากเชื้อก่อโรค ด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับสากล

วารสารยาน่ารู้
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ต�ำนานที่เล่าขาน

ต้นแบบธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ
ด้วยกลยุทธ์ของการโฟกัสที่จุดแข็งหรือความเชี่ยวชาญที่มี
แล้วต่อยอดแบบ Transdisciplinary ก้าวข้ามศาสตร์
จากเภสัชกรรม ไปสู่เกษตรกรรม

Good Health and Well Being

ปกป้องมนุษย์ พืช และสัตว์ จากเชื้อก่อโรค ด้วย
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับสากล
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ฝ่ายบริหารและเทคนิค

ภก.ดร.พิ สิฐ อุ่ยรุง
่ โรจน์
ประธานกรรมการบริหาร
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วั น นี้ คณะกรรมการอ� ำ นวยการเภสั ช กรรมสมาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และ                                         
คณะกองบรรณาธิการวารสารยาน่ารู้ ได้แก่ ภก.วิชา สุขมุ าวาสี อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมฯ, ภก.ทวีพงษ์  เทียมสุวรรณ
ที่ปรึกษาเภสัชกรรมสมาคมฯ, ภญ.ดร.พิกุล เสียงประเสริฐ ที่ปรึกษาเภสัชกรรมสมาคมฯ และ ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมฯ และบรรณาธิการวารสาร “ยาน่ารู้” ได้รับโอกาสให้เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท
โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด ได้แก่ ภก.ดร.พิสฐิ   อุย่ รุง่ โรจน์  ประธานกรรมการบริหาร, ภก.ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ ทีป่ รึกษาด้าน
มาตรฐานการผลิต และรองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เฉลิมพงษ์  แสนจุม้ หัวหน้ากลุม่ วิจยั ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการวิเคราะห์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมบนความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วย
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม บริษัท Pose Health Care
จ�ำกัด  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการมาเยือนครั้งที่ 2 ของพวกเรา
ภญ.ศศิมา : สวัสดีคะ่   ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 2 แล้วทีไ่ ด้มโี อกาสมาสัมภาษณ์ แต่อยากขอให้ทา่ นแนะน�ำตัวเอง และแนะน�ำ 
Pose Health Care ให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกันอีกรอบนะคะ
ภก.ดร.พิสิฐ : ครับ ผม ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์   ผมจบเภสัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่น 6 (เข้าเรียน ปี พ.ศ.2512)                
จบปริญญาโท Ex-MBA จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก ด้าน Marketing Management                      
จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ส่วนบริษัท Pose Health Care เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2530 ตอนแรกก็ตั้งใจ
ว่าจะท�ำยากลุ่ม NCD ทั่วไป ตอนหลังมาเห็นโอกาสในกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำยาฆ่าเชื้อ จึงมุ่งมั่นที่จะศึกษา
วิจัย และท�ำเฉพาะเรื่องนี้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมามากมาย จนกลายเป็น Core Business ของเรา  คือ  
Pose Health Care : Profession Prevention Infection Control  ที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงการป้องกันและควบคุมการติดต่อเชื้อที่ดื้อต่อยาปฎิชีวนะที่แพร่กระจาย
ในโรงพยาบาล โดยผ่านทางเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ พื้นผิวและบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อม            
ตลอดจนผู้ป่วย และเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ในโรงพยาบาล
ภญ.ศศิมา : ไม่ทราบว่า อาจารย์ มีประสบการณ์ท�ำงาน หรือท�ำธุรกิจมาก่อนหน้าที่จะก่อตั้งธุรกิจของตัวเองไหมคะ
ภก.ดร.พิสิฐ : จริง ๆ ที่บ้านผมก็ท�ำธุรกิจอยู่ที่ จังหวัดตาก ส่วนผมเอง ชีวิตการท�ำงานเริ่มที่ บริษัท แอตแลนติก
จ�ำกัด ซึ่งที่นั่น ผมได้เรียนรู้หลายอย่าง ท�ำงานอยู่ 2 ปี ก็ย้ายมาท�ำงานบริษัทฝรั่ง อย่าง Bristol Myers  
แล้วไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พอกลับมาก็ท�ำบริษัทยาโดยหุ้นกับเพื่อน ท�ำได้ไม่นาน ก็ต้อง
ขายหุ้นออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง ในปี พ.ศ.2530   นั่นคือ Pose Health Care ในปัจจุบัน                                   
ตอนนั้นเพื่อน ๆ ก็มาแซวว่าผมเป็นหมูไม่กลัวน�้ำร้อน (หัวเราะ)   ผมก็เริ่มธุรกิจ สั่งสมประสบการณ์
ต่อสู้มาตัวคนเดียวแบบฉบับ Entrepreneur ตั้งออฟฟิศแรกอยู่ซอยอารีย์ อยู่มาได้ 12 ปี ก็ย้ายไปอยู่                                                                     
ตึกช้าง ถนนรัชดาภิเษก ได้ 3 ปี แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่รามอินทราตรงนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543
ช่ ว งที่ ป ั ญ หาสงครามคู เ วต เกิ ด ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ผมตั ด สิ น ใจไปเรี ย น Real Estate
Management ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะใฝ่ฝันอยากท�ำธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ พอเรียนจบ ก็ท�ำธุรกิจอสังหาฯ อยู่ 3 โครงการ ชื่อหมู่บ้านเศรษฐบดี เป็นบ้านเดี่ยว
ขนาดไม่ใหญ่ แต่ราคาสูงมากหลังละ 16 ล้าน, ทาวน์เฮ้าส์ นี่ขาย 5-6 ล้าน เรียกว่า Luxury มาก                                                    
ในสมัยนั้น ก็ประสบความส�ำเร็จพอสมควร แต่พอท�ำไปได้ซักพัก ก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้มันไม่ใช่ตัวตนเรา                                                                                                                       
ก็เลยกลับมาลุยธุรกิจเวชภัณฑ์เต็มตัว  
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ภญ.ศศิมา : นอกจาก Pose Health Care แล้ว ยังมีบริษัทในเครือ มีบริษัทอะไรบ้างคะ
ภก.ดร.พิสิฐ : ตอนนี้ก็มี Pose Health Care, Pose Laboratory, Pose Intelligence และ Pose Holding                              
ซึ่งเราวางแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วย คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ภญ.ศศิมา : เนื่องจากกองบรรณาธิการ เคยสัมภาษณ์ท่านแล้ว ในปี 2563 จากวันนั้นถึงวันนี้ เพียงปีเศษได้เห็น                 
การเปลี่ยนแปลงของ Pose Health Care แบบก้าวกระโดดมากขึ้นไปอีก ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัล
และมีผลงานวิจัยที่ประสบความส�ำเร็จ เบื้องหลังความส�ำเร็จเหล่านี้ เกิดจากอะไร อะไรคือแรงบันดาล
ใจที่ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจของ Pose Health Care คะ
ภก.ดร.พิสิฐ : ในปีที่ผ่านมา เราได้ท�ำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความส�ำเร็จหลายอย่าง เช่น งานวิจัย
เรื่องผ้าเช็ดตัวส�ำหรับท�ำความสะอาดแบบไม่ต้องใช้น�้ำล้างออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งงานวิจัย                     
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในกุ้งขาวแวนนาไม สุกร และส้ม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมาก เพราะ                     
นีค่ อื การก้าวข้ามผ่านศาสตร์จากเภสัชศาสตร์ไปสูเ่ กษตรศาสตร์ โดยเฉพาะเกษตรกรรากหญ้าของประเทศ  
ขณะนีก้ ำ� ลังจะเริม่ น�ำไปต่อยอดใช้จริงตามบ่อเพาะเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไม ฟาร์มหมู และสวนส้ม ซึง่ เชือ่ ว่า
จะช่วยลดความสูญเสียจากการติดเชื้อก่อโรคในแหล่งเหล่านี้ได้มากเลยทีเดียว ยิ่งตอนนี้มีปัญหาเนื้อหมู
ราคาแพง เพราะโรคระบาด ASF ซึ่งเราท�ำวิจัยเรื่องนี้อยู่คาดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ซึ่งจะช่วยลดความ
สูญเสียได้มหาศาล ตรงนี้โรงงานใหม่ของเราจึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI   เนื่องจากเห็นว่า                                                                            
มีศักยภาพในการขยายเข้าสู่ตลาดการเกษตรด้วย
แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ เชื้อดื้อยา Pose Health Care  จึงได้ตั้งปณิธานว่าจะต้องจัดการกับ
ปัญหาเชื้อดื้อยาให้ได้ เพื่อลด ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคในทุก ๆ ทาง ซึ่งเป็น
แรงบันดาลใจส�ำคัญที่เราตอบตัวเอง ว่านั่นคือเหตุผลของการมีอยู่ของเรา Pose Health Care
ภญ.ศศิมา : ท่านและองค์กรของท่าน ปรับตัวอย่างไร ในช่วงโควิด-19 และ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ                
อย่างไรบ้าง
ภก.ดร.พิสิฐ : จริง ๆ ต้องยอมรับว่าเราปรับตัวมาตลอด เราเป็นเจ้าแรกที่ท�ำแอลกอฮอล์เจล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536  
เพราะ CDC มี Guideline ว่าต้องท�ำความสะอาดมือก่อนอันดับแรก ซึ่งการท�ำความสะอาดมือมีทั้งแบบ
ใช้นำ�้ และไม่ใช้นำ 
�้ เราพยายามจะป้องกันทุกทีท่ กุ ทางทีพ่ บเชือ้ ก่อโรค เชือ้ โรคแพร่ทางไหนได้บา้ ง มีทงั้ ทาง
อากาศ เช่น TB, COVID-19 และจากการสัมผัส
พอมี COVID-19 พวกเราปรับตัวเยอะมาก                                                                      
เรามุ่งเน้นไปที่การท�ำงานวิจัยเป็นหลัก เพื่อ
จะตอบโจทย์เรื่อง BCG และ SDGs ซึ่งเป็น
แนวนโยบายของประเทศไทยที่รัฐบาลได้วาง
Roadmap เอาไว้ ต้องยอมรับว่า เมื่อเราปรับ
ตั ว ได้ แ ล้ ว การระบาดของโรค COVID-19                       
เป็นตัวเร่งให้เราเจริญเติบโตมากขึ้น  
วารสารยาน่ารู้
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ภญ.ศศิมา : สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง   ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง ที่เป็นไปตามแผน และอะไร           
ที่เกินความคาดหมายบ้าง
ภก.ดร.พิสิฐ : เราคาดการณ์ไว้แล้วว่า เทรนด์ของโลก จะเป็นไปในแนวของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
(Prevention and Infection Control) เราจึงต้องวางแผนที่จะช่วยปกป้องมนุษย์ พืช และสัตว์                      
ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับโลก การเกิดภาวะการระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19
และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อื่น ๆ ทั้งในมนุษย์ พืชและสัตว์ เป็นค�ำตอบว่าเราได้วางแผนการด�ำเนินงาน                  
มาถูกทางแล้ว
ภญ.ศศิมา : ทราบว่า นอกจากการเป็นผู้น�ำองค์กรใหญ่อย่างโพสท์เฮลท์แคร์ ท่านยังสวมหมวกอีกใบในการท�ำงาน
เพื่อสังคม มีงานอะไรบ้างคะ
ภก.ดร.พิสิฐ : ตอนนี้ผมก็เป็นนายกสมาคมปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
รองประธานและที่ปรึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรม               
แห่งประเทศไทย คณะท�ำงานเว็บไซต์/ที่ปรึกษาพิเศษ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และที่ปรึกษากลุ่มวิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
การวิเคราะห์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมบนความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนี้ก็
คิดจะตั้งมูลนิธิเพิ่มเติม เพื่อหาเงินมาช่วยเหลือสังคมต่อไป
เราบริจาคห้อง Lab วิจัยและปฏิบัติการด้านเภสัชเคมีให้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ บริจาคเงินร่วมปรับปรุงให้กับหน่วย OPD ตา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   โดยที่เรา
ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เช็ดท�ำความสะอาดเปลือกตา ส�ำหรับไรขนตาโดยเฉพาะ  ซึ่งมีทั้งแบบ
แผ่นเช็ดกับแบบโฟม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภญ.ศศิมา : ทิศทางของการด�ำเนินธุรกิจโพสท์เฮลท์แคร์ ในยุค Post COVID-19  เป็นอย่างไร  
ภก.ดร.พิสิฐ : ทิศทางก็ยังคงเป็นการ Prevention แต่จะก้าวข้ามไปสู่ตลาดใหม่ ๆ เช่น  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเรา
มองเห็นช่องว่างตรงนี้
บริ ษั ท ในเครื อ POSE เราจะเป็ น ผู ้ ร อบรู ้ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ อย่ า ง                           
เป็นเลิศ เพื่อมวลมนุษยชาติ ครอบคลุมในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช   ขณะเดียวกัน                      
เราก็ท�ำ Transdisciplinary Research  ข้ามมายังมิติของ Modern IT เอาองค์ความรู้ Genome และ
IT  มาสร้าง Platform โชคดีที่ลูกและทีมงานรุ่นใหม่เขารับไม้ต่อตรงนี้ได้
ภญ.ศศิมา : กลุ่มลูกค้าใดที่เรามุ่งเน้นเป็นฐานลูกค้าหลักมากที่สุด (โรงพยาบาล / ร้านยา / อุตสาหกรรม / ผู้บริโภค)
และมีการตั้งเป้าหมายว่าจะขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร
ภก.ดร.พิสิฐ : เราเลือก “โรงพยาบาล” เป็นเป้าหมายหลัก เพราะโรงพยาบาลเป็นพืน้ ทีท่ อี่ อ่ นไหวและพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการ                 
ติดเชื้อได้ง่าย อุปกรณ์ทุกชิ้นในโรงพยาบาลต้องปลอดภัย ปลอดเชื้อ เราจึงเลือกที่จะผลิตน�้ำยาฆ่าเชื้อ
ส�ำหรับโรงพยาบาล เพื่อป้องกันผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องปลอดภัย การแพร่
กระจายของเชื้อโรคต้องมีสื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิว บรรยากาศ โต๊ะ ตู้ เตียง เสื้อผ้า เครื่องมือแพทย์
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลต้องปลอดเชื้อก่อโรค และเราก�ำลังเริ่มท�ำในส่วนของร้านขายยา ควบคู่ไป
กับระบบ Platform ของเรา ที่จะบูรณาการให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น  
ภญ.ศศิมา : การวางต�ำแหน่งองค์กรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการติดเชื้อ และมุ่งขยายไปในทิศทางที่เราถนัด
มากที่สุด เป็นเรื่องที่ท�ำให้การท�ำการตลาดมีจุดโฟกัสที่ชัดเจน นอกจากตลาดนี้แล้ว อาจารย์ยังอยากจะ
ไปท�ำธุรกิจในตลาดไหนอีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง
ภก.ดร.พิสิฐ : เนื่องจากผมเคยท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ในอนาคตอาจได้ท�ำคอนโดหรือสถานที่อยู่อาศัย                     
ผู้สูงอายุ มีท�ำเลที่มอง ๆ ไว้บ้างแล้ว อย่างแถว ๆ ฉะเชิงเทรา
ภญ.ศศิมา : ในยุคนี้ หากพูดในเชิงการด�ำเนินธุรกิจ มีค�ำกล่าวว่า Collaboration ดีกว่า Competition ที่ผ่านมา
Pose Healthcare เคยมีการ Collab กับหน่วยงานใดบ้าง อย่างไร  
ภก.ดร.พิสิฐ : เรามีการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยชั้นน�ำของประเทศ
โดยมีการท�ำ  MOU กับองค์กรภาคการศึกษาต่างๆ สนับสนุนในการท�ำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                            
แบบคู่ขนานกับ R&D ของเราเอง เพื่อท�ำให้เกิดนวัตกรรมหรือ Platform ใหม่ ๆ เพราะองค์ความรู้                  
ต่าง ๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง เราต้องปรับตัวอยู่ตลอด
				
