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	 ภก.ทวีพงษ์		เทียมสุวรรณ

•  บรรณาธิการ
	 ภญ.ศศิมา		อาจสงคราม
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อุปนายก และประชาสัมพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Editor's Note
 เข้้าสู่่�ช่�วงไตรมาสู่สูุ่ดท้้ายปลายปี พศ.2565 กัันแล้ว ดููเหมือนว่าสถานการณ์																							

การแพร่ระบาดูของโควิดู-19	 เริ�มคลี�คลาย	 นับถอยหลังเข้าสู่ภาวะปกติิ	 ซ่ึ่�งก็คือ	 Next	

Normal	ที�เราเริ�มจะปรบัติวักนัไดูแ้ลว้	หลงัจากที�ติวัเลขผูู้ต้ิดิูเชื�อและผูู้เ้สยีชวีติิลดูติ�ำลงทั�วโลก	

จำนวนวัคซึ่ีนก็มีเพียงพอติ่อการสร้างภูมิคุ้มกัน	 จ่งมีการประกาศให้ลดูสถานะของโควิดู-19																																																																				

จาก	 “โรคติิดูติ่ออันติราย”	 เป็น	 “โรคติิดูติ่อที�ต้ิองเฝ้้าระวัง”	 มาติรการป้องกันแม้จะผู้่อน																																																																																																	
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	 ภก.อุทัย		สุขวิวัฒน์ศิริกุล
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	 ภก.ดูร.อนุสรณ์		ธรรมพิทักษ์
	 ผู้ศ.ภก.ดูร.ณัฐวุฒิ		ลีลากนก
	 อ.ดูร.ภญ.พนิติา		สุวรรณน้อย
	 ภก.ศักดูา		เธียรไพศาล

•  โฆษณา
	 ภก.ทวีพงษ์		เทียมสุวรรณ

	 โทร.	02	718	9449,	065	989	7795

	 ภก.ประสิทธิ์		พูนพิพัฒน์กิจ

	 โทร.	089	077	6800

	 ภญ.นวพร		ติันไพบูลย์กุล

•  เจ้าของ
	 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 40	สุขุมวิท	38	(สันติิสุข)	แขวงคลองเติย		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 จัดพิมพ ์  บริษัท	แลงเกวจ	เซึ่็นเติอร์	แอนดู์	แอดูเวอร์ทิสเมนท์	จ�ากัดู
โทร.	02	987	5532	โทรสาร.	02	987	4510		E-mail	:	language.ca@gmail.com

บทความในวารสารเล่มนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผูเ้ขยีนถอืเป็นลขิสทิธิข์องเภสชักรรมสมาคมฯ ห้ามน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

คลายลง	 แติ่ก็ยังคงประมาทไม่ไดู้	 เชื�อว่าทุกท่านคงปฏิิบัติิติิกันจนกลายเป็นความเคยชินแล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากาก

อนามัย	 การเว้นระยะห่าง	 การล้างมือ	 การใช้น�ำยาฆ่่าเชื�อโรค	 และนี�คือสิ�งที�เราเรียกว่าเป็น	 New	 Normal	 ที�กลายเป็น																																																																																

Now	Normal	กันไปแล้ว	

 ตลอดช่�วงระยะเวลากัว�า 2 ปี ข้องกัารแพร�ระบาดข้องโควิด-19 จะเห็นไดู้ว่าธุรกิจยาและเวชภัณฑ์์เติบิโติอย่างมาก	นั�นยิ�งเป็น

สญัญาณที�ดูขีองวิชาชพีเภสชักรรมของเรา	 โดูยเฉพาะอตุิสาหกรรมยาที�มกีารพฒันาอย่างต่ิอเนื�อง	 ช่วยลดูการนำเข้ายาจากต่ิาง

ประเทศ	 มีส่วนช่วยสร้างความมั�นคงทางยาและสร้างเศรษฐกิจให้กบัประเทศไทยของเรา	 วนัน้� กัองบกั. ยาน�าร้่ ร้่สึู่กัยินด้ท้้�จะพา

ท้�านผู้่้อ�านไปพบกัับ บริษััท้ ชุ่มช่นเภสู่ัช่กัรรม จำากััด (มหาช่น) ธุุรกัิจยาหนึ�งเด้ยวข้องไท้ยท้้�ม้เภสู่ัช่กัรเป็นผู้่้ถืือหุ้นมากัท้้�สูุ่ด จากจุดูเริ�ม

ติ้นของเภสัชกร	10	ท่านที�เป็นผูู้้ก่อติั�งโดูยมีจุดูมุ่งหมายเพื�อเอื�อประโยชน์แก่พี�น้องเภสัชกรชุมชนร้านขายยาทั�วประเทศ		ขยาย

ธุรกิจเข้าสู่ติลาดูหลักทรัพย์จนมีเภสัชกรเป็นเจ้าของหลายร้อยหลายพันคน	 กลายเป็นติำนานของเพื�อนร่วมวิชาชีพที�กลายเป็น

เพื�อนร่วมธุรกิจที�ช่วยกันปลุกป้�นจนเติิบโติเป็นผูู้้นำของอุติสาหกรรมยาของประเทศไทย	 ติิดูติามอ่านบทสัมภาษณ์ที�อัดูแน่นไป

ดู้วยการถ่ายทอดูประสบการณ์และความประทับใจ	 บนเส้นทางธุรกิจของเพื�อนเภสัชกรจากสิบเป็นร้อยเป็นพัน	 ที�เป็นมากกว่า

หุ้นส่วนทางธุรกิจ	แติ่คือเพื�อนชีวิติที�ช่วยกันฝ้่าวิกฤติินำพาธุรกิจให้เติิบใหญ่ไดู้จวบจนถ่งทุกวันนี�	

	 ขอติ้อนรับคอลัมน์นิสติ์คนใหม่	 จาก	 ThaiYPGrow	 เภสัชกรรุ่นใหม่	 ภก.ศักดูา	 เธียรไพศาล	 ที�ประเดูิมการท�าหน้าที�

เภสัชกรนักเขียนดู้วยเรื�องของ	 Internet	of	Medical	Things	 (IoMT)	กับการดููแลผูู้้ป่วยในร้านยา	และอีกหลากหลายหัวข้อ

ในหลายคอลัมภ์ที�น่าสนใจจากเภสัชกรนักเขียนคนเก่งอีกหลายท่าน	 เพื�อเป็นสื�อกลางในการสร้างสรรค์สาระประโยชน์ดีู	 ๆ																							

เพื�อเภสัชกรผูู้้อ่านทุกท่าน

	 ใกล้สิ�นปีแล้ว	อย่าลมืเกบ็	CPE	กนัให้ครบนะคะ		ใครยงัเกบ็หน่วยกติิในปีนี�	ไม่ครบ	10	หน่วยกติิ	ต้ิองเร่งมอืหน่อยนะคะ	

จะไดู้หมดูความกงัวล	เที�ยวฉลองปีใหม่กนัให้สนกุ	แล้วมาพบกนัใหม่ในฉบบัหน้า	ต้ินปี	2566	นะคะ	สวสัดีูค่ะ	

 ข้อบคณุสู่ำาหรบัคำาติช่ม และข้้อเสู่นอแนะจากัท้�านผู้่้อ�านท้้�สู่�งมาให้กัอง บกั. เป็นกัำาลังใจให้ท้ม้งาน และเราสัู่ญญาว�าจะนำาไปพัฒนา

อย�างต�อเนื�องเพ่�อท้ำาให้วารสู่าร “ยาน�าร้่” เป็นวารสู่ารท้้�นำาประโยช่น์มาสู่่�สู่มาชิ่กัผู้่อ้�านท้กุัท้�านให้มากัท้้�สู่ดุ 
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โดย :  ภญ. ศศิมา อาจสงคราม
 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Pharmacy 
Society

พบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหว
ในแวดวงเภสัชกรรมกันเช่นเคยใน
วารสาร “ยาน่าร้�” 
ฉบับส่งท้�าย ลาท้ีปีีเสือ 
เตรยีมนับถอยหลัง
ส้่ศัักราชใหม่ พศั.2566 
พร�อมกันนะคะ

	 ค่กคักกันไม ่เบาในช่วงปลาย

เดูอืนกนัยายนที�ผู่้านมา	ในวนัเภสชักรโลก	

(World		Pharmacists	Day) ปีนี�เป็นปีแรก

ในประวตัิศิาสติร์	ที�จดัูงานวนัเภสชักรโลก	

พร้อมกบัสปัดูาห์เภสชักรรม	 (Pharmacy	

Week)	 และการประชุมวิสามัญสมาคม

เภสัชกรรมชุมชน	 (ประเทศไทย)	 (สภช.)		

ณ	 ไบเทคบางนา	 จ่งมีพี�	 ๆ	 น้องเภสัชกร																																																																			

ทุกภาคีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจาก

ทั�วประเทศมาร่วมงานกนัอบอุ่น	หลงัจาก

ที�จัดูงานแบบ	 On	 Line	 กันมาหลายปี	

ติั�งแต่ิเริ�มมโีควดิูระบาดู	ติอนนี�สถานการณ์

เริ�มคลี�คลาย	 มีการปรับลดูสถานะโควิดู-

19	 จากโรคติดิูต่ิออนัติราย	 เป็นโรคติดิูต่ิอ

ที�ติ้องเฝ้้าระวัง	 เป็นสัญญาณบอกว่าเรา

ก�าลงัจะก้าวเข้าสูช่่วง	 End	of	 Covid-19	

Pandemic	สิ�นสดุูสงครามโควิดู-19	เสยีที

หลังจากสู้รบกับโควิดูมาติลอดูระยะเวลา

กว่า	2	ปี	ที�วชิาชพีเภสชักรรมต้ิองเผู้ชญิกบั

ความท้าทายมากมาย	 เพื�อปรับให้เข้ากับ						

ยคุสมัย	ให้ประชาชนไดู้รบัประโยชน์สงูสดุู		
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	 ส�าหรับกิจกรรมวันเภสัชกร

โลกและสัปดูาห์เภสัชกรรมในปีนี�	

เกิดูจากความร่วมมือระหว่างสภา

เภสัชกรรม,	 เภสัชกรรมสมาคมแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	

และทุกภาคีเครือข่ายสมาคม/องค์กร

วิชาชีพเภสัชกรรม	 มีการจัดูงาน																																										

ทั�วประเทศไทย	 เพื�อสร ้างความ

ติระหนกัในบทบาทวชิาชพีเภสชักรรม

ที�เป็นหน่�งในก�าลังส�าคัญของระบบ

สาธารณสุขไทย		
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ท้ายน้� ขออนุญาต Gentle Remind 
พี่่�น้องเภสืัชกร้ทุกท่าน ท้�ต้องเก็บหน่วยกิตการ้ศึึกษา

ต่อเนื�อง เหลืือเวลืาอ้กไม่ถึึง  1  เดืือน 
ในปีีน้�พี่่�น้องคนไหนยังเก็บหน่วยกิตไม่ถึึง 

10 หน่วยกิต ต้องเร้่งทำาคะแนนสืะสืมกันหน่อย                                                                                 
ในช่วงโค้งสืุดืท้ายน้� อย่าลืืมเข้าไปีตร้วจ
สือบข้อมูลื CPE ของท่านท้�เวบไซต์ของ                                  

สืภาเภสืัชกร้ร้ม  www.pharmacycouncil.org  

 ปีนี�	 งานส่วนกลางจัดูที�	 Central	 World																													

ชั�น	 7	 ระหว่างวันที�	 23-25	กย.65	ภายในงานมีการ

ให้บริการ	ความรู้	ค�าแนะน�า	ติอบข้อซึ่ักถาม	และการ

จัดูเสวนาในหัวข้อส�าคัญ	 ๆ	 มากมาย	 ในส่วนจังหวัดู																		

อื�น	 ๆ	 ก็มีการจัดูงานสัปดูาห์เภสัชกรรมเช่นกันทั�ว

ประเทศ	 เพราะเภสัชกรทุกคนมีส่วนร่วมก�าหนดู

แนวทางและนโยบายวิชาชีพเภสัชกรรม	 และวิชาชีพ

	 นบัเป็นดีูเดูย์	เริ�มแล้ววนัที�	1	ติลุาคม	2565	สภาเภสชักรรม

เอาจริง	ลงดูาบเภสัชกรแขวนป้าย	เจตินาละเว้นการปฎบิตัิหิน้าที�																					

ถือเป็นการท�าผิู้ดูจรรยาบรรณ	 เพิ�มโทษสูงสุดูพักใช้ใบอนุญาติ

ผูู้้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	 2	 ปี	 โดูยจะมีการแจ้งไปยังหน่วย

งานติ้นสังกัดูท�าให้ไม่สามารถท�างานในหน้าที�เภสัชกรไดู้	ขอเชิญ

พี�น้องเภสชักรทกุท่านร่วมมอืร่วมใจสร้างภาพลกัษณ์ที�ดูใีห้วชิาชพี	

เพื�อประโยชน์สูงสุดูของ	ผูู้้ป่วยไม่แขวนป้าย	ร่วมเป็นเภสัชกรที�ดูี																																																													

มีความรับผู้ิดูชอบติ่อสังคมกันนะคะ	

พบกันใหม่ ใน วารสาร “ยาน่าร้�” 
ฉบับปีีใหม่ ปีี พศั.2566 

ปีีกระต่ายท้อง 
สุขสันต์ สุขศัร ีสุขีปีีใหม่
กันทุ้กท้่าน  สวัสดีค่ะ 

เภสัชกรรมจะเจริญก้าวหน้า	 เข้มแข็ง	 มั�นคง	 ยั�งยืน	 ก็ข่�นอยู่กับพวกเรา

เภสัชกรทุกคนที�จะช่วยกันย่ดูมั�นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

วารสารยาน่ารู้ 11
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 ภญ.อังคณา จิตร้ักนท้ ผูู้้อำานวยการ้กองจัดืซื�อทั�วไปี องค์การ้เภสืัชกร้ร้ม แลืะ น.สื.สืุพี่ิชชา วิสืุทธิิเทวินทร้์ หัวหน้า
แผู้นกจัดืซื�อ 2 กองจัดืซื�อทั�วไปี ฝ่่ายบร้ิหาร้พี่ัสืดืุแลืะผู้ลืิตภัณฑ์์ องค์การ้เภสืัชกร้ร้ม ไดื้ร้ับร้างวัลื “เพี่ชร้พี่ัสืดืุ” ปีร้ะจำาปีี 2565 
จากสืมาคมนักบร้ิหาร้พี่ัสืดืุแห่งปีร้ะเทศึไทย

พี่นักงานองค์การ้เภสืัชกร้ร้ม 
คว้าร้างวัลื “เพี่ชร้พี่ัสืดืุ” ปีร้ะจำาปีี 2565 

จากสืมาคมนักบร้ิหาร้พี่ัสืดืุแห่งปีร้ะเทศึไทย

			 สมาคมนักบริหารพัสดูุแห่งประเทศไทย	 มอบรางวัล	 “เพชรพัสดุ” 

ประจ�าปี	 2565	 ให้กับ	 ภญ.อังคณา	 จิติรักนที	 ผูู้้อ�านวยการกองจัดูซืึ่�อทั�วไป																	

ฝ้่ายบริหารพัสดูุและผู้ลิติภัณฑ์์	 องค์การเภสัชกรรม	 ไดู้รับ	“รางวัลผู้บริหาร

ด้านการพัสดุดีเด่น”	และ	น.ส.	สพุชิชา	วสิทุธเิทวนิทร์	หวัหน้าแผู้นกจดัูซึ่ื�อ	2																																																																																																														

กองจัดูซืึ่�อทั�วไป	 ฝ้่ายบริหารพัสดุูและผู้ลิติภัณฑ์์	 องค์การเภสัชกรรม	 ไดู้รับ	

“รางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น” โดูยคณะกรรมการของสมาคมไดู้

พจิารณาแล้วว่าผูู้้ที�ไดู้รับรางวลัเป็นบคุลากรที�มคีณุภาพ	มคีวามรู้	ความสามารถ	

มคีวามมุง่มั�นติั�งใจในการท�างานให้ประสบความส�าเรจ็	มคีวามรบัผู้ดิูชอบต่ิองาน

ในหน้าที�	 เอาใจใส่	 ใฝ้่เรียนรู้	 มีวินัยในการท�างาน	 มีผู้ลงานเดู่นเป็นที�ประจักษ์	

และสามารถท�างานร่วมกบัผูู้อ้ื�นไดู้อย่างมปีระสิทธภิาพ	 สามารถขบัเคลื�อนงาน																							

วารสารยาน่ารู้ 13

ในหน้าที�ที�รบัผิู้ดูชอบให้บรรลคุวามส�าเรจ็	 เป็นไปติามแผู้นงานและยทุธศาสติร์หลกัขององค์กร	 รวมทั�งสามารถดููแลการ

บรหิารจัดูการงานต่ิาง	ๆ 	ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	มคีวามซืึ่�อสัติย์สุจริติ	มคีวามขยนั	หมั�นเพียร	และสนใจใฝ่้เรยีนรู	้อกี

ทั�งยงัมกีารพฒันาทกัษะความรู	้ความสามารถของตินอย่างต่ิอเนื�อง	มกีารปฏิิบติัิหน้าที�ให้คบืหน้าไปไดู้อย่างมปีระสิทธภิาพ	

โปร่งใส	เป็นธรรม	และติรวจสอบไดู้	ที�ส�าคญัยงัเป็นแบบอย่างที�ดีูของราชการหรือหน่วยงานของรัฐและสงัคมอกีดู้วย	
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 ภญ.อังคณา จิตรักนที 

ผู ้อ�านวยการกองจัดซื้อทั่วไป 

ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า 

ติามภาระหน้าที�ความรับผู้ิดูชอบ

ของติ�าแหน่งผูู้ ้อ�านวยการกอง																				

จัดูซึ่ื�อทั�วไป	 จ่งท�าให้มีส่วนร่วม

ในการสนับสนุนภารกิจจัดูหา

ส�ารองทรพัยากรและส่งก�าลงับ�ารงุ

กรณีการระบาดูของโรคติิดูเชื�อ

ไวรัส	 โคโรนา	 2019	 (โควิดู	 19)																																																				
ซึ่่�งเป็นป้ญหาสาธารณสุขที�ส�าคัญของประเทศไทย	 ตัิ�งแติ่

ปี	 2563	 จนถ่งป้จจุบัน	 ซึ่่�งในระยะแรกการจัดูหาวัคซึ่ีนฯ																																																																																																		

เป็นสถานการณ์เร่งดู่วนที�ติ้องเสริมภูมิคุ ้มกันโรคให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดู่านหน้า	 ผูู้้มีโรค

ประจ�าตัิว	 ประชาชนทั�วไป	 ซึ่่�งกองจัดูซืึ่�อทั�วไป	 เป็นผูู้้ร่วม

ดู�าเนินการจัดูซึ่ื�อและดู�าเนินพิธีการศุลกากรน�าเข้าวัคซึ่ีนฯ	

ติั�งแติ่ล็อติแรกที�เข้ามาในประเทศ	 ในเดืูอนกุมภาพันธ	์

2564	 รวมถ่งกระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายให ้																																																																																							

องค์การฯ	 เป็นติัวแทนในการจัดูซึ่ื�อวัคซึ่ีนทางเลือก																																																																																																						

(โมเดูอร์นา)		มาจ�าหน่ายผู้่านสถานพยาบาลเอกชน	ซึ่่�งนอกจากวัคซึ่ีนแล้วยังมีการจัดูหายาฟาวิพิราเวียร์	 เพื�อใช้รักษา

โรคติิดูเชื�อไวรัสโควิดู	 19	 ดู้วย	 อีกทั�งสามารถท�าให้การจัดูซึ่ื�อจัดูจ้างพัสดูุขององค์การฯ	 มีการดู�าเนินงานอย่างโปร่งใส						

จัดูท�าขอบเขติของงานที�ชัดูเจนและเปิดูกว้าง	ให้มีการเสนอราคาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	และมีความเท่าเทียม	

	 แนวทางการท�างานของตินนั�น	 ไดู้ดู�าเนินงานติามกระบวนการจัดูซึ่ื�อจัดูจ้างบนหลักการของ	 พ.ร.บ.การจัดูซึ่ื�อ		

จัดูจ้างภาครัฐ	 ที�ว่าคุ้มค่า	 โปร่งใส	 มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผู้ล	 และติรวจสอบไดู้	 ย่ดูหลักธรรมาภิบาลในการปฏิิบัติิ

งานมาอย่างติ่อเนื�องและเคร่งครัดูเสมอมา	 การดู�าเนินการจัดูซืึ่�อจัดูจ้างนั�นมีความส�าคัญติ่อองค์กร	 ติ้องน�าระเบียบ

พัสดูุฯ	 มาขับเคลื�อนธุรกิจขององค์กร	 ให้สามารถติอบสนองติ่องานนโยบาย	 งานประจ�า	 และงานเร่งดู่วนไดู้อย่างทัน																																												

ติ่อเวลาและทันติ่อสถานการณ์	และเพื�อประโยชน์ของประเทศชาติิ	ประชาชนสามารถเข้าถ่งยาไดู้	ที�ผู้่านมาภาวะวิกฤติิ

การระบาดูของโรคโควิดู-19	 องค์การฯ	 เป็นหน่วยส่งก�าลังบ�ารุงทรัพยากรโควิดูของประเทศ	 ตัิวเองไดู้น�าทีมงานพัสดุู																																															

เข้ามาดู�าเนินการในดู้านการจัดูซึ่ื�อ	 จัดูหา	 เพื�อส่งก�าลังบ�ารุงให้กับหน่วยสาธารณสุขให้ทันติ่อความติ้องการของผูู้้ป่วย																					

ไดู้อย่างเร็วที�สุดู
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  ด้าน น.ส.สุพิชชา วิสุทธิเทวินทร์ 

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป 

ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การ

เภสัชกรรม กล่าวว่า	 ดู้วยหน้าที�ความรับ

ผู้ิดูชอบที�ไดู้รับมอบหมาย	ท�าให้มีโอกาสไดู้

เป็นส่วนหน่�งในการจดัูซึ่ื�อจัดูจ้างพสัดูตุิามงบ

ลงทุนทั�งหมดูของหน่วยงาน	เช่น	การจัดูซึ่ื�อ

เครื�องจักรที�ใช้ในการผู้ลิติยาและเวชภัณฑ์์	

เครื�องมือวิทยาศาสติร์ที�ใช้ในการวิจัยและ

การติรวจสอบคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์์	

วารสารยาน่ารู้ 15

รวมถ่งครุภัณฑ์์ทั�วไปที�ใช้ในองค์การ	 งานจ้างซึ่่อม	 งานเช่า																				

งานจ้างก่อสร้าง	 งานจ้างที�ปร่กษา	 และงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง	 ที�ส�าคัญไดู้ปรับปรุงกระบวนการจัดูซึ่ื�อ																																																																		