งานวิจัยที่เราท�ำต้องเป็น Demand Side  ต้องตอบโจทย์ Efficiency และ Cost-Effective  
และเราน�ำงานวิจยั กลับเข้ามาให้โรงพยาบาลได้เอาไปใช้ตอ่ ได้อกี ตอนนีห้ น่วยงานทีเ่ ราก�ำลังท�ำวิจยั อยู่ มี
2 แห่ง คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ผ่านมางานวิจัยของเราถูกตีพิมพ์ใน Journal สูงสุด Impact 4.3 นี่ถือว่าสูงมากนะ
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ตอนนีเ้ ราก�ำลังท�ำงานวิจยั ในพืชเศรษฐกิจด้วย คือ สวนส้ม ทีเ่ ชียงใหม่ โดยทีเ่ ราตัง้ เป้าไว้เพือ่ ลด
การใช้สารปฏิชวี นะในการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ก่อโรคในส้ม ส่วนในสัตว์ เราท�ำร่วมกับอาจารย์
ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่นี่เรียกว่า Multidisciplinary research แถมยังเป็น
Transdisciplinary research เราทดสอบและพัฒนา Guideline และ Application ในสมาร์ทโฟน                                                                                                                                    
เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนไม ทราบว่าจะต้องเติมน�้ำยาช่วงไหน ปริมาตรเท่าไร ที่มีข้อมูล
บอกไว้หมด สะดวกมาก ต้นทุนก็ไม่สูง เพราะใช้ปริมาณไม่ได้เยอะ ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ก็จะมีโครงการร่วมวิจัย
และพัฒนาส�ำหรับผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและควบคุมการติดเชือ้ ในสัตว์กบั คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
ภญ.ศศิมา : อะไรเป็นตัวจุดประกายไอเดีย ให้เราคิดไปไกลถึงการก้าวข้ามผ่านศาสตร์ที่เราเชี่ยวชาญ ไปยังตลาดกุ้ง  
หรือตลาดเกษตรกรรมคะ
ภก.ดร.พิสิฐ : เพราะผมจบ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วยังมาเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า EX-MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย ท�ำให้อยู่ในแวดวงเกษตร ข้อมูลที่ทราบมาคือ ความเสียหายของโรคกุ้ง
ที่มีในแต่ละปีที่สูงมาก ท�ำอย่างไรจึงจะป้องกันให้ได้ เราจึงน�ำความเชี่ยวชาญของเราเข้ามาช่วย

เชื้อโรคคือศัตรูตัวร้าย
ที่ท�ำให้คนเสียชีวิตยิ่งกว่าเกิดศึกสงคราม
ภญ.ศศิมา : ในยุคที่ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว ฉับพลัน หรือพลิกโฉมได้ง่ายเช่นนี้   อะไรที่เคยเป็น
ความส�ำเร็จในอดีต ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับอนาคต ในฐานะที่ท่านคร�่ำหวอดอยู่ในวงการนี้มานาน มองว่า
วงการยาและเวชภัณฑ์ของไทย จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางอย่างไร อะไรน่าจะมา และอะไรน่าจะ Out
ภก.ดร.พิสิฐ : ในอนาคตอันใกล้ผมว่าเราต้องมี IC Pharmacist   (IC = Infection Control) คือเภสัชกรที่ดูแล                              
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งในต่างประเทศมีแล้ว COVID-19 ท�ำให้เรารู้ว่าเราคาดการณ์                 
ได้ถกู Prevention ไม่ได้มแี ค่ Disinfectant อย่างเดียว เราจะขยายต่อไปอีกหลาย
ผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น  พวก Hand Hygiene โตมากช่วง COVID-19 และมูลค่าตลาด
สูงมาก  มีการคาดการณ์ว่า Medical Devices Cleaning Market จะขยายตัว                                                                       
อย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาทัว่ โลก เป็นโจทย์ใหญ่สำ� หรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์นี้
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ภญ.ศศิมา : บริษทั ฯ ได้ผลิตและจ�ำหน่าย ยาและเวชภัณฑ์มาแล้วมากมายนับไม่ถวั น  ยังมีผลิตภัณฑ์ใดทีค่ ดิ ว่าอยาก
ท�ำแต่ยังไม่ได้ท�ำบ้าง
ภก.ดร.พิสิฐ : พอย้ายโรงงานไปทีใ่ หม่  ทีเ่ ดิมเราคงเริม่ Platform สินค้ากลุม่ อืน่ อย่างอาหารเสริม ส่วนในต่างประเทศ
เราไปตั้งสาขาที่เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน เป็น Pose Health Care Shenzhen ก็คงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีกหลายตัวตามมาแน่นอน
ภญ.ศศิมา : การไปท�ำธุรกิจในประเทศจีน เรากลัวการแข่งขันไหมคะ เพราะจีนเขาก็สามารถท�ำได้ทกุ อย่างเหมือนกัน
ภก.ดร.พิสิฐ : ไม่กลัว ถ้ากลัวคงไม่มาถึงวันนี้  เหมือนตอนปี 30 ที่เพื่อนแซวผมว่า ไอ้นี่มันหมูไม่กลัวน�้ำร้อน  (หัวเราะ)
ภญ.ศศิมา : เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า น�้ำยาฆ่าเชื้อของเรามันจะครอบคลุมไปยังเชื้อ Variant ใหม่ ๆ ได้ด้วย                      
เพราะเชื้อโรคก็ปรับตัวตลอดเวลา
ภก.ดร.พิสิฐ : เราเชื่อว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าล�้ำที่สุด มีการวิจัยและ
พัฒนาที่ทันท่วงที ครอบคลุมเชื้อชนิดอัพเดทที่สุดแล้ว เพราะเราก็ปรับตัวเราไปเรื่อย ๆ เหมือนกัน                         
ดังนั้น เรื่องนี้ไม่น่ากังวล  
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ภญ.ศศิมา : ท่านยึดหลักอะไร ในการบริหารคน บริหารงาน ในช่วงที่องค์กรต้องการการเติบโตแบบก้าวกระโดด
ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ค่ะ
ภก.ดร.พิสิฐ : ผมใช้หลักการของเต๋าส�ำหรับผู้บริหาร คือ คุณต้องท�ำตัวเหมือนน�้ำ  น�้ำต้องเย็น ถึงเวลาต้องลึก                                  
ก็ต้องลึก ถึงเวลาต้องเชี่ยวก็ต้องเชี่ยว บางครั้งต้องใจเย็น ใจแข็ง ใจเด็ด มันคือ Soft Skill ที่ผู้บริหาร              
ต้องมี   ต้องรู้จักบริหารอารมณ์ของตัวเอง ต้อง Relax ให้ได้   ถ้าเบื่อต้องรีบ Boost Up ตัวเองก่อน
จะ Burn Out   ต้องวิเคราะห์ SWOT ตัวเอง  ต้องเป็นคนที่คิดบวก ปัญหาบางอย่างเราต้องเข้าใจมัน                
ปัจจัยบางอย่างมันควบคุมไม่ได้ อย่างเช่น ที่เราจะเปิดบริษัทที่จีน แล้วมาเจอ COVID-19 ท�ำให้ยังเปิด
ไม่ได้ อันนี้ก็ต้องเข้าใจ
ภญ.ศศิมา : ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร องค์กรที่ขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรม ท่านคิดว่าหากจะท�ำให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในองค์กร ควรต้องท�ำอย่างไร
ภก.ดร.พิสิฐ : ต้องอัพเดทตัวเองตลอด ติดตามข่าวสาร Guideline ต่าง ๆ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งจาก CDC (Centers for
Disease Control and Prevention), WHO (World Health Organization)  และอื่น ๆ  ความส�ำเร็จ
ในทุกวันนี้เกิดจาก Innovation, Collaboration, Networking เราเดินมาไกลมาก อย่างที่ไม่เคยคิดฝัน
มาก่อน ไม่เคยคิดว่าเราจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 8 ปี และ Merit ต่ออีก 3-5 ปี สิ่งที่ผมภูมิใจ
มาก คือ การที่เราสามารถข้ามศาสตร์มาพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในพืช และสัตว์ด้วย
ภญ.ศศิมา : ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดในกลุ่มเดียวกันอย่างไร  
ภก.ดร.พิสิฐ : เราแตกต่างแน่นอน เพราะเราใช้หลักการหา Pain Point ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งแล้วพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
เช่น ปัญหากลิ่นเหม็น กัดกร่อน ไม่คงตัว จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่เป็นประจุบวกพบว่ามี
คุณสมบัติ ไม่เป็นอันตรายกับเซลล์มนุษย์  มันท�ำลายเฉพาะแบคทีเรีย กับไวรัสเท่านั้น  อีกทั้ง ไม่มีกลิ่น
เหม็นฉุน ไม่กัดกร่อน ท�ำให้เราหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่เป็นประจุบวก รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริม                
ต่าง ๆ
				
เราน�ำงานวิจัยมาแก้ Pain Point เราจะท�ำการป้องกันการติดเชื้อจาก 5 จุดหลัก ๆ คือ                      
จากมือ จากเครื่องมือ จากพื้นผิว บรรยากาศ จากตัวผู้ป่วยและเสื้อผ้า ซึ่งเราต่อยอดจากงานวิจัยเพียง
3 หัวเรื่อง สามารถพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นร้อย ๆ ผลิตภัณฑ์
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Good Health
							&
								 Well Being
				
ผลิตภัณฑ์แรก คือ ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ทีเ่ ป็นประจุบวก ใช้ประจุในการฆ่าเชือ้ เนือ่ งจากแบคทีเรีย
มี Cell Wall แต่มนุษย์ไม่มี  Cell Wall  ดังนั้น Toxicity น้อยมาก
			
กลุ่มที่ 2   คือ ผลิตภัณฑ์ประจุบวกที่ใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่เป็นประจุบวก เพื่อให้
เสริมฤทธิ์กัน  เช่น แอลกอฮอล์เจล ตอนนี้ในโรงพยาบาลที่เป็น Semi Critical และ Critical Area เขาใช้
ผลิตภัณฑ์ของเราหมดแล้ว เนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์ทั่วไป มันจะไป Interrupt กับ  Chlorhexidine   
เพราะ WHO, CDC  ให้ใช้ Chlorhexidine  อย่างพวก HA ก็ต้องใช้ Chlorhexidine สมมติว่า ผู้ป่วย
ก�ำลังให้น�้ำเกลือ บังเอิญเขาผิวแห้ง ถ้าคนไม่รู้ไปเอาโลชั่นไปทา นี่เสร็จเลยนะ เพราะโลชั่นเป็นประจุลบ
มันก็ป้องกันการติดเชื้อไม่ได้เลย
			
กลุ่มที่ 3 คือ พวก Biofilm ซึ่งเป็น By Product ของเชื้อ เป็นสารกลุ่ม Polysaccharide              
ซึ่งเป็นคราบของแบคทีเรียที่ตายแล้ว กับ Plasmid ซึ่งมีรหัสพันธุกรรมของเชื้อดื้อยา ท�ำให้มันถ่ายทอด
ไปยัง Normal Flora ภายใน 24 ชม.

				
เราไม่เคยหยุดคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ อย่างตัวสเปรย์พ่นจมูกนี่เราพัฒนามาจากที่เดิมตั้งใจ                   
จะท�ำแค่ป้องกัน PM 2.5 ตอนนี้จะพัฒนาเป็นตัวสเปรย์พ่นจมูก เพื่อลด Viral Load จะได้ไม่ต้องเข้าคอ                      
หรือแม้แต่ยาสีฟนั เราก็เอามาท�ำให้เป็นประจุบวก เอาองค์ความรูข้ องเภสัช การ Formulate สูตรทีเ่ รียน
ตั้งแต่ ปี 3 จริง ๆ ความรู้พื้นฐานของเภสัชเรา ก็สามารถน�ำมาประยุกต์ต่อยอดได้มากมาย แต่ก็ต้องมี
มาตรฐานต้องดู Guideline ประกอบ แล้วคิดพัฒนาต่อ
วารสารยาน่ารู้
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...หนึ่งในผู้ป้องกันเชื้อก่อโรค...

ภญ.ศศิมา : หากมีคนมามองผลิตภัณฑ์ของเราแล้วปรับให้ดีกว่า เราจะท�ำอย่างไร
ภก.ดร.พิสิฐ : ก็ต้องปรับให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ  เป็น Create and Development  
ภญ.ศศิมา : ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการติดเชื้อ  ปัจจุบัน ปัญหาใหญ่ของแวดวง
สาธารณสุขของโลกคือ ปัญหาเชื้อดื้อยา  ธุรกิจของท่านจะเข้ามาตอบโจทย์นี้ได้อย่างไรบ้าง
ภก.ดร.พิสิฐ : ต้องยอมรับว่าเชื้อโรคคือศัตรูตัวร้ายที่ท�ำให้คนเสียชีวิตยิ่งกว่าเกิดศึกสงคราม ปัญหา “เชื้อดื้อยา”              
เป็นปัญหาระดับโลก เมื่อเชื้อโรคไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวมันเอง   เราจึงไม่เคยหยุดที่จะต้องค้นคว้า
วิจัย เพื่อเอาชนะเชื้อโรคให้ได้ เราจึงท�ำ  Pose Intelligence เพื่อเป็น Platform ป้องกันเชื้อโรค                                                                                                                                   
ที่เป็นเหมือนประตูอีกชั้นหนึ่งที่จะป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ช่วยลดการน�ำเข้า ลดค่าใช้จ่ายใน
การน�ำเข้าระบบหรือเครื่องมือจากต่างประเทศ   ส่งเสริมศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทย เป็นการ
ตอกย�ำ้ ว่า  บริษทั คนไทย  พัฒนาได้มากกว่าบริษทั จากต่างประเทศ เพราะเราเข้าใจลูกค้าภายในประเทศ
ของเรามากกว่า  ส่งผลให้เราไม่มีข้อจ�ำกัด การน�ำ  Platform มาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเรา ท�ำให้เรา
สามารถก้าวข้ามศาสตร์ออกจากโรงพยาบาล ไปสู่ตลาดการเกษตร คือ จากคนไปสู่พืช และสัตว์ ได้อย่าง
ไม่มีข้อจ�ำกัด  นี่คือ มิติใหม่ ที่เราจะป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาในระดับที่กว้างขึ้น  
เรื่องเชื้อดื้อยา จากการศึกษาพบว่า มันเกิด Genetic Transfer ของเชื้อดื้อยา Plasmid                  
เป็นตัวทีท่ ำ� ลายยาก แม้วา่ เชือ้ ตายแล้ว มันก็ยงั อยู่ ท�ำให้เชือ้ ทีไ่ ม่ดอื้ ยา กลายเป็นเชือ้ ดือ้ ยา เกิด Genetic
Transfer มันซ่อนตัวอยูใ่ ต้ Biofilm พอเรารูว้ า่ Biofilm เป็นแหล่งสะสมของเชือ้ โรคไม่วา่ จะเป็นเชือ้ โรคที่
ยังมีชวี ติ อยู่ หรือจะเป็นซากเชือ้   เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจุบวกเพือ่ มาจัดการตรงนี้ นัน่ คือ Enzymatic
Detergent เพื่อจะขจัดคราบ Biofilm และเชื้อก่อโรค มันจะไปท�ำความสะอาดเครื่องมือแพทย์                                                                                                                                   
ให้ดูเหมือนใหม่ เอนไซม์จะแทรกซึมไปตามเครื่องมือที่ผิวไม่เรียบ มีรูบวม หรือเครื่องมือที่มีซอก                              
มันจะไปขจัด Biofilm
			
Pose เราเป็นนักป้องกัน เราคิดค้นผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันการติดเชือ้ เมือ่ มารวมกับ Platform หรือ
Application ท�ำให้เกษตรกรรากหญ้าของประเทศมีผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถส่งออกสินค้าได้ทั่วโลก  
เราสามารถแก้ปัญหาอย่างเข้าใจปัญหา เราจึงต้องเข้าไปท�ำงานวิจัย โดยพูดคุยกับเกษตรกร
เพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วน�ำเสนอวิธีแก้ปัญหา  นี่คือ Vision ของ Pose คือ  Good Health &
Well Being คือ  เส้นทางแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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ภญ.ศศิมา : ท่านคิดว่า เภสัชกรแบบใดทีท่ า่ นอยากให้เป็นเภสัชกรรุน่ ใหม่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นและพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ควรมีความสามารถ หรือทักษะในด้านใดบ้าง อยากฝากอะไรถึงสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์               
ในปัจจุบัน
รศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ : คนที่เรียนเภสัช จะเน้น
วิ ช าการ Hard Skills แต่ สิ่ ง ที่ สั ง คมต้ อ งการมาก
ที่สุดตอนนี้ คือ การ Balance ระหว่าง Hard Skills
และ Soft Skills รวมถึงการปรับเปลี่ยน Mindset                                                                               
ให้ทันกับโลกในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีก
มากมาย ทุกคนจึงต้องปรับตัว วิชาชีพก็ต้องปรับตัว
เช่นเดียวกัน วิชาชีพเภสัชไม่ได้มีแค่เรื่องยาเท่านั้น
หากมองให้กว้าง  มันมีทั้งเรื่องการรักษา การป้องกัน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ จ� ำ กั ด แค่ ย า ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ธรรมชาติ แม้แต่ชุดตรวจโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน
เภสั ช กรต้ อ งไม่ จ� ำ กั ด ตั ว เองแค่ เ รื่ อ งยาอย่ า งเดี ย ว
ต้องเปิดกว้างมากขึ้น ต้องมีทักษะการท�ำงานด้านอื่นด้วย และที่ส�ำคัญต้องสามารถ Collaborate
กั บ วิ ช าชี พ อื่ น ด้ ว ย จึ ง จะเกิ ด Impact สู ง สุ ด ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเป็ น แบบ Multi-generations                                                                     
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีความยั่งยืน เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่น่าจะอยากท�ำ  Start Up
อยากก�ำเงินเร็ว แต่หารู้ไม่ว่า เคสที่เราเห็น ที่เค้าโชว์คือ Success Case เท่านั้น เคสล้มเหลวเรา
ไม่ได้เห็น แต่หากน�ำประสบการณ์ของเคสที่ล้มเหลวมาปรับใช้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก ดังนั้น                                                                                                                                 
ผมเห็นว่าต้องมองให้ลกึ Mindset ส�ำคัญ กระบวนการคิดส�ำคัญ  Passion ก็สำ� คัญและความคิดสร้างสรรค์
ก็ส�ำคัญมากเช่นกันเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม จะต้องบูรณาการองค์ความรู้ ทั้ง Hard Skills,
Soft Skills, Pharmaceutical, และ Modern IT หรือ IOT ตามแนวโน้มของตลาดโลกในอนาคต
ภก.ดร.พิสิฐ : นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ แล้วใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท�ำให้เป็นความจริงขึ้นมา อาจลอง
ฝึกคิดไปเรื่อย ๆ เห็นอะไรก็คิดว่าจะท�ำให้ดีกว่าเดิมยังไง จะแก้ Pain Point อย่างไร เช่น คิดเล่น ๆ นะ
อีกหน่อยมันต้องมีนวัตกรรมตัวนี้ ซึ่งมาจาก Pain Point ของคนที่ใส่ Mask นาน ๆ  คือ มันอึดอัดหายใจ
ล�ำบาก อีกหน่อยต้องมีคนคิด Mask ที่ท�ำให้ออกซิเจนในเลือดมากขึ้น
ภญ.ศศิมา : ฝากอะไรถึงเภสัชกรผู้อ่านวารสาร “ยาน่ารู้”  
ภก.ดร.พิสิฐ : องค์ความรู้ของเภสัชกรได้เปรียบเพราะเราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพลึกและกว้าง สามารถที่จะ
ประยุกต์เข้ากับนิยามของโลกสมัยใหม่คือการป้องกันดีกว่าการรักษาได้อย่างดี โลกยุคใหม่จะใช้อาหาร
และเครื่องส�ำอางเป็นยา ดังนั้นการติดตามงานวิชาการอย่างสม�่ำเสมอ เป็นเรื่องส�ำคัญมาก        
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ผู้บริหาร บริษท
ั โพสเฮลท์แคร์ จำ�กัด
และกองบรรณาธิการวารสารยาน่ารู้

ซ้ายไปขวา
1. รศ.ภก.ดร.เฉลิมพงษ์
2. ภก.ดร.สุภกรรณ
3. ภก.ฌาคริณ
4. พญ.ภัทราพร

แสนจุ้ม
จันทวงษ์
วดีอินทวงศ์
อุ่ยรุ่งโรจน์

5.
6.
7.
8.

ภก.วิชา			
ภก.ทวีพงษ์ 		
ภก.ดร.พิสิฐ		
ภญ.ดร.พิกุล

สุขุมาวาสี
เทียมสุวรรณ
อุ่ยรุ่งโรจน์
เสียงประเสริฐ

9. ภญ.ศศิมา			
10. ภญ.ภัทธิชา
11. คุณธีรภัทร์ 		
12. ภก.ธนกฤต 		
13. ภก.สมบุญ 		

อาจสงคราม
วีระกุล
อุ่ยรุ่งโรจน์
สุขเกื้อ
บุญส่งเสริมสุข

แขกรั บ เชิ ญ ของเรา               
วันนี้ ได้ผ่านก้าวที่ยากที่สุด
นั่ น คื อ ศั ต รู ที่ ม องไม่ เ ห็ น และ
ปัญหาเชื้อดื้อยามาแล้ว ฉะนั้นก้าว                      
ต่อ ๆ ไป จะเป็นก้าวที่มั่นคง และ
เติ บโตอย่า งไม่หยุด ยั้ง เชื่อ เหลื อ
เกินว่า อีกไม่นานเราคงได้ภาคภูมใิ จ
ว่า Pose Health Care จะได้
ปักธงไทย ในฐานะเป็นหนึ่งใน
ผู ้ ป ้ อ งกั น เชื้ อ ก่ อ โรค เพื่ อ คน                     
ทั้งโลกได้อย่างแน่นอน
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Ranya Academy

บทความโดย : ภก.อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล

ร้านยาปีเสื อ

รูปแบบไหนที่รอดตาย?

เชือ้ ไวรัสมหาภัยทีบ่ กุ เข้ามา
ยึดครองโลกและประเทศไทยเรามาแล้วสองปี ยังคงเป็นตัวการ
ส�ำคัญที่จะมาใน พ.ศ.2565 เชื้อร้ายเชื้อโรคนี้ยังเป็นตัวแปร
ส�ำคัญก�ำหนดสถานการณ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย
อีกทั้งยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุข รวมไปถึง
การบริการสุขภาพและค้าปลีกในร้านยา ในปีใหม่ปเี สือนี้ เราจะ
ได้เห็นภาคธุรกิจที่ปรับตัวทันจะมีการน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยี
รวมไปถึงระบบบริการถึงบ้าน การขอรับบริการหรือสั่งซื้อแบบ
ออนไลน์ รวมทั้งระบบขนส่งทันใจทันเวลาเข้ามาเป็นตัวช่วย
ไม่ว่าจะเป็น Telemedicine   หรือการเดินหน้าพัฒนาระบบ
Telepharmacy รวมไปถึงการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรค์ต่อการท�ำงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ในฐานะเภสัชกร
ร้านยาเรามีมุมมองของร้านยาในอนาคตในปีเสือ มาสรุปให้
เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของร้านยาในอนาคตอย่างไร ร้านยา
แบบไหนตายสนิท ร้านแบบใดในปีที่ผ่านมาปรับตัวแลัวยังคง                      
รอดตาย มาเล่าให้ฟัง

วารสารยาน่ารู้

33

ตลาดยาบ้านเราเกิดอะไรขึ้น?

ผ่านมาสองปี เรามาดูกอ่ นว่าตลาดยาในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้าง? ข้อมูลจากบทวิจยั กรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ระบุวา่ ในปี 2562 ตลาดยาในประเทศไทยมีมลู ค่ารวม 1.84 แสนล้านบาท ขยายตัว 4.2% จากปีกอ่ นหน้านี้ หากคิดเป็น
มูลค่าของตลาดยาแล้ว ช่องทางโรงพยาบาลและคลีนคิ เป็นช่องทางจ�ำหน่ายยาทีม่ มี ลู ค่าเป็นสัดส่วนสูงถึง 80% โดย 60%
มาจากโรงพยาบาลรัฐ และ 20% มาจากโรงพยาบาลเอกชน สะท้อนถึงระบบสวัสดิการสาธารณสุขของรัฐที่ครอบคลุม
ข้าราชการและผู้ขอรับสวัสดิการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้สัดส่วนมูลค่าจ�ำหน่ายยาส่วนมาก
อยูท่ โี่ รงพยาบาลรัฐ ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคยาทีม่ กี ำ� ลังการซือ้ สูงมากพอยังพึงใจทีจ่ ะใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้
ยิ่งในภาวะโรคติดเชื้อโควิดที่รุนแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ถึงแม้จ�ำนวนผู้ป่วยต่างชาติลดลงจากการปิดประเทศ แต่ยังมี
ผู้ป่วยภายในประเทศที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการจากภาคเอกชนมากขึ้น
อีกช่องทางหลักของตลาดยา อีก 19-20% ของมูลค่าตลาดยารวมมาจากร้านขายยา โดยช่วงเวลา ส.ค.
2562 ประเทศไทยมีร้านขายยาอยู่ 20,516 แห่ง เป็นร้านในเขตกรุงเทพมหานคร 75% และต่างจังหวัด 25%
ทั้ ง นี้ กว่ า 80% ของจ� ำ นวนร้ า นขายยาทั้ ง หมด เป็ น ร้ า นขายยาของผู ้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก                                                        
ขณะทีอ่ กี 20% เป็นร้ายขายยาของผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ทมี่ หี ลากสาขามีทงั้ Chain Store ของผูเ้ ล่นภายในประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ
โควิดมาร้านยาแบบไหนมีผลกระทบมากที่สุด?

ในปีแรกของการเข้ามาของโควิดในปี 2563 มีผล
การส�ำรวจของอรินแคร์ ระบุว่าผลกระทบของโควิด-19              
ต่ออุตสาหกรรมร้านขายยา ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของ                                 
ปีนนั้ ยอดขายลดลงท�ำให้เม็ดเงินหายไปจากตลาดมากกว่า                       
8 พันล้านบาท ลดลงโดยเฉลี่ย 45% จากที่คาดการณ์
เติบโตครึง่ ปีแรกของปี โดยเฉพาะกลุม่ ร้านขายยาทีก่ ระทบ
หนักในพื้นที่ที่เศรษฐกิจ ต้องพึ่งพาแหล่งรายได้ที่มาจาก                                                    
นักท่องเทีย่ วจับจ่ายในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วทัง้ ชาวต่างชาติ
และคนไทย และการค้าขายกับต่างชาติเช่นพื้นที่ชายแดน
เป็นหลัก ทั้งสองส่วนเมื่อมีการปิดประเทศ ย่อมมีผล                                   
กระทบมาจากการขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวโดยตรง                                                                                
ที่ เ ดิ น ทางมาจั บ จ่ า ยและใช้ ชี วิ ต และการปิ ด เขตแนว
ชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของเพื่อนบ้านที่
อาจไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน จึงท�ำให้ตลาดร้านยาริมชายแดน
มีผลกระทบไปด้วยอย่างมาก เพราะยาจากประเทศไทย               
จัดได้ว่ามีคุณภาพดี เชื่อถือได้และเป็นที่นิยมในเหล่าชาว
ต่างชาติรอบช่องทางที่ติดต่อกันได้มาตลอดในอดีต ร้าน
ยาในท�ำเลดังกล่าวนีม้ ผี ลกระทบมากทีส่ ดุ จากแหล่งรายได้               
ที่เคยเติบโตมาตลอดจากนโยบายเปิดประเทศเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
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อย่างไรก็ตาม ตลาดร้านยาและสินค้าสุขภาพ
นั้นยังถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังได้รับผลกระทบน้อยกว่า
ธุรกิจอื่น ๆ มาก แรงกระตุ้นจากความหวาดกลัวในเชื้อ
โรคร้ายส่งผลให้ประชาชนต่างออกมาจับจ่ายซื้อหายา                                                                                          
เวชภัณท์ เครื่องมือแพทย์หลากหลายต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
การติดโรคร้ายและกักตุนยาจ�ำเป็นเพื่อไว้ใช้รักษาโรค
เรื้อรังที่คนไข้บางรายไม่สามารถเดินทางออกนอกบ้าน
เนื่องจากภาวะปิดประเทศหรือ Lockdown ได้ และร้าน
ยาเป็นธุรกิจเพียงไม่กี่อย่างที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท�ำการ
มาได้ตลอด ท�ำให้มีโอกาสในการขายและบริการ ในขณะ
ที่ธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ อาจต้องปิดตัวลง
ยิ่งไปกว่านั้นจากมาตรการ WFH (Work From
Home)  และ LFH (Learn From Home) ส่งผลดีในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดลดการติดเชือ้ ก็จริง แต่มผี ลต่ออุบตั ิ
การณ์ของโรคต่าง ๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้
โรคติดเชื้อ ให้ลดน้อยลงเนื่องจากคนออกจากบ้านน้อยลง
มีโอกาสเป็นโรคน้อยลง และการเผยแพร่เชื้อโรคกลับลด
น้อยลงตามไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ไม่ต้องไปเรียน  
On site ส่งผลให้ยาในกลุ่มโรคเหล่านี้ มียอดขายลดลงใน
ร้านยาตามไปด้วย

ร้านยาปีเสือแบบไหน “น่าจะ” รอดตาย

จากภาพปี แ รกของการมาเยื อ นของโรคไวรั ส               
วายร้าย เมื่อย่างเข้ามาสู่ปีที่สอง รูปแบบร้านยาที่ยังมี                   
ลมหายใจอยู่ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่ ร้าน
ยาที่ปรับตัว “เท่าทัน” รับสภาวะปิดเมือง โรคภัยไข้เจ็บ                 
ทีล่ ดลง ส่งผลให้คนไข้หดหายรุนแรงในบางกลุม่ และก�ำลัง
ซื้อลดลงเนื่องมาจากขาดแรงซื้อจากการท�ำธุรกิจต่อเนื่อง
เรามาดูกันว่าโมเดลธุรกิจร้านยาแบบไหนที่ยังคงด�ำรง                           
อยูไ่ ด้ ไล่เรียงไปจากร้านยาทีม่ ผี ลกระทบด้านลบไปยังร้าน
ที่ยังด�ำเนินธุรกิจได้อยู่  ได้แก่
1. Tourist Area ร้านขายยาในแหล่งท่องเที่ยว
เช่น จังหวัดชลบุรี พัทยา เกาะช้าง เชียงใหม่ เชียงราย
ภูเก็ต สมุย เกาะเต่า และแหล่งช้อปปิง้ นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ที่เคยเป็นร้านที่ขายดีที่สุดในกลุ่มยาในยามที่บ้านเราเคยมี                                                                            
นักเดินทาง ร้านเหล่านี้มักมีท�ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่พักหรือ  
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชื่ น ชอบ โดยเฉพาะ                                    
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจ�ำนวนมากที่สุดและมือเติบที่สุด                                                                            
ในการซื้อเวชส�ำอาง ยาไทย สมุนไพร อาหารเสริมบ�ำรุง
ก�ำลัง แผ่นแปะแก้ปวด ยาทาถูนวด เหล่านี้ ร้านยาที่
อาศัยรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นลมหายใจหลัก มีการปิด
ตัวเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากกลุ่มคนไข้ยุติการเดินทางเข้า
ประเทศไทยได้ช่วงสองปี ในบางท�ำเลในกรุงเทพร้านยา
ในย่านข้าวสาร นานา ราชด�ำริ สุขุมวิท มีการปิดตัวมาก
ที่สุด ร้านที่ยังเปิดได้ยังคงต้องรอการกลับมาของนักท่อง
เที่ยวเท่านั้น ภายในปีหน้าหรืออนาคตเมื่อโรคร้ายซาลง                     
หากมาตรการเปิดประเทศกลับมาได้ ร้านเหล่านี้จึงจะมี
โอกาสกลับมาฟื้นตัวได้