จัดูจ้างพัสดูุติามงบลงทุนให้มีความรวดูเร็วมากยิ�งข่�น	 เนื�องจาก

การจัดูซืึ่�อจัดูจ้างเป็นขั�นติอนเริ�มต้ินที�มคีวามส�าคญัส่งผู้ลกระทบ

ติ่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

	 นอกจากนี�	 ยังไดู้ปฏิิบัติิหน้าที�ในการดู�าเนินการจัดูซืึ่�อ

จัดูจ้างโครงการติ่าง	 ๆ	 ที�มีความส�าคัญติ่อองค์กรและประเทศ	

ซึ่่�งรับผู้ิดูชอบดููแลติั�งแติ่เริ�มกระบวนการจัดูซึ่ื�อจัดูจ้าง	 การจัดู

ท�ารายงานขอซึ่ื�อขอจ้าง	 การแก้ไขป้ญหา	 และไดู้ปฏิิบัติิหน้าที�

เป็นกรรมการจัดูซืึ่�อ	 ติลอดูจนไดู้ผูู้้ชนะการจัดูซืึ่�อจัดูจ้างหรือ																																																																																																									

ผูู้้ที�ไดู้รับการคัดูเลือกมาลงนานในสัญญา	 ซ่ึ่�งหากดู�าเนินการ

จัดูซึ่ื�อจัดูจ้างโครงการเหล่านี�ไดู้เร็ว	 จะท�าให้การบริหารสัญญา	

และการติรวจรับพัสดุูเป็นไปดู้วยความรวดูเร็ว	 ท�าให้เกิดูผู้ลดีู																							

ติ่อองค์กรและภาคประชาชน	
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COVER STORY
บทสืัมภาษณ์โดืย  : ภญ.ศึศึิมา  อาจสืงคร้าม

บร้ิษัท ชุมชนเภสืัชกร้ร้ม จำากัดื (มหาชน) 

จากจากความฝัันเล็็กๆความฝัันเล็็กๆ

ของเหล็่าของเหล็่าเภสััชกรที่่�อยากจะม่ร้านขายยาเภสััชกรที่่�อยากจะม่ร้านขายยา
เป็็นของตนเองเป็็นของตนเองอย่างเต็มรูป็แบบอย่างเต็มรูป็แบบ

จากความฝัันเล็็กๆ

ของเหล็่าเภสััชกรที่่�อยากจะม่ร้านขายยา
เป็็นของตนเองอย่างเต็มรูป็แบบ
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   ย้อนเวลืากลืับไปีในปีี พี่.ศึ.2511 นับติั�งแติ่เริ�มมีการประกาศใช้	พรบ.ยา	พ.ศ.	2510	ฉบับแรก	ทำให้เภสัชกร														

เปน็เจ้าของและผูู้้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไดู้อย่างเต็ิมภาคภูมใินสมัยนั�น	เภสัชกรที�จบการศก่ษาแล้ว	ต่ิางก็ใฝ่้ฝ้น้ที�จะ

ไดู้เป็นเจ้าของร้านขายยาเติ็มรูปแบบ	จ่งพากันเริ�มติ้นธุรกิจเปิดูร้าน		ขายยาในกรุงเทพฯ	และติ่างจังหวัดู	โดูยมีขนาดู

ร้านยาน้อยใหญ่	ติามกำลังเศรษฐานะของแติ่ละคน		

	 วันนี�	 กองบรรณาธิการวารสาร	 “ยาน่ารู้”	 ขอนำท่านผูู้้อ่านมาทำความรู้จักกับธุรกิจผู้ลิติและจำหน่าย																												

ยาและเวชภัณฑ์์	 ที�ไดู้รับการกล่าวขานว่าเป็น	 “ติำนาน”	 ของการเริ�มต้ินธุรกิจโรงงานผู้ลิติยาที�มีเภสัชกรเป็นเจ้าของ	

ดูำเนินงานโดูยเภสัชกร	 และเพื�อเภสัชกรอย่างแท้จริง	 โดูยมีจุดูเริ�มติ้นจากการรวมติัวกันของเภสัชกร	 10	 ท่าน	 ติั�งใจ

ให้เป็นธุรกิจที�สามารถผู้ลิติยาและเวชภัณฑ์์ให้เพื�อนสมาชิกที�เป็นร้านยาทั�วประเทศไทยอย่างทั�วถ่ง	 ในราคายุติิธรรม																										

ชื�อของ	 บริษัท	 ชุมชนเภสัชกรรม	 จำกัดู	 (มหาชน)	 จ่งเป็นติำนานเล่าขานหน่�งเดีูยวของธุรกิจยาและเวชภัณฑ์์ของไทย																				

ที�มเีหลา่เภสัชกรเป็นเจา้ของธรุกิจ	มผีูู้ถ้อืหุน้เปน็เภสัชกรจำนวนมากที�สดุูในประเทศไทย	จวบจนถง่ปจ้จบุนั	คณะผูู้บ้รหิารฯ																																						

ไดู้สานติ่อเจตินารมณ์ของคณะผูู้้ก่อติั�ง	 ทำให้บริษัทมีการเติิบโติอย่างไม่หยุดูยั�ง	 แม้ว่าจะติ้องเผู้ชิญกับมรสุมครั�งแล้ว																																																																																																																						

ครั�งเลา่	แติดู่ว้ยความเปน็น�ำหน่�งใจเดูยีวกนัของเพื�อนรว่มวชิาชพี	จบัมอืกนัเหนยีวแนน่ฟ้นฝ้า่ทกุอปุสรรค	เติิบโติแขง็แกรง่

เป็นผูู้้นำติลาดูยาและเวชภัณฑ์์ของไทยมานานเกือบ	4	ทศวรรษ	(บริษัทฯ	จะมีอายุครบ	40	ปี	ใน	พ.ศ.2566	นี�)

		 แขกรับเชิญของเราในวันนี� 	 ล้วนแล้วแติ่เป็นผูู้้ที�มีความผูู้กพัน	 และเป็นกำลังสำคัญที�ทำให้บริษัท																																				

ชุมชนเภสัชกรรม	 จำกัดู	 (มหาชน)	 เติิบโติอย่างมั�นคงจนถ่งวันนี�	 นับเป็นโอกาสดีูยิ�งที�กองบรรณาธิการวารสาร                              

“ยาน่ารู้”	ไดู้รับเกียรติิจาก	ภก.ประสิทธิ� พนาพิศาล 	ประธานกรรมการ	บริษัท		ชุมชนเภสัชกรรม	จำกัดู	(มหาชน),																																																																																		

ภก.ภาษิิต  ยศวัฒน อดูีติประธานบริษัท	 ฯ	 	 (ป้จจุบันดูำรงติำแหน่งที�ปร่กษา),	ภก.ดร.ประศาสน์  เจริญพานิช                                                  

อดูีติประธานบริษัทฯ	 (ป้จจุบันดูำรงติำแหน่ง	 ที�ปร่กษา)	 และภก.สุรชัย เรืองสุขศิลป์ กรรมการผูู้้จัดูการ	 บริษัท																																																																																																																				

ชุมชนเภสัชกรรม	 จำกัดู	 (มหาชน)	 มาบอกเล่าเรื�องราวของบริษัทฯ	 ที�สร้างความสุข	 ความทรงจำไดู้อย่างไม่มีที�สิ�นสุดู	

การพูดูคุยของเราในวันนี�จ่งเติ็มไปดู้วยรอยยิ�ม	 มิติรภาพ	 และความทรงจำที�แม้จะผู้่านระยะเวลายาวนาน	 แติ่ยังคง																						

แจม่ชดัูอยูใ่นความทรงจำในความรกั	สามคัคขีองเพื�อนรว่มวชิาชพีที�รว่มอดุูมการณ	์บุกบั�น	ฟน้ฝ้า่จนนำพาธรุกจิเติิบใหญ่

ไดู้จนถ่งป้จจุบัน	
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 ปี พ.ศ.2517 เภสัชกรหลายคนได้ร่วมกันก่อตั้ง กลุ่มเภสัชกรชุมชน โดูยอยู่ในสังกัดูของเภสัชกรรมสมาคม																				

แหง่ประเทศไทยฯ	ตอ่มาในป ีพ.ศ.2518 ภก.วัลลภ	วิรยิางกูร	ซึ่่�งเป็นประธานกลุม่เภสัชกรชุมชนในปีนั�น	ไดู้รเิริ�มกิจกรรม

เป็นผูู้้ขายส่งยา	(ยี�ป้�ว)	เพื�อให้บริการแก่สมาชิกของกลุ่มฯ	ซึ่่�งมีจำนวนเพิ�มมากข่�นเรื�อย	ๆ	จ่งมีความเห็นติรงกันว่าควร

จะร่วมมือกันก่อติั�งบริษัทผู้ลิติยา	ซึ่่�งเป็นของเภสัชกรร่วมกันเพื�อให้บริการสมาชิกเภสัชกรทุกคนที�มีร้านขายยา		

 ตอ่มาในป ีพ.ศ.2526 ประธานกลุม่เภสชักรชมุชนในขณะนั�นคอื	ภญ.สขุสงบ		บวัสรวง	ไดูร้ว่มกบัเภสชักรหลาย

ท่านจดูทะเบียนก่อติั�งบริษัท	ชุมชนเภสัชกรรม	จำกัดู	ข่�นในเดูือนกรกฎาคม	2526	(ทะเบียนบริษัทเลขที�	1480/2526)	

โดูยมีสำนักงานชั�วคราวอยู่ที�ร้านรัตินเวช	ของ	ภก.นิกร		คุปรัติน์	ดังมีรายนามผู้ร่วมก่อตั้งบริษิัท 10 ท่านดังนี้

  1.   ภญ.สุขสงบ  บัวสรวง  ประธานกรรมการ

  2.   ภญ.จิตสมาน       กีศิริ                  รองประธานกรรมการ

  3.   ภก. ประศาสน์     เจริญพานิช        กรรมการผู้จัดการ

  4.   ภก. นิกร              คุปรัตน์              เหรัญญิก

  5.   ภก. บุญทอง        คำทองวิจิตร      กรรมการ

  6.   ภก. ภาษิิต          ยศวัฒน   กรรมการ

  7.   ภก. โรจน์             หลิ่วจุลัศจรรย์    กรรมการ

  8.   ภก. เกรียงไกร       เพ็งชะตา          กรรมการ

   9.   ภก. อภิชัย            ฉวีกุลรัตน์         กรรมการ

   10. ภก. อุทัย              มงคลนิตย์         กรรมการ

 ท่านเหล่าน้ี คือ ผู้ร่วมก่อต้ังชุดแรกในประวัติศาสตร์ ที่ลงขันกันด้วยเงินลงทุนในหุ้น 10 หุ้นๆ ละ                                

1 แสนบาท รวมเป็นทุนก่อตั้งบริษิัท 1 ล้านบาท 	ติ่อมาไดู้เสนอขายหุ้นเพื�อก่อติั�งโรงงานผู้ลิติยาในวงเงิน	10	ล้านบาท	

โดูยเสนอ	แกบ่รรดูาเภสชักรชมุชนในขณะนั�น	รวมทั�งเภสชักรทกุสาขา	อาทเิชน่	อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัติา่งๆ,	เภสชักร

ฝ้่ายผู้ลิติในโรงงานยา,	เภสัชกรการติลาดู,	เภสัชกรโรงพยาบาล	ฯลฯ	จนสามารถรวบรวมเงินไดู้ครบ	10	ล้านบาทในปี	

พ.ศ.2527

	 เมื�อไดู้ทนุทรพัย์ครบติามเป้าหมายแล้ว	 แผู้นการสร้างโรงงานอย่างเป็นรปูธรรมจ่งเริ�มต้ินข่�น	 โดูยลำดูบัแรกคอื																

การมองหาทำเลของโรงงานใหม่		คณะกรรมการบริษทัไดู้ออกติระเวนหาซึ่ื�อที�ดูนิหลายๆ	แห่งในเขติกรุงเทพฯและปริมณฑ์ล	

จนมกีารติดัูสินใจซึ่ื�อที�ดูนิบรเิวณซึ่อยวดัูคูบ้อน	 ถนนรามอนิทรา	 กม.8	 โดูยลก่เข้าไปจากถนนใหญ่ประมาณ	 400	 เมติร														

เป็นที�ดูนิจำนวน	4	ไร่	33	ติารางวา	ราคาเฉลี�ยติารางวาละ	1,750	บาท	รวมเป็นเงินทั�งสิ�น	2.87	ล้านบาทเศษ
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	 จากนั�นก็มีการถมที�,	ทำถนนเข้าโรงงาน,	ทำรั�วอิฐบล็อคและก่อสร้างโรงงานโดูยการประกวดูราคา	เมื�อไดู้ผูู้้รับ

เหมาแล้วมีการทำพิธีลงเสาเอก เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2528 โดย ภก.เล็ก  กรเณศ เป็นผู้ทำพิธีให้โรงงานผลิต

ยาก่อสร้างด้วยเงินประมาณ 5 ล้านบาทในขณะนั้น	และแล้วเสร็จประมาณเดูือนกรกฎาคม	พ.ศ.2529		ถือเป็นจุดูเริ�ม

ติน้พรอ้มอาคารผู้ลติิยาอยา่งเป็นทางการของบรษิทัฯ		โดูย	คณะกรรมการในปี	พ.ศ.2529	ประกอบดู้วยกรรมการจำนวน	

15	ท่าน	ดูังนี�

  1. ภญ.สุขสงบ      บัวสรวง  ประธานกรรมการ

  2. ภก. ประศาสน์ เจริญพานิช     กรรมการผู้จัดการ

  3. ภก. นิกร        คุปรัตน์       รองประธานฯ              

  4. ภก. บุญทอง     คำทองวิจิตร    รองประธานฯ

  5. ภก. ภาษิิต       ยศวัฒน   รองประธานฯ 

  6. ภก.พิชัย         ธุวะเศรษิฐกุล    กรรมการ

  7. ภก.สุรศักดิ�  ตั้งเสงี่ยมวิสัย    กรรมการ

  8. ภญ.กิจนเวช  เหลืองชวพงศ์    กรรมการ

  9. ภก. เกรียงไกร   เพ็งชะตา  กรรมการ     

  10. ภก.ประสิทธิ�  พนาพิศาล  กรรมการ

  11. ภก.สุวัฒน์  สินสุวงศ์  กรรมการ

  12. ภก.วิสุทธิ�  สุริยาภิวัฒน์  กรรมการ

  13. ภก.คทา  บัณฑิตานุกุล  กรรมการ

  14. ภญ.อรวรรณ จิตรวาณิช  กรรมการ

  15. ภก.อภิชัย  ฉวีกุลรัตน์  กรรมการเลขานุการ 

	 โดูยมีนายเอื�อ		บัวสรวง	เป็นที�ปร่กษากฎหมาย,	ภก.พท.สามารถ		อังศุสิงห์	เป็นที�ปร่กษาวิชาชีพ	ติ่อมากิจการ

เริ�มขยายมากข่�น	จ่งติ้องการเงินลงทุนเพิ�มข่�น	 เพื�อมาขยายโรงงาน	ซึ่ื�อเครื�องมือผู้ลิติยาเพิ�มข่�น,	 ซึ่ื�อเครื�องมือวิเคราะห์

ยาเพิ�มข่�น	ฯลฯ	คณะกรรมการไดู้มีมติิขายหุ้นเพิ�มทุน	จาก	10	ล้านบาทเป็น	15	ล้านบาท	ในปี	พ.ศ.ส่งผู้ลให้บริษัทฯ

ไดู้จดูทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	ลำดูับที�	21	ของประเทศไทย	

	 บริษัทฯ	จดูทะเบียนติำรับยาติำรับแรก	ติอนสิ�นปี	พ.ศ.2529	คือ	ยาพาราเซึ่ติามอลเม็ดู	500	มก.	ทะเบียนเลข

ที�	1A2135/29		ถัดูมาในเดูือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2529	จ่งเริ�มติ้นเดูินเครื�องผู้ลิติยาติำรับแรกของบริษัทฯ	
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 ในยุคเริ่มต้น บริษัิทฯ มียอดขายเดือนละ 1 ล้านบาท	 ครั�งแรกในเดูือนกรกฎาคม	 พ.ศ.2532	 มียอดูขาย																											

ก้าวกระโดูดู	 เพราะเพียง	 4	 เดูือนให้หลัง	 คือในเดืูอนพฤศจิกายน	พ.ศ.2532	 ก็มียอดูขายยาเพิ�มข่�นเป็น	 2	 เท่า	 คือ																						

เดูือนละ	2	ล้านบาท	ในปีนั�นมี	ภก.เกรียงไกร		เพ็งชะติา	เป็นผูู้้จัดูการบริษัท	ภก.พิพัฒน์		จ่งพัฒน-ปรีชา	เป็นผูู้้จัดูการ

ฝ้่ายขาย	 ในปี	 พ.ศ.2532	 มียอดูขายยาบริษัทประมาณปีละ	 9	 ล้านบาท	 และยังมีรายไดู้จากการขายส่งยา	 (ยี�ป้�ว)																																																																																																																		

อีกประมาณปีละ	45	ล้านบาท	รวมยอดูขายติลอดูปี	พศ.2532	อยู่ที�	54	ล้านบาท

 ต่อมาในปี พ.ศ.2535	 บริษัทไดู้เสนอขายหุ้นเพิ�มทุนอีก	 5	 ล้านบาท	 (ห้าหมื�นหุ้น)	 โดูยขายผูู้้ถือหุ้นเดิูม																													

หุน้ละ	100	บาท	สี�หมื�นหุน้	ผูู้ถ้อืหุน้ใหมหุ่น้ละ	150	บาท	หน่�งหมื�นหุน้	โดูยเสรจ็สิ�นการชำระค่าหุน้ภายในเดืูอนกนัยายน	

พ.ศ.2535	เป็นที�เรียบร้อย	และคณะกรรมการไดู้มีมติิเลิกกิจกรรมขายยายี�ป้�วติั�งแติ่ปี	พ.ศ.2535		เป็นติ้นมา

 รายชื่อคณะกรรมการบริษิัทในปี พ.ศ. 2535 ได้แก่

  1. ภก. ประศาสน์ เจริญพานิช  ประธานกรรมการ        

  2. ภก. นิกร              คุปรัตน์   รองประธานฯ                 

  3. ภก. บุญทอง        คำทองวิจิตร  รองประธานฯ     

  4. ภก.สุรศักดิ�  ตั้งเสงี่ยมวิสัย  กรรมการเลขานุการ

  5. ภก.คทา  บัณฑิตานุกุล  กรรมการ

  6. ภก.สุชาติ  นวลละออง  กรรมการ

  7. ภก.บรรยง  วิทยวีรศักดิ�  กรรมการ

  8. ภก.กิ่ง  กสิภาร์   กรรมการ

  9. ภก.วรชัย  เกียรติก้องขจร  กรรมการ

  10. ภก.วิเชียร  คุตตวัส   กรรมการ

  11. ภก.วิวัฒน์  ชัยวัฒน์เมธิน  กรรมการ

  12. ภก.ไชยเสน  พิศาลวาเลิศ  กรรมการ

  13. ภญ.จงจิต  อริยประยูร  กรรมการ

  14. ภก.รุ่งโรจน์  นภาอัมพร  กรรมการ

  15. นายเจริญ  จ่างกมล  กรรมการ

 นับตั้งแต่บริษิัทเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2529	 เป็นติ้นมา	มีเพียงปีแรกเท่านั�นที�บริษัทมีกำไรจากดูอกเบี�ยเงินฝ้าก																	

ซึ่่�งยงัลงทุนไม่หมดูในการก่อสร้างโรงงาน	หลงัจากนั�นมาผู้ลประกอบการในระยะเริ�มต้ิน	จะเป็นการขาดูทุนติลอดูเพราะ

ยังไม่มียาขายมากพอถ่งจุดูคุ้มทุน	บริษัทเริ�มทำกำไรในสิ�นปี	พ.ศ.2534	ผู้ลประกอบการมีกำไร	1.66	ล้านบาท	หลังจาก

นั�นบริษัทก็เริ�มมีกำไรทุกปี	 ปีละ	 1-2	 ล้านบาทเศษ	 แติ่ยังไม่มีการจ่ายเงินป้นผู้ล	 เพราะยังมีขาดูทุนสะสมอยู่จนสิ�นปี	

พ.ศ.2537	ถ่งเริ�มมีการจ่ายเงินป้นผู้ลเป็นครั�งแรก	โดูยจ่ายป้นผู้ลหุ้นละ	13	บาท	

 ในปี พ.ศ.2538 บริษัทมีกำไรติอนสิ�นปีอยู่ที�	1.43	ล้านบาท	แติ่ยังมีการกู้เงินธนาคารเป็นจำนวนากพอสมควร	

ที�ประชุมใหญ่ผูู้้ถือหุ้นมีมติิไม่จ่ายเงินป้นผู้ลในปีนั�น	หลังจากนั�นเริ�มจากปี	พ.ศ.2539	เป็นติ้นไป	บริษัทมีกำไรทุกปี	และ

มีการจ่ายเงินป้นผู้ลทุกปี	ทำให้ชื�อเสียงและความมั�นคงของบริษัทไดู้รับการสนับสนุนจากเภสัชกรทั�งหลายโดูยทั�วไป
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 ต่อมาในปี พ.ศ.2543	 บริษัทไดู้เสนอขายหุ้นเพิ�มอีก	 30	 ล้านบาท	 (3	 แสนหุ้น)	 โดูยที�ประชุมผูู้้ถือหุ้นอนุมัติิ																	

ให้ขายแก่ผูู้้ถือหุ้นเดูิม	2	แสนหุ้นในราคาหุ้นละ	100	บาท	และแก่ผูู้้ถือหุ้นใหม่	(เภสัชกรร้านยา-ลูกค้าบริษัท)		จำนวน																	

1	แสนหุน้ในราคาหุน้ละ	150	บาท	ในครั�งนั�นมผีูู้ถ้อืหุน้เดูมิซืึ่�อหุน้ประมาณ	150,000	หุน้	และผูู้ถื้อหุน้ใหม่ซืึ่�อหุน้ประมาณ	

50,000	 หุ้น	 รวมเป็น	 2	 แสนหุ้น	 จ่งทำให้มีหุ้นเหลืออยู่	 1	 แสนหุ้น	 ซ่ึ่�งสามารถชะลอการขายไปจนกว่าจะถ่งเวลาที�																		

เหมาะสมติ่อไป

 ในปี พ.ศ.2544 บริษัทฯ	ไดู้นำเงินจากการขายหุ้นเพิ�มทุนไดู้นำมาก่อสร้างติ่ก	4	ชั�น	ราคาค่าก่อสร้างประมาณ	

5	 ล้านบาท	 เชื�อมต่ิอระหว่างอาคารผู้ลิติยาหลังเดิูมกับอาคารสำนักงานซึ่่�งใช้เป็นคลังสินค้าของบริษัท	 เป็นอาคารผู้ลิติ

ยาน�ำและบรรจุยาไดู้สะดูวกรวดูเร็วและพอเหมาะกับกำลังผู้ลิติที�เพิ�มข่�น		โดูยคณะกรรมการบริษัทไดู้ติั�งชื�อว่า	“อาคาร

เอ้ือสุข”	เพื�อเป็นเกียรติแิก่นายเอื�อ	บัวสรวง	ที�ปรก่ษากฎหมาย	และภญ.สุขสงบ	บัวสรวง	ประธานกรรมการคนแรกของ

บริษัทชุมชนฯ	โดูยทำพิธีเปิดูอาคารเมื�อวันที�	13	มกราคม	พ.ศ.2545

 ตอ่มาในป ีพ.ศ.2545  ภก.ประศาสน์	เจรญิพานชิ	ซึ่่�งดูำรงติำแหนง่ประธานกรรมการบริษทัติั�งแติ่ปี	พ.ศ.2530	

เป็นต้ินมาไดู้ขอวางมือจากการรับติำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	 โดูยมี	 ภก.ภาษิติ	 ยศวัฒน	 เข้ามารับช่วงต่ิอดูำรง

ติำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ	ในเวลานั�น	บริษัทฯ	ไดู้ก่อติั�งมาครบ	16	ปีพอดูี	โดูยเมื�อแรกที�ก่อติั�งบริษัทและมีทุน

ดูำเนินการ	 10	 ล้านบาทนั�น	 ไดู้ความร่วมมือของเพื�อนพี�น้องร่วมวิชาชีพหลายท่าน	 อาทิ	 ภก.ประศาสน์	 เจริญพานิช,	

ภก.นิกร		คุปรัติน์,	ภก.บุญทอง		คำทองวิจิติร	และ	ภก.ภาษิติ		ยศวัฒน	ที�ไดู้เสียสละทั�งกำลังกาย	กำลังป้ญญา	ควบคุม

ดููแลการสร้างโรงงาน	 ให้สำเร็จลุล่วงไปดู้วยดูี	 โดูยมีภก.ประศาสน์	 เป็นผูู้้ออกแบบอาคารผู้ลิติยาของบริษัทดู้วยตินเอง	

นอกจากนั�นทั�ง	4	ทา่น	ไดูช้ว่ยกนัซึ่ื�อหาเครื�องมอื	เครื�องจกัรในการผู้ลิติยา	ในราคาประหยัดู	แติส่ามารถใช้งานไดู้ดีู	เพราะ

บริษัทมีทุนน้อย	จนบริษัทสามารถผู้่านพ้นป้ญหาและอุปสรรคติ่าง	ๆ	มาจนกระทั�งทุกวันนี�		รายนามคณะกรรมการในปี	

พ.ศ.2545	มีดูังนี�

  1. ภก.ภาษิิต  ยศวัฒน   ประธานกรรมการ    

  2. ภก.นิกร  คุปรัตน์               รองประธานฯ

  3. ภก.ประสิทธิ�  พนาพิศาล  รองประธานฯ        

  4. ภก.สุชน  พัฒนปรีชากุล  กรรมการ

  5. ภญ.บุปผา  รอดเสียงล้ำ  กรรมการเลขานุการ    

  6. ภก.นภดล  ปัญญาวุฒิไกร  กรรมการ
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  7. ภก.บุญนะ  บุญประกอบ  กรรมการ

  8. ภก.สุรชัย  เรืองสุขศิลป์  กรรมการ 

  9. ภก.ปราโมทย์  ตันวัฒนะ  กรรมการ

  10. ภญ.ดร.รุ้งเพชร สกุลบำรุงศิลป์  กรรมการ

  11. ภก.อภิชัย  ฉวีกุลรัตน์  กรรมการ 

  12. ภก.รุ่งโรจน์  นภาอัมพร  กรรมการ

  13. ภก.เรืองเดช  ใจดี   กรรมการ

  14. ภก.บรรยง  วิทยวีรศักดิ�  กรรมการ

  15. ภก.ทวีพงษิ์  เทียมสุวรรณ  กรรมการ

 ในปี พ.ศ.2547	 คณะกรรมการบริษัท	 ซ่ึ่�งมี	 ภก.ภาษิติ	 ยศวัฒน	 เป็นประธานไดู้มีมติิโดูยที�ประชุมใหญ่																																

ผูู้ถ้อืหุน้ใหน้ำหุน้ที�ยงัเหลอือยู	่1	แสนหุน้	เสนอขายแกผูู้่้ถือหุน้เดูมิและผูู้ถื้อหุน้ใหมโ่ดูยเฉลี�ยกนัไปติามสดัูสว่นที�เหมาะสม																						

โดูยจัดูสรรติามหุ้นที�จองเข้ามา	ทำให้บริษัทชุมชนฯ	มีทุนจดูทะเบียน	50	ล้านบาท	ในเดูือนกันยายน	พ.ศ.2547	นี�เอง		

และในปีนี�	ยงัไดูม้กีารปรับรปูแบบโลโก้บรษิทั	ซึ่่�งแติเ่ดูมิออกแบบโดูยคุณดูเิรกซึ่่�งเป็น	Artist	ของบริษทั	Spa	Advertising		

บริษัทฯ	ใช้โลโก้นี�มาติั�งแติ่ปี	พ.ศ.2526	

 ระหว่างปี พ.ศ.2548 คณะกรรมการบริษทั	มีมติิให้สร้างต่ิกที�ทำการบริษทัติรงบริเวณเนื�อที�ดู้านหน้าของบริษทั

ติิดูถนนคู้บอน	โดูยเป็นอาคารทันสมัยสูง	6	ชั�น	มีพื�นที�ใช้สอยประมาณ	2,300	ติารางเมติร	การก่อสร้างนี�มีการประกวดู

ราคา	3	ราย	แล้วคัดูเลือกบริษัทก่อสร้างที�ดูีที�สุดู	ในวงเงินประมาณ	23	ล้านบาท	เมื�อรวมค่าลิฟท์,	ค่าเครื�องปรับอากาศ	

และค่าติกแต่ิงภายในแล้ว	 จะติกประมาณ	 29-30	 ล้านบาท	 คาดูว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดูดูำเนินการไดู้																				

ในปลายปี	พ.ศ.2549

 จากปี พ.ศ.2537 ที�มีการจ่ายเงินป้นผู้ลแก่ผูู้้ถือหุ้นเป็นปีแรกนั�น	 บริษัทมียอดูขายยาประมาณ	 61	 ล้านบาท																

ต่อปีจนในปี พ.ศ. 2539	 มียอดูขาย	 83	 ล้านบาท	 มีผู้ลกำไรในปีนั�น	 3	 ล้านบาท	 จ่งมีการจ่ายเงินป้นผู้ลมาเรื�อย	 ๆ																			

ดูังนี�คือ

  ปี พ.ศ. 2537	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 13.00 บาท

  ปี พ.ศ. 2538	 เว้น

  ปี พ.ศ. 2539	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 12.50 บาท

  ปี พ.ศ. 2540	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 	 7.50 บาท

  ปี พ.ศ. 2541	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 		4.00 บาท

  ปี พ.ศ. 2542	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 20.00 บาท

  ปี พ.ศ. 2543	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	   8.00 บาท

  ปี พ.ศ. 2544	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 12.50 บาท

  ปี พ.ศ. 2545	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 12.50 บาท

  ปี พ.ศ. 2546	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ	 10.00 บาท

  ปี พ.ศ. 2547	 จ่ายเงินป้นผู้ลหุ้นละ 10.00 บาท 
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 บริษิัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) กำลังรุดูไปข้างหน้าเรื�อย	 ๆ	 ปี	 พ.ศ.2548	 มียอดูขายอยู่ที�	 121												

ล้านบาท	พร้อมกับการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงและพัฒนาไปติามยุคสมัย	 เป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคีของ	 เภสัชกรทุก

หมู่เหล่าที�มีวิสัยทัศน์แติกต่ิางกัน	 แติ่พวกเราสามารถหล่อหลอมเป็นอันหน่�งอันเดีูยวกัน	 เพื�อดูำรงวิชาชีพเภสัชศาสติร์

ให้วัฒนาถาวรติลอดูไป

	 บริษัท	 ชุมชนเภสัชกรรม	 จำกัดู	 (มหาชน)	 ไดู้รับความไว้วางใจให้เป็นผูู้้ผู้ลิติยาให้กับองค์กรที�มีชื�อเสียง																									

จำนวนมาก	 โดูยมีนโยบายหลักที�สำคัญ	 คือ	 การผู้ลิติยา	“ยาดี คุณภาพมาตรฐาน” บริษัทจ่งให้ความสำคัญในการ															

เลอืกสรรแหล่ง่วตัิถดุูบิที�มคีณุภาพดู	ีเขม้งวดูทกุกระบวนการผู้ลติิ	โดูยมวีสิยัทศัน	์มุง่สูก่ารเปน็องคก์รวชิาชพี	ที�มุง่มั�นผู้ลติิ

และจดัูจำหนา่ยเวชภณัฑ์ท์ี�มีคณุภาพเพื�อประโยชนแ์กเ่ภสชักรทกุสาขา	 โดยมกีารกำหนดเปน้เปา้หมาย 3 ประการคอื 

 1. เภสัชกรทุกสาขาได้รับการสนับสนุนและการส่งมอบเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 2. สร้างกำไรให้องค์กร

 3. เสริมสร้างภาพลักษิณ์ให้องค์กรโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนายาใหม่

	 ภายใติ้นโยบายคุณภาพที�จะมุ่งมั�นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ	 เพื�อให้บรรลุผู้ลผู้ลิติที�ไดู้มาติรฐานสากล,																			

เสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร	 โดูยพัฒนาและเพิ�มศักยภาพในทุก	 ๆ	 ดู้าน	 ติลอดูจนปรับปรุงกระบวนการปฏิิบัติิงาน

อย่างติ่อเนื�อง	เพื�อให้ลูกค้าเกิดูความพ่งพอใจในดู้านคุณภาพ	ราคา	บริการ	และผู้ลิติภัณฑ์์ใหม่

 ปัจจุบัน ปี พศ.2565  บริษัิทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 140 ล้านบาท และเป็นบริษิัทยารายแรกและ                       

รายเดียวในประเทศไทยที่เป็น บริษิัทมหาชน โดยที่ไม่มีใครเป็นผู้ถืือหุ้นใหญ่ที่จะผูกขาดอำนาจในการบริหาร 

	 บริษัทฯ	เป็นผูู้้นำในการติลาดูร้านยาที�มีเภสัชกรเป็นเจ้าของ	โดูยผู้ลิติ	และจำหน่ายเวชภัณฑ์์ที�มีคุณภาพระดูับ

สากล	 ให้กับร้านยาของเภสัชชุมชน	 โรงพยาบาล	 และองค์การเภสัชกรรม	 ในราคายุติิธรรม	 โดูยมีติราสินค้า	 (Brand)														

ของตินเอง	มีการผู้ลิติยาออกสู่ติลาดูมากกว่า	100	รายการ	และยังมียาที�อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาอีกเป็นจำนวน

มาก	โดูยมเีป้าหมายที�จะผู้ลติิยาใหมอ่อกสูต่ิลาดูไมน่อ้ยกวา่	30	รายการติอ่ป	ีรวมทั�งจะขยายประเภทของการผู้ลติิภณัฑ์์

จากยาแผู้นป้จจุบันไปสู่ผู้ลิติภัณฑ์์เวชสำอางอีกดู้วย

(อ้างอิงจากประวัติของบริษ์ัทฯที�เรียบเรียงโดย  ภก.สุรศักดิ์  ตั้งเสงี�ยมวิสัย เลขานุการคณะกรรมการปี พ.ศ.2530 – 2544)
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บร้ิษัท ชุมชนเภสืัชกร้ร้ม จำากัดื (มหาชน) 
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้่้ผู้ลิตยา ให้กัับองค์กัรท้้�ม้ช่ื�อเสู่้ยงจำานวนมากั 

โดยม้นโยบายหลักัท้้�สู่ำาคัญ คือ กัารผู้ลิตยา 

“ยาดื้ คุณภาพี่มาตร้ฐาน” 
บริษััท้จึงให้ความสู่ำาคัญในกัารเลือกัสู่รรแหล��งวัตถืุดิบท้้�ม้คุณภาพด้ 

เข้้มงวดทุ้กักัระบวนกัารผู้ลิต

ภญ.ศศิมา   :  อยากัให้ช่�วยแนะนำาตัวเอง และเล�าให้ฟัังว�า พ่�สูุ่รช่ัยได้เข้้ามาท้ำางานท้้� บริษััท้ ชุ่มช่นเภสู่ัช่กัรรม จำากััด (มหาช่น) 

ตั�งแต�เมื�อไร และบริษััท้ฯ ม้ประวัติความเป็นมาอย�างไรคะ 

ภกั.สูุ่รช่ัย  : ผู้ม	ภก.สรุชยั	เรอืงสขุศลิป	์กรรมการผูู้้จดัูการ	บรษิทั	ชุมชนเภสชักรรม	จำกดัู	(มหาชน)		บรษิทัฯ	ของเรา		

มีประวัติิความเป็นมาที�น่าสนใจและเป็นติำนานที�สามารถเล่าขานไดู้อย่างไม่รู้จบ	 อย่างที�ทุกท่านทราบ																																																																																																																																				

กันดูีว่าเรามีจุดูเริ�มติ้นที�ไม่เหมือนใคร	 เพราะจุดูเริ�มติ้นของบริษัทฯ	 เกิดูจากความร่วมมือร่วมใจของ

เภสัชกร	 10	 คน	 ที�มีเป้าหมายเดูียวกัน	 คือการสร้างโรงงานผู้ลิติยาและเวชภัณฑ์์ที�มีคุณภาพมาติรฐาน

ทัดูเทียมโรงงานในติ่างประเทศ	 เพื�อผู้ลิติยาที�ดูีมีคุณภาพที�พี�	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 เภสัชกรทั�งหลายให้ความ																							

เชื�อถือ	สามารถซึ่ื�อไดู้ในราคาที�เป็นธรรม	ทั�งยังสามารถทดูแทนการนำเข้ายาจากติ่างประเทศ	ช่วยทำให้

ประเทศไทยมีความมั�นคงทางยามากยิ�งข่�น	

	 	 	 	 	 ผู้มเข้ามารับช่วงในการบริหารจัดูการปรับปรุงบริษัทเริ�มต้ินติั�งแติ่ปี	 พ.ศ.2545	 มาถ่งขณะ

ป้จจุบันนับรวมไดู้	20	ปีพอดู ี

         

ภญ.ศศิมา   :  20 กัว�าปีท้้�แล้วท้้�พ่�สูุ่รช่ัยเข้้ามากัุมบังเห้ยน ข้ับเคลื�อนกัลยุท้ธ์ุต�าง ๆ ให้บริษััท้ฯ เติบโตผู้�านวิกัฤตครั�งใหญ�

มาได้อย�างสู่วยงาม ท้ราบมาว�าตอนท้้�พ่�สูุ่รชั่ยเข้้ามาเป็นช่�วงท้้�บริษััท้ฯ กัำาลังประสู่บปัญหา พูดง�าย ๆ ว�า                                  

คงไม�ม้ใครอยากัมาท้ำางานในข้ณะท้้�องค์กัรกัำาลังประสู่บปัญหาอย�างหนักั เรียกัว�าภารกิัจสู่ำาคัญคือ เข้้ามา                                         

เพ่�อแกั้ไข้ปัญหาจริง ๆ 

ภกั.สูุ่รช่ัย  : ใช่แล้วครับ	 ถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณ	 20	 ปีที�แล้ว	 ติอนที�มาทำหน้าที�เป็นผูู้้บริหารองค์กร																													

ในเวลาที�องค์กรประสบป้ญหาอย่างหนักในเวลานั�น	 จนทุกคนยอมรับว่าเป็นช่วงที�ติกติ�ำที�สุดูนับติั�งแติ่															

ก่อตัิ�ง	 สาเหตุิเกิดูจากป้ญหาภายใน

องค์กร	 ซึ่่�งส่งผู้ลกระทบติ่อขวัญและ

กำลังใจในการทำงานของพนักงานทุกคน																					

นับเป็นโจทย์ที�ยากและท้าทายสำหรับ

การกอบกู้วิกฤติศรัทธาเพื�อให้องค์กร			

เดูินหน้าติ่อ	
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ภญ.ศศิมา   :  แล้วในวันนั�น เราแกั้ปัญหายังไงคะ  

ภกั.สูุ่รช่ัย  : ติั�งแติ่วันแรกที�เข้ามาทำงานที�นี�		ผู้มใช้วิธีทำความเข้าใจ

กับพนักงานภายในองค์กรสร้างความไว้เนื�อเชื�อใจว่า											

เราจะมุ่งมั�นทำสิ�งที�ดูีที�สุดูให้กับองค์กร	 และติ้องอาศัย

ทุกคนช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ	 ประสานสรรพกำลังของ

ทุกคนทำให้โรงงานยาแห่งนี�	 เป็นเสมือนเส้นเลือดูใหญ่

ที�หล่อเลี�ยงทุกชีวิติในองค์กร	 ทุกคนติ้องทำหน้าที�ของ

ตินเองให้ดูีที�สุดู	 เริ�มจากการปรับปรุงโรงงาน	 ยกระดูับ

มาติรฐานเพื�อเติรียมพร้อมรองรับการเติิบโติ	 ควบคู่ไป

กับการปฎิรูปองค์กรในทุก	 ๆ	 ฝ้่าย	 ปรับระบบการขาย																																																																									

การติลาดู	 การเงินและระบบัญชีเพื�อเพิ�มขีดูความ

สามารถเชิงการแข่งขันในทุก	ๆ	ดู้านให้ทัน	และรุดูหน้า
เพื�อชดูเชยช่วงเวลาที�องค์กรไดู้รับผู้ลกระทบจนติ้องชะลอกิจกรรมทางธุรกิจติ่าง	 ๆ	 ไปเป็นเวลานาน

เนื�องจากป้ญหาภายในองค์กร

	 	 	 	 	 ผู้มเชื�อว่าไม่มีอะไรที�เป็นไปไม่ไดู้	หากเราไดู้ทำในสิ�งที�เราเชื�อมั�นและวางแผู้นอย่างดูี		ในที�สุดู	

บริษัทฯ	สามารถเจริญเติิบโติอย่างก้าวกระโดูดู	จนพลิกกลับมามีชื�อเสียงเป็นที�สนใจในวงการยาอีกครั�ง																					

นี�เป็นความภาคภูมใิจของทุกคน		และสิ�งที�นบัวา่เปน็ความสำเร็จอกีอยา่งหน่�งขององค์กร	คอื	การที�ลกูคา้

คือร้านยาทั�วประเทศให้ความไว้วางใจ	 ไดู้รับความเชื�อถือว่า	 บริษัท	 ชุมชนเภสัชกรรม	 จำกัดู	 (มหาชน)																			

เป็นโรงงานผู้ลิติยาที�ถูกติ้องติามหลักการทางเภสัชกรรมโดูยคำน่งถ่งคุณภาพมาติรฐาน	 ประสิทธิภาพ	

ความปลอดูภัย	 ในราคาที�จับต้ิองไดู้	 ไม่ผู้ลิติยาซ่ึ่�งมีโอกาสสุ่มเสี�ยงในการนำไปใช้ในทางที�ผิู้ดู	 มุ่งเน้น

คุณภาพในการผู้ลิติ	 ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาผู้ลิติภัณฑ์์ใหม่	 ๆ	 ลูกค้าจ่งช่วยกันสนับสนุนสินค้า																																																																																														

ของเราทำให้ธุรกิจเติิบโติอย่างติ่อเนื�อง

ภญ.ศศิมา   :  จากัวันแรกั ถืึงวันน้� อะไรท้้�เรายึดถืือ และถื�ายท้อดต�อ ๆ  กัันมา นับตั�งแต�เภสู่ัช่กัรผู้่้กั�อตั�งในยุคแรกั จนถืึงปัจจุบัน  

กัารสู่ืบสู่านตำานานเหล�าน้�ให้คงอย่�ตลอดไป เมื�อยุคสู่มัยเปล้�ยนไป ท้ำาอย�างไร ให้เราสู่ามารถืยึดถืือ Core Value 

น้�ไว้ให้ยั�งยืนยาวนานตลอดไป สู่มดังเจตนารมณ์ข้องเภสู่ัช่กัรรุ�นพ่� ซึ่ึ�งเป็นผู้่้กั�อตั�งบริษััท้ฯ คะ 

ภกั.สูุ่รช่ัย  : สิ�งที�เภสัชกรรุ่นหลังติ้องย่ดูมั�นอยู่เสมอ	 นั�นคือ	 การสืบสานรักษา	 Core	 Value	 ที�เภสัชกรรุ่นพี�ผูู้้ก่อติั�ง

บริษัทฯ	 ไดู้ริเริ�มไว้	 เป็นสิ�งที�เราย่ดูถือ	 และถ่ายทอดูติ่อ	 ๆ	 กันมา	 นั�นคือ	 การที�เรามุ่งเน้นที�ความเป็น																											

พี�เปน็นอ้ง		ใหเ้กยีรติแิละรบัฟง้รุน่พี�		ยดู่มั�นในหลักความสามคัคใีนวชิาชพี	มากกวา่การแขง่ขันชงิดีูชงิเดูน่	

เราปลูกฝ้้งให้เภสัชกรที�ไดู้มาทำงานอยู่ในองค์กรของเรา	 รู้จักเสียสละและสร้างสรรค์สิ�งดูี	 ๆ	 ให้เภสัชกร

ในรุ่นติ่อ	 ๆ	 ไป	 	 ทำให้องค์กรมีความอบอุ่น	 กลมเกลียว	 ผูู้กพัน	 คนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน																																																																																																																																

คนสำราญ	งานก็สำเร็จ
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	 	 	 	 	 คนชอบคิดูว่า	 การทำงานกับเพื�อนร่วมวิชาชีพ	 จะมีป้ญหาน้อยกว่าการทำงานกับเพื�อน

ร่วมงานที�มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ	 ไม่จริงเลย	 เราต้ิองมีทัศนคติิในการทำงานที�ดีู	 การยอมรับ																																			

ปรับติัว	 จะช่วยลดูป้ญหาไดู้	 บริษัทฯ	 เองก็ติ้องมีกลไกที�เอื�อติ่อการปรับติัว	 สิ�งที�เราพยายามปลูกฝ้้ง

อีกอย่างคือ	 การที�ทุกคนในองค์กรรู้ส่กว่าตินเองเป็นเจ้าของบริษัท	 ไม่ใช่ลูกจ้าง	 	 มี	 Ownership	 และ

ทำงานดู้วยใจ	 ไม่ใช่แค่เพียงเงิน	 หรือโบนัส	 ที�นี�เราจะมีการอธิบายเป้าหมายในการทำงานขององค์กร																																		

และสร้างความเข้าใจโดูยทำให้ทุกคนเห็นติรงกันว่า	 องค์กรจะสำเร็จบรรลุเป้าหมายไดู้	 ก็เพราะทุกคน	

ทุกระดูับชั�นในองค์กรร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ	 ทุกคนจ่งมีคุณค่า	 และสำคัญติ่อองค์กรอย่างมาก	 ที�นี�เรา

ปลกูฝ้ง้ให้พนักงานทกุคนในองคก์รรกัและหวงแหนบรษิทัของเรา	เสมือนเป็นบ้านที�อยูอ่าศัย	เปน็ที�พกัพิง																																																

ที�สงบร่มเย็น	เพื�อให้ทุกคนเติิบใหญ่อย่างมั�นคง	ดูังนั�น	ทุกๆคนที�นี�จ่งมีความรู้ส่กเหมือนกันคือ	รักองค์กร		

อยากให้บริษัทฯมีความเจริญก้าวหน้า	 บรรลุเป้าหมายไปไดู้ดู้วยดูี	 เพื�อทุกคนในองค์กรมีความเป็นอยู่

ที�ดูีร่วมกัน	 เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที�ทุกคนร่วมกันสร้างข่�นมา	 กล่าวไดู้ว่า	 เป็น	 Internal	 Award																																																																																																																													

ผู้มถือว่าการที�ทุกคนในองค์กรติระหนักว่า	 ตินเองคือฟ้นเฟืองสำคัญที�ขับเคลื�อนองค์กรสู่ความสำเร็จ																	

ผู้มถือว่านี�คือรางวัลแห่งความสำเร็จของพวกเค้าแล้ว		

     