2. ร้านยารูปแบบ Community Pharmacy                  
ร้ า นยาในย่ า นชุ ม ชนและมี ฐ านคนไข้ ป ระจ� ำ อยู ่ แ ล้ ว                         
ผลจากการจ� ำ กั ด การเดิ น ทางและลดการไปพบแพทย์
เพื่อการตรวจรักษาและเติมยา ร้านยาเภสัชกรที่มีฐาน
คนไข้ ป ระจ� ำ ระดั บ ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งอยู ่ แ ล้ ว และร้ า นมี ก าร
ปรั บ ตั ว สรรหาสิ น ค้ า จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ป้ อ งกั น โรค ได้ แ ก่
หน้ากากอนามัย น�้ำยาฆ่าเชื้อ ชุดตรวจ ATK Oximeter
Thermometer Oxygen Generator รวมไปถึงยาต่อเนือ่ ง
อาหารเสริมเสริมถูมิต้านทาน สมุนไพรทางเลือกส�ำหรับ
คนไข้ติดเชื้อ รวมไปถึงร่วมกับโครงการรับยาใกล้บ้าน                                                                               
จะเป็นร้านยาที่มีโอการสร้างรายได้มากที่สุด และหากมี
การปรับตัวท�ำ  Telepharmacy ในรูปแบบที่ตอบสนอง
คนไข้เฉพาะรายได้ รวมไปถึงการบริการน�ำส่งยาที่ยังเป็น
ภาพไม่ชดั แต่จะช่วยให้คนไข้ได้รบั การดูแลจากเภสัชกรได้
มากที่สุด ร้านยากลุ่มนี้ที่ปรับได้ ยังคงมีลมหายใจต่อเนื่อง
ต่อไป
3. ร้านยาขายส่งหรือตั้งในท�ำเล Healthcare
Destination ได้แก่ ร้านยาท�ำเลในที่ตั้งหน้าโรงพยาบาล               
ใน กทม. ได้แก่ หน้าโรงพยาบาลศิริราช ราชวิถี จุฬา หรือ
จุด Traffic หน้าชุมชนที่มีการเดินทางเช่นสะพานใหม่
อ่อนนุช อนุเสาวรีชยั เป็นต้น ร้านเหล่านีม้ รี ปู แบบเป็นศูนย์
ยาที่รวมสินค้ายาครบทุกความต้องการในกลุ่มโรคเรื้อรัง  
โรคผู้สูงอายุ ทั้งหลายรวมไปถึงเกี่ยวสินค้าเครื่องมือแพทย์
และเวชภัณฑ์ ทัง้ หมด เรียกได้วา่ มาทีเ่ ดียวสามารถช้อปปิง้
สินค้าทุกชนิดที่มีความหลากหลายและปริมาณมากมาย
จัดได้วา่ เป็นร้านยาทีต่ อ้ นรับประชาชนทีต่ นื่ ตกใจแห่มาซือ้
สินค้าจ�ำเป็นและตุนยามากที่สุด ร้านเหล่านี้ยังคงเป็นร้าน
ยาที่ประชาชนให้การอุดหนุนสูงสุด

ร้านยาสองประเภทหลังเป็นกลุ่มร้านยาที่ผ่านช่วงยากล�ำบากต่าง ๆ ของการเดินทางมาของเชื้อไวรัสมหาภัย
ได้มากที่สุด และเป็นร้านยาที่ยัง “น่าจะ” มีชีวิตรอดในปีใหม่ปีเสือนี้ เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนของร้านยาที่รอดตายผ่าน
ช่วงยากล�ำบากมาแล้ว อยากทราบไหมว่าปัจจัยอะไร? ที่ร้านยาเหล่านี้ใช้ในการปรับตัวเอาชนะภาวะตลาดรวมของ
ประเทศไทยที่ยังถดถอยเป็นเสือล�ำบากอยู่ ในตอนหน้าเราจะมาสรุปให้เห็นว่าในตลาดยาโลกได้มีค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
เภสัชกรร้านยาให้เตรียมรับแรงกระแทกจากภาวะหลังโควิดอย่างไรบ้าง? และกลยุทธ์อะไร? ที่ร้านยารอดตายเหล่านี้ใช้
เป็นอาวุธหลักในการปกป้องตนเองและเตรียมเข้าสู่ปีเสือต่อไปภายใต้เงาโควิด-19
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siamrath.co.th/n/160653
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Communicative English for Pharmacists

บทความโดย : ภญ.พ.ท.หญิง สมหญิง รัตนะสุขจิตต์

Communicative

English for Pharmacists

สวัสดีค่ะ

ท่านสมาชิก เราผ่านปีใหม่กันมาแล้วนะคะ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                 
โควิด-19 ก็ยังคงวนอยู่ในลูปเดิม ๆ ต่อไป ด้วยลักษณะเฉพาะไวรัสที่แพร่กระจายผ่านทางอากาศอย่างง่ายดายบวกกับ
พฤติกรรมของคนเราที่ยังต้องการไปมาหาสู่กัน ทั้งด้วยความจ�ำเป็นทางธุรกิจ การท�ำงาน และความคิดถึงความโหยหา
ที่จะได้พบและใช้เวลาร่วมกันกับสมาชิกครอบครัวและคนที่เรารักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวคริสต์มาสและปีใหม่
หลายท่านก็คุ้นชินกับการด�ำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ระมัดระวังตัวมากขึ้น ปฏิบัติตาม                        
ข้อแนะน�ำ  เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 (Universal Prevention for COVID-19) และเข้ารับวัคซีน                     
ตามก�ำหนด ขณะเดียวกันเราก็ยังมีจ�ำนวนคนอีกไม่น้อย ทั้งที่อยู่ในประเทศและที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ                            
ที่ยังไม่ได้เคร่งครัดในการป้องกันตัวเองอย่างที่ควรเป็น
อย่างไรก็ตาม ชีวิตมนุษย์เรายังต้องด�ำเนินต่อ ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่เช่นนี้ไปได้ตลอด และคงปฏิเสธไม่ได้                                        
ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง (face-to-face interaction: individual’s direct physical
presence with his/her body language) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม ซึ่งช่วยให้เรา                                                                                                                       
ได้รับการขัดเกลาทางสังคม (socialization) และประสบการณ์ที่หลากหลายในช่วงชีวิตหนึ่ง
ด้วยการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงนี้   ซึ่งแพร่กระจายรวดเร็วมาก แต่ก่อความรุนแรงท�ำให้เกิดโรค   
ได้นอ้ ย ผูเ้ ขียนมองว่าโอมิครอนอาจจะเป็นความหวังใหม่ทจี่ ะน�ำมาซึง่ ภูมคิ มุ้ กันหมู่ หรือ Herd Immunity อย่างทีห่ ลาย
คนเฝ้ารอค่ะ  ระหว่างนี้ เรามาเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเดินทางและการเข้าใช้บริการต่าง ๆ  ซึง่ ในอนาคตคงจ�ำเป็น
ต้องอาศัย หนังสือรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Passport) เป็นใบผ่านกันนะคะ   
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Vaccine Passport for COVID-19
หนังสือรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19
It might be difficult to enter some countries due to the risk with the COVID widespread,
อาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการเดินทางเข้าไปยังบางประเทศ สืบเนื่องจากความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด
but since vaccine certificates are getting popular, little by little we’ll getting back to normal.
แต่หลังจากทีใ่ บรับรองการได้รับวัคซีนเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เราคงจะกลับคืนสู่วิถีปกติได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
You might have heard the term “Thailand’s Vaccine Passport” which is meant to help restore
international travel and tourism.
ท่านอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ หนังสือรับการได้รับวัคซีนของประเทศไทย ซึ่งจัดท�ำขึ้นเพื่อช่วยให้การเดินทาง
ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับสู่สภาวะเดิม
It works the same as a “health declaration” or “T8 Form”, with the only difference that “vaccine
passport” might be more related to the coronavirus vaccine and other updates.
หนังสือรับรองนี้ คล้ายกับแบบส�ำรวจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือแบบฟอร์ม               
ต.8 โดยมีข้อแตกต่างแค่เพียงที่ประวัติการได้รับวัคซีน รวมถึงข้อมูลล่าสุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด
This particular document is to confirm that you’ve been vaccinated against COVID-19,
and tested negative for this virus.
เอกสารนี้ใช้เพื่อยืนยันว่าท่านได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมีผลตรวจการติดเชื้อไวรัสว่าเป็นลบ
It will display the traveler’s name and identification number as well as the type of vaccines and
dates received.
ในเอกสาร จะปรากฏชื่อของผู้เดินทางและหมายเลขประจ�ำตัว รวมถึง ชนิดของวัคซีนและวันที่ได้รับ
People who are looking to travel abroad can request vaccination passport at any of the 100
venues designated by the Department of Disease Control.
ส�ำหรับท่านที่จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนได้จากจุดให้บริการต่าง ๆ  
กว่า 100 แห่ง ซึ่งก�ำหนดโดยกรมควบคุมโรค
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Some of these venues are in Bangkok and Nonthaburi, namely the Institute for Urban Disease
Prevention and Control, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, and the Division of General
Communicable Diseases of the Department of Disease Control.
ตัวอย่างจุดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง                       
สถาบันบ�ำราศนราดูร และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
Outside of these two cities, there are 92 other locations such as Disease Control and Prevention
Offices in Chiang Mai, Sara Buri, Chonburi, Khon Kaen, and Songkhla, just to name some.
จุดบริการอืน่ ๆ นอกจาก 2 จังหวัดข้างต้น มีอยู่ 92 แห่ง อาทิเข่น ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่
สระบุรี ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา  
In addition, authorized venues may be extended to hospitals affiliated with public universities,
the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), Thai Red Cross Society, and Royal Thai Police.
นอกจากนี้ จุดบริการที่ได้รับอนุญาต อาจขยายรวมไปถึงโรงพยาบาลภายในเครือมหาวิทยาลัยของรัฐ
กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
And just recently, Bamrasnaradura
Infectious Diseases Institute has switched to
an online service,
และเมื่อไม่นานมานี้เอง สถาบันบ�ำราศนราดูร                
ได้เปลี่ยนไปให้บริการแบบออนไลน์
including making appointments and submitting proof of vaccination, all to be done through the
"Mor Prom" application
ท�ำได้ทั้งการนัดหมายและการยื่นขอหลักฐานการได้รับวัคซีน โดยผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”
The documents required for requesting a COVID certificate of immunization are as follows:
Passport; National ID card; Certificate of vaccination.
เอกสารจ�ำเป็นประกอบการขอหนังสือรับรองฯ ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประจ�ำตัวประชาชน ใบรับรอง                    
การได้รับวัคซีน
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Travellers should check whether the country they plan to enter accepts the electronic certificate.
ผูเ้ ดินทางควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศทีจ่ ะเดินทางไปนัน้ ยอมรับหนังสือรับรองแบบอิเลคทรอนิกส์หรือไม่
If the print edition is required, you can register online via the app at 50 baht cost, and make
an appointment in advance to pick up your book:
หากจ�ำเป็นต้องใช้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ท่านจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอพ โดยเสียค่าใช้จ่าย 50 บาท               
และท�ำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อไปรับหนังสือรับรองฯ
For more information, please contact the Department of Disease Control hotline at 1422.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรคติดต่อ ที่หมายเลข 1422
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ค�ำศัพท์น่ารู้
certificate
little by little
restore
display
abroad
venues
institute
extend
affiliate
in advance

เซอ-ทิ-ฟิ-เคท
ลิท-เทิ้ล บาย ลิท-เทิ้ล
รี-สทอร์
ดิส-เพลย์
อะ-บรอด
เว-นูวส์
อิน-สทูท์
เอกซ์-เทนด์
แอฟ-ฟิ-ลิ-เอท
อิน แอด-แวนซ์

ใบประกาศ ใบรับรอง
ค่อยเป็นค่อยไป ทีละเล็กละน้อย
ฟื้นฟู ท�ำให้กลับสู่สภาพเดิม
แสดงให้เห็น ปรากฏ
ต่างประเทศ
สถานที่
สถาบัน
ยืด ขยายออก
ผูกพัน เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้า

ข�ำขันกระตุ้นต่อมฮา
Welcome back, kids
ยินดีต้อนรับการกลับมานะคะ เด็กๆ
Boy :  Whoa!  Not so fast!
เด็กขาย : โอ้ววว!  ยังก่อนครับ
Girl
:  Let’s see your vaccine passport!
เด็กหญิง :  ขอเราตรวจดูวัคซีนพาสปอร์ตของคุณ
   ก่อนนะคะ
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Pharma Chat