ภญ.ศศิมา   : เชื่�อว�าบนเสู่้นท้างท้้�ยาวนานข้องกัารท้ำางานท้้� บริษััท้ ชุ่มช่นเภสู่ัช่กัรรม จำากััด (มหาช่น) ม้อะไรท้้�อยากัแช่ร์                

ความประท้ับใจ ความภาคภ่มิใจ ท้้�ได้รับสู่ำาหรับกัารท้ำางานท้้�น้�บ้างคะ 

ภกั.สูุ่รช่ัย  : มเีรื�องราวที�ประทบัใจเยอะมากครบั	 สิ�งที�เราติั�งใจทำมาติลอดูระยะเวลากว่า	 20	 ปีที�ผู่้านมา	 หลงัจากที�								

คณะกรรมการชุดูป้จจุบันเข้ามาทำงานแก้ไขป้ญหาจนธุรกิจพลิกฟื�นกลับมามีอนาคติ	 คือ	 เครื�องยืนยัน																					

ความสำเรจ็	 คดิูดูวู่าแต่ิเดูมิบรษิทัฯของเราประสบป้ญหาอย่างหนกั	พดููไดู้เลยว่า	 ติอนนั�น	 ไม่มใีครอยาก

จะทำงานที�นี�		เพราะไม่เห็นวี�แววในการเติิบโติอย่างยั�งยืน	ไม่มีทิศทางในการพัฒนา	ทำไดู้เพียงการหาราย

ไดู้มาพยุงกจิการให้อยูร่อดูในระยะสั�นเท่านั�น	แต่ิป้จจุบนั	องค์กรเติิบโติจนเป็นที�ยอมรับ	และลกูค้าให้การ

สนบัสนนุอย่างต่ิอเนื�อง	นี�คอืสิ�งที�ผู้มเชื�อว่า	คอืกรณศีก่ษาที�ให้อยากแบ่งป้นให้ทกุท่านไดู้รบัรูว่้า	Value		ของ

องค์กรมาจากทกุคนในองค์กรที�ต่ิางคนต่ิางสร้าง	 Value	 ของติวัเองข่�นมาก่อน	 แล้วขยายผู้ลเป็น	 Value	

ขององค์กรจรงิ	ๆ	

ภญ.ศศิมา   : แน�นอนกัารท้ำางานร�วมกันักับัคนหม่�มากั ย�อมมป้ญัหาบา้งเปน็ธุรรมดา จากัประสู่บกัารณท์้้�ผู้�านมา เมื�อเจอปญัหา 

เราม้วิธุ้แกั้อย�างไรคะ  

ภกั.สูุ่รช่ัย  : กับคนหมู่มากก็ติ้องรู้จักที�จะแสวงจุดูร่วมสงวนจุดูต่ิาง	 เรื�องที�เห็นไม่ติรงกันไม่จำเป็นติ้องหาข้อโติ้แย้ง																	

เพื�อเอาชนะ	 เลือกเพียงสิ�งที�เห็นติรงกันแล้วนำสิ�งเรานั�นมาปฏิิบัติิ	 	 ควรมุ่งสร้างประโยชน์จากสิ�งที�เห็น

ติรงกันก็จะเกิดูมรรค	เกดิูผู้ล	เกดิูเป็นความสำเร็จข่�นในองค์กร	หัวใจสำคัญของธุรกิจ	คือ	พนกังานทุกคน																																																														

ที�จะขบัเคลื�อนองคก์รไปสูเ่ปา้หมายที�ยิ�งใหญ	่	เนื�องจากชว่งที�ผู้า่นมาติอนที�เกดิูวกิฤติในองคก์ร	บรษิทัอยู่

ในช่วงพัฒนาปรับปรุง	ปฎิรูปองค์กร	เราจ่งอยากไดู้พนักงานที�ทำงานเป็นทีม	มีความสามัคคี	มีเป้าหมาย

ของความสำเร็จร่วมกัน	เพราะเราติ้องเร่งพัฒนาในช่วงหัวเลี�ยวหัวติ่อนี�
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ภญ.ศศิมา   : เบื�องหลังความสู่ำาเร็จในวันน้�ข้องชุ่มช่นเภสัู่ช่กัรรม คดิว�าเกัดิจากัอะไร อะไรคือเคลด็ลับความสู่ำาเร็จ  อะไรคือแรง

บันดาลใจท้้�สู่ำาคัญในกัารท้ำาธุุรกัิจน้�คะ 

ภกั.สูุ่รช่ัย  : ความสำเร็จขององค์กร	 มาจากการที�ทุกคนในองค์กร	 ร่วมมือร่วมใจกัน	 ยกตัิวอย่างความร่วมมือที�เห็น																	

ไดู้ชัดูของทุกคนในองค์กร	 คือ	 ในช่วง	 โควิดู-19	ทุกคนร่วมกันป้องกันการแพ่ระบาดูภายในองค์กรเป็น				

อย่างดูี	 ทั�งพนักงานที�อยู่ในสายการผู้ลิติและพนักงานที�อยู่ภายนอกออฟฟิศ	 ติ่างคนก็ต่ิางทำหน้าที�ของ

ติัวเองอย่างเติ็มที�	 ขณะเดูียวกันก็ติ้องไม่ประมาท	 พยายามไม่ก่อให้เกิดูการแพร่กระจายภายในองค์กร																				

เราพลิกวิกฤติเป็นโอกาส	 ในช่วงการแพร่ระบาดูของโควิดู-19	 องค์กรของเราเติิบโติมียอดูขายสูงข่�น																	

เพราะทุกคนทำหน้าที�ของตินอย่างเติ็มที�	 และมีความภาคภูมิใจในสิ�งที�ติัวเองไดู้ทำให้กับองค์กร																																																																																																																															

และประเทศไทย	 เราเติิบโติเกินความคาดูหมาย	 เราปรับปรุงทั�งการผู้ลิติและการจัดูจำหน่ายไดู้อย่าง																

เป็นระบบมากข่�น	 ทุกคนมีความยินดูีที�จะทำหน้าที�ของติัวเอง	 แม้ว่าจะติ้องปรับติัวอย่างมากเพื�อให้																		

ผู้่านพ้นสถานการณ์	โควิดู-19	ไปให้ไดู้ก็ติาม	

มุ่่�งมุ่่�นผลิิต...มุ่่�งมุ่่�นผลิิต...
    แลืะจัดืจำาหน่ายแลืะจัดืจำาหน่ายเวชภัณฑ์์ท้�ม้คุณภาพี่เวชภัณฑ์์ท้�ม้คุณภาพี่
  เพี่่�อปีร้ะโยชน์แก่เภสืัชกร้ทุกสืาขาเพี่่�อปีร้ะโยชน์แก่เภสืัชกร้ทุกสืาขา

มุ่่�งมุ่่�นผลิิต...
  แลืะจัดืจำาหน่ายเวชภัณฑ์์ท้�ม้คุณภาพี่
 เพี่่�อปีร้ะโยชน์แกเ่ภสืัชกร้ทุกสืาขา

THINK OF QUALITY
THINK OF CHUMCHON
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ภญ.ศศิมา   : ในยุค Post COVID-19 พ่�สูุ่รช่ัยมองว�า อนาคตวงกัารเภสู่ัช่กัรรมไท้ย ท้ั�งอุตสู่าหกัรรมกัารผู้ลิตยา                                   

และร้านข้ายยา จะม้กัารเปล้�ยนแปลงเป็นไปในท้ิศท้างไหน อย�างไร ต�อจากัน้�

ภกั.สูุ่รช่ัย  :	ผูู้้คนจะหันมาใส่ใจดููแลสุขภาพกันมากข่�นในทุกช่วงวัย	 เมื�อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะสนใจในการ

รักษาและป้องกันมีให้เกิดูข่�นซึ่�ำ	 สิ�งเหล่านี�มีผู้ลทำให้ติลาดูยาเติิบโติมากข่�น	 บริษัทยาต้ิองปรับติัวใน

การส่งมอบยาพื�นฐานให้กับลูกค้าของเราให้ทัน	 แติ่ป้ญหาอย่างหน่�งของวงการอุติสาหกรรมยาที�เจอ

ในช่วงที�โควิดูระบาดู	 คือ	 ภาวะสินค้าขาดูแคลน	 ราคาแพงข่�นซึ่่�งรวมถ่งวัติถุดูิบที�ใช้ในการผู้ลิติยาดู้วย																																																			

ทางบริษัทต้ิองปรับตัิวอย่างมากในการจัดูหาวัติถุดิูบในการผู้ลิติในราคาติ�ำที�สุดูเท่าที�จะทำไดู้เพื�อให้

ส่งผู้ลกระทบกับลูกค้าน้อยที�สุดู	 ขณะที�มีป้จจัยหลายอย่างที�เราควบคุมไม่ไดู้	 เช่น	 ติ้นทุนวัติถุดูิบราคา

แพงข่�นดู้าน	 Logistics	 มีการปิดูท่าเรือหรือปิดูเมืองซึ่่�งเป็นเมืองหลักในการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน

และวัติถุดูิบประเทศอินเดูีย	 ทำให้วัติถุดูิบในการผู้ลิติยาส่งมาล่าช้า	 ทางโรงงานจ่งติ้องขอความร่วมมือ																																																														

ให้พนักงานช่วยทำงานสลับกับการพักออกเป็นสองช่วงเวลา	 เพื�อให้สามารถผู้ลิติไดู้ติลอดู	 24	 ชั�วโมง																																												

ให้ผู้ลิติยาออกมาส่งมอบไดู้ทันติามความต้ิองการของลูกค้าทั�งโรงพยาบาลและร้านยา	 ซึ่่�งทางบริษัทให้

ความสำคัญกับลูกค้าทั�งกลุ่มโรงพยาบาล	และร้านยา	ดูังนั�น	 เราจ่งติ้องทำงานหนักเพื�อรักษาฐานลูกค้า

ทั�งสองกลุ่มไปพร้อม	ๆ	กัน	

ภญ.ศศิมา   : Brand DNA ข้องชุ่มช่นเภสู่ัช่กัรรม คืออะไรคะ 

ภกั.สูุ่รช่ัย  :	ก็คงต้ิองดููจากจุดูเริ�มต้ินของความเป็นเพื�อนร่วมวิชาชีพ	 จนกลายมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ	 Brand	 DNA																					

ของชุมชนเภสัชกรรมจ่งสะท้อนมาจากความเป็นพี�เป็นน้องเป็นเพื�อนร่วมวิชาชีพ	 Brand	DNA	 ของเรา																

คอืเราทำงานแบบเป็นพี�เป็นน้อง	ปกครองดููแลกันอย่างเอื�ออาทร	ไม่เน้นแก่งแย่งชิงดีูชงิเดู่นภายในองค์กร	

เราเน้นการสร้างสายสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างจริงใจ	ทำทกุกิจกรรมให้ดีูที�สุดูเท่าที�เราจะทำไดู้โดูย	มุง่เน้นว่า

ทกุคนต่ิางเป็นเพื�อนร่วมอาชพีเดีูยวกัน		

ภญ.ศศิมา   : ในยุคท้้�ท้กุัอย�างเกิัดกัารเปล้�ยนแปลงแบบรวดเร็ว ฉัับพลัน หรือพลกิัโฉัมได้ง�ายเช่�นน้�  อะไรท้้�เคยเป็นความสู่ำาเร็จใน

อดต้ กัอ็าจจะใช้่ไม�ได้กับัอนาคต  ในฐานะท้้�พ่�สู่รุชั่ยครำ�าหวอดอย่�ในวงกัารน้�มานาน มองว�า วงกัารยาและเวช่ภัณฑ์์

ข้องไท้ย จะเปล้�ยนแปลงไปท้ิศท้างอย�างไร อะไรน�าจะ In  อะไรน�าจะ Out คะ และมองว�าธุุรกัิจยาและเวช่ภัณฑ์์                                                                                                                          

ม้โอกัาสู่ และความท้้าท้ายใหม� ๆ อะไรบ้างในยุคน้�

ภกั.สูุ่รช่ัย  : ธุรกิจของเราผู่้านมาหลายยุคสมัย	 ในป้จจุบันเป็นยุคที�มีการเปลี�ยนแปลงรวดูเร็ว	 ผู้มคิดูว่าร้านยาที�

บริหารโดูยเภสัชกรเป็นเจ้าของจะมีความโดูดูเดู่นมากข่�นและสอดูรับกับกระแสป้จจุบันซึ่่�งคนในสังคม

สนใจสุขภาพร่างกายมากข่�น	 จ่งเป็นโอกาสที�ดูี

ที�พวกเราเภสัชกรจะไดู้แสดูงบทบาทที�ชัดูเจน	

ขอให้ทุกท่านใช้ความอดูทน	 อดูกลั�นและผู้่าน

ช่วงเวลาแห่งการเปลี�ยนแปลงนี�ไปให้ไดู้ดู้วยดูี

นะครับ		
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ภญ.ศศิมา   : ในฐานะท้้�เป็นธุุรกิัจเก้ั�ยวกัับยาและเวช่ภัณฑ์์ ซึึ่�งเป็น 1 ในปัจจัยสู้่� ท้้�จำาเป็นกัับกัารดำารงอย่�ข้องช้่วิตมนุษัย์                             

พ่�สูุ่รช่ัยม้ความฝัันอยากัจะเห็นวงกัารยาและเวช่ภัณฑ์์บ้านเราพัฒนาไปถึืงจุดไหน จึงจะเรียกัว�า เหมือนอย�าง                  

ท้้�คิดไว ้ และหากัเปรียบเท้ย้บกับัธุรุกัจิแบบเดย้วกันัในต�างประเท้ศ พ่�สุู่รช่ยัมองว�าไท้ยเราควรตอ้งพฒันาไปอย�างไร 

จึงจะสู่ามารถืข้ยายตลาดไปในระดับสู่ากัลได้คะ  

ภกั.สูุ่รช่ัย  : ประเทศของเรากำลงัจะกา้วพน้ภาวะกลุม่ประเทศรายไดูต้ิ�ำ	ผู้มมคีวามฝ้น้อยากใหว้งการยาเปน็ที�พ่�งใหก้บั

ประชาชนในกลุม่ที�มรีายไดูป้านกลางกอ่น	เพราะพวกเขาเหลา่นั�นจะสามารถเขา้ถง่ยาพื�นฐานในราคาไม่

สูงมากนักโดูยผู้่านช่องทางร้านยาที�มีเภสัชกรเป็นเจ้าของ	ขณะเดูียวกันประชาชนก็ไดู้รับข้อมูลการดููแล

รักษาและการใช้ยาอย่างถูกติ้องเป็นการยกระดูับความรู้ในการดููแลสุขภาพของพวกเขา	เมื�อรวมกับองค์

ประกอบอื�นๆ	เช่น	บุคลากรทางการแพทย์ที�ดูีเยี�ยม		สุดูท้ายประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศติ้นแบบ

ทางการดููแลรักษาสุขภาพที�ดูีที�สุดูในภูมิภาค

ภญ.ศศิมา   : ในฐานะองค์กัรท้้�เกั�าแกั� ประกัอบธุุรกัิจด้านน้�มายาวนาน พ่�สูุ่รช่ัยมองว�าจะท้ำาอย�างไร จึงจะมัดใจคนรุ�นใหม�                  

ในข้ณะเด้ยวกััน กั็ต้องพยายามรักัษัาฐานล่กัค้า ท้้�เป็นล่กัค้าประจำาเอาไว้  

ภกั.สูุ่รช่ัย  : เราติ้องเปิดูใจกว้างที�จะรับฟ้งความติ้องการใหม่	ๆ 	ที�เกิดูข่�น	ฟ้งเสียงลูกค้า	และยอมรับความคิดูเห็นจาก

ทั�งของบุคลากรและลูกค้ารุ่นใหม่	ๆ	เพราะเขาเหล่านั�นคืออนาคติของประเทศ	ถ้าเราไม่สร้างอนาคตินั�น

แปลว่าเราจะเหลืออยูแ่ค่เพียงชื�อเสียงในวันนี�เท่านั�น	ซ่ึ่�งไม่นานมันก็จะเลือนหายไปติามกาลเวลาในที�สดุู			

ภญ.ศศิมา   : กัารท้้�บรษัิัท้ฯ ข้องเรา มุ�งเนน้สู่นิคา้เวช่ภัณฑ์ท้์้�เป็นยาสู่ามัญทั้�วไป  ท้ำาอย�างไร ท้้�จะสู่รา้งความแตกัต�างในแบรนด์ดิ�ง

ข้องเรา ท้ำาอย�างไรให้ผู้่้บริโภคม้ความรักัในแบรนด์ข้องเรา (Brand Love)

ภกั.สูุ่รช่ัย  : บริษัทฯ	 ติระหนักดูีว่า	 การเป็นโรงงานที�เน้นการผู้ลิติยาสามัญทั�วไป	 ผู้ลิติภัณฑ์์ของบริษัทฯ	 จ่งไม่

ค่อยมีความแติกติ่างจากผู้ลิติภัณฑ์์ทั�วไปในท้องติลาดูในกลุ่มเดูียวกันมากนัก	 เราจ่งมุ่งเน้นสร้างความ																								

แติกติ่างดู้านการควบคุมคุณภาพโดูยที�ยังคงราคาเหมาะสม	 ไม่ให้ส่งผู้ลกระทบต่ิอผูู้้บริโภค	 รวมถ่งการ

สร้างคุณภาพของการบริการให้ลูกค้าเกิดูความพ่งพอใจสูงสุดู	 ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์ที�แนบ

แน่นกับเพื�อนร่วมวิชาชีพ	เพื�อให้ไดู้รับการสนับสนุนอย่างติ่อเนื�อง	พูดูง่าย	ๆ	คือ	เราสร้างความแติกติ่าง																					

ในแบรนดู์ดูิ�งของเรา	 ให้ผูู้้บริโภคมีความรักในแบรนดู์ของเรา	 (Brand	 Love)	 โดูยการทำในสิ�งที�																																																																																																																												

เกินความคาดูหมายของลูกค้านั�นเอง

ภญ.ศศิมา   : ฝัากัให้พ่�สูุ่รช่ัย ฝัากัอะไรถืึงเภสู่ัช่กัรผู้่้อ�านวารสู่าร “ยาน�าร่้”  ค�ะ 

ภกั.สูุ่รช่ัย  : ผู้มอยากฝ้ากให้เภสชักรผูู้อ่้านวารสารยานา่รู	้ใหภ้าคภมูใิจในความเปน็เภสชักรในทกุหมูเ่หลา่ของพวกเรา

และร่วมใจรักสามัคคี		ช่วยกันสร้าง	ช่วยกันเผู้ยแพร่คุณค่าวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สังคม	ให้มั�นคง	แข็งแกร่ง	

และยั�งยืนติลอดูไป

ไม่่ม่ีอะไรที่ี�เปี็นไปีไม่ไดื ้หากเราได้้ที่ำาใน
 สิ่่�งที่่�เราเชื่่�อมั่่�น และวางแผู้นอย่างดื้



วารสารยาน่ารู้ 33

	 กองบรรณาธิิการวารสาร	 “ยาน่่าร้�”	 ขอช่ื่�น่ชื่มใน่ความเป็็น่น่ำ�าหน่่�งใจเดีียวกัน่ของเพ่ื่�อน่ร่วมวิชื่าชีื่พื่ทีี่�จับม่อ	
ฝ่่าฟััน่ทุี่กอุป็สรรคน่�อยใหญ่่อย่างไม่ไหวหวั�น่	 จน่สามารถพื่ลิิกวิกฤตเป็็น่โอกาส	 ที่ำาให�องค์กรเติบโตยกระดัีบแบบ																																																										
ก�าวกระโดีดี	แลิะย่น่หยัดีกลิับข้�น่มายิ�งใหญ่่แลิะแข็งแกร่งกว่าเดีิม	ขอเป็็น่กำาลิังใจแลิะอวยพื่รให�ป็ระสบความสำาเร็จยิ�ง	ๆ																			
ข้�น่ไป็	สมดีังเจตน่ารมย์ของเภสัชื่กรรุ่น่พื่่�ผู้้�ก่อตั�ง แลิะที่ั�งหมดีน่ี�ค่อ	เร่�องราวที่ี�เป็็น่ตำาน่าน่ของวงการอุตสาหกรรมการ
ผู้ลิิตยาแลิะเวชื่ภัณฑ์์ของไที่ย	บริษััที่	ชืุ่มชื่น่เภสัชื่กรรม	จำากัดี	(มหาชื่น่)		ที่ี�จะที่ำาให�คุณที่่�งแลิะเชื่่�อว่า	อุดีมการณ์ที่ี�ถ้ก
ถ่ายที่อดีมายาวน่าน่	 ตั�งแต่รุ่น่แรกที่ี�ก่อตั�งจน่ถ่งปั็จจุบัน่ยังคงชื่ัดีเจน่	 เคลิ็ดีลิับความสำาเร็จเหลิ่านี่�ลิ�วน่แลิ�วแต่มาจาก
ความรักใน่วิชื่าชื่ีพื่	ความผู้้กพื่ัน่ฉััน่ที่์พื่่�น่�อง		แลิะย่ดีมั�น่ใน่สิ�งที่ี�เป็็น่	Core	Value	อย่างมิเป็ลิี�ยน่แป็ลิงไป็ตามกาลิเวลิา	

ผู้บริหาร  บริษัท ชุุมชุนเภสัชุกรรม จำากัด (มหาชุน)   
และกองบรรณาธิการวารสารยาน่ารู้

นั่งซ้าย 1. ภก.ดร.ประศาสน์  เจริญพานิช

 2. ภก.วิชา  สุขุมาวาสี

 3. ภก.ภาษิิต  ยศวัฒน

 4. ภก.ทวีพงษิ์  เทียมสุวรรณ

ยืนซ้าย 5. ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม

 6. ภก.ประสิทธิ�  พนาพิศาล

 7. คุณสุรชัย  เรืองสุขศิลป์
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ปีีเสืือทอง โควิิดเริ่ ิ �มลาจาก 
แต่ �ทำำาไมยาขาดจากชั้ ้�น 

ยาหายไปีจากร้้านยามากมาย?? 

 ช่่วงเวลาที่่�เมฆหมอกร้้ายอย่างโร้คร้ะบาดโควิด-19 ที�ไดู้ก่อติัว

ปกคลุมโลกของเราให้มืดูมิดูมายาวนานติลอดูสามปีที�ผู้่านมา	 ไดู้เดูินทางมาถ่ง

ไติรมาสสุดูท้ายของปีีเสืือทอง ในที�สุดูประเทศไทยของเรากำลังเดูินทางมาสู่

ช่วงปลายของโรคระบาดูมหากาฬที�มาพรากชีวิติ	ความสุขสบายของประชาชน

คนไทยทั�งหลาย	ล่าสุดู	1	ติ.ค.	2565	มีการประกาศปลดูระวางยกเลิกโควิดู-19	

จากการเป็น	“โร้คติิดติ่ออันติร้าย” เป็นโรคติิดูติ่อที�ติ้องเฝ้้าระวัง	ลดูมาติรการ

ป้องกันโรคร้ายที�เข้มงวดู	ให้ประชาชนไดู้กลับมาใช้ชีวิติอย่างผู้่อนคลายมากกว่า

เดูิมในรอบ	3	ปีที�ผู้่านมา	สำหรับร้านยาเภสัชกรยังคงเป็นที�พ่�งพาของประชาชน

คนไทยมาติลอดู	 ไม่มีการยุติิบทบาทในการเป็นหน่วยปฐมภูมิเพื�อดููแลสุขภาพ

ให้ประชาชนเลย	 แติ่ทว่า…ในปีนี�มีปรากฏิการณ์ที�ส่งผู้ลกระทบติ่อการบริการ

วิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมากอย่างมาก	นั�นก็คือ “ยาขาด”	หายไปจากชั�นวางยา	

รวมไปถ่งมีการปรับราคายาข่�นมากกว่าเดูิมแบบหน้ากระดูาน	 ทำให้คนไข้																			

ติ่างแปลกใจไปติาม	ๆ	กันว่ายาหายไปไหน? เกิดจากสาเหติุอะไร้? เม่�อขาด

ยาจำาเป็นข้�นมาผู้้้ป่วยจะม่ที่างเล่อกอย่างไร้?	 และเรามาดููว่าเภสัชกรร้านยา					

จะรับมือภาวะยาขาดูสต็ิอค	เพื�อคงคุณค่าบทบาทเรือธงวิชาชีพดู่านหน้าในการ

ดููแลประชาชนคนไทยให้พ้นผู้่านโรคระบาดูร้ายนี�ให้จบลงอย่างมีความสุข	

Ranya Academy
โดย : ภก.อุทัย  สุขวิวัฒน์ศิริกุล
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 ยาขาดสต่อ็ก คนไข �ไม �มยีาใชั้ � ริ่ �านยายอดหดหาย
	 ร้านยาคือหน่วยธุรกิจค้าปลีกที�บริการดู้วยความรู้ทางเภสัชกรรมและส่งมอบยา	เวชภัณท์	อาหารเสริม	วิติามิน

และสารพัดูสินค้าที�ติอบสนองให้คนไข้มีสุขภาพที�ดูีข่�น	หรือหายจากอาการเจ็บไข้ไดู้ป่วยในขั�นติ้น	นอกเหนือจากการ

บริการให้ค�าปร่กษาเรื�องสุขภาพแล้ว	 หลายครั�งเภสัชกรติ้องส่งมอบสินค้ายาเพื�อไปบ�าบัดูอาการป่วยติ่าง	 ๆ	 การมียา

จ�าเป็นติ่าง	ๆ	ในการติอบสนองคนไข้จ่งเป็นป้จจัยส�าคัญของร้านยาคือ	ติ้องมีสินค้าครบและหลากหลายติรงกับความ

ติ้องการของลูกค้า	

	 ร้านยาส่วนใหญ่สั�งซึ่ื�อยาและเวชภัณท์มาจากบริษัทยาหรือผูู้้ค้าส่ง	 แติ่ทว่าในปีนี�ที�ผู้่านมากลับพบว่าสินค้า

หลายชนิดู	“ขาดหายไป”	 จากติลาดูร้านยา	 ส่งผู้ลให้เกิดูป้ญหากับผูู้้ป่วยที�ขาดูยาจ�าเป็นในการบ�าบัดูโรค	 เราจ่ง

พบปรากฏิการณ์ว่ายาหลายติัวไม่มีจ�าหน่ายในร้านยา	 ไดู้แก่ยาในกลุ่มโรคเรื�อรัง	 ยาโรคทางเดูินหายใจ	 ยาฆ่่าเชื�อ																				

ยาแก้ปวดูลดูไข้	รวมไปถ่งวิติามินและอาหารเสริม	เรียกไดู้ว่ายาขาดูเกือบทุกกลุ่ม	และร้านยาเองเมื�อมีไม่มียาจ�าหน่าย	

ลูกค้าก็จะไปแสวงหาร้านยาอื�น	 ๆ	 ติ่อไป	 แติ่ทว่าป้ญหายาขาดูนี�เกิดูจากบริษัทยาเองไม่มียาติัวดัูงกล่าว	 ผู้ลกระทบ																				

เช่นนี�ส่งผู้ลท�าให้คนไข้มีความเสี�ยงที�จะขาดูการไดู้รับยาเพื�อการบ�าบัดูโรคและที�เป็นป้ญหาใหญ่คือยาในกลุ่มโรคเรื�อรัง	

เช่นโรคหัวใจ	 ความดัูน	 เบาหวาน	 ที�จ�าเป็นติ้องไดู้รับยาติ่อเนื�องเพื�อควบคุมอาการโรคเรื�อรัง	 จ่งมีความเสี�ยงป้ญหา

สุขภาพติามมาในที�สุดู

 ป้ญหายาขาดูนี�ส่งผู้ลมากที�สดุูในช่องทางร้านยามากกว่าในช่องทางโรงพยาบาลหรอืคลนีคิ	ยาหลายตัิวที�ขาดูอยู่

แล้ว	บริษัทยาเองจะมีการส�ารองสติ็อกยาส�าหรับช่องทางโรงพยาบาลเพื�อป้องกันไม่ให้ยาหลุดูจากบัญชียาโรงพยาบาล	

ในที�สุดูร้านยาเภสัชกรรายย่อยจะมผีู้ลกระทบมากที�สุดูไม่มียาจ�าหน่าย	เนื�องมาจากมกี�าลังซึ่ื�อไม่มากพอที�จะไปแข่งขัน

กับร้านขนาดูใหญ่หรือร้าน	Chain	Store		ซ่ึ่�งมีอ�านาจการติ่อรองกับบริษัทยามากกว่า	เภสัชกรร้านยาจ่งสูญเสียโอกาส

ในการสร้างยอดูขายติามมาเนื�องมาจากไม่มียามาจ�าหน่าย

 ต่ลาดยาบ �านเริ่านำาเข �าเป็นส�วินใหญ �
	 อุติสาหกรรมผู้ลิติยาบ้านเราหมายรวมถ่ง	 ยาแผู้นป้จจุบันและเวชภัณฑ์์ที�ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค

ทุกประเภท	โดูยยาแผู้นป้จจุบันแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	ยาติ้นติ�ารับ	หรือ	ยาติ้นแบบ	Original	drug	หรือเรียกว่า																									

ยาเหล่านี�มากกว่า	 70%	ของมูลค่าติลาดูยาทั�งหมดูเป็นยาส�าเร็จรูปที�ผู้ลิติจากโรงงานติ่างประเทศ	คงติ้องยอมรับกัน

ว่าอุติสาหกรรมยาแผู้นป้จจุบันของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในขั�นปลายคือการผู้ลิติยาส�าเร็จรูป	ยาที�ผู้ลิติไดู้ในประเทศเป็น

ยาชื�อสามัญ	(Generic	drug)	ซึ่่�งผูู้้ผู้ลิติจะน�าเข้าวัติถุดิูบติัวยาส�าคัญ	(Active	ingredients)	จากติ่างประเทศมาผู้สม

และผู้ลิติเป็นยาส�าเร็จรูปในรูปแบบติ่าง	ๆ		ส่วนที�เหลือมูลค่ายา	30%	ของยาที�ผู้ลิติเองจากโรงงานในประเทศ	

	 แติ่ทว่า	 โรงงานไทยท�าเหล่านี�ไม่ไดู้มีความสามารถในการสังเคราะห์วัติถุดูิบติัวยาส�าคัญดู้วยติัวเอง	 แติ่ใช้วิธี

น�าเข้าสารประกอบติ่าง	ๆ	เข้ามาแล้วผู้ลิติเป็นยาส�าเร็จรูปเพื�อป้อนติลาดูยาทั�วประเทศ		พบว่ามีการน�าเข้าวัติถุดูิบยา

สัดูส่วนสูงมากถ่งประมาณ	90%	ของปริมาณวัติถุดูิบที�ใช้ในการผู้ลิติยาส�าเร็จรูปทั�งหมดู	

	 พอจะสรุปไดู้ว่าความมั�นคงในการผู้ลิติยาในบ้านเราข่�นอยู่กับติลาดูโลกทั�งในรูปแบบยาน�าเข้ารวมไปถ่งยา																	

ที�ผู้ลิติเองในประเทศอีกดู้วย	 เมื�อใดูที�โรงงานผู้ลิติยาส�าเร็จรูปและวัติถุดูิบจากติ่างประเทศมีผู้ลกระทบ	 จะส่งผู้ลติ่อ

ติลาดูยาภายในประเทศเราติามมาอย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดู้
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 ทำำาไมยาหายไปจากต่ลาดริ่ �านยาเภสช้ั้กริ่?
	 จากการสัมภาษณ์ผูู้้บริหารบริษัทยาเรื�องท�าไมยาถ่งขาดูหายไปจากติลาดูร้านยาในบ้านเรา	 ไดู้ยอมรับว่า																			

ยาน�าเข้าจากติ่างประเทศในปีนี�	 เริ�มมีป้ญหาการน�าเข้าติั�งแติ่ไติรมาสที�สองหลังจากจุดูเริ�มติ้นจากสงครามรัสเซึ่ียและ

ยูเครนที�เริ�มติ้นในเดูือนเมษายนและยืดูเยื�อมาติลอดู	7	เดืูอนที�ผู้่านมา	สงครามในยูเครนที�เริ�มติ้นข่�นจากการบุกโจมติี

โดูยรัสเซึ่ียส่งผู้ลกระทบเป็นวงกว้างติ่อเศรษฐกิจของโลก	 ซึ่่�งรวมถ่งห่วงโซึ่่การผู้ลิติสินค้าป้อนติลาดูโลก	 สถานการณ์

ในอนาคติข่�นกับสองป้จจัยคือ	 ความยืดูเยื�อของการรบและมาติรการคว��าบาติรที�มีติ่อรัสเซึ่ีย	 ส่วนช่องทางส่งผู้่าน																																				

ผู้ลกระทบมี	 4	 ช่องทางที�ส�าคัญ	 ไดู้แก่	 การค้าและการขนส่ง	 ดู้านพลังงาน	 ดู้านราคา	 และผู้ลจากรายไดู้และติลาดู																																																																																																											

การเงิน	ในดู้านการค้าและการขนส่งมีผู้ลรวมไปถ่งยา	เวชภัณฑ์์	และวัติถุดูิบติ่าง	ๆ	ติามมาอย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดู้

 ผู้ลกระทบจากสงครามนี�ส่งผู้ลติอ่แหล่งผู้ลิติยาส�าเรจ็รูปและวตัิถุดูบิท�าให้ขาดูหายไปจากติลาดูโลกหรอืจ�าเป็น

ติ้องย้ายโรงงานผู้ลิติเพื�อหลีกเลี�ยงผู้ลกระทบจากสงครามที�ยืดูเยื�อ	 ในขณะที�ความติ้องการยาและเวชภัณฑ์์ทั�วโลก																	

ยังเท่าเดูิม	 และยิ�งสูงมากข่�นจากสภาวะโรคโควิดูในบางประเทศที�ยังควบคุมการระบาดูของการติิดูเชื�อไม่ไดู้	 ผู้ลจาก

สงครามส่งผู้ลติ่อสายส่ง	 Logistic	 ที�มีการผู้ลิติจากประเทศคู่ค้าทั�งหมดู	 สุดูท้ายแล้วแหล่งผู้ลิติยามีจ�ากัดู	 ในขณะที�

ความติ้องการยังมีอยู่ทั�วโลก	 จ่งส่งผู้ลให้ยาน�าเข้าขาดูไปจากติลาดูน�าเข้าบ้านเรา	 รวมไปถ่งยาที�ผู้ลิติเองในประเทศที�

โรงงานขาดูวัติถุดูิบจากติ่างประเทศ	 จะส่งผู้ลกระทบติ่อติลาดูยาภายในประเทศเรา	 ติ้องขาดูแคลนยาและเวชภัณฑ์์	

อย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดู้

 กก้ตุ่นยาเพริ่าะกลว้ิต่ดิเชั้ ื �อโควิิด
	 อีกป้จจัยที�ผู้ลท�าให้ยาหายไปจากติลาดูร้านยา	 เป็นผู้ลสืบเนื�องมาจากความกังวลการติิดูเชื�อในช่วงการ																	

แพร่ระบาดูของเชื�อไวรัส	 COVID-19	 ท�าให้ประชาชนมีความติ้องการยาและเวชภัณฑ์์กลุ่มรักษาและป้องกันโรคติิดู

เชื�อโคโรน่าไวรัส	รวมไปถ่งผู้ลการโหมโฆ่ษณาผู้่านสื�อติ่าง	ๆ	กระติุ้นให้ประชาชนหวาดูกลัว	จ่งมีความติ้องการของยา																	

ในหลายกลุ่ม	 อันไดู้แก่	 ยาแก้ไอละลายเสมหะ	สเปรย์พ่นคอ	 เพื�อน�าไปใช้ปกป้องตินเองจากความเสี�ยงในการติิดูเชื�อ										

โควิดู	จ่งมีการกักติุนกลุ่มยาเหล่านี�เข้าสู่ภาคครัวเรือนมากกว่าภาวะปกติิเดูิม	ส่งผู้ลให้ยาเหล่านี�หายไปจากท้องติลาดู

ร้านยา	เพราะมีการกักติุน	

ยาขาดสต่อ็ก
ยา

นำาเข �า
ทำำาไม
ยาหาย

กก้
ตุ่นยา

เภสช้ั้กริ่
ริ่บ้มอื
อย �างไริ่

ต่ลาด
ริ่ �านยา

วารสารยาน่ารู้ 37



วารสารยาน่ารู้38

 ริ่ �านยาเภสช้ั้กริ่ริ่บ้มอือย �างไริ่ ไม �ให �ยาขาด?
	 ร้านยาเภสัชกรเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบตัิ�งรับในการให้บริการและยังติ้องมีตัิวยาในการจ่ายให้กับคนไข้น�าไป

บ�าบัดูโรคภัยติ่าง	ๆ	 เมื�อยาขาดูหายไปจากท้องติลาดู	ย่อมส่งผู้ลให้ผูู้้ป่วยไม่สามารถดููแลสุขภาพตินเองไดู้	 และส่งผู้ล									

โดูยติรงติ่อยอดูขายของร้านยาให้ติกลงจากการสูญเสียโอกาสในการขาย	 เภสัชกรร้านยาจ่งจ�าเป็นติ้องติระหนักใน

ป้ญหาดูังกล่าวและติ้องแสวงหาหนทางในการเติิมยาเข้าร้าน	ซึ่่�งมีแนวทางในการแก้ป้ญหาดูังติ่อไปนี�	

•  ติิดูติ่อผูู้้แทนบริษัทยาเพื�อติิดูติามรับข้อมูลถ่งสาเหติุป้ญหาของยาขาดูและช่วงเวลาที�ยาจะเข้ามาเติิม																				

ในขณะเดูียวกันติ้องมีการสั�งจองสินค้ามากกว่าภาวะปกติิเพื�อรองรับช่วงเวลาที�ยาขาดูหายไป	

•   ทางเลือกใหม่	ๆ	อย่าไดู้หวังแติ่หวังว่าการจัดูซึ่ื�อแบบเดิูม	ๆ	จะช่วยหายามาเติิมในร้านเราไดู้	เริ�มแสวงหา	

Supplier	ทางเลือกใหม่	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นผูู้้ค้าส่งอื�น	ๆ	หรือ	เครือข่ายร้านยาดู้วยกันเองที�ยังพอมีสติ็อกยา

หลงเหลือ

•  การจัดูซึ่ื�อดูังกล่าวบางครั�งอาจจะติ้องใช้เงินสดูในการติุนสติ็อก	 ถ่งแม้ว่าจะมีผู้ลติ่อการบริหารเงินสดู																					

ของร้าน	แติ่ก็มีความจ�าเป็นติ้องจ่ายออกไป	เพื�อให้แน่ใจว่าเรามีสติ็อกเพียงพอในการให้บริการคนไข้	

•  	ในการบริหารยาส�าหรับคนไข้ที�ติ้องการยาเพื�อผู้ลการรักษาแบบติ่อเนื�อง	ควรสื�อสารให้ผูู้้ป่วยและญาติิ	ๆ	

ไดู้รับทราบถ่งสภาพป้ญหา	 หากจ�าเป็นติ้องใช้ยายี�ห้อนั�น	 ๆ	 และยาขาดูจริง	 ๆ	 ควรแจ้งลูกค้าให้เปลี�ยน

ยาใหม่ที�เป็นยาทดูแทนไดู้	 หรือหากมีช่องทางหายาอื�น	 ๆ	 ไดู้	 เช่นจากโรงพยาบาลควรแนะน�าให้คนไข้																							

ไปขอป้นยาจากช่องทางที�มีการส�ารองสติ็อก	หรือหากยาขาดูจริง	ๆ 	ควรแนะน�าให้คนไข้กลับไปพบแพทย์

ผูู้้ให้การรักษาเพื�อเปลี�ยนแผู้นการรักษาหรือเปลี�ยนยาติ่อไป

• 		ร้านยามักส�ารองยาเฉพาะยี�ห้อที�ขายดูสี�าหรบัลกูค้าเป้าหมายเท่านั�น	ในภาวะขาดูแคลนยาเช่นนี�	หากสนิค้า

ติัวหลักขาดูหายไป	 เภสัชกรติ้องพิจารณาหาเพิ�ม	 “ยายี�ห้อส�ารอง”	 ที�พอมีจ�าหน่ายเป็นชนิดูสินค้ายาที�มี

สารออกฤทธ์ิชนิดูเดูียวกันและมีคุณภาพเทียบเท่ากัน	 เพื�อน�าไปจ่ายทดูแทนและสื�อสารคนไข้ให้ทราบถ่ง

สถานการณ์ยาขาดูให้คนไข้เกิดูความยอมรับในยาทางเลือกติัวดูังกล่าว	 และหากเรามีการท�าฐานประวัติิ

คนไข้	ควรมีการแจ้งก�าหนดูเวลาถ่งการเข้ามาของยาและแจ้งเตืิอนให้คนไข้มารับยาหรือส�ารองยาที�จ�าเป็น

	 ค�าถามสุดูท้ายของคนไข้ที�มาถามบ่อย	 ๆ	 หน้าร้านยาว่า	 แล้วป้ญหายาขาดูจะหมดูไปเมื�อไหร่?	 ค�าติอบคือ	

ป้ญหายาขาดูหายไปจากร้านยา	 จะยังคงเป็นป้ญหาสืบเนื�องไปจนกว่าวงการผู้ลิติยาจะมีการวางแผู้นการผู้ลิติยาไดู้

อย่างเพียงพอในช่วงเวลาที�ไม่แน่นอนในยามสงครามภูมิภาคที�มีผู้ลติ่อติลาดูยาทั�งโลก	 ที�เลวร้ายกว่านั�นคือติราบใดูที�

สงครามยังไม่ยุติิป้ญหายาขาดูเช่นนี�จะขาดูอีกติ่อไปอีกนาน	ส�าหรับเภสัชกรร้านยามีความจ�าเป็นติ้องทราบถ่งสภาวะ

ป้ญหาและแสวงหาทางเลือกใหม่	 ๆ	 ในการแก้ไขป้ญหาเพื�อผูู้้ป่วยของเราไดู้รับบริการวิชาชีพดู้านเภสัชกรรมไดู้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	
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https://workpointtoday.com/medicine-industry/
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Communica t i ve 
English for Pharmacists   

	 สวััสดีีค่่ะ ท่านสมาชิก ผูู้้เขียนติ้องขออภัยดู้วยนะคะ	 ที�ห่างหายจากการเขียนคอลัมน์ไปนานดู้วยอุบัติิเหติุ															

จากการเล่นกีฬาแบบผู้าดูโผู้นเกินไป	 ขณะที�กำลังสนุกเพลิดูเพลินจนลืมอายุติัวเอง	 ก็เลยไดู้รับบาดูเจ็บรุนแรง																					

และยังส่งผู้ลกระทบต่ิอร่างกายยาวนานจนถ่งวันนี�ค่ะ	 บทเรียนครั�งนี�ทำให้ฉุกคิดูว่าเราต้ิองไม่ตัิ�งอยู่บนความประมาท	

เพราะแค่เสี�ยววินาทีที�พลาดู	 นั�นหมายถ่งผู้ลเสียมากมายที�ติามมา	 ทั�งอาการบาดูเจ็บ	 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	

เวลา	และโอกาสติ่าง	ๆ	ที�เสียไป

	 ความไม่ประมาทในอีกแง่มุมหน่�ง	ที�ผูู้้เขียนอยากน�ามาแบ่งป้นกันในที�นี�คือ	ความไม่ประมาทติ่อสัญญาณเติือน

จากร่างกายของเราค่ะ		ผูู้้เขียนเชื�อในความมหศัจรรย์ของร่างกายมนษุย์เป็นอย่างมาก		และจากประสบการณ์ของตินเอง	

รวมถ่งเรื�องราวจากคนใกล้ติัว-คนรู้จัก	 มักพบว่าก่อนที�เราจะเกิดูภาวะเจ็บป่วยรุนแรง	 ร่างกายมักจะส่งสัญญาณเติือน

ล่วงหน้าเสมอ

	 ซึ่่�งพบไดู้ในทุกเพศ	ทุกวัย	และพบบ่อยในคนวัยท�างานนั�น	

อาจเกดิูไดู้จากหลายสาเหติ	ุและอาจเป็นเพยีงอาการน�าของความ

ผู้ดิูปกติหิรอืโรคที�มอีนัติรายร้ายแรง		หากไม่ไดู้รบัการวนิจิฉัยและ

การรักษาที�ถูกติ้องทันท่วงที	ก็จะส่งผู้ลติ่อทั�งร่างกายและจิติใจ	

ท�าให้คุณภาพชีวิติแย่ลง		บางกรณีอาจรุนแรงถ่งขั�นพิการ

หรือเสียชีวิติ	เช่น	ภาวะเลือดูออกในสมอง		

อาการ้
ปีวดืศึ้ร้ษะ (Headache) 

แล้วเภสัชกรอย่างเราจะแยกแยะอาการ

ปวดูศีรษะและให้ค�าแนะน�าเบื�องติ้น

แก่ผูู้้รับบริการอย่างไรดูี	ลองติิดูติาม

ดููเนื�อหานี�กันค่ะ

ปีวดืศึ้ร้ษะ (Headache) 

โดย : ภญ.พ.ท.หญิง สมหญิง  รัตนะสุขจิตต์
Communicative English for Pharmacists   
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	 	 “Tension	headache”	is	the	most	common	type	of	headache	which	
may	be	caused	by	stress,	eye	strain,	overwork,	bad	posture.
 	 “ป็วดีศีี รษัะจากความ เครียดี” 	 เ ป็็น่ โรคป็วดีศีี รษัะ ทีี่�พื่บไดี�บ่อยที่ี� สุ ดี																																																			
โดียอาจมีสาเหตุจากความเครียดี	 ภาวะตาเม่�อยลิ�า	 การที่ำางาน่หน่ักเกิน่ไป็	 การจัดีวางที่่า
ที่างไม่ถ้กต�อง	
	 	 It	is	characterized	by	a	feeling	of	having	a	tight	band	around	the	head	
or	a	heavy	weight	pressing	down	on	top	of	their	head.	
 	 ลิกัษัณะของการป็วดี	จะเป็็น่ความร้�ส่กเหม่อน่มอีะไรมาบบีรดัีรอบศีีรษัะ	หร่อมนี่ำ�า
หน่ักมากดีที่ับอย้่บน่ศีีรษัะ