บทความโดย : ภญ.ณปภัช สุธัมนาถพงษ์

เงินสำ�รองในธุรกิจลดลง

Technology

Fintech

เทคโนโลยี 5G

เทคโนโลยีค้าปลีก

Social Media

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

Updated Trend 2022
โอกาสหรื อ วิ ก ฤติ ที่ ต ้ อ งรั บ มื อ
ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด วิ ก ฤติ โ ควิ ด 19 เชื่ อว่ า คุ ณ ต้ อ งเคยได้ ยิ น ค� ำ ว่ า Technology Disruption
มาก่อน ซึ่ งในยุ คนัน้ บางคนก็ยงั งง ๆ ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับชี วติ ของคุณได้ แต่ใครจะคิดว่าเมื่อสถานการณ์
โควิด-19 มีการระบาดไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันที อย่างที่คุณได้เห็น
มาแล้วในระยะเวลา 2 ปี ท่ผี า่ นมา วันนีผ้ ู เ้ ขียนจะพาไปดูกนั ว่าในปี 2022 เทรนด์ท่จี ะเกิดขึน้ ในระยะเวลาอันใกล้นี้
มีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันกับยุ คที่มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่แบบนี้
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เงินส�ำรองในธุรกิจลดลง
สิ่งแรกที่คุณจะพบ แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจต้องถูกหยุดการ
ด�ำเนินกิจการด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เงินส�ำรองของธุรกิจ
ก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน เพราะไม่มีสภาพคล่องและ                      
การหมุนเวียนเงินอย่างที่ผ่านมา คุณอาจคิดว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ แต่ให้ลองคิดดูว่าหากธุรกิจที่คุณท�ำเกิดสะดุด สิ่งที่เกิดขึ้น
นั้นจะกระทบถึงคุณอย่างแน่นอน นั่นหมายถึงการจ้างงานที่เกิดขึ้น
กับคุณนั่นเอง ส�ำหรับธุรกิจยาและร้านยา อาจไม่ได้กระทบเรื่องการหยุดกิจการในช่วงเวลาที่ผ่านมา                                                                                                                      
แต่จะรู้สึกได้ว่าลูกค้าที่เคยมีมานั้นลดลงหรือหายไป แน่นอนว่าส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการลดลงของ                 
ก�ำลังซื้อ แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการปิดหน้าร้านไม่ให้คนเข้าเพื่อป้องกันโควิด-19 เมื่อเวลาผ่านไป                   
จึงท�ำให้ความเป็นมิตรของธุรกิจดูลดลง ท�ำให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้พวกเขา                          
หายไป และอีกส่วนเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปใช้ช่องทางอื่น ๆ ที่สะดวกมากกว่า             
ในยุค New Normal ที่เกิดขึ้นใหม่นั่นเอง
เทคโนโลยี 5G
ส�ำหรับคุณสมบัติที่เด่นชัดของ 5G คงเป็นเรื่องของคุณภาพ
การรับชมวีดโี อ หรือการเล่นเกมส์ออนไลน์ทชี่ ว่ ยให้คณ
ุ ได้สมั ผัสกับ
คุณภาพความคมชัด และความรวดเร็วเทียบเท่ากับการใช้งานผ่าน
โครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic) หรือการที่สามารถท�ำงาน
และเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บน Cloud ไม่ว่าจะรูปแบบภาพ
หรือวิดีโอได้แบบทันทีที่ต้องการ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีให้
มีความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดที่สูงกว่าเทคโนโลยี 4G
นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5G ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อจ�ำนวนมาก ๆ ผ่าน
อินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า IOT อาทิ รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดได้จากระยะไกล  หุ่นยนต์ในโรงงาน  
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ซึ่งถือว่ามีความเร็วมากกว่าเทคโนโลยี 4G
เกิน 10 เท่า รวมถึงช่วยให้เกิดการใช้งาน AR และ VR ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส�ำรวจภาคสนาม
การสาธารณสุขทางไกล ความบันเทิง และท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเข้าถึงการใช้งาน Cloud
Computing ซึ่ง 5G ช่วยพัฒนาศักยภาพของระบบค้าปลีก การซื้อของออนไลน์ รวมถึงการใช้งาน                        
ต่าง ๆ ของออฟฟิศอัจฉริยะ (Smart Office) และน�ำไปสู่ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต
อีกด้วย แม้ตัวเลขของ G ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับความสะดวกสบาย และก้าวข้ามข้อจ�ำกัดหลายอย่าง                                       
ไปจากเดิม เทคโนโลยี 5G ที่เราคิดว่าเร็วแล้ว แต่หลายประเทศมองข้าม 5G ไปมอง 6G กันเลย เรียกว่า
เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนรอและก�ำลังจะมาถึงในไม่ช้า แต่เราจะน�ำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์              
กับธุรกิจได้อย่างไร นั่นเป็นโจทย์ที่จะต้องตีกันให้แตกทีเดียว
วารสารยาน่ารู้
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Technology
1. เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Security Cross-Cutting Issues) อาชญากรรมออนไลน์
กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้นทันทีเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้ทุกคนต่างหันมาใช้งาน
อินเทอร์เน็ตกันมากกว่าเดิม เพราะข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นทีอ่ ยู่ เลขบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต
ฐานข้อมูลลูกค้า หรือแม้กระทัง่ คลาสเรียนออนไลน์ ต่างก็เสีย่ งถูกขโมยและโจมตีจาก Hacker ทัว่ โลก
ได้  ดังนัน้ เทรนด์เทคโนโลยีทจี่ ะมีบทบาทมากทีส่ ดุ ในปีหน้านี้ จึงหนีไม่พน้ เรือ่ งการยกระดับมาตรการ
การป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่หนาแน่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกอบรมพนักงานใน
องค์กรรวมถึงผู้บริโภคให้สามารถแยกแยะอีเมลที่เข้าข่าย Phishing ได้เอง การใช้จักรกลเรียนรู้
(Machine Learning) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ระบบจดจ�ำลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อป้องกัน
เหตุร้ายในอนาคต และการใช้วิธียืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) เป็นต้น
2. การให้ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นสมบัตสิ าธารณะ (Open Intellectual Property Movement)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเปิดให้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองกลายเป็นสมบัติของ
สาธารณะที่อนุญาตให้คนอื่น ๆ สามารถน�ำไปพัฒนา ประยุกต์ และดัดแปลงต่อได้ ก�ำลังได้รับความ
นิยมมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ตัวอย่างเช่น คลังเก็บข้อมูลออนไลน์อย่าง Wikipedia ซอฟต์แวร์ Open Source
ที่เปิดให้เข้าถึงและดาวน์โหลดได้ฟรี การเผยแพร่งานวิจัยใหม่ ๆ สู่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งการ                 
แบ่งปันโมเดล 3D ให้คนอื่นใช้งานได้ เป็นต้น
3. เทคโนโลยีที่มีความยั่งยืน (Sustainability) แม้ผู้คนจ�ำนวนมากทั่วโลกต่างหันมาสนใจเรื่องการ
รักษาสิ่งแวดล้อม แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ท�ำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
พุ่งสูงขึ้นกว่าครั้งไหน ๆ ปริมาณการใช้ทรัพยากรทั้งพลังงานไฟฟ้าและวัสดุต่าง ๆ จึงพุ่งสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ย่อมก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตรายต่อ                
สิง่ แวดล้อมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้  ความยัง่ ยืนจึงเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญทีอ่ ตุ สาหกรรมเทคโนโลยีกำ� ลัง
ให้ความสนใจและร่วมกันหาทางออก ไม่วา่ จะเป็นการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทที่ นทานและ
มีอายุการใช้งานนานขึ้น การใช้วัสดุที่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
สะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
4. คอร์สเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOCs) การเรียนการสอนขนาดใหญ่ หรือ Massive Open
Online Course (MOOCs) เป็นเทคโนโลยีที่จริง ๆ แล้วเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2008 การเดินหน้า
เข้าสู่ยุคดิจิทัลบวกกับวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ MOOCs จึงกลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม
อย่างล้นหลาม เพราะเปิดรับผู้เรียนจ�ำนวนมากในคราวเดียวกันผ่านทางออนไลน์ ท�ำให้ค่าเล่าเรียน                                   
มีราคาถูกแถมยังเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับผู้คนจ�ำนวนมาก
ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทักษะใหม่ ๆ ที่ตลาดแรงงานแห่งโลกอนาคตก�ำลังต้องการ เช่น การบริหาร
โปรเจค, การออกแบบ UX/UI หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น แม้จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังขาด
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา แต่ก็ยังคงต้องจับตาว่าเทคโนโลยีนี้ จะมีบทบาท
ส�ำคัญยิ่งขึ้นในปี 2022 อย่างไร และอาจจะมีโอกาส Disrupt การเรียนการสอนระดับชั้นอุดมศึกษา
ทั่วโลกทีเดียว
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5. นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) แม้ว่าในวงการเภสัชกรรมจะรู้จักเทคโนโลยีนี้มานานแล้ว
ก็ตาม แต่นาโนเทคโนโลยี หรือการควบคุมและดัดแปลงสสารในระดับเล็กขนาดอะตอมหรือโมเลกุล
นั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมล�้ำสมัยที่หลายอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่าง
การใช้งาน เช่น อุตสาหกรรมความงามต้องใช้ส่วนผสมขนาดเล็กจิ๋วระดับนาโนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์                              
มีคุณสมบัติกันรังสี UV จากแสงแดด หรือซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้น ในอนาคตแม้จะต้อง
อาศัยการค้นคว้าและวิจัยอีกมาก แต่ผู้เชี่ยวชาญก็คาดการณ์ว่า จะได้เห็นนาโนเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ขนาดจิ๋ว
ที่เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติภายในร่างกาย การรักษาแผลได้อย่างรวดเร็ว หรือการสร้างกระดูก
และอวัยวะที่เสียหายขึ้นมาใหม่ แม้แต่ในวงการเภสัชกรรม การพัฒนาการผลิตยาให้สามารถค่อย ๆ
ปลดปล่อยอนุภาคให้อยู่ในร่างกายได้นานยิ่งขึ้น รวมถึงปลดปล่อยให้ตรงกับต�ำแหน่งที่ต้องการมาก
ขึ้นก็ก�ำลังเป็นเทรนด์ที่คุณจะได้เห็นมากขึ้นอย่างแน่นอน เป็นต้น
เทคโนโลยีค้าปลีก
การค้ า ปลี ก เป็ น อี ก หนึ่ ง ส่ ว นที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากเมื่ อ “หน้ า ร้ า น” หรื อ                     
ช่ อ งทางออฟไลน์ ถู ก ล็ อ กดาวน์ การย้ า ยไปขายบน
“ออนไลน์” จึงเป็นทางเลือกเพื่ออยู่รอด
1. Direct to Consumer : DTC เจ้าของ
แบรนด์ต่าง ๆ มีความต้องการขายสินค้าตรงดิ่งถึง                  
ผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งมีแบรนด์จ�ำนวนมาก ลุกขึ้นมาท�ำ
ตลาดขายสินค้าตรงถึงกลุม่ เป้าหมายด้วยตัวเองมากขึน้

2. Social Commerce วันนี้ผู้ประกอบการ
เอสเอ็ ม อี (SME) ลุ ก ขึ้ น มาขายของผ่ า น
โซเชี ย ลคอมเมิ ร ์ ซ แพลตฟอร์ ม (Social
Commerce Platform) ต่าง ๆ มากขึ้น                                                                           
ไม่วา่ จะเป็น  Facebook, TikTok,  Instagram,
My Shopฯลฯ ซึ่งแบรนด์สามารถสื่อสาร
เนื้อหา (Content) สร้างคุณค่า และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบบปัจจุบันทันด่วน                                                                                                                                    
ได้ดี (Impulse) แต่ความท้าทาย คือ การต้องสร้างประสบการณ์ช้อปแบบไร้รอยต่อให้ผู้บริโภค                    
ด้วยเช่นกัน
3. Omni-Channel / O2O การขายสินค้าไม่ต้องแบ่งโลกออฟไลน์-ออนไลน์ แต่แบรนด์ต้องเชื่อม              
ทุกช่องทางให้เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคให้ได้ ปัจจุบันค้าปลีกรายใหญ่ของไทยลุกขึ้นมาสร้างช่อง
ทางขายแบบ “Omni-Channel” มากขึ้น เช่น ห้างเซ็นทรัล บิ๊กซี ที่ลงทุนมหาศาลในการยกระดับ                         
ช่องทางขาย รองรับความต้องการของลูกค้ามหาศาล
วารสารยาน่ารู้
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การช�ำระเงินในรูปแบบดิจิทัลส�ำหรับโซเชียลคอมเมิร์ซ การเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก               
ในครั้งนี้ได้พลิกโฉมพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้คนไปอย่างเห็นได้ชัด ในปีหน้าคุณจะได้เห็นการ                                                                                                                             
เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กกับบรรดาบริษัทฟินเทคชั้นน�ำของประเทศไทยหลายเจ้า
มากขึน้ กว่าปีทผี่ า่ นมา  ช่วยให้สามารถขยายธุรกิจทางด้านการช�ำระเงินออนไลน์ และอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
เลือกเครดิตในแบบของคุณ ตอนนี้หากคุณได้สังเกต คุณจะเห็นบริการน�ำเสนอวงเงินแบบ
เดบิตบ้างแล้ว เทรนด์นเี้ ป็นทีน่ า่ จับตามองในเรือ่ งของเครดิต บริษทั มากมายได้ออกบริการหมวดหมูใ่ หม่                    
ในการให้เครดิตอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible credit) ที่ก�ำลังจะไปแทนที่วงเงินแบบหมุนเวียน
(revolving credit) ด้วยการให้วงเงินส่วนบุคคลสูงสุดที่สามารถช�ำระคืนได้ด้วยการแบ่งช�ำระเท่า ๆ กัน  
และโปรแกรม ‘Buy Now, Pay Later’ ก็ได้กลายมาเป็นบรรทัดฐานด้านการช�ำระในหลาย ๆ ตลาด               
เชิงพาณิชย์ไปแล้ว  
บัญชีเงินเดือนแบบเรียลไทม์ หากคุณสงสัยว่าทุกวันนีบ้ ญ
ั ชีเงินเดือนเขาบริหารจัดการกันอย่างไร
ตามหลักแล้วพนักงานจะให้นายจ้างกูเ้ งินจากเงินเดือนของพวกเขาจนกว่าจะถึงช่วงต้นเดือนของทุกเดือน
จริ ง อยู ่ ว ่ า คุ ณ ได้ รั บ เงิ น ของคุ ณ มาแล้ ว              
แต่ทว่ามันยังคงค้างอยู่ในบัญชีงบดุลของ
เปิดโลก
บริษัทอยู่ก่อน ลองคิดดูว่าหากบัญชีเงิน
กระเป๋าเงินดิจิทัล
การช�ำระเงิน
เดือนจะกลายมาเป็นรูปแบบเรียลไทม์                                                           
ในรูปแบบิจิทัล
ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ� ำ กั ด เฉพาะบรรดาผู ้ ป ระกอบ
ส�ำหรับโซเชียล
อาชีพอิสระเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเหล่า
คอมเมิร์ซ
พนักงานเงินเดือนประจ�ำทีค่ นุ้ เคยกับการ
การเชื่อมต่อ
เฝ้ารอให้เงินเดือนเข้าบัญชี ทุกเดือน ๆ  
สกุลเงินดิจิทัล
ทุกวันนี้มีวิธีหนึ่งที่ก�ำลังได้รับความนิยม
ในการรับเงินเดือน คือการด�ำเนินการผ่าน
เลือกเครดิต
แพลตฟอร์ม Visa Direct ซึ่งหมายความ
ในแบบของคุณ
ว่ า เงิ น เดื อ นของพนั ก งานจะถู ก ฝาก
บัญชีเงินเดือน
แบบเรียลไทม์
เข้าบัญชีธนาคารหรือใส่บัญชีบัตรวีซ่า                                                                                                
ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ แทนที่ต้องรอรับ
เงินช่วงสิ้นเดือน
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การเชื่อมต่อสกุลเงินดิจิทัล เราน่าจะเคยได้ยินศัพท์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมาบ้างแล้ว                   
ไม่วา่ จะเป็นค�ำว่าบล๊อกเชน (block chain), บิตคอยน์ (bit coins) หรือคริปโตเคอเรนซี (Crytocurrency)
และอื่น ๆ อีกหลายสกุลเงิน เป็นต้น สกุลเงินที่เกิดขึ้นมาใหม่เหล่านี้น�ำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าเงินดิจิทัล และบริการทางด้านการเงินยุคใหม่ อนาคตคุณจะได้เห็นการออกวีซ่าเป็นสกุลเงินใหม่
นี้อีกหลายยี่ห้อ เมื่อไม่นานมานี้มีการประกาศเปิดตัว Coinbase Card บัตรเดบิตของวีซ่า ที่ให้ลูกค้า               
ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินคริปโตได้อย่างสะดวก การเชื่อมต่อสกุลเงินดิจิตัลต่าง ๆ กับผู้ค้าทั่วโลก คือ เทรนด์                  
ที่คุณจะได้เรียนรู้ในเวลาอันใกล้นี้
เปิดโลกกระเป๋าเงินดิจิทัล การช�ำระเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลก�ำลังได้รับความนิยมมากขึ้น                   
ทั่วโลก ควบคู่ไปกับการเกิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆ อย่าง Airwallex, Gojek และ LINE Pay  ท�ำให้ผู้ใช้เกิด
ความสะดวกในการใช้จ่าย เป็นการสร้างเส้นทางทางการเงินรูปแบบใหม่ไปพร้อม ๆ กับการตอบสนอง
ความต้องการให้กับผู้บริโภคให้มีความสะดวกในการเข้าถึง และตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
SOCIAL MEDIA
หากจะพูดว่า Social Media กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวติ ก็อาจจะไม่ผดิ นัก เทรนด์การใช้ Social
Media ในขณะนี้ไม่ได้อยู่แค่การแชร์สถานะเพียงอย่างเดียว แต่สามารถน�ำมาใช้ในการท�ำการตลาดได้
เป็นอย่างดีส�ำหรับหลาย ๆ ธุรกิจ คุณจะสังเกตได้ว่าหลังจากเจอวิกฤติไวรัสโควิด-19 มา 2 ปี พฤติกรรม
การซือ้ สินค้าของคุณเปลีย่ นไป เพราะคุณสามารถซือ้ ได้โดยไม่ตอ้ งออกจากบ้านไปทีร่ า้ นเหมือนสมัยก่อน
และเทรนด์การเป็นแพลตฟอร์มในการช๊อปปิง้ ของโซเชียลมีเดียก็มใี ห้คณ
ุ เห็นบ้างแล้ว เพราะนอกจากคุณ
จะสามารถส่องดูเพจได้แล้ว คุณยังซือ้ สินค้าในเพจนัน้ ได้เลยอีกด้วย และเทรนด์นจี้ ะได้รบั ความนิยมมาก
ขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอน  แบรนด์หรือธุรกิจไหนที่ยังไม่มีเพจเป็นของตนเอง จะช้าไม่ได้แล้ว  (นี่ยังไม่ได้
รวมถึงเรื่องการเข้าสู่จักรวาลนฤมิต (Metaverse) เลยนะ) ส�ำหรับด้านการท�ำเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ
เทรนด์ในปีหน้าคงไม่พ้นการเสนอเนื้อหาแบบวีดีโอสั้นไม่เกิน 30 นาทีอย่างแพลตฟอร์ม Tick Tok หรือ
Reels ใน Instragram ซึ่งเป็นที่นิยมมากส�ำหรับคนรุ่นใหม่ คาดว่าการน�ำเสนอเนื้อหาแบบคลิปวีดีโอ
สั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2022 ถึง 82% เลยทีเดียว  ข้อสังเกตคือในขณะที่มีคนโพสต์สถานะน้อยลง                          
แต่ความสนใจของคนที่เข้าไปใช้ Social Media กลับสั้นลง มีการศึกษาพบว่าความสนใจของคนทั่วไป               
ที่มีต่อ Social Media นั้นอยู่ที่ประมาณ 8 วินาที ดังนั้นการท�ำเนื้อหาบน Social Media ให้สั้นและ
กระชับจึงส�ำคัญ นอกจากการใช้เนือ้ หาแบบวีดโี อสัน้ แล้ว การใช้ภาพสือ่ สารก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจ
ได้ดีกว่าการเขียนตัวหนังสือจ�ำนวนมาก การใช้เนื้อหาแบบภาพจะเพิ่มความน่าสนใจได้ถึง 81% เลย                                              
ทีเดียว เภสัชกรอาจใช้ Social media ให้เป็นประโยชน์ เพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทาง                                                                           
ด้านสุขภาพ  รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย
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พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ถ้าดูโดยรวมแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปในทุก ๆ ด้าน หลังจากวิกฤติโควิด-19    
ที่เกิดขึ้น หากคุณได้สังเกตคุณจะพบว่า กระแสสุขภาพในเชิงป้องกันนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน               
มากขึ้น ตั้งแต่การหลับนอน การออกก�ำลังกาย จนถึงการเลือกรับประทานอาหาร การใช้ยาในการรักษา
โรคต่าง ๆ ผูบ้ ริโภคมีความเข้าใจเกีย่ วกับสุขภาพและหาข้อมูลด้วยตัวเองกันมากขึน้ ผูค้ นใช้ชวี ติ อยูท่ บี่ า้ น
กันมากขึ้นเพราะต้องกักตัว และสามารถท�ำงานจากที่บ้านได้ แม้แต่การซื้อสินค้า ก็มีความสะดวกสบาย
มากขึน้ เพราะมีผใู้ ห้บริการส่งให้ถงึ หน้าบ้าน ท�ำให้อตั ราการทานอาหารนอกบ้าน  การออกไปช๊อปปิง้ ข้าง
นอกบ้าน ในช่วงที่ผ่านมาน้อยลง ร้านยาเป็นกลุ่มแรกที่สัมผัสได้ว่าลูกค้าของคุณหายไป แต่การสื่อสาร
กับลูกค้าเช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์ของบริษัทใหญ่ ๆ จะเป็นตัวช่วยท�ำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าคุณหายไป
จากชีวิต การใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์จะท�ำให้คุณยังติดต่อกับลูกค้าได้อยู่เสมอ การแชร์สถานะ
รวมถึงข้อมูลที่มีประโยชน์จะท�ำให้ลูกค้าของคุณช่วยแชร์ข้อมูลนั้น ท�ำให้ผู้คนสามารถรู้จักคุณได้มากขึ้น
และมีเพื่อนกว้างขึ้นอีกด้วย  การจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ  อย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจ
พฤติกรรมพวกเขาเสียก่อนว่าเขาชอบหรือต้องการแบบไหน จึงสื่อสารเนื้อหานั้นออกไปให้ตรงความ
ต้องการ และการเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการก็เป็นเรื่องส�ำคัญไม่แพ้กัน           
หากคุณเล่น Tik Tok การปล่อยวีดีโอยาว ๆ ก็คงไม่เหมาะนัก การคิดเนื้อหาที่โดนใจ และสามารถเข้าไป
อยู่ในชีวิตประจ�ำวันของคน Gen Millennium และ Gen Z จะท�ำให้เพจของคุณได้รับความนิยมสูง และ
ไม่ว่าลูกค้า Gen ใดก็ชอบแบรนด์ที่สื่อสารด้วยความจริงใจด้วยกันทั้งนั้น