	 Pain	killers	such	as	Paracetamol,	Ibuprofen	can	help	to	relieve	tension	headache.	
	 ยาแก�ป็วดี	เชื่่น่	Paracetamol,	Ibuprofen	ชื่่วยบรรเที่าอาการไดี�		
	 However,	it	is	even	more	important	to	identify	what	could	be	the	root	cause	in	order	to	prevent	it	
from	happening	again.
 แต่ที่ี�สำาคัญ่ยิ�งไป็กว่าน่ั�น่	ค่อหาต�น่ตอ/สาเหตขุองอาการป็วดีน่ั�น่ให� ไดี�	เพื่่�อป็้องกัน่ไม่ให�เกิดีข้�น่อีก
	 For	example,	stress	management	technique;	taking	eye	rest	for	every	1-2	hours;	
 ตัวอย่างเชื่่น่	เที่คน่ิคการจัดีการความเครียดีใน่แบบต่างๆ	การพื่ักสายตาทีุ่ก	ๆ	1-2	ชื่ั�วโมง	
	 Muscle	stretching,	and	avoid	sitting	in	the	same	position	for	long	period.	  
	 การย่ดีกลิ�ามเน่่�อ	แลิะหลิีกเลิี�ยงการน่ั�งที่ำางาน่ใน่ที่่าใดีที่่าหน่่�งน่าน่เกิน่ไป็

	 “Migraine	headache”	is	more	than	just	a	severe	headache		 
	 “ป็วดีศีีรษัะไมเกรน่”	ที่ี�เป็็น่มากกว่าการป็วดีศีีรษัะรุน่แรง	
	 which	often	found	in	female	younger	than	40	years	of	age.
	 ซึ่่�งพื่บไดี�บ่อยใน่กลิุ่มสตรีอายุน่�อยกว่า	40	ป็ี
	 Its	distinctive	feature	is	throbbing	pain	usually	on	one	side	of	the	
head.	
	 ลิกัษัณะเฉัพื่าะค่อการป็วดีแบบตุบ	ๆ 		เป็น็่จงัหวะ	ที่ี�มักจะเกดิีเพื่ย่งข�างเดียีวของ
ศีีรษัะ	
	 It	can	also	result	in	many	symptoms	including	nausea,	vomiting,	
and	increased	sensitivity	to	light,	sound	or	smell.	
 แลิ�วยังที่ำาให�เกิดีอาการอ่�น่ร่วมดี�วย	เชื่่น่	คลิ่�น่ไส�	อาเจียน่	ความไวต่อแสง	เสียง	
หร่อกลิิ�น่	เพื่่�มมากข้�น่		

Main types of headache and recommendation for pain relief
ปีร้ะเภทของอาการ้ปีวดืศึ้ร้ษะ แลืะคำาแนะนำาในการ้บร้ร้เทาปีวดื
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	 For	some	people,	there	is	a	warning	symptom	(known	as	“aura”)	occurs	before	the	migraine	attack.	
 หลิายคน่มักจะมีอาการเต่อน่	(ที่ี�เรียกกัน่ว่า	“ออร่า”)	น่ำาข้�น่มาก่อน่ที่ี�จะเป็็น่ไมเกรน่	
	 such	as	visual	disturbances	(flashing	lights,	blind	spots);	numbness,	speech	difficulty
 ตัวอย่างเชื่่น่	การมองเห็น่ที่ี�ผู้ิดีป็กติ	(แสงวิบวับ	ภาพื่บอดีบางจุดี)	อาการชื่า	การพืู่ดีจาติดีขัดี
	 Taking	pain	killers	or	migraine-specific	drug	i.e.,	ergot	alkaloids,	triptans	as	soon	as	you	experience	
the	onset	of	a	migraine	will	help	in	pain	relief	much	better	than	waiting	until	your	pain	is	getting	severe.	
	 การที่าน่ยาแก�ป็วดี	หร่อยาที่ี�จำาเพื่าะต่อไมเกรน่	ใน่ที่ัน่ที่ีที่ี�เริ�มร้�ส่กถ่งอาการ	จะชื่่วยบรรเที่าป็วดีไดี�ดีีกว่าการรอที่าน่ยา
ใน่ตอน่ที่ี�ร้�ส่กป็วดีมาก	ๆ		
	 It	is	also	important	to	take	note	on	what	might	be	your	migraine	triggers,	and	avoid	them.	
อีกป็ระการหน่่�งที่ี�สำาคัญ่ค่อ	ให�สังเกตว่าสิ�งใดีเป็็น่ป็ัจจัยกระตุ�น่ที่ำาให�เกิดีไมเกรน่	แลิะพื่ยายามหลิีกเลิี�ยงสิ�งกระตุ�น่น่ั�น่		
	 For	 example:	 stress,	 lack	 of	 sleep,	 dehydration,	missing	meals,	 hormonal	 change	 in	 female,	
environmental	factors	i.e.,	weather,	bright	light,	loud	noise
	 ตัวอย่างเชื่่น่	ความเครียดี	การอดีน่อน่	ภาวะขาดีน่ำ�า	การงดีม่�ออาหาร	การเป็ลิี�ยน่แป็ลิงฮอร์โมน่ใน่ผู้้�หญ่ิง		สิ�งแวดีลิ�อม
รอบตัว	เชื่่น่	สภาพื่อากาศี	แสงจ�า	เสียงดีัง	
	 and	certain	foods	i.e.,	cheese,	chocolate,	alcohol,	caffeine,	processed	food	with	MSG,	sweetener,	
preservatives 
	 แลิะอาหารบางอย่าง	เชื่่น่	ชื่ีส	ชื่็อกโกแลิต	แอลิกอฮอลิ์	คาเฟัอีน่	อาหารแป็รร้ป็ที่ี�มีผู้งชื่้รส	สารให�ความหวาน่	สารกัน่
บ้ดี/วัตถุกัน่เสีย	

	 “Cluster	headache”	is	relatively	uncommon.		
 “ป็วดีศีีรษัะคลิัสเตอร์”	 เป็็น่อาการที่ี�พื่บไม่บ่อยนั่ก	 (ภาวะป็วดีหัวรุน่แรง ที่ี�
เกิดีข้�น่อย่างกะที่ัน่หัน่	ป็วดีข�างเดีียว	หร่ออาจป็วดีบริเวณรอบดีวงตา)	
	 Men	are	more	often	affected	than	woman.
	 เกิดีข้�น่ใน่ผู้้�ชื่าย	มากกว่าใน่ผู้้�หญ่ิง
	 It	is	caused	by	an	error	in	nerve	function.
 สาเหตุมาจากความผู้ิดีป็กติใน่การที่ำางาน่ของระบบป็ระสาที่	
	 Cluster	headache	is	extreme	that	it	can	make	people	feel	restless	
 การป็วดีแบบคลิัสเตอร์น่ั�น่รุน่แรงมาก	จน่ที่ำาให�คน่ร้�ส่กกระสับกระส่ายไม่
เป็็น่สุข
	 while	migraine	headache	makes	them	want	to	rest	and	sleep	
in	a	darkened	room.	
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 ขณะที่ี�การป็วดีไมเกรน่	ที่ำาให�คน่อยากจะพื่ักแลิะน่อน่หลิับใน่ห�องม่ดี	ๆ
	 The	pain	is	often	described	as	searing,	knife-like	or	boring,	
 ลิักษัณะของการป็วดี	เหม่อน่กับกำาลิังถ้กแผู้ดีเผู้า	โดีน่มีดีแที่ง	หร่อโดีน่เจาะ	
	 around	the	eye	or	the	side	of	your	head.		And	it	comes	on	rapidly	without	warning.
	 บริเวณรอบดีวงตาหร่อขมับ		แลิะเกิดีข้�น่อย่างฉัับพื่ลิัน่	โดียไม่มีอาการเต่อน่ใดี	ๆ	
	 Associated	symptoms	occurring	on	the	same	side	that	the	pain	is	taking	place	are	red	eye,	teary	eye,	
stuffy	&	runny	nose,	flushing	or	sweating	on	face,	smaller	pupil,	drooping	eyelid.
 อาการร่วมซึ่่�งป็รากฏข้�น่ข�างเดีียวกัน่กับที่ี�มีอาการป็วดีศีีรษัะ	ไดี�แก่	ตาแดีง	น่ำ�าตาไหลิ	คัดีจม้กน่ำ�าม้กไหลิ	รอยแดีงหร่อ
เหง่�อออกบน่ใบหน่�า	ร้ม่าน่ตาหดี	หน่ังตาตก	
	 Painkillers	may	not	work	on	cluster	headache.
	 ยาแก�ป็วดี	อาจใชื่� ไม่ไดี�ผู้ลิกับการป็วดีแบบคลิัสเตอร์
	 Triptan	is	most	likely	the	drug	of	choice	for	whom	without	contra-indication	i.e.,	coronary	artery	
disease,	stroke,	hypertension.
	 ยาใน่กลุ่ิมที่รปิ็แที่น่	เป็็น่ยาที่ี�แน่ะน่ำาสำาหรบัคน่ที่ี�ไม่มขี�อห�ามใชื่�ใดี	ๆ 	เชื่น่่	ผู้้�ป่็วยโรคหลิอดีเลิอ่ดีหวัใจ	โรคหลิอดีเล่ิอดีสมอง	
โรคความดีัน่โลิหิตส้ง			

	 	 “Sinus	headache”	is	caused	by	a	build-up	of	pressure	in	the	sinuses,	
often	during	or	after	a	cold.		
 	 “ป็วดีศีีรษัะจากไซึ่นั่ส”	 มีสาเหตุจากการเพ่ื่�มข้�น่ของความดัีน่ใน่โพื่รงไซึ่นั่ส																			
ใน่ชื่่วงที่ี�เป็็น่หวัดีหร่อหายจากหวัดีแลิ�ว
	 	 The	pain	usually	affects	these	areas:	around	the	eyes,	forehead,	cheek	
bones	or	nose	cavity.		
 	 อาการป็วดีมักเกิดีข้�น่ที่ี�บริเวณเหล่ิานี่�	 :	 รอบดีวงตา	 หน่�าผู้าก	 โหน่กแก�ม																									
แลิะโพื่รงจม้ก
	 	 And	it	is	worse	when	bending	over	or	moving	head.	
  โดียอาการจะรุน่แรงข้�น่เม่�อก�มตัวลิง	หร่อเคลิ่�อน่ไหวศีีรษัะ	

	 Nasal	rinse	or	steam	inhalation	can	help	relieve	congestion	of	the	sinuses.	
	 การลิ�างจม้ก	หร่อการส้ดีดีมไอน่ำ�า	ชื่่วยลิดีอาการคัดีแน่่น่ใน่โพื่รงไซึ่น่ัสไดี�
	 Use	of	decongestants	(oral	or	nasal	drop/spray),	as	well	as	pain	killers,	only	if	it	is	needed.
 ให�ใชื่�ยาแก�คัดีแน่่น่จม้ก	(ยากิน่	หร่อยาหยอดี/สเป็รย์พื่่น่จม้ก)	แลิะยาแก�ป็วดี	เที่่าที่ี�จำาเป็็น่เที่่าน่ั�น่
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When	I	get	a	headache,	I	take	2	Aspirin
เม่�อร้�ส่กป็วดีหัวข้�น่มา	ฉััน่ก็จะกิน่ยาแอสไพื่ริน่	2	เม็ดี			
and	keep	away	from	children.	
แลิะอย้่ให�ห่างจากเดี็ก	ๆ
Just	like	it	says	on	the	bottle.
เหม่อน่ที่ี�เค�าแน่ะน่ำาไว�บน่ขวดีน่ั�น่แหลิะ	

ขำาขันกร้ะตุ้นต่อมฮา

 eye strain	 	 	 อาย–สเติรน	 	 	 ภาวะติาเมื�อยล้า

 press down	 	 	 เพรส–ดูาวน์	 	 	 กดูทับ

 root cause	 	 	 รูธ–คอส	ติ้นติอ		 	 	 สาเหติุที�แท้จริง

 distinctive	 	 	 ดูิส-ทิงค์-ทิฟ		 	 	 เฉพาะ	โดูดูเดู่น

 flashing light 	 	 แฟลช-ชิ�ง	ไลท์	 	 	 แสงวิบวับ

 trigger 	 	 	 ทริก-เกอร์	 	 	 สิ�งกระติุ้น

 dehydration 	 	 ดูี-ไฮ-เดูร-ชั�น	 	 	 ภาวะขาดูน��า

 preservative 	 	 พรี-เซึ่ิฟ-เว-ทิฟ	 	 	 สารกันบูดู

 error	 	 	 	 แอ-เรอร์		 	 	 ความผู้ิดูปกติิ,	ข้อผู้ิดูพลาดู

 Restless 	 	 เรสท-เลซึ่	 	 	 กระสับกระส่าย	อยู่ไม่นิ�ง

 nose cavity 	 	 โนส	คา-วิ-ที�	 	 	 โพรงจมูก

 inhalation	 	 	 อิน-เฮ-เล-ชั�น	 	 	 การสูดูดูม

คำาศึัพี่ท์น่ารู้้
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คนท่ีอยู่ในองค์กรของเราคนท่ีอยู่ในองค์กรของเรา
 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่านในบทความฉบับนี�																	

จะน�าทุกท่านมาท�าความรู้จักกับ	“คน” ซ่ึ่�งมีความหลาก

หลายทั�งทางดู้านความคิดู	 พฤติิกรรม	 บุคลิก	 และนิสัย																																																																																	

ที�น�ามาลงเป็นบทความเพราะเห็นว่าน่าสนใจในการศ่กษา

ว่าในฐานะที�เภสัชกรเอง	 ติ้องท�างานกับ	“คน” เภสัชกร

จะติ้องท�าอย่างไรหากเจอกับบุคคลที�มีพฤติิกรรม	 บุคลิก	

ลักษณะ	 นิสัย	 ที�แติกติ่างกัน	 (แน่นอนว่า...รวมถ่งติ่าง

จากเราดู้วย)	 ดู้วยแบบทดูสอบ	MBTI	 ซ่ึ่�งจะพูดูถ่งคนที�

มีบุคลิกลักษณะแติกติ่างกัน	 16	 ประเภท	 มันไม่ใช่แค่

บทความทางจติิวทิยา	แต่ิสามารถวเิคราะห์บคุลกิ	ลกัษณะ	

และบอกถ่งการเข้าถ่งใจของบุคคลนั�น	ๆ	 ให้ท�างานให้เรา

ไดู้อย่างประสบความส�าเร็จ	นายจ้างหลาย	ๆ	ที�ก็น�าแบบ

ทดูสอบนี�มาทดูสอบในแผู้นกบุคคลกันมากมาย		ที�ท�างาน

ของเภสัชกร	 แม้แผู้นกของท่านจะไม่มีคนมากนัก	 แติ่

การรู้จักบุคลิกลักษณะนิสัยของเพื�อนร่วมงานและลูกจ้าง											

รวมไปถ่งนายจ้าง	 แม้ในเบื�องติ้นก็นับว่า	 มีชัยไปกว่าคร่�ง

แล้ว	 เรามาลองดูกันว่า.....เรา และพวกเขา เป็นคน
แบบไหนกนันะ

เป็นคนแบบไหน

โดย : ภญ.ณปภัช  สุธัมนาถพงษ์์
Pharma Chat  

วารสารยาน่ารู้ 47



วารสารยาน่ารู้48

•		 ชอบพบปะพูดูคุย

•	 ชอบคุยกับคนเป็นกลุ่ม

•	 พูดูหรือท�าไปก่อน	แล้วค่อยคิดู

•	 ชอบใช้พลัง

•	 สนใจสิ�งนอกติัว

•	 พูดูเก่ง

•	 พูดูเก่ง	ชอบการกระท�า	และความหลากหลาย

•	 ชอบแสดูงออก

•	 คิดูอะไรออกมาดูัง	ๆ

•	 ชอบอภิปรายถกเถียง	

•	 ชอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที�เป็นรูปธรรม

•	 สนใจสิ�งที�เป็นจริงมากกว่า

•	 ใส่ใจในรายละเอียดู

•	 เน้นการท�าไดู้จริง

•	 ใส่ใจเรื�องป้จจุบันติรงหน้า

•	 ให้ความส�าคัญกับสามัญส�าน่ก

•	 เน้นการปฏิิบัติิ

•	 เชื�อมั�นประสบการณ์ในอดูีติ

•	 มักชอบให้สิ�งติ่าง	ๆ	เป็นอย่างที�เป็นอยู่	

•	 ชอบอยู่คนเดูียว

•	 ชอบคุยแบบติัวติ่อติัว

•	 คิดูให้ดูีก่อนที�จะพูดูหรือท�า

•	 ชอบเก็บพลังไว้

•	 สนใจข้างในติัวเอง

•	 เงียบขร่ม

•	 ชอบจดูจ่อกับสิ�งเดูียวในเวลาหน่�ง	ๆ

•	 สงบเสงี�ยม

•	 คิดูในใจเงียบ	ๆ

•	 ชอบครุ่นคิดูทบทวน

•	 ชอบข้อมูลเชิงล่กและเป็นนามธรรม

•	 สนใจสิ�งที�อาจเป็นไปไดู้มากกว่า

•	 ใส่ใจในภาพรวม

•	 เน้นจินตินาการ	หรือแรงบันดูาลใจ

•	 ใส่ใจกับสิ�งที�ยังเป็นอนาคติ

•	 ให้ความส�าคัญกับความคิดูสร้างสรรค์

•	 เน้นความเป็นไปไดู้ทางทฤษฎี

•	 เชื�อในจินตินาการและลางสังหรณ์

•	 มักอยากลองท�าสิ�งใหม่	ๆ

ก่อนอื่นให้ท่านลองดูว่า เราเป็นคนประเภทไหน	โดูยแบ่งเป็น	4	กลุ่ม	ดูังนี�	

1. ความถนัดด้านการได้รับพลังงาน แบ่งออกเป็น	 2	 แบบไดู้แก่	 ความถนัดูจากการรับพลังงานจาก																					

โลกภายนอก	(ใช้ติัวย่อ	E	ย่อมาจาก	Extraverting)	และความถนัดูจากการรับพลังงานจากโลกภายใน	(ใช้ติัวย่อ	I	ย่อ

มาจาก	Introverting)

2.  ความถนัดด้านการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ	 แบ่งออกเป็น	 2	 แบบไดู้แก่	 ความถนัดูดู้านการรับรู้จากประสาท

สัมผู้ัสทั�งห้า	(ใช้ติัวย่อ	S	ย่อมาจาก	Sensing)	และความถนัดูในการมองความเป็นไปไดู้ในอนาคติ	(ใช้ติัวย่อ	N	ย่อมาจาก	

Intuiting)	

3.  ความถนัดด้านการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น	 2	 แบบไดู้แก่	 ความถนัดูดู้านการใช้ติรรกะและการคิดู

วิเคราะห์	 (ใช้ติัวย่อ	 T	 ย่อมาจาก	 Thinking)	 และความถนัดูในการติัดูสินใจโดูยใช้ค่านิยมส่วนติัวและผู้ลกระทบที�อาจ																										

เกิดูข่�นติ่อผูู้้อื�น	(ใช้ติัวย่อ	F	ย่อมาจาก	Feeling)

4.  ความถนดัด้านไลฟ์สไตล ์แบ่งออกเป็น	2	แบบไดู้แก่	ความถนัดูดู้านการติัดูสินใจและการท�าสิ�งติ่าง	ๆ																				

ให้เสร็จสิ�นลง	(ใช้ติัวย่อ	J	ย่อมาจาก	Judging)	และความถนัดูดู้านเฟ้นหาทางเลือก	(ใช้ติัวย่อ	P	ย่อมาจาก	Perceiving)

EXTROVERT (คนที่ชอบการพบปะสงัสรรค์) INTROVERT (คนที่มีโลกส่วนตวัสูง)

INTUITION (สัญชาตญาณ สงัหรณ์ หยั่งรู้)SENSING (ใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 อยู่กบัปัจจุบนั)

วารสารยาน่ารู้48



วารสารยาน่ารู้ 49

THINKING (ใช้เหตุผล) FEELING (ใช้ความรู้สึก)

•	 จิติใจเข้มแข็ง	หนักแน่น

•	 เห็นป้ญหา	แล้วชอบวิเคราะห์

•	 ใจเป็นกลาง	เชื�อในเหติุผู้ลมากกว่าความรู้ส่กส่วนติัว

•	 พูดูแบบติรงไปติรงมา

•	 เน้นความสามารถเป็นหลัก

•	 ติัดูสินโดูยใช้หัวเป็นหลัก

•	 เน้นความยุติิธรรมเป็นหลัก

•	 อาจถูกมองว่าขาดูความละเอียดูอ่อน

•	 วิพากษ์วิจารณ์ไดู้ดูี

•	 ไม่ค่อยถือสาหรือคิดูมากกับค�าพูดูการกระท�า

	 ของคนอื�น	

•	 จิติใจอ่อนโยน

•	 เห็นอกเห็นใจเมื�อเห็นใครมีป้ญหา

•	 ใช้ความรู้ส่กและสิ�งที�ฉันถือว่าส�าคัญมากกว่า

•	 พูดูแบบรักษาน��าใจมากกว่า

•	 เน้นความสัมพันธ์เป็นหลัก

•	 ติัดูสินโดูยใช้หัวใจเป็นหลัก

•	 เน้นความปรองดูองเห็นหลัก

•	 อาจถูกมองว่าอารมณ์อ่อนไหวเกินไป

•	 ชื�นชมคนอื�นไดู้ดูี

•	 รู้สก่หวั�นไหวไปกบัค�าพูดูการกระท�าของคนอื�นไดู้ง่าย

JUDGING (ใช้ชีวิตมีแบบแผน ท�ตามที่วางแผนไว้) PERCEIVING (ยืดหยุ่น ปรบัตวัตามสถานการณ์)

•	 อยากติัดูสินใจให้จบ

•	 ให้ความส�าคัญกับกฎเกณฑ์์หรือระเบียบ

•	 วางแผู้นล่วงหน้า

•	 ชอบท�าติามขั�นติอน

•	 ท�างานเสร็จก่อนแล้วค่อยสนุก

•	 ชอบท�างานหรือโปรเจ็คให้จบ

•	 มุ่งเน้นเป้าหมาย

•	 ชอบที�จะมีกฎระเบียบหรือขั�นติอนติ่าง	ๆ

•	 ชอบติัดูสินใจ	หาข้อสรุป	ท�าให้จบเรื�อง	

•	 อยากรอดููข้อมูลให้มากข่�น

•	 ให้ความส�าคัญกับความยืดูหยุ่น	ลื�นไหล

•	 ปรับติัวติามสถานการณ์

•	 ชอบความยืดูหยุ่น

•	 สนุกก่อน	แล้วค่อยท�างาน

•	 ชอบคดิูหรอืเริ�มงานหรอืโปรเจค็มากกว่าจะท�าให้จบ

•	 มุ่งเน้นกระบวนการ

•	 ชอบท�าติัวง่าย	ๆ	สบาย	ๆ	มากกว่า

•	 ไม่ค่อยชอบติัดูสินใจนัก	ท�าอะไรแล้วแติ่สถานการณ์

	 ติอนนั�น
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1.1 ISTJ – The Duty Fulfiller	ผูู้้ท�าหน้าที�ให้ส�าเร็จ