“

วันนี้หากเรามองการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้ นทั้ งหมดนั้ นคือ โอ กา ส
เราจะสามารถหาทางจนไปเจอ
ความสำ�เร็ จ ได้ แต่ ห ากมองว่ า
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคือวิกฤติ
นั่ น อาจทำ�ให้ คุ ณ เดิ น ทางมาถึ ง
ทางตันก็เป็นได้

“
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ThaiYPGrow

บทความโดย : ภก.ณภัทร สัตยุตม์
นักจิตบ�ำบัดความคิดและนักพฤติกรรมศาสตร์

5 ค�ำแนะน�ำปรับพฤติกรรม

เพื่อท�ำเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนปีใหม่ส�ำเร็จ
ข้อ 1
การตงั้ เป้าหมาย
ตอนปีใหม่ แม้จ
ะล้มเหลว
แต่ตงั้ ไว้ก็ยัง
ให้ผลดี

ข้อ 2
่าให้เห็น
อย่าให้มี อย
ุมตัวเองได้
ค
ะ
จ
า
่
ว
ด
ิ
ค
า
่
อย

ข้อ 4
คนท่ีติดกับความ
สมบูรณ์แบบมากไป
จะถอดใจเร็ว

ข้อ 3
เป้าหมาย
ท่เี ราเช่ื อว่าท�ำได้จร
ิง
ส�ำคัญกว่าเปาหมา
้
ย
ท่ดี ี

ข้อ 5
“ระบบ”
ส�ำคัญกว่า
“เป้าหมาย”

ในช่วงปีใหม่ หลาย ๆ คนคงผ่านตาว่ามีคนตั้งเป้าหมาย New Year’s Resolution ว่าปีนี้จะท�ำอะไร                  
ให้ส�ำเร็จบ้าง หรือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไร ส�ำหรับคนที่ก�ำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้น                     
ไม่แน่ใจว่ามาจนถึงตอนนี้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ยังคงท�ำได้อยู่หรือไม่หรือส�ำเร็จไปแค่ไหนแล้ว
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งานวิจัยมหาวิทยาลัย Scranton สหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในปี 2002 ได้ติดตามคนที่จ�ำนวน 200 คน
ที่ตงั้ เป้าหมายในช่ วงปี ใหม่ เช่ น การลดน�้ำหนัก การออกก�ำลังกาย การเลิกบุ หรี่ และคนที่มีความคิดจะเปลี่ยน
ในใจ แต่ไม่ได้ตงั้ เป้าหมาย ติดตามคนกลุ่มนี้เป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่ามีคนเพียง 19% เท่านัน้ ที่สามารถท�ำตาม
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ส�ำเร็จ โดยครึ่งหนึ่ง (50%) รายงานว่าตนเองล้มเหลวหรือล้มเลิกไปหลังจาก 3 เดือน และ 54%
ล้มเหลวในเวลา 6 เดือน เราเป็นคนอยู ่ในกลุ่มไหน ? วันนี้ ThaiYPGrow มี 7 ค�ำแนะน�ำที่จะท�ำให้เป้าหมายที่ตงั้ ไว้
ตอนปี ใหม่ส�ำเร็จ
การตัง้ เป้าหมายตอนปี ใหม่ แม้จะล้มเหลว
ท�ำได้จริงไหม ? การตัง้ เป้าหมายว่าลดน�ำ้ หนัก 15 กิโลกรัม
แต่ตงั้ ไว้ก็ยังให้ผลดี
ใน 1 ปี ที่เรารู้สึกมั่นใจและแน่ใจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนที่ตั้งเป้าหมายกับ ส�ำเร็จมากกว่า
คนที่มีเรื่องที่อยากเปลี่ยนในใจแต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้                     
พบว่าในระยะ 6 เดือนแรกของปี คนที่ตั้งเป้าหมายไว้                  
คนที่ติดกับความสมบู รณ์แบบมากไป
มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตั้งใจไว้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้                                                    
จะถอดใจเร็ว
ตั้งเป้าหมายไว้ราว 10 เท่า
จากการติดตามคนที่ตั้งเป้าหมายในงานวิจัยพบ
ว่าการเผลอลืมไป หรือพลาดไปบ้างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ
อย่าให้มี อย่าให้เห็น อย่าคิดว่าจะคุมตัวเองได้ คนส่วนใหญ่ แต่คนที่ประสบความส�ำเร็จกับเป้าหมายที่
กลุ่มคนที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำตามเป้า ตั้งไว้ จะมองว่ามันเป็นเพียงแค่การไถลหรือลื่นหกล้มแค่
หมายที่ตั้งไว้ตอนปีใหม่ พบว่าสิ่งที่ท�ำกันเป็นส่วนใหญ่คือ ชั่วคราว ไม่ได้มีความหมายยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นก็แค่กลับ
การพยายามจ�ำกัดหรือควบคุมสิ่งที่จะกระตุ้น (Stimulus มาท�ำต่อ เริ่มต้นใหม่แล้วท�ำต่อไปก็ได้
control) หากเป็นเรื่องของการลดน�้ำหนักก็จะเป็นการ
ส� ำ หรั บ ค� ำ แนะน� ำ นี้ อ าจจะใช้ ค วบคู ่ กั บ การหา
ไม่วาง ไม่ซื้อ ไม่เก็บกักตุนไว้ ถ้าจะกินเมื่อไหร่ค่อยซื้อเป็น เครื่ อ งมื อ มานั บ มาวั ด ความส� ำ เร็ จ จะช่ ว ยได้ ม าก เช่ น  
ครั้ง ๆ หากเป็นการเลิกบุหรี่ก็จะไม่ไปผับบาร์ที่เพื่อนฝูงที่ การกาปฏิทินว่าวันนี้ได้ท�ำแล้ว หรือการใช้แอปพลิเคชั่น
สูบบุหรี่จะไป เพราะเป็นไปได้สูงมากว่าจะอดใจไม่ไหว
ประเภทบันทึกพฤติกรรม (Habit Tracker) ก็จะช่วยให้เรา
หากคุ ณ ก� ำ ลั ง คิ ด ว่ า “เราไม่ เ หมื อ นคนอื่ น ๆ นับได้ชัดในวันที่พลาดไป ว่าถึงแม้จะไปยังไม่ถึง 10 ท�ำได้
หรอก เราอดใจได้ เราควบคุมตัวเองไหว” ขอให้คิดใหม่ แค่ 4 แต่ก็ไม่ได้เท่ากับ 0 เราเดินออกจากจุดเริ่มต้นมาไกล
เพราะสมองของคนเรามีอคติทางความคิดที่มักจะท�ำให้ พอสมควรแล้ว ทุกสิ่งที่ลงมือท�ำไม่สูญเปล่า มันคือความ  
คิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่น ๆ ทั่วไป (Illusory Superiority) คืบหน้า
ท�ำให้ประเมินตัวเองสูงเกินไป (overestimate) และมัก
จะคิดในแง่ดีโดยประเมินสิ่งต่าง ๆ ต�่ำกว่าที่จะเป็นจริง ๆ
“ระบบ” ส�ำคัญกว่า “เป้าหมาย”
(optimism bias)
หาก “เป้าหมาย” คือ ที่ที่เราจะไป สิ่งที่เราอยาก
จะได้ เป้าหมายคือการมุ่งเน้นไปที่อนาคต แต่ “ระบบ”
เป้าหมายที่เราเชื่ อว่าท�ำได้จริง
คือ สิง่ ทีเ่ ราท�ำในวันนีห้ รือต่อเนือ่ งต่อไปทุก ๆ วันเพือ่ ให้วนั
่
ส�ำคัญกว่าเป้าหมายทีดี
พรุง่ นีท้ ตี่ อ้ งการเกิดขึน้ ได้จริง ระบบทีด่ จี ะต้องเป็นกิจกรรม             
หากเราต้องการลดน�้ำหนัก 30 กิโลกรัมใน 1 ปี เล็ก ๆ (small) ท�ำซ�้ำได้บ่อย ๆ (repetitive) และท�ำอย่าง
แล้วเราตัง้ เป้าหมายแบบนีโ้ ดยใจเราไม่เชือ่ หรือลังเลว่าจะ ต่อเนื่องในทุก ๆ วัน (consistent)

1

4

2

5

3
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หากเป้าหมายคือการลดน�้ำหนัก ระบบ คือ เราจะออก
ก�ำลังที่ไหน ตอนไหน อย่างไร ด้วยกีฬาหรืออุ ปกรณ์อะไร
แล้วเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไร ในวันที่ออกก�ำลังกาย
ไม่ได้จะมีแผนส�ำรองหรือแก้ไขอย่างไร การออกแบบระบบที่ดี
จะช่ วยท�ำให้โอกาสที่เป้าหมายจะส�ำเร็จมีมาก หรือเป้าหมายคือ
การมีหนังสือ Best Seller 1 เล่ม ระบบอาจจะเป็นการเขียนหนังสือ
ให้ได้วันละ 5 หน้า ศึกษาเรียนรู ้พัฒนางานเขียนสัปดาห์ละครัง้
เอางานที่เขียนไปให้คนอ่านวิจารณ์เดือนละ 1 หน
เหตุผลที่ท�ำให้ “ระบบ” ส�ำคัญกว่า “เป้าหมาย” ได้แก่
1.) Target-based vs Skilled-based เพราะการใส่ใจกับการท�ำซ�้ำตามระบบที่ออกแบบ จะท�ำให้เกิดทักษะ
ยิ่งวนระบบซ�้ำ  ๆ  มากเท่าไหร่ ทักษะยิ่งมากขึ้น ดีขึ้น ต่างกับการมีเพียงเป้าหมาย เพราะการจดจ่อจะอยู่ที่เป้าหมาย           
คืบหน้าหรือไม่ บรรลุหรือยัง
2.) Momentary change vs Lifelong change เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราจดจ่อเพียงชั่วคราว                   
เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็อาจจะเลิกท�ำไป แต่การสนใจที่ “ระบบ” ท�ำให้การเรียนรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ได้มา  น�ำไป
ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
3.) Goal delayed happiness การตั้งเป้าหมายมักจะท�ำให้เราคิดว่า “ฉันจะมีความสุข เมื่อเป้าหมายนั้น
ส�ำเร็จ” ซึ่งหากเป้าหมายไม่ส�ำเร็จก็จะไม่เกิดความสุข หรือเมื่อเป้าหมายส�ำเร็จ ก็จะกลายเป็นการถามว่าแล้วเป้าหมาย
ถัดไปคืออะไร ท�ำให้ความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นาน แต่หากสนใจกับระบบ เราจะมีความสุขในทุก ๆ วัน วันละเล็ก                          
ละน้อย มีความสุขกับความคืบหน้าที่ได้รับ และการไปสู่เป้าหมายคือการผจญภัยที่ต้องออกเดินทางและทบทวน                                                                                                                                        
เพื่อปรับอยู่เสมอ
3 ขั้นตอนเพื่อวาง “ระบบ” ที่จะพาเราให้บรรลุเป้าหมาย
1.) เขียนรายการกิจกรรมที่ต้องท�ำ หรือ วิธีการที่ต้องลงมือออกมาทั้งหมดก่อน
2.) น�ำรายการทั้งหมดมาเรียงต่อกันจัดวางให้เป็นผังงาน (Workflow)
3.) ติดตามกิจกรรมในระบบ และขั้นตอนต่าง ๆ ทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบอยู่เสมอ
หวังว่า 5 ค�ำแนะน�ำนี้จะช่วยให้เป้าหมายที่ทุกท่านตั้งไว้ ประสบความส�ำเร็จได้มากขึ้นในปีนี้ครับ :)
อ้างอิง:
Norcross, J. C., Mrykalo, M. S., & Blagys, M. D. (2002). Auld lang Syne: Success predictors, change
processes, and self-reported outcomes of New Year’s resolvers and nonresolvers. Journal of
Clinical Psychology, 58(4), 397–405. doi:10.1002/jclp.1151
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2 Credits
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์,
เภสัชกร ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“ถัรู้จัก่งก่เช่
า
”
อนใช้
วัตถุประสงค์
1.
ทราบสรรพคุณและข้อบ่งใช้ของถั่งเช่า
2.
ทราบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของถั่งเช่าจากการศึกษาวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและมนุษย์
3.
เพื่อได้แนวทางการเลือกใช้และทราบข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่าที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด
บทคัดย่อ
ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรที่พบได้ในพื้นที่ราบสูงที่อากาศหนาวมากและบริเวณภูเขาแถบที่ราบสูงทิเบต ถูกใช้                     
เป็นยา  ในต�ำราแพทย์แผนจีนโบราณและมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของถั่งเช่า ทั้งในห้องปฏิบัติการ  สัตว์ทดลองและมนุษย์   ถั่งเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน  ปกป้องตับและไต                        
และลดอาการหืด การใช้ถั่งเช่าควรระมัดระวังการปนเปื้อนโลหะหนัก และระวังปฏิกิริยากับยาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยาที่มีฤทธิ์ต้านเลือดแข็งตัว การเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถั่งเช่าเพื่อรักษาโรคหรือต้องการผลลัพธ์                               
ที่ดีตามค�ำกล่าวอ้างต่าง ๆ จึงควรศึกษาข้อมูลทางการแพทย์ที่แนะน�ำการใช้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เหมาะสมและ                                                                                                                                   
เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด
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บทน�ำ
ถั่งเช่า หรือ ตังถั่งเช่า แปลเป็นไทยว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า” หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า                    
“หญ้าหนอน” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแพร่หลายในปัจจุบัน และเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน
จากการกล่าวถึงสรรพคุณมากมายของถั่งเช่า ท่านทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วถั่งเช่าคืออะไร มีฤทธิ์จากการศึกษาวิจัย
อย่างไรบ้าง และมีข้อควรระวังของการใช้ในคนไข้สภาวะใดบ้าง เหล่านี้จะถูกกล่าวถึงในบทความนี้
ถั่งเช่า
ถั่งเช่า (caterpillar fungus) คือเชื้อรา ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ Ophiocordyceps sinensis (Cordyceps
sinensis) (Berk) Sacc. (1) เป็นเชื้อราที่เจริญจากผีเสื้อกลางคืน ใช้เป็นยาในการแพทย์แผนจีนและแพทย์ทิเบตมานาน
หลายศตวรรษ ในประเทศไทยพบผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า 2 สายพันธุ์ คือ ถั่งเช่าทิเบต (Cordyceps sinensis) ซึ่งมีสารส�ำคัญ
หลัก คือ สาร adenosine และถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ผลิตสารส�ำคัญหลัก คือ สาร cordycepin (2)                                                           
ซึ่งสารนี้จะยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง รวมถึงมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ (3, 4)
ลักษณะของถั่งเช่า
ถัง่ เช่าพบได้มากทีท่ งุ่ หญ้าบนภูเขาระดับความสูง 10,000-12,000 ฟุตจากระดับน�ำ้ ทะเล บางมณฑลในประเทศ
จีน ทิเบต เทือกเขาหิมาลัย เนปาล และภูฏาน ส่วนที่น�ำมาท�ำยาคือ ส่วนที่เป็นซากหนอนตายมีสีเหลือง น�้ำตาลทอง
ลักษณะคล้ายไม้กระบอง และส่วนที่เป็นเห็ดจะคล้ายเถาไม้แห้ง ๆ สีน�้ำตาลอ่อนไปจนถึงน�้ำตาลเข้ม การเก็บเกี่ยว                  
จะเก็บในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ   โดยการขุดตัวหนอนขึ้นจากดิน ล้างน�้ำให้สะอาด น�ำไปตากแห้ง และควรเก็บรักษา                             
ในที่แห้ง ความยาวของตัวเห็ดจะเท่ากับความยาวของตัวหนอน (ประมาณ 3-4 เซนติเมตร)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ถัง่ เช่าเจริญเติบโตช้า และเติบโตได้ดที อี่ ณ
ุ หภูมคิ อ่ นข้างต�ำ 
่ คือ ต�ำ่ กว่า 21 องศาเซลเซียส ความต้องการอุณหภูมิ
ต�่ำและอัตราการเจริญเติบโตเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ถั่งเช่าแตกต่างจากเห็ดราชนิดอื่นที่คล้ายคลึงกัน (5) ซึ่งเป็นไปได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลเสียต่อถั่งเช่าในธรรมชาติ (6, 7) ถั่งเช่ามีรูปร่างลักษณะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกจะมีลักษณะเป็นตัวหนอน (corpus) มีความยาว 3-5 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.8 เซนติเมตร
ผิวมีสีเหลืองเข้มถึงน�้ำตาลเหลือง มีข้อปล้อง 20-30 ข้อ มีวงปล้องถี่ละเอียดใกล้หัว หัวมีสีน�้ำตาลแดง ส่วนที่สองจะมี
ลักษณะเป็นเส้นงอกออกมาจากตัวหนอน คือ หัวของหนอน ซึ่งภายในบรรจุไปด้วยเม็ดเล็ก ๆ คือ ascospores มีการ
เรียงตัวตามปกติและเป็นรูปไข่ยาว 5-12 ไมครอน (8) อยูภ่ ายในถุง ascocarp หรือทีเ่ รียกว่า fruiting body (คือ ส่วนของ
หมวกเห็ดและครีบทีย่ งั ไม่สร้างสปอร์ หรือยังไม่บานออก) โดยส่วนทีเ่ ป็นเห็ด ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ endosclerotium
(เจริญอยู่ภายในตัวหนอน) และ stroma (9) (ดอกเห็ด) งอกออกจากกลางหัวของหนอน มีความแตกต่างชัดเจนของ                          
พื้นผิวจากตัวหนอน ดอกเห็ดเกลี้ยงเกลาไม่มีข้อและเปราะแตกง่าย มีลักษณะเรียวและทรงกระบอก (8)   มีส่วนแบน                 
เล็กน้อยตรงปลาย และมักยาวกว่าตัวหนอน มีความยาว 4-10 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร
พื้นผิวเป็นสีน�้ำตาลเข้มถึงน�้ำตาลด�ำหรือด�ำ   มีร่องตามยาวและส่วนบนขยายออกเล็กน้อย  เมื่อสดเนื้อมีความยืดหยุ่น
อาจมีสีเหลืองอ่อนและเนื้อในเป็นสีขาว กลิ่นคาวและรสขมเล็กน้อย
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วัฏจักรของถั่งเช่า
ในฤดูหนาวบนภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม ตัวหนอน
จะฝั ง ตั ว อยู ่ ใ ต้ ดิ น เมื่ อ น�้ ำ แข็ ง ละลายสปอร์ เ ห็ ด จะถู ก                  
พัดพามา หนอนที่ออกจากการจ�ำศีลจะกินสปอร์เห็ดชนิด
นี้เป็นอาหาร เมื่อถึงฤดูร้อนสปอร์จะเจริญเติบโตด้วยการ                            
ดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนแล้วพัฒนาเป็น
เส้นใยเห็ดออกจากปากหนอน และเพือ่ ให้เห็ดได้รบั พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ จึงงอกชีข้ นึ้ สูพ่ นื้ ดิน จากนัน้ เห็ดก็จะค่อย ๆ
ตายไป ดังวงจรในรูปที่ 1