	 มสีมาธสิงู	รบัผู้ดิูชอบสงู	ละเอยีดูรอบคอบ	คดิูพดููท�า

แบบติรง	ๆ 	ใจแขง็	ไม่เก่งเรื�องความรูส่้ก	เจ้าระเบยีบ	ยตุิธิรรม	

จริงจังและไว้ใจไดู้	 อดูทนกับงาน	 ติรงเวลาและมีความ

สม��าเสมอ	ยดู่มั�นกบัหน้าที�	เงยีบและจรงิจงั	น่าเชื�อถือ	ยดู่มั�น																																																																																																																																												

ค�าสัญญา	ไม่โอ้อวดูหรือคุยโม้	 ไม่ฉวยโอกาส	เป็นหัวหน้า

งานที�ดูี	 เป็นเสาหลักของครอบครัว	 รักษาสัญญาแติ่งงาน																					

ดูั�งชีวติิ	ไม่ชอบค�าพดููที�เพ้อฝ้้น	ไม่เน้นความหรหูรา	แต่ิชอบ

ความแข็งแรงคงทนของเสื�อผู้้าและอุปกรณ์	ไม่สนใจความ

พิเศษในอาหาร	เครื�องดูื�มหรือสถานที�

	 เป็นคนสงบเสงี�ยม	 หนักแน่น	 มีความรับผิู้ดูชอบ

และความสม��าเสมอ	เป็นที�พ่�งไดู้	อยูกั่บความเป็นจรงิ	มโีลก																

ส่วนติวัสงู	พดููน้อย	พ่�งพาตินเอง	มคีวามคาดูหวงัต่ิอตินเอง

และผูู้้อื�นในเรื�องการติรงติ่อเวลา	ความชัดูเจน	ระมัดูระวัง	

เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีสมาธิดูี	ไม่วอกแวกไดู้โดูยง่าย

1.2 ISTP – The Mechanic ผูู้้เชี�ยวชาญเรื�องกลไก

	 เงียบ	ๆ 	เรียบเฉย	สงบเสงี�ยม	ช่างคดิู	ใจเยน็	มโีลก

ส่วนติวัสงู	เกบ็อารมณ์ความรูส้ก่	ดูลูก่ลบัเข้าใจยากส�าหรบั

คนส่วนมาก	รักอิสระ	 เป็นติัวของติัวเอง	อยู่กับความเป็น

จริง	 ไม่ชอบเพ้อฝ้้น	 ชอบเรียนรู้ดู้วยตินเอง	 เป็นผูู้้น�าดู้วย

ติัวเอง	ชอบความเสมอภาคและดูื�อดู่ง	

	 ไม่ชอบท�าติัวติามแบบแผู้นหรือความคาดูหวัง				

ของใคร	 ไม่ชอบให้ใครมาก�าหนดูว่าจะควรท�าอะไรหรือ

มีจุดูมุ่งหมายอย่างไร	 ชอบท�าในสิ�งที�มาจากแรงกระติุ้น

มากกว่าท�าติามค�าสั�ง	 เน้นการกระท�า	กล้าเสี�ยง	ชอบผู้จญภยั	

ชอบแหกกฎ	 มักมองหาความตืิ�นเติ้นในการเล่น	 โดูยไม่มี

สิ�นสุดู	

	 แก้ป้ญหาเฉพาะหน้าไดู้เก่งอย่างมีทักษะ	 เปลี�ยน

แผู้นไดู้ง่าย	 และรู้ส่กภาคภูมิใจที�ท�าสิ�งที�ท้าทายไดู้ส�าเร็จ	

ชอบงานอดูิเรกที�มีการเคลื�อนไหวรวดูเร็ว	ไม่ชอบท�าอะไร

ที�เชื�องช้า	เก่งเรื�องทักษะที�ติ้องอาศัยลักษณะทางกายภาพ

เข้ามาช่วย	 ถนัดูการบังคับเครื�องมือติ่าง	 ๆ	 ที�จับติ้องไดู	้														

มักถือว่าเป็น	“ผูู้้เชี�ยวชาญดู้านเครื�องมือ”	

1.3 ESTP – The Doer	นักลงมือปฏิิบัติิ

	 มีความมั�นใจ	 ชอบความตืิ�นเติ ้น	 แหกคอก	

สนุกสนาน	 ชอบอยู ่กับคนที�รักสนุกและสนใจในเรื�อง

เดูยีวกนั	ชอบเรื�องสนกุแปลกๆที�สร้างความตืิ�นเต้ิน	มบีคุลกิ

ที�มีเสน่ห์/น่าหลงใหล	แติ่ก็อาจพูดูอะไรที�ทื�อ	ๆ	ติรงไปติรง

มา	มีพลังเหมือนไม่มีหมดู	จ่งไม่ค่อยอยู่นิ�ง	ใจร้อน	คิดูเร็ว

ท�าเร็ว	ติัดูสินใจเร็ว	ชอบใช้ชีวิติแบบสุดู	ๆ

	 ชอบเป็นคนน�าและควบคุมสิ�งติ่าง	 ๆ	 ที�ตินรับ																

ผู้ิดูชอบ	 ตัิดูสินใจโดูยใช้เหตุิผู้ล	 มุ่งเน้นที�เป้าหมายของ

ตินเองและองคก์ร	ชอบท�าสิ�งที�ท้าทายและรูว้ธิีที�จะท�างาน

ให้เสร็จ	มีความคิดูเห็นในเรื�องติ่างๆแทบทุกเรื�อง	

	 เป็นมิติร	 ยืดูหยุ่น	 ชอบท�าติัวสบาย	 ๆ	 อยู่ในโลก

ของความจริง	 มีเหติุผู้ล	 ไม่เพ้อฝ้้น	 เน้นผู้ลลัพธ์และการก

ระท�าไปข้างหน้า	 ไม่ติ้องเสียเวลาวางแผู้นมากมาย	 ปรับ

ติัวเข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าไดู้ดูี	เบื�อง่าย	รักสนุก	ไม่

ค่อยท�าติามระเบยีบและก�าหนดูการที�วางไว้	ท�าอะไรใหม่	ๆ 																																																																			

อยู่เสมอ	ชอบเรื�องที�จับติ้องไดู้จริง/ปฏิิบัติิไดู้จริง	 ไม่สนใจ

เรื�องปรัชญาในการดู�ารงชีวิติหรือเรื�องล่กลับ	 อยู่ในโลก

ป้จจุบันมาก

	 มักเป็นผูู้้ริเริ�มกิจการ	เรียนรู้ไดู้ดูีเมื�อไดู้ทดูลองท�า	

ไดู้ลองผู้ิดูลองถูก	 เรียนรู้สิ�งใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 มีเรื�องเล่าให้

คนรอบข้างฟ้งอยู่เรื�อย	 ๆ	 มีคนห้อมล้อมอยู่เสมอ	 มักเป็น

ที�รัก	ไม่ชอบท�างานติามติารางเวลา	เน้นการลุยท�าไปก่อน	

มกัมคีวามสามารถดู้านการใช้มอืเป็นพิเศษ	เช่น	งานศลิปะ	

เล่นดูนติรี	(ที�ใช้มือมากกว่าปาก)	เล่นกีฬา	

1.4 ESTJ – The Guardian ผูู้้พิทักษ์

	 สนุกกับการท�างานติามหน้าที�	 ชอบเป็นคนน�า

และควบคุมสิ�งที�ตินรับผู้ิดูชอบ	 มีความเชื�อมั�นในติัวเอง

สูง	 ชอบให้ติัวเองเป็นจุดูศูนย์กลางของอ�านาจ/เป็นเสา

หลักของความเข้มแข็ง	 กล้าคิดูกล้าตัิดูสินใจโดูยใช้เหตุิผู้ล																											

มุ่งเน้นที�เป้าหมาย	 มีความทะเยอทะยาน	 ชอบท�าสิ�งที�

ท้าทาย	มีความเห็นแทบทุกเรื�อง	ไม่ค่อยจนมุมเรื�องค�าพูดู	

16 Types of Personalities – ST
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16 Types of Personalities – SF

	 อยู่กับความเป็นจริง	 ไม่เพ้อฝ้้น	 มีระเบียบ	 ชอบ

การวางแผู้น	ไว้ใจไดู้	ตัิ�งใจในการท�างานและใช้ชวีติิ	ท�างาน

หนัก	คนอื�นว่าดูเูข้มงวดูและดู	ุพดููจาโผู้งผู้าง	แต่ิไม่ชอบชวีติิ

ที�ว่างแม้จะเหนื�อย	ติ้องการผู้ลลัพธ์อยู่ติลอดูเวลา	จะรู้ส่ก

หมดูพลัง/ไร้ค่าถ้าไม่มีความก้าวหน้ากับชีวิติ	ยิ�งว่างนานๆ

ยิ�งเครยีดูจนป่วยไดู้	มมีาติรฐานสงูในการท�างาน	แน่วแน่	มุง่

มั�น	ทุ่มเท	จริงจัง	มีพลัง	(กดูดูันคนรอบข้าง)	ชอบจัดูระบบ

การท�างานให้เข้าที�	รบัปากจะท�าแล้วต้ิองท�าให้ไดู้	ถ้าเหน็ว่า

เป็นหน้าที�ต้ิองท�ากล็งมอืท�า	ไม่ชอบคนเหลาะแหละหรอืท�า

แบบขอไปท/ีไม่จรงิจงั	จะหงดุูหงดิูเวลาเห็นคนมาสายหรอื

ท�าให้เสียเวลา	ให้ความส�าคัญกับการท�างานมากกว่าสนใจ

ความรู้ส่ก

2.1 ISFJ – The Nurturer ผูู้้ช่วยเหลือ	ผูู้้เลี�ยงดูู

	 	 เป็นคนที�พ่�งพาไดู้สนิทใจ/ไว้วางใจไดู้	 มีความ

ซึ่ื�อติรงและผูู้กพัน	 เสียสละ	 ถ่อมติัวไม่โอ้อวดู	 ไม่ท�างาน

ออกนอกหน้าหรือเอาหน้า	 ไม่ชอบเป็นหัวหน้า	 พูดูน้อย	

มักเก็บติัว	เงียบ	ใจดูี	มีความรักให้กับคนรอบติัว	คิดูถ่งคน

อื�นก่อนติัวเอง	เป็นห่วงเป็นใย	แติ่มีใจบริการและพยายาม

ช่วยเหลือผูู้้อื�นอย่างสุดูความสามารถ	 ชอบมากเมื�อไดู้รับ

ผู้ิดูชอบดููแลติามความติ้องการของผูู้้อื�น	 บริการนุ่มนวล

จนมั�นใจว่าผูู้้รับไม่มีความจ�าเป็นติ้องไดู้รับความช่วยเหลือ

อีกติ่อไป	ท�าทุกอย่างเหมือนเป็นหน้าที�	มีความรับผู้ิดูชอบ

ติ่อภาระ	ไม่ชอบออกค�าสั�งหรือติ�าหนิใคร	

เมื�ออยู่ในองค์กรใดูก็จะท�างานไดู้นานหลายปีโดูยไม่เบื�อ

และไม่บ่น	 ไม่ละเมิดูกฎเกณฑ์์	 เติ็มใจที�จะท�างานนานๆ

เมื�อติ้องรับผู้ิดูชอบงานใดูก็จะท�าให้ท�าจนส�าเร็จเท่าที�จะ

ท�าไดู้	 ท�างานอย่างมีระบบ	 ไม่ลังเลสงสัยในธรรมเนียม

ปฏิิบัติิที�สืบทอดูกันมา	ติิดูดูิน	อยู่กับความเป็นจริง/ไม่เพ้อ

ฝ้้น	 มีจิติส�าน่ก	 ขยันขันแข็ง	 จริงจัง	 วางแผู้นให้กับชีวิติ																								

ชอบเกบ็ความทกุข์ไว้กบัติวัเอง	เสยีใจไดู้ง่ายเมื�อถูกวจิารณ์	

ไวติ่อความรู้ส่กอย่างมาก	 แสวงหาการเป็นที�รักจากคน															

รอบติัว	 ช่วยเหลือและให้ความส�าคัญกับผูู้้อื�น	 จ่งมักไม่

ปฏิิเสธค�าขอร้องจากผูู้้อื�น

	 มีความพอใจส่วนติวัน้อยที�สดุู	(ในกลุม่คนประเภท

อื�นๆทั�งหมดู)	เกลียดูความสุรุ่ยสุร่ายหรือการใช้ทรัพยากร

คนในทางที�ผู้ดิู	เชื�อว่างานคอืสิ�งดีู	การเล่นสนกุกส็มควรต้ิอง

มี	 เป็นลูกที�	“ว่านอนสอนง่าย”	เชื�อฟ้งพ่อแม่	 เคารพและ

ผูู้กพันกับครอบครัว	 เป็นลูกในอุดูมคติิ	 เป็นพ่อแม่ที�เอาใจ

ใส่	 ให้ความรัก	 ห่วงใยลูกๆดู้วยความเมติติา	 ท�าทุกอย่าง

ดู้วยตินเองมากกว่าขอให้ผูู้้อื�นช่วยท�า

2.2 ISFP – The Artist ศิลปิน

	 เป็นคนง่าย	ๆ	สบาย	ๆ	น่ารัก	ใจดูี	มองชีวิติเป็น

สิ�งดีูงาม	 พูดูน้อย	 สงบเสงี�ยม	 ส�ารวจ	 ไม่ติ้องการเป็นที�

สนใจ	ใช้ชีวิติอยู่กับป้จจุบัน	ชื�นชมความเรียบง่ายของชีวิติ	

จงรักภกัดู	ีสภุาพ	เหน็อกเหน็ใจ	มกัให้ความส�าคญักบัความ

ติ้องการของผูู้้อื�นก่อน	 อารมณ์อ่อนไหว	 มักเก็บความรู้ส่ก

ไว้คนเดูียว	 ไม่พูดูติรง	 ๆ	 ขี�เกรงใจ	 มักห่วงว่าคนอื�นจะคิดู

อย่างไร	ปรับติัวไดู้ดูีในสถานการณ์ติ่าง	ๆ	มีความสามารถ

มากแติ่ไม่แสดูงออกให้โดูดูเดู่น	 มักใช้ชีวิติดีูงามเพื�อสังคม																									

มีทักษะทางดู้านศิลปะมาก	 มีอารมณ์สุนทรียะ	 เคอะเขิน

เมื�อไดู้รับค�าชม	ไม่ยดู่ติดิูกฎระเบยีบ	ชอบงานไม่ประจ�าแต่ิ

เป็นงานที�ท้าทายเลก็น้อย	หรอืมีความหลากหลายของสิ�งที�

ติ้องท�า	ชอบอยู่กับธรรมชาติิ

2.3 ESFJ – The Caregiver ผูู้้ดููแลเอาใจใส่
	 มคีวามเป็นกนัเอง	มนี��าใจ	เป็นมติิร	ประนปีระนอม	

อบอุ่น	ร่าเริง	เห็นใจและสนใจสุขทุกข์ของคนรอบติัว	ชอบ

สังคมมาก	 ไม่ชอบอยู่คนเดูียว	 ชอบเป็นที�รัก	 มีชีวิติชีวา

หากเป็นที�ติ้องการและชื�นชมของคนอื�น	ปรับติัวติามความ

ติ้องการของคนอื�นมากกว่าเป็นติัวของติัวเอง	 ใส่ใจและให้

ความส�าคญักับคนอื�นรอบติวั	ห่วงใยคนรอบข้างก่อนตินเอง	
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เป็นตัิวกลางส�าหรับสร้างความสมัพนัธ์แบบรกัใคร่ห่วงใยใน

สงัคม	เป็นต้ินแบบแห่งความเอาใจใส่คนรอบข้าง	ถอืว่าเป็น

คนที�อยู่ในสังคมไดู้ดีูที�สุดู	 คนอื�นอยู่ดู้วยแล้วรู้ส่กสบายใจ

และอยากคบหา

	 รู้ส่กดูีในการท�าให้คนอื�นสบายใจ	 ลูกค้าจะสัมผู้ัส

ไดู้ถ่งความอบอุ่น	 เป็นคนมุ่งมั�นและกล้าแสดูงความรู้ส่ก

อยากช่วยเหลือ	 เคารพกฎและหน้าที�	 ท�าติามระเบียบ

แบบแผู้นของสังคม	คิดูแติ่เรื�อง	“ควร	–	ไม่ควร”	มากมาย

ส�าหรบัตัิวเองและผูู้้อื�น	ไม่ต้ิองการท�าร้ายใคร	ไม่ท�าตัิวเป็น

ภาระหรือสร้างความล�าบากให้กับคนอื�น	 การไดู้รับการ

เอาใจใส่จากคนอื�นก็ช่วยเติิมพลังให้บริการคนอื�นติ่อไปไดู้	

2.4 ESFP – The Performer	นักปฏิิบัติิ

	 ขี�เล่น	 เป็นมิติรอย่างเปิดูเผู้ย	 มีรอยยิ�ม	 ใจกว้าง	

เป็นกันเอง	ร่าเริงแจ่มใส	มีชีวิติชีวา	ชอบท�าติัวติามสบาย	

มองโลกในแง่ดู	ี(แต่ิขี�งอนบางเรื�อง)	มไีหวพรบิและเสน่ห์	มี

มนษุยสมัพนัธ์ดู	ีเป็นที�ชื�นชอบของบุคคลอื�น	ให้ความส�าคญั

และทะนถุนอมความสมัพนัธ์	มนี��าใจ	คอยช่วยเหลอืโดูยไม่

หวังสิ�งติอบแทน	ท�าติามความรู้ส่กที�เกิดูข่�น	มีความสุขกับ

สิ�งต่ิาง	ๆ 	ที�ท�าและเหน็	ชอบคบหาเพื�อนที�ชอบเรื�องติื�นเต้ิน

รื�นเริงสนุกสนานเหมือนกัน	 ปรับติัวไดู้ดูีและชอบท�างาน

เป็นทีม	

	 รักสวยรักงาม	แต่ิงติวัติามแฟชั�นหรือติามลักษณะ

โดูดูเดู่นของตัิวเองหรอืติามเพื�อนฝู้งรอบข้างที�ดูเูนี�ยบ	และ

ใส่ใจในการแติ่งติัวมากกว่าคนทั�วไป	รักความติื�นเติ้น	ชอบ

ความขบขัน	 รักบรรยากาศของการสังสรรค์กินดูื�ม	 และ

สร้างบรรยากาศแบบนี�ในสถานที�รอบติวัติลอดูเวลา	ไม่ชอบ

บรรยากาศที�อ่มคร่มเคร่งเครียดู

	 ช่างพูดู	 และมีวาทศิลป์ให้คนอื�นเห็นดู้วย	 เศร้า

เหงาเวลาท�าอะไรคนเดูยีว	มงีานหลายโครงการแต่ิต้ิองเป็น

ระยะเวลาไม่นาน	 ไม่สนใจทฤษฎีหรือแนวคิดูทางวิชาการ	

แต่ิชอบลงมือท�าและเรยีนรู้จากการแก้ไขป้ญหาเฉพาะหน้า	

มีพรสวรรค์ในการจัดูแจงงานใหญ่	 ๆ	 ให้ลุล่วง	 ชอบท�าสิ�ง

ใหม่	ๆ 	มากกว่าคิดูอะไรใหม่	ๆ 	หลวมติัวง่ายติ่อค�าหวาน	ๆ 	

16 Types of Personalities – NF

3.1 INFJ – The Protector	ผูู้้ป้องกัน

	 ท�าตัิวเงียบ	 ๆ	 ไม่พูดูมาก	 (แติ่พูดูออกมาเมื�อใดู	

จะสะเทือนผูู้้ฟ้งไปถ่งระดูับอารมณ์)	 ไม่ค่อยแสดูงอารมณ์	

แติ่มีความเห็นอกเห็นใจและเอื�ออาทรผูู้้อื�น	 (บุคลิกที�ซึ่ับ

ซึ่้อนนี�จ่งสร้างความงุนงงไม่เฉพาะกับผูู้้อื�นเท่านั�น	 แติ่กับ

ติัวเองดู้วย)	เหมือนคนใจเย็นแติ่ข้างในซึ่ับซึ่้อนรุนแรงมาก	

เป็นคนร��ารวยจินตินาการ	 มีโลกภายในที�ลุ่มล่ก	 มีความ

คิดูสร้างสรรค์ในแบบฉบับของติน	 เข้าใจยาก	 มีความเชื�อ

มั�นในตินเองสูง	 ดืู�อรั�นติ่อความคิดูของคนอื�น	 ไวติ่อการ

รับรู้อารมณ์ของคนอื�น	 เก่งเรื�องคนและการจัดูการ	 มีแรง

บันดูาลใจและอุดูมคติิที�แรงกล้า	 ซึ่่�งเป็นแรงจูงใจให้ผูู้้อื�น

ไดู้พัฒนาตินเองอีกดู้วย	 เก่งเรื�องคนและการจัดูการ	 ชอบ

ช่วยเหลือเพื�อนมนุษย์อย่างจริงใจ

	 มีญาณสัมผัู้สเข้าใจปรากฏิการณ์เหนือธรรมชาติิ

ไดู้ดูีกว่าคนกลุ่มอื�นทั�งหมดู	 อ่านคนไดู้ขาดู	 สังเกติความ

รู้ส่กหรือเจตินาของคนอื�นก่อนที�คนๆนั�นจะรู้ส่กตัิวดู้วยซึ่��า	

รับรู้สัมผัู้สความสุข/ทุกข์	 ความดีูงาม/ความชั�วร้ายในตัิว

บคุคลอื�น	มองเป็นเรื�องราวของผูู้ค้นทั�งในอดูตีิ	ป้จจบุนัและ

อนาคติ	หยั�งรูล่้วงหน้า	ลางบอกเหตุิ	โสตินมิติิหรือภาพนมิติิ

บอกว่าสิ�งใดูจะบงัเกดิู	เหมอืนจะสามารถสื�อจติิกบับคุคลที�

อยู่ไกล	ๆ	ไดู้	ท�าให้เหมือนเป็นคนล่กลับ	มีจินตินาการที�ไร้

ขีดูจ�ากัดูท�าให้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที�ซึ่ับซึ่้อนและ

งดูงาม	เช่น	ดูนติรี	หลักทางคณิติศาสติร์	บทกวี	บทละคร

และบทประพนัธ์	มจีติินาการสงูสดุูเมื�อเทยีบกับคนกลุม่อื�น

วารสารยาน่ารู้52



วารสารยาน่ารู้ 53

3.2 INFP – The Idealist นักอุดูมการณ์

	 เงียบ	ๆ 	ไม่ค่อยสุงสิงกับคนอื�นนอกจากคนที�สนิท

ดู้วยจริง	ๆ	เป็นคนง่าย	ๆ	สบาย	ๆ	สุภาพอ่อนโยน	อยู่ใกล้

แล้วสบายใจ	ชอบช่วยเหลอืและเข้าใจคนอื�น	แสดูงหาการ

ประนีประนอม	ไม่ชอบโติ้แย้ง	 เก็บอารมณ์ความรู้ส่กจนดูู

เหมือนเป็นคนเย็นชา	ไม่ค่อยคิดูอะไรในทางลบ	เปิดูรับไอ

เดูียใหม่	ๆ	ถ้าไม่ถ่งกับขัดูค่านิยมส�าคัญของตินมากนัก	มี

ความซืึ่�อติรงและย่ดูมั�นต่ิอสิ�งที�ตินเชื�อและศรทัธาอย่างมาก	

มีชีวิติภายในที�เข้มข้นและความรู้ส่กที�ซึ่ับซึ่้อน	 คนอื�นอาจ

ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาไม่ไดู้บอกความรู้ส่กและความเชื�อ