รูปที่  1 วงจรก�ำเนิดของถั่งเช่า

การศึกษาวิจัยของถั่งเช่า
การศึกษาสารเคมีที่ในถั่งเช่าเป็นไปอย่างหลากหลาย เนื่องจากการศึกษาใช้ส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น                  
ผงจากถัง่ เช่าจากส่วนเห็ดและแมลง ผงจากเฉพาะส่วนเห็ด ผงจากเฉพาะส่วนเส้นใยรา สารสกัดจากผงทีก่ ล่าวมา อาหาร
น�้ำที่ใช้หมักรา และอาหารน�้ำที่ใช้หมักราเฉพาะส่วนใส (5) จากการศึกษาพบว่า สารส�ำคัญที่พบในถั่งเช่าจ�ำแนกได้เป็น
หลายชนิดดังแสดงในตารางที่ 1 (5, 10)
ตารางที่ 1 สารส�ำคัญที่พบในถั่งเช่า และฤทธิ์ทางชีวภาพ
		
กลุ่มสาร					
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
Cordycepin
ต้านมะเร็ง
Cordymin
ต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ
Cordysinin A-E
ต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ
Gamma-aminobutyric acid (GABA)
สารสื่อประสาท
Lovastatin
ลดไขมันในเลือด
Melanin
รงควัตถุ
Myriocin
ยับยั้งภูมิคุ้มกัน
Nucleoside: adenosine, guanosine
ปรับภูมิคุ้มกัน
Polysaccharides
ต้านอนุมูลอิสระ
Serine protease
สลาย fibrin
Sterol: sitosterol, ergosterol และอื่น ๆ
พิษต่อเซลล์และฤทธิ์ต้านมะเร็ง
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โดยฤทธิ์ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่าถั่งเช่ามีฤทธิ์ดังต่อไปนี้ (5)
1. ฤทธิ์ ป รั บ ภู มิ คุ ้ ม กั น เช่ น ฤทธิ์ ก ดภู มิ คุ ้ ม กั น ป้ อ งกั น การปฏิ เ สธอวั ย วะปลู ก ถ่ า ย ลดภาวะ lupus                                
ต่อต้านการท�ำงานของระบบ complement
2. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการท�ำลายจากแสง ชะลอวัย
3. เป็นพิษต่อเซลล์ มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านแบคทีเรีย
4. ฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ฤทธิ์ต้านภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ลดระดับน�้ำตาลในเลือด
ลดความดันโลหิต ขยายหลอดเลือด ลดคลอเรสเตอรอล ต้าน arteriosclerosis ต้านการแข็งตัวของเลือด มีผลดีต่อไต
5. ฤทธิ์ต่อกระดูก เช่น ฤทธิ์ต้านกระดูกพรุน กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
6. ฤทธิ์ต่อระบบประสาทและจิตเวช เช่น ต้านซึมเศร้า สงบระงับ ต้านภาวะขาดเลือดในสมอง เพิ่มความจ�ำ
7. มีผลดีต่อปอด ต้านหืด
8. มีฤทธิ์ปกป้องตับและล�ำไส้
9. ส่งเสริมการสร้างสเตียรอยด์และฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน
10. ลดอาการเพลีย
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในมนุษย์พบรายงานการศึกษาที่สนับสนุนฤทธิ์ของถั่งเช่าดังต่อไปนี้
1. ฤทธิ์ ก ระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น (11) โดยจากการศึ ก ษาในอาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี ช าวเกาหลี จ� ำ นวน 39 ราย                              
ด้วยแคปซูลสารสกัดถั่งเช่าจากเอทานอลขนาดวันละ 1.5 กรัม (ปริมาณสาร cordycepin 1.9 มิลลิกรัมต่อสารสกัด
1 กรัม) ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าเมื่อเทียบกับยาหลอกแล้ว สารสกัดถั่งเช่าเพิ่มการท�ำงานของเม็ดเลือดขาว
(natural killer cell และ lymphocyte) และการสร้างอินเตอร์เฟียรอน-แกมมา (interferon-gamma) จากการศึกษา
ไม่พบอาการข้างเคียงในผู้เข้าร่วมวิจัยแต่อย่างใด
2. การรักษาโรคไตเรือ้ รัง ข้อมูลการใช้ถงั่ เช่าในผูป้ ว่ ยโรคไตถูกศึกษาอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามข้อมูลทีม่ ไี ด้
จากงานวิจยั คุณภาพต�ำ่ หรือมีอคติการวิจยั สูง จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวเิ คราะห์ (systematic
review and meta-analysis) พบงานวิจัยจ�ำนวน 22 ฉบับ (ผู้เข้าร่วมงานวิจัย 1,472 ราย) พบว่าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
(chronic kidney disease) ที่ยังไม่ต้องการการรักษาทดแทนไต การใช้สารสกัดถั่งเช่าขนาด 3-6 แคปซูล วันละ 3
ครั้ง ต่อเนื่อง 1-6 เดือน สามารถลดตัวชี้วัดของภาวะไตเสื่อม (ระดับครีเอตินินในเลือด โปรตีนในปัสสาวะ และอาการ                  
ข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับภาวะไตเสื่อม เช่น ฮีโมโกลบินต�่ำ  อัลบูมินในเลือดต�่ำ) (10) ส�ำหรับการใช้สารสกัดถั่งเช่าในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังที่ต้องรับการรักษาทดแทนไตยังไม่พบประโยชน์แน่ชัด (12) และจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และอภิวิเคราะห์จ�ำนวน 2 ชิ้นพบว่า ในผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดถั่งเช่าขนาด 1-6 กรัมวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 15 วันถึง 2 ปี
ร่วมกับการกดภูมิคุ้มกันตามการรักษามาตรฐานช่วยให้ไตท�ำงานได้ดีขึ้น ลดภาวะกรดยูริกในเลือดสูง น�้ำตาลในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง และโปรตีนในเลือดสูง อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่รวบรวมมายังมีคุณภาพในระดับต�่ำ (12, 13)
3. ถั่งเช่าไม่มีประโยชน์ส�ำหรับการเพิ่มการท�ำงานของสมองและสติปัญญา โดยจากการศึกษาในนักศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาอายุประมาณ 26 ปี รับประทานต�ำรับยาที่มีสารสกัดถั่งเช่าในขนาด 7.5-15 มิลลิลิตรต่อวัน                       
เป็นเวลา 30 วัน ไม่พบความแตกต่างของผูท้ ไี่ ด้รบั ต�ำรับยาหรือยาหลอกในด้านการรับรู้ (cognition) ความจ�ำ การตัดสิน
ใจ สมาธิ ความเร็วในการประมวลผล การประเมินระยะห่างวัตถุด้วยสายตา ความเร็วในการตอบค�ำถาม และทักษะ                  
ทางกล้ามเนื้อ (14)
4. โรคหืด การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ (งานวิจัยจ�ำนวน 15 ฉบับ ผู้ป่วยจ�ำนวน
1,238 ราย) พบว่าการใช้สารสกัดถั่งเช่าหรือถั่งเช่าในรูปแบบต�ำรับรวมในขนาด 3-5 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง โดยใช้ถั่งเช่า
อย่างเดียวหรือใช้รว่ มกับการรักษามาตรฐาน พบว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานแล้ว ถัง่ เช่าช่วยเพิม่ สมรรถภาพ
ปอด ความทนทานต่อการออกก�ำลังกาย คุณภาพชีวติ และลดอาการหืด โดยไม่พบอาการข้างเคียงทีร่ นุ แรง (15) สอดคล้อง
กับงานวิจยั แบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุมในนักกีฬาสองฉบับ ฉบับแรกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็นนักกีฬาวิง่ ระยะไกลเพศชายจ�ำนวน
18 ราย รับประทานสารสกัดถั่งเช่าในขนาด 600 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าประสิทธิภาพการออกก�ำลัง
กายและการสร้างเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก (16) และอีกฉบับวิจัยในผู้สูงอายุเพศชายและ
หญิงจ�ำนวนรวม 20 ราย ซึ่งรับประทานต�ำรับยาถั่งเช่าขนาดแคปซูลละ 333 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งต่อเนื่อง 12 สัปดาห์
พบว่าความทนทานต่อการสะสมกรดแลคติคและการหายใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก (17)
5. โรคตับ จากงานวิจยั แบบสุม่ มีกลุม่ ควบคุมในผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี 40 ราย พบว่าการรับประทาน
ต�ำรับยาที่มีถั่งเช่าเป็นองค์ประกอบขนาด 6 แคปซูลต่อวัน วันละ 3 ครั้งสามารถลดตัวชี้วัดการท�ำลายตับได้ (aspartate
transaminase และ alanine aminotransferase) เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับยาหลอก (18)
วารสารยาน่ารู้
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ขนาดการใช้
ขนาดของถัง่ เช่าทีใ่ ช้ในการศึกษาในมนุษย์แตกต่างกันไปในแต่ละการทดลอง โดยจากการศึกษาในผูป้ ว่ ยโรคไต
ใช้ในขนาด 3-6 กรัมต่อวันพบว่าไม่ท�ำให้เกิดพิษแต่อย่างใด (19) โดยทั่วไปแนะน�ำถั่งเช่าในรูปแบบชาซึ่งมี adenosine                
ร้อยละ 0.14 ในขนาด 3 กรัมต่อวัน หรือในรูปสารสกัดซึง่ มี adenosine ร้อยละ 0.14 ให้ขนาดสารสกัด 1,050 มิลลิกรัม
วันละ 2-3 ครั้ง (20)
ข้อควรระวัง (19, 21, 22)
ก่อนการรับประทานถั่งเช่าในรูปแบบปกติหรืออาหารเสริม ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปริมาณ
และระยะเวลาในการรับประทานเนื่องจาก
1. การเลือกรับประทานสมุนไพรถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมควรเลือกจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้และผ่านกรรมวิธี
ที่ถูกต้อง เนื่องจากถั่งเช่าที่ไม่มีมาตรฐานอาจปนเปื้อนโลหะหนักเช่น ตะกั่ว สารหนู ซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายได้
2. ถั่งเช่าอาจท�ำให้ท้องเสีย คลื่นไส้ หรือปากแห้งในบางราย
3. ถั่งเช่าอาจเกิดปฏิกิริยากับยาบางประเภท เช่น ยาลดระดับน�้ำตาลในเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด  
ยายับยั้งการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ หรือคาเฟอีน
4. สตรี มี ค รรภ์ ห รื อ อยู ่ ใ นช่ ว งให้ น มบุ ต รควรหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะรั บ ประทาน เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล ยื น ยั น                        
ความปลอดภัยในการรับประทานมากเพียงพอ หากต้องการรับประทานควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง
5. ผู้ป่วยในกลุ่มโรคภูมิต้านตนเอง เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือโรคเอมเอส โรคลูปัส โรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ไม่ควรรับประทานถั่งเช่า เนื่องจากอาจส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายไวต่อการกระตุ้นมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้
อาการของผู้ป่วยแย่ลง
6. ถัง่ เช่าอาจท�ำให้เลือดแข็งตัวช้า ผูป้ ว่ ยภาวะเลือดออกผิดปกติอาจมีความเสีย่ งต่อภาวะเลือดออกได้งา่ ยขึน้
รวมทั้งผู้เข้ารับการผ่าตัดควรเลี่ยงที่จะรับประทานถั่งเช่าก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยง
จากภาวะเลือดออกมากขณะผ่าตัด
อาการไม่พึงประสงค์ (2, 15, 19)
อาการข้ า งเคี ย งจากถั่ ง เช่ า ที่ พ บบ่ อ ยเป็ น อาการไม่ รุ น แรง เช่ น ท้ อ งเสี ย รู ้ สึ ก ไม่ ส บายท้ อ ง ยั ง ไม่ พ บ
รายงานอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ในระยะยาว หากร่างกายได้รับถั่งเช่ามากเกินไป อาจพบอาการคอแห้ง                                  
กระหายน�้ำ  ริมฝีปากแห้ง ปวดท้องคล้ายอาการจุกเสียด ปวดหัวตุบ ๆ ตาพร่ามัว  หากพบอาการเหล่านี้ให้ลดปริมาณ
การรับประทานลง หรือหยุดรับประทานจนกว่าอาการจะดีขึ้น
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วิธีการรับประทานถั่งเช่า
ส�ำหรับวิธีการรับประทานถั่งเช่านั้นสามารถท�ำได้หลายวิธ                                                                                                                              ี
มีทั้งการรับประทานแบบสดหลังเก็บเกี่ยวหรือจะน�ำมาตากแห้งแล้ว
รับประทานก็ได้ รูปแบบแห้งนั้นพบการใช้ชงเป็นชา ใช้เป็นส่วน
ประกอบในยาต้ม หรือยาดองเหล้า รวมทั้งบดใช้ในรูปแบบยาผง
นอกจากนีย้ งั น�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเมนูตา่ ง ๆ โดยเฉพาะ
เมนูอาหารจีน ไม่ว่าจะเป็นการใส่เป็นส่วนผสมในการตุ๋นซุปพุงปลา
ซุปไก่ด�ำ   โจ๊กปลา เป็นต้น ต่อมาเมื่อวิธีการสกัดถั่งเช่าพัฒนาขึ้น                                                                                         
จึ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ จ� ำ หน่ า ยในท้ อ งตลาดทั้ ง รู ป แบบแคปซู ล                     
รูปแบบชง หรือรูปแบบของซุปไก่สกัดผสมโสมและถั่งเช่า โดยอาจ                  
มีสารอืน่ ผสม เช่น วิตามิน เกลือแร่ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เหล่านัน้ มีคณ
ุ ประโยชน์เพิม่ มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มกี ารศึกษา
ทางคลินกิ เกีย่ วกับความเป็นพิษหรืออาการข้างเคียงจากการใช้ถงั่ เช่า
ในรูปแบบดังกล่าว ส่วนถั่งเช่าแบบชงอาจผสมกับกาแฟ ซึ่งกาแฟ                                                                                          
ในรูปแบบดังกล่าวอาจมีราคาสูงกว่ากาแฟทัว่ ไปอย่างมาก ถัง่ เช่าในรูป
แบบซุปไก่สกัดผสมโสมและถัง่ เช่าก็เป็นทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมีมลู ค่า
ทางการตลาดสูงเช่นกัน ทั้งนี้แล้วการเลือกบริโภคจึงควรพิจารณา               
ถึงประโยชน์ ข้อควรระวัง และราคาจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
การเลือกซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ ดี ค วรได้ รั บ การยื น ยั น คุ ณ ภาพ
มาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP)               
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข         
รวมทั้งมีมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(ISO 9001) นอกจากนี้อาจเพิ่มเติมเครื่องหมายรับรองฮาลาล หรือ
การได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยยืนยันคุณภาพของสินค้า

สรุป
แม้ ว ่ า ถั่ ง เช่ า สายพั น ธุ ์ ที่ เ หมาะสม                   
จะมี ส รรพคุ ณ มากมาย แต่ ก ารเลื อ กก็ ต ้ อ ง
ระวังส�ำหรับผู้ป่วยในบางโรค นอกจากนี้ต้อง
รวมทั้งยังต้องตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์และโลหะ
หนักปนเปื้อน ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าจึงจ�ำเป็น                             
ที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลและศึกษาให้ดีก่อน
รวมทัง้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพือ่ ช่วย
ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกทางหนึ่ง
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แบบทดสอบความรู้ทางวิชาการ

"ถั่งเช่า" รู้จัก ก่อนใช้

*** ถ้าท่านตอบค�ำถามถูกต้องอย่างน้อย 13 ข้อ ท่านจะได้รับ CPE 2 หน่วยกิต
เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท�ำเครื่องหมายในกระดาษค�ำตอบ ส่งกลับมายังเภสัชกรรมสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ***

1.

ถั่งเช่าทิเบต (Cordyceps sinensis) มีสารส�ำคัญหลัก คืออะไร
1.
Adenosine
2.
Cordycepin
3.
Cordyceps
4.
Ascospores

2.

สารส�ำคัญหลักในถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) คืออะไร
1.
Adenosine
2.
Cordycepin
3.
Cordyceps
4.
Ascospores

3.

ฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นฤทธิ์ที่พบได้จากสารส�ำคัญใด
1.
Adenosine
3.
Myriocin

2.
4.

Cordycepin
Serine protease

4.

การใช้ยาใดที่มีผลน้อยที่สุดเมื่อใช้ควบคู่กับการรับประทานถั่งเช่า
1.
Cyclosporin
2.
Prednisolone
3.
Warfarin
4.
Furosemide

5.

ข้อใดเป็นฤทธิ์ของถั่งเช่าที่พบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
1.
ยับยั้งอาการลมชัก
2.
3.
เพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจน 4.

กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
ท�ำให้กล้ามเนื้อเรียบทางเดินปัสสาวะคลายตัว

6.

จากงานวิจัยในมนุษย์พบว่าถั่งเช่ามีฤทธิ์ลดระดับเอนไซม์ตับ AST และ ALT ในผู้ป่วยโรคใด
1.
โรคไวรัสตับอักเสบซี
2.
โรคตับอักเสบจากไขมัน
3.
โรคไวรัสตับอักเสบบี
4.
โรคตับจากแอลกอฮอล์

7.

ในการศึกษาวิจัยฤทธิ์ของถั่งเช่าในมนุษย์ ข้อใดไม่ถูกต้อง
1.
เพิ่มการท�ำงานของสมองและสติปัญญา 2.
3.
ลดระดับกรดยูริกในเลือด
4.

8.

ลดระดับ creatinine ในเลือด
เพิ่มการท�ำงานของเม็ดเลือดขาว

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับงานวิจัยในมนุษย์ของฤทธิ์จากถั่งเช่าต่อระบบทางเดินหายใจ
1.
ท�ำให้อาการหืดดีขึ้น
2.
ลดความทนทานต่อการสะสมของกรดแลคติคและการหายใจ
3.
ความทนทานในการออกก�ำลังกายแย่ลง
4.
ไม่มีผลต่อสมรรถภาพของปอด
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9.

สารส�ำคัญข้อใดที่ไม่พบ ในถั่งเช่า
1.
Cordysinin A-E
3.
Cordycepin

2.
4.

Cordymin
Cordyline

10.

อาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานถั่งเช่ามากเกินไปคือข้อใด
1.
เท้าบวม
2.
นอนไม่หลับ
3.
ริมฝีปากแห้ง
4.
ผมร่วง

11.

ผู้ป่วยโรคใดไม่ควรรับประทานถั่งเช่า
1.
กระเพาะปัสสาวะส่วนล่างอักเสบ
3.
ข้ออักเสบรูมาตอยด์

2.
4.

กรดไหลย้อน
กลากที่ล�ำตัว

รูปร่างลักษณะของถั่งเช่าแบ่งเป็นกี่ส่วน
1.
2 ส่วน คือ หัวและตัวหนอน
3.
4 ส่วน คือ หัวและตัวหนอน เห็ด สปอร์

2.
4.

3 ส่วน คือ หัวและตัวหนอน เห็ด
5 ส่วน คือ หัวและตัวหนอน เห็ด สปอร์ หมวกเห็ด

12.

13.

14.

15.

ฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบได้ ในสารส�ำคัญจากถั่งเช่าคือข้อใด
1.
ต้านอักเสบ
2.
3.
ต้านมะเร็ง
4.

ต้านอนุมูลอิสระ
ถูกทุกข้อ

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับถั่งเช่า
1.
สปอร์เห็ดเจริญเติบโตในช่วงฤดูร้อน
3.
ตัวเห็ดตายเมื่อถึงฤดูหนาว

ถิ่นก�ำเนิดอยู่ในพื้นที่เส้นศูนย์สูตร
ในฤดูฝนตัวหนอนฝังตัวอยู่ใต้ดิน

2.
4.

การลดความเสี่ยงจากการเกิดเลือดออกมากในขณะผ่าตัด ควรหยุดรับประทานถั่งเช่าก่อนเข้ารับการผ่าตัดนานเท่าใด
1.
1 สัปดาห์
2.
2 สัปดาห์
3.
1 เดือน
4.
2 เดือน
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Reply

2 Credits
ภก.

กระดาษค�ำตอบ

ฉบับประจ�ำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565

ภญ.

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

(ขอความกรุณาใส่เลขที่ใบประกอบให้ด้วยเพื่อการคิดคะแนน CPE)
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      หรื
 บข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว
 อ      ทั
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

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 หน่วยกิต หมดเขตรับค�ำตอบ 30 เมษายน 2565 นับจากตราประทับไปรษณีย์เป็นส�ำคัญ
CPE จะปรากฎบนเว็บไซต์การศึกษาต่อเนื่อง หลังหมดเขตรับค�ำตอบ 1 เดือน ***

2 Credits

Reply

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

กรุณาส่ง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
40 สุขุมวิท 38  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
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ขอขอบคุณ

Sponsor

ที่สนับสนุนการจัดพิ มพ์

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จ�ำกัด
บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่
แอนด์ เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
บริษัท เกร๊ตอิสเทอร์นดรั๊ก จ�ำกัด
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ�ำกัด
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ�ำกัด
บริษัท ขาวละออเภสัช จ�ำกัด
บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จ�ำกัด
บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จ�ำกัด
บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลส์ 1999 จ�ำกัด
บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ�ำกัด
บริษัท เฉลยจิตร์ จ�ำกัด
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ซีโน แปซิฟิค เทรดดิ้ง
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด(มหาชน)
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
บริษัท ซูกาเวีย จ�ำกัด
บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จ�ำกัด 		
(มหาชน)
บริษัท ดัชมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
แผนก Tiger balm
72 วารสารยาน่ารู้

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ที เอ็น พี เฮลท์ แคร์ จ�ำกัด
ที.ซี.ฟาร์มา-เคม จ�ำกัด
ที.แมน ฟาร์มา จ�ำกัด
ไทยนครพัฒนา จ�ำกัด
ไทยเฮอร์เบิล สแตนดาร์ด จ�ำกัด
นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นิวทรีชั่น เอสซี จ�ำกัด
นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ�ำกัด
นีโอก้า เฮลธ์แคร์ จ�ำกัด
เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เนเจอร์ไบโอเทค จ�ำกัด
เนเจอร์ไอเดีย จ�ำกัด
บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
บางกอกดรัก จ�ำกัด
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ำกัด
บี.เอ็ล.ฮั้ว จ�ำกัด
บีโต้เวิลด์ จ�ำกัด
บุญสุนันทา จ�ำกัด
เบอร์แทรม (1985) จ�ำกัด
เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จ�ำกัด
แบลคมอร์ส จ�ำกัด
ไบเออร์ไทย จ�ำกัด
ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ�ำกัด
ไบโอวาลิส จ�ำกัด
ปวีณ์มล จ�ำกัด
โปรไบโอติก แอนด์ เฮอร์บัล จ�ำกัด
โปรฟาสซิโน จ�ำกัด

ขอขอบคุณ
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ที่สนับสนุนการจัดพิ มพ์
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โปลิฟาร์ม จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
พาราไซแอนติฟิค จ�ำกัด
พี แอล ถุงซิปพลาสติก จ�ำกัด
โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด
ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ�ำกัด
ฟาร์มาฮอฟ จ�ำกัด
เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
มะมาเฮิร์บ (๙๙) จ�ำกัด
มาซาแลบ จ�ำกัด
มิลลิเมด จ�ำกัด
มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมก้า ไลฟ์ไซ แอ็นซ์ พีทีวาย จ�ำกัด
เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(VIATRIS THAILAND CO.,Ltd.)
แม็กซ์เวย์ จ�ำกัด
เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด 		
(มหาชน)
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
วินเนอร์ คอสเมด จ�ำกัด
ศิริบัญชา จ�ำกัด
สยาม เมอริท โปรดักส์ จ�ำกัด
สยามเฮลท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
สหแพทย์เภสัช จ�ำกัด
สามัคคีเภสัช จ�ำกัด
สมุนไพรหงส์ไทย จ�ำกัด

บริษัท ห้างขายยาตราเสือ 11 ตัว จ�ำกัด
บริษัท อ้วยอันโอสถ จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ�ำกัด
บริษัท อีสเทิร์น เฮิร์บ จ�ำกัด
บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จ�ำกัด
บริษัท เอส.เอ็ม. ฟาร์มาซูติคอล จ�ำกัด
บริษัท เอสเอสยูพี โทแทล เวลเนส จ�ำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ�ำกัด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ�ำกัด
บริษัท แอโรแคร์ จ�ำกัด
บริษัท โอนิแมกซ์ จ�ำกัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ�ำกัด
บริษัท โอสถสภา ไทไช ฟาร์มาซูติคอล
บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ�ำกัด
มูลนิธิเภสัชกรอุบล
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
ศูนย์แพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
ห้างหุ้นส่วนเวชพงศ์โอสถ
องค์การเภสัชกรรม
วารสารยาน่ารู้
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วัสดีครับท่านผู้อ่านวารสาร “ยาน่ารู้” ที่เป็นสื่อสารให้ท่านได้ทราบถึงเรื่อง
วิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมว่ามีความเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาขึ้นมามาก
อย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจของวิชาชีพเภสัชกรรม                           
ที่เอื้อประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขของประเทศไทย
เพื่อให้อยู่ในวาระสมัยของการเริ่มต้นปีพุทธศักราช 2565 ที่วารสาร “ยาน่ารู้”
จั ด พิ ม พ์ อ อกมาฉบั บ แรกของปี ใ หม่ นี้ ขอถื อ โอกาสอ� ำ นวยพรให้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น                                    
เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านให้การเคารพนับถือ                                                                                                                                         
สักการะบูชา จงคุ้มครองและอภิบาลให้ท่านจงมีความสุขกาย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตสดชื่นแจ่มใส                               
ไร้โรคภัยนานา  มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยดีตลอดปีใหม่และตลอดกาล
วารสาร “ยาน่ารู้” ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2565 นี้ หากท่านจะลองไปดูที่หน้าปกของวารสารนี้ ถ้าท่าน                                
เป็นนักอ่านประจ�ำ  และเป็นเภสัชกร เชื่อแน่ว่าท่านน่าจะเคยพบหน้าบุคคลที่ขึ้นหน้าปกวารสารฉบับนี้มาก่อนแล้ว                        
ท่านนี้ได้มีน�้ำใจอย่างใหญ่หลวงที่ยินดีให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของวารสาร “ยาน่ารู้” ให้ก้าวเดินต่อไปอีก                                                                                                                             
หลังจากที่เคยให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ฉบับที่ 3/2563 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ท่านอาจจะคุ้นหน้าแต่อาจ
จะจ�ำชื่อไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเวลาที่ผ่านมาเกือบ 2 ปี  “เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์” ไงละ ผู้บริหารสูงสุดของ  
Pose Health Care Limited บัณฑิตเภสัชศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 6 และยังได้รับ
เกียรติคุณเป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริการสังคม” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งหมายการด�ำเนินงานไปทางด้านการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) เป็นส�ำคัญ ส�ำหรับการผลิตและได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ                            
ในการด�ำเนินธุรกิจ จนได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช                                                                                                                                              
สุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี “รางวั ล ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต (Corporate Excellence Award 2021)                                           
จัดโดยสมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ธนาคารกสิกรไทยได้น�ำเสนอ
ให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลนี้                                                                                                                           
จากผลงานการวิจัยและพัฒนานี่เอง ท�ำให้บริษัทฯ ยังได้ “รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น” จากกรมทรัพย์สิน             
ทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยในสาขาลิขสิทธิ์ รางวัลที่ได้รับมานี้จะมีส่วนผลักดันให้ผู้บริหารท่านนี้ ได้ทุ่มเท
ทั้งกายใจและน�้ำพักน�้ำแรง ในการที่จะด�ำเนินงานให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาโดยยึดถือหลักการวิจัยและพัฒนา
ให้ยืนยาวสืบไป ซึ่งท่านจะได้ทราบเรื่องราวอย่างละเอียดที่ปรากฎอยู่ในบทสัมภาษณ์ของกองบรรณาธิการวารสาร                                     
“ยาน่ารู้” ที่ได้สื่อสารให้ท่านได้ทราบอย่างชัดเจนมาแล้วที่ส่วนหน้าของวารสารนี้
ท้ายที่สุดนี้ ผมต้องขอขอบคุณ “เภสัชกร ดร.พิสิฐ   อุ่ยรุ่งโรจน์” เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ด�ำเนินการผลิตให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อวงการสาธารณสุข โดยยึดมั่นในหลักการ Prevention Bacteria Control                
ขอให้กิจการของ Pose Health Care จงเจริญก้าวหน้าไปด้วยความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
อีกนานเท่านานตลอดไป
(เภสัชกรวิชา สุขุมาวาสี)
อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และที่ปรึกษาวารสาร “ยาน่ารู้”