มั�นศรัทธาให้ใครรู้มากนัก	 เว้นแติ่บางเรื�องที�ส�าคัญ	 ซ่ึ่�งจะ

บอกกับไม่กี�คนเท่านั�น

	 มีความเชื�อและมุ่งมั�นที�จะท�าเพื�อคนอื�น	 แติ่มัก

ท�าติัวสบายจนงานคั�งค้างไว้	 เป็นคนเจ้าความคิดูช่าง

พิจารณา	 เป็นนักฟ้งที�ดูีและช่วยปลอบประโลมคนที�ทุกข์

ร้อนไดู้อย่างแท้จริง

3.3 ENFP – The Inspirer	ผูู้้สร้างแรงบันดูาลใจ

	 ชอบแสดูงออก	มีพลัง	กระติือรือร้น	ไม่ค่อยอยู่นิ�ง	

มีชีวติิชีวา	ร่าเรงิ	สดูใส	รกัความเป็นอสิระ	ท�าติามความรูส้ก่

น่กคิดูที�เกิดูข่�น	มองโลกในแง่ดูี	(ทุกอย่างมีพลัง	น่าติื�นเติ้น

ไปหมดู)	มอีารมณ์ขนั	ช่วยให้คนรอบข้างกระตืิอรือร้นและ

สนกุสนานไปดู้วย	มจีนิตินาการอย่างมาก	ความคดิูไม่หยดุู

นิ�ง	อารมณ์เปลี�ยนแปลงบ่อย	นาทีหน่�งอาจรู้ส่กอย่างหน่�ง	

นาทถีดัูไปอาจรูส้ก่อีกแบบ	ไม่ชอบรบัมอืกบัเรื�องที�เป็นราย

ละเอียดู	 (รวมทั�งเรื�องเงิน)	 ไม่ชอบท�าอะไรที�จ�าเจน่าเบื�อ

หน่าย	มองหาความท้ายทายและความหลากหลาย	ค้นหา

ช่องทางใหม่	 ๆ	 ในการท�าสิ�งใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 มีโครงการ

ต้ิองท�ามากมาย	มคีวามยดืูหยุน่ปรบัตัิวเข้ากบัสถานการณ์												

ติ่าง	 ๆ	 ไดู้รวดูเร็ว	 พลิกวิกฤติเป็นโอกาสไดู้	 ใช้ชีวิติอย่าง

เติ็มที�	 ชอบหาความแปลกใหม่ให้ชีวิติ	 ขี�สงสารและเห็นใจ

ผูู้อ้ื�น	มกัติกหลุมค�าพูดูหว่านล้อมจนรับปากไปโดูยไม่คิดูให้

รอบคอบเสียก่อน	

	 มพีรสวรรค์ในการโน้มน้าวใจและสร้างแรงบนัดูาล

ใจให้กับคนรอบข้างอย่างมาก	 คิดูเริ�มติ้นท�าอะไรแล้วก็ไม่

ลงล่กในรายละเอยีดู	(เป็นจุดูเสีย)	มกัแก้ป้ญหาดู้วยการทิ�ง

โครงการนั�นไปเฉย	ๆ 	ชอบคดิูอะไรดีู	ๆ 	ข่�นมามากมาย	แต่ิก็

ไม่ท�าจรงิสกัท	ีถ้าถง่คราวที�อยูใ่นภาวะติง่เครยีดูมาก	ก็อาจ

แสดูงถ่งความไม่อดูทนติ่อผูู้้คนรอบติัว

3.4 ENFJ – The Giver ผูู้้ให้

	 อบอุ่น	 ดููแลเอาใจใส่และห่วงใยผูู้้อื�น	 ให้ความ

ส�าคัญกับสิ�งดูี	ๆ 	ในติัวคนอื�น	กระฉับกระเฉง	กระติือรือร้น	

มีไฟติลอดูเวลา	 ทุ่มเท	 มีเสน่ห์	 เข้ากับคนแบบติ่าง	 ๆ																							

ไดู้ดูี	สบาย	ๆ	มีความคิดูสร้างสรรค์	มีความสามารถในการ

สื�อสาร	มคีวามเป็นผูู้้น�าอยูใ่นตัิว	สามารถโน้มน้าวและจงูใจ

คนไดู้ดูี	มีความมั�นใจในติัวเอง	มั�นคง	วางใจไดู้	ไม่ชอบอยู่

คนเดูียว	 ชอบมีมนุษยสัมพันธ์	 มีทักษะในการเข้าสังคม																								

ที�ดูี	ใจร้อน	ชอบจะท�าอะไรอยู่ติลอดูเวลา	เป็นผูู้้น�าที�พร้อม

ให้ค�าแนะน�าและเข้าใจช่วยจัดูการวางแผู้นแก้ไขป้ญหาให้

กับคนรอบติัว	

	 มีความสามารถเข้าถ่งจิติใจของคนอื�น	 มักเอาติัว

เองเข้าไปพัวพันกับเรื�องทุกข์ร้อนของคนอื�นโดูยไม่รู ้ตัิว	

(แล้วสร้างความเจ็บปวดูให้กับพวกเขาดู้วยเช่นกัน)	 มักจะ

รับเอาความทุกข์ของคนอื�นมาเป็นทุกข์ใจของตินเอง	ดููจะ

ยุ่งอยู่ติลอดูเวลา	 เพราะมีความสนใจที�หลากหลาย	 และ

ทุ่มเทท�างานเติ็มที�	รับปากแล้วรักษาค�าพูดู

	 มีความคาดูหวังในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

อย่างมาก	ฝ้้นถง่โลกสวย	เป็นคนที�อทุศิตินให้กับครอบครวั	

ท�างานหนักเพื�อมั�นใจว่าคนข้างหลังจะอยู่ดูีมีสุข
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4.1 INTJ – The Scientist นักวิทยาศาสติร์

	 เงียบ	ชอบคิดูอะไรคนเดูียว	มีเพื�อนไม่มาก	ฉลาดู	

ชอบคิดูค้นไอเดีูยใหม่	 ๆ	 มีความคิดูเห็นในเรื�องติ่าง	 ๆ																						

ว่าควรจะเป็นอย่างไร	มคีวามสามารถในการเชื�อมโยงข้อมลู

ที�ซึ่ับซึ่้อนไดู้	 พยายามพัฒนาตินเองผูู้้อื�นและสิ�งรอบตัิว																				

มคีวามมั�นใจในวสิยัทศัน์และแรงบันดูาลใจของตินเอง	ซึ่่�งไม่

ไดู้ข่�นอยูกั่บความคดิูความเชื�อของคนส่วนใหญ่	และไม่หวั�น

ไหวติ่อข้อกังของคนอื�น	ติ้องการมีอิสระและเป็นติัวของติัว

เองอย่างมาก	จง่ชอบท�าอะไรในแบบของตัิวเองมากกว่าจะ

คล้อยติามผูู้อื้�น	มีความมั�นใจสงู	มองการณ์ไกล	และมคีวาม

มุ่งมั�น	จริงจัง

	 เป็นสดุูยอดูนกัคดิูที�สดุูและมคีวามเชื�อมั�นในติวัเอง

สูงที�สุดูในบรรดูาคนทุกประเภท	 ชอบซึ่่อนความคิดูอันล่ก

ซึ่่�งของติัวเองเอาไว้และไม่ค่อยเสนอติัวไปอธิบายความคิดู

ของตินให้ใครฟ้ง	มีความสม��าเสมอในการท�างานอย่างมาก																																																																															

ท�าจนส�าเร็จลุล่วง	อยู่ในโลกของความจริง	 ให้ความส�าคัญ

กับสิ�งที�เป็นไปไดู้และสิ�งที�จะเกิดูข่�นในอนาคติ	 ชอบมอง

อนาคติมากกว่ามองย้อนหาอดีูติ	 เป็น	 “ผูู้้หาเหตุิผู้ลและ

ท้าทายความเป็นไปไดู้ใหม่	 ๆ”	 ชอบเรียนรู้สิ�งใหม่	 ๆ	

วเิคราะห์เชื�อมโยงในสิ�งต่ิาง	ๆ 	ติามความเป็นจรงิ	และสร้าง

วิสัยทัศน์ใหม่	 ๆ	 ข่�นมา	 ชอบท่องไปในโลกกว้าง	 มักเปิดู

แนวคดิูใหม่	ๆ 	และท้าทายความเชื�อเดิูม	ๆ 	แต่ิเป็นคนที�ยอม

ท�าติามกฎระเบยีบหากมันมีประโยชน์	แต่ิถ้ากฎระเบียบนั�น

ขาดูติรรกะไม่สมเหติุสมผู้ล	ก็พร้อมจะเปลี�ยนแปลง

4.2 INTP – The Thinker นักคิดู
	 เกบ็ติวั	เงยีบ	ๆ 	สงวนท่าท	ีพ่�งพาติวัเอง	เป็นติวัของ

ติัวเองอย่างมาก	ครุ่นคิดูถ่งสิ�งใหม่	ๆ 	ที�เกิดูข่�นเพื�อท�าความ

เข้าใจ	และพยายามพัฒนาระบบความคิดูให้ลงติัวอยู่เสมอ	

ให้ความส�าคัญกับการแสดูงความคิดูอ่านที�ชัดูเจน	 กระชับ

และแม่นย�า	ชอบอยูใ่นโลกของตัิวเองที�รุม่รวยไปดู้วยความ

16 Types of Personalities – NT

คิดูและไอเดูียติ่าง	 ๆ	 มีความสนใจใครรู้ที�จะเข้าใจเรื�อง																		

ต่ิาง	ๆ 	ในจักรวาล	และอยากส�ารวจความจริงและหลักการ

ทั�งหลายทั�งปวง	มีเหติุผู้ล	มีความคิดูสร้างสรรค์	ใช้เวลาใน

หัวติัวเองมาก	 ไม่อยู่กับเนื�อกับตัิว	 ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื�นรู้ส่ก

อย่างไร	เป็นคนยืดูหยุ่นสูง	

	 เหมาะที�จะเป็นนักคิดูในเชิงนามธรรม	เพราะไม่มี

อะไรที�ส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 เบื�อคิดูเรื�องเดูิม	ๆ	ก็เปลี�ยนไป

คิดูเรื�องอื�นติ่อ	ไม่อดูทนกับงานประจ�าที�มีรายละเอียดูมาก

หรือติ้องท�าสิ�งเดูิม	 ๆ	 แบบจ�าเจเป็นเวลานาน	 ๆ	 ไม่ค่อย

ให้ความส�าคัญกับวันครบรอบหรือวันส�าคัญทางศาสนา																											

อาจถ่งขั�นไม่เข้าใจความรู้ส่กของคนอื�น

4.3 ENTP – The Visionary	ผูู้้มีวิสัยทัศน์

	 สบาย	 ๆ	 มีความยืดูหยุ่น	 กระติือรือร้น	 มีพลัง	

ร่าเริงแจ่มใส	มั�นใจในตินเอง	หัวไว	ฉลาดูทันคน	หลายคน

ชอบท�างานท้าทายและเอาชนะกฎเกณฑ์์ติ่าง	 ๆ	 มากกว่า

จะท�าติามกฎ	สามารถปรบัติวัติามสถานการณ์ไดู้ดู	ีมคีวาม

คิดูสร้างสรรค์สิ�งใหม่	ๆ	ฉลาดูเฉลียว	เก่งการวิเคราะห์เชิง

เหตุิผู้ล	 ติรรกะ	 ชอบคิดูค้นวิธีใหม่	 ๆ	 ในการท�าสิ�งติ่าง	 ๆ															

มีความสามารถยอดูเยี�ยมในการวิเคราะห์และแก้ไขป้ญหา

ที�ท้าทายไดู้ดีูโดูยเฉพาะเรื�องทฤษฎ	ีชอบความเปลี�ยนแปลง

และหลากหลาย	 มักติ่อติ้านอะไรก็ติามที�จะมาติีกรอบ																																																												

สร้างข้อจ�ากัดูหรือท�าให้เบื�อ	 ไม่ชอบความจ�าเจ	 เบื�อง่าย	

ชอบแหกคอก	เปลี�ยนใจบ่อย	

	 บ้างาน	ท�าสิ�งนั�นสิ�งนี�เยอะไปหมดู	เป็นเจ้าโครงการ

ใหม่	ๆ	ท�าให้คนรอบติัวหัวหมุนอยู่เสมอ	มีความคิดูอิสระ

และตืิ�นเติ้นในการทดูลองท�าสิ�งใหม่	 แติ่ไม่ใช่คนที�ท�าอะไร

ให้ส�าเร็จ	 (ท่าดูีทีเหลว)	 ไม่เก่งเรื�องลงรายละเอียดู	ถ้าไม่มี

คนสานติ่อจนเสร็จ	โครงการนั�นก็อาจถูกปล่อยทิ�ง	ไม่ยอม

ให้ติัวเองถูกผูู้กติิดูกับงานที�จ�าเจหรือกิจกรรมติามติาราง

เวลาซึ่่�งจะรู้ส่กน่าเบื�อ

วารสารยาน่ารู้54



วารสารยาน่ารู้ 55

4.4 ENTJ – The Executive ผูู้้บริหาร

	 เป็นนักกลยุทธ์	 มีความคิดูสร้างสรรค์	 มีเหตุิผู้ล	

มั�นใจในตินเอง	 ใจร้อน	 มีพลัง	 คิดูและท�าอะไรจริงจัง																					

มีความสามารถและไม่ค่อยอยู่นิ�ง	เป็นคนรอบรู้	แก้ป้ญหา

เก่ง	เชื�อมโยงสิ�งติ่าง	ๆ	ไดู้ดูี	ชอบเผู้ชิญหน้า	ชอบถกเถียง

เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดูเห็น	ชื�นชอบและเคารพคนที�กล้า

ท้าทายเขา	และจะไม่นับถือคนที�ไม่กล้าท�าแบบนั�น	ติัดูสิน

ใจรวดูเร็ว	มีความเฉียบขาดูในการท�าสิ�งติ่าง	ๆ	ท�างานเก่ง

แติ่ให้ก�าลังใจคนไม่เก่ง	

	 ปกติิแล้วเขาจะก้าวไปอยู่ในติ�าแหน่งที�สามารถ

ควบคุมและระดูมสรรพก�าลังเพื�อไปให้ถ่งเป้าหมาย																							

ระยะยาว	 มีความสามารถในการประยุกติ์ดู้านการจัดูการ

และการวางแผู้น	เน้นเหติุผู้ลและติรรกะ	ไม่ชอบคุยกับคน

ที�ใช้อารมณ์	หงุดูหงิดูกับคนที�ท�าผู้ิดูซึ่��า	ๆ	ซึ่าก	ๆ	มุ่งการ

พัฒนาไปข้างหน้า	 ความคิดูเชิงกลยุทธ์ที�จะท�าสิ�งใหม่	 ๆ

เป็นสิ�งส�าคัญมาก	

	 สื�อสารกับผูู้้อื�นอย่างติรงประเดู็น	มีความเดู็ดูขาดู	

กล้าติัดูสินใจ	 มักไดู้รับการเลือกให้เป็นผูู้้น�าทีม	 บางคนดูู

เหมือนวางอ�านาจ	แติ่ล่ก	ๆ	ก็ไม่ไดู้คิดูอะไร	มีลักษณะของ

ผูู้้น�าอย่างแท้จริง	 มีความสามารถในการบริหารจัดูการสูง	

ดููยุ่งอยู่ติลอดูเวลาเพราะเติ็มที�กับงานมาก	 วางเป้าหมาย	

และให้อิสระกับคนที�ท�างานดู้วย

          ความจริงแล้ว คน ๆ หนึ่งอาจมีลกัษณะ  
ทับซ้อนกันอยู่บ้าง แต่ให้อ้างอิงน�้าหนักไปใน
ทางท่ีมากท่ีสุดการใช้แผนท่ี MBTI น้ี จะเป็น                                                                      
แผนท่ี น�ทางให้เภสัชกร สามารถรู้จักคน             
ได ้ ดีมากย่ิงขึ้น อย ่างน ้อยก็รู ้ว ่า คนไข ้                                                 
และลูกน้องของเรา.... มีความแตกต่างกัน            
หลากหลายทีเดียว
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IoMT คืออะไร้ ?
	 IoMT	มาจากค�าว่า	Internet	of	Medical	Things	

ซึ่่�งเป็นค�าศพัท์ในวงการเทคโนโลย	ีพฒันามาจากค�าว่า	IoT	

หรือ	 Internet	of	Things	ซึ่่�งก็คือ	 เทคโนโลยีที�สามารถ

เชื�อมโลกทั�งใบให้อยู่ในมือ	 โดูยผู้่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ติ	

สามารถวัดูค่าติ่าง	 ๆ	 ของร่างกายไดู้ทันทีเมื�อติ้องการ	

และมีการส่งข้อมูลสุขภาพไปเก็บในฐานข้อมูล	 และแสดูง																	

ผู้ลออกมาให้เข้าใจไดู้	 หลักการของ	 IoT	 ประกอบดู้วย																		

3	ส่วนหลัก	คือ

1.	 ติวัรบัสญัญาณ	(Sensor)	เป็นอปุกรณ์อจัฉริยะ	

ท�าหน้าที�รับข้อมูล	แล้วส่งเข้าไปที�ระบบอินเทอร์เน็ติ

2.	 โปรแกรมจัดูการข้อมูล	(Software)	ท�าหน้าที�

รับข้อมูลจาก	 Sensor	 แล้วจัดูการข้อมูลในฐานข้อมูลให้

เป็นระบบ

3.	 ติวัแสดูงผู้ลข้อมลูกบัผูู้้ใช้	ท�าหน้าที�แสดูงข้อมลู

ให้ผูู้้ใช้ดููในรูปแบบที�เข้าใจไดู้ง่าย

Internet of Medical Things (IoMT) Internet of Medical Things (IoMT) 
กับการ้ดืูแลืผูู้ ้ปี ่วยในร้ ้านยากับการ้ดืูแลืผูู้ ้ปี ่วยในร้ ้านยา

ในปััจจุบััน อุุปักรณ์์ต่่าง ๆ เช่่น Smart Watch, Fitness tracker 
หรือุอุุปักรณ์์อุัจฉริยะอุีกหลายต่ัว ได้้เริ�มเข้้ามามีบัทบัาทในเรื�อุงข้อุงสุุข้ภาพมากย่�งข้้�น 

โด้ยที�ผู้้้ใช่้งานสุามารถต่่ด้ต่ามสุภาวะข้อุงร่างกายได้้ เช่่น อุัต่ราการเต่้นข้อุงหัวใจ, 
ปัริมาณ์อุอุกซิ่เจนในเลือุด้, คุุณ์ภาพข้อุงการนอุนหลับั หรือุในบัางอุุปักรณ์์ 

สุามารถต่รวจจับัคุลื�นไฟฟ้าหัวใจ มีระบับัการสุ่งสุัญญาณ์แจ้งเต่ือุนเมื�อุมีการล้ม 
หรือุมีการกระแทกได้้ เราจ้งอุนุมานได้้ว่า 

อุุปักรณ์์เหล่านี�เปั็นอุุปักรณ์์ที�ใช่้ในการต่่ด้ต่ามสุถานะข้อุงสุุข้ภาพได้้ 

	 IoMT	 จะเน้นไปที�การใช้งานเกี�ยวกับการดููแล

สุขภาพ	 โดูยมีจุดูประสงค์ที�จะส่งเสริมสุขภาพของผูู้้ใช้

งานให้ดูีข่�น	 แติ่เนื�องจากการท�างานกับร่างกายของมนุษย์																			

ซึ่่�งมีความซึ่ับซึ่้อน	 จ่งจ�าเป็นจะติ้องมีความแม่นย�าเป็น

พิเศษ	 อุปกรณ์อัจฉริยะที�ใช้ในทางการแพทย์ควรจะติ้อง

ไดู้รับมาติรฐานในการผู้ลิติที�เหมาะสม	 และวัดูผู้ลออกมา

ไดู้อย่างถูกติ้อง	 และไดู้ค่าที�มีความใกล้เคียงความเป็นจริง

มากที�สุดู	เพื�อป้องกันไม่ให้การแปลผู้ลคลาดูเคลื�อน

การ้ปีร้ะยุกต์ใช้ในการ้ดืูแลืสืุขภาพี่ผูู้้ปี่วยในร้้านยา
	 เภสัชกรมีบทบาทในการติิดูติามผู้ลการรักษา

ของผูู้้ป่วย	 โดูยเฉพาะในร้านยา	 ซึ่่�งเภสัชกรจะสามารถนำ

ข้อมูลที�ไดู้จากระบบ	 IoMT	 โดูยดููข้อมูลสุขภาพของคนไข้

ผู้่านช่องทางติ่าง	ๆ	เช่น	แอพพลิเคชั�นที�แสดูงบนโทรศัพท์	

หรอืจากบนอปุกรณโ์ดูยติรง	มาแปลผู้ลใหผูู้้ป้ว่ยไดูเ้ขา้ใจถง่

สภาวะร่างกายในป้จจุบัน	หรือช่วยประเมินผู้ลการติิดูติาม																					

โรคเรื�อรังไดู้

โดย : ภก.ศัักดา  เธีียรไพศัาล

กรรมการอำำานวยการเภสััชกรรมสัมาคมแห่่งประเทศัไทย ในพระบรมราชูปถััมภ์

ThaiYPGrow
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ตัวอย่างการ้ใช้งานข้อมูลืสืุขภาพี่จากร้ะบบ IoMT
	 โรคหัวใจเติ้นผู้ิดูจังหวะ	 ในบางกรณี	 Smart	

Watch	 จะสามารถติรวจจับอัติราการเต้ินของหัวใจ																						

ที�ผู้ิดูปกติิไดู้	ทั�งในเรื�องของความถี�ที�สูงเกินไป	หรือจังหวะ

การเติ้นที�ไม่เป็นจังหวะ	 ซึ่่�งเราจะทราบความผู้ิดูปกติิไดู้	

หากผูู้้ป่วยเป็นผูู้้ป่วยที�ไดู้รับการวินิจฉัยโรคนี�และกำลัง

รักษาอยู่	 เภสัชกรจะประเมินไดู้ว่า	 อาจมีป้จจัยบางอย่าง

ที�ทำให้การรักษาที�คนไข้ไดู้รับไม่เติ็มประสิทธิภาพ

	 โรคนอนไม่หลับ	 ในกล่มผูู้้ป่วยที�เป็นโรคนอน																	

ไม่หลับ	 คะแนนการนอน	 และ	 Sleep	 pattern	 ที�วัดูไดู้

จาก	Smart	watch	จะมคีวามผู้ดิูปกติ	ิซึ่่�งเภสชักรจะทราบ

ถ่งพฤติิกรรมการนอนของผูู้้ป่วย	 เช่น	 เวลาที�เริ�มเข้านอน			

เวลาที�ติื�นนอน	 การหลับสนิท	 หรือมีการลุกไปเข้าห้องน��า																																																																													

ในช่วงกลางคืนหรือไม่	 ซึ่่�งข้อมูลเหล่านี�สามารถน�ามา

ประกอบการติิดูติามการรักษาโรคไดู้บางส่วน

	 อุณหภูมิของร่างกาย	 โดูยข้อมูลที�เก็บไดู้อาจเป็น

อุณหภูมิจากการวัดูดู้วย	 Smart	 Watch	 หรืออุปกรณ์																

อื�น	ๆ	ซึ่่�งอุณหภูมิจัดูเป็นข้อมูลที�น�าไปใช้อธิบายถ่งอาการ

ของโรคไดู้มากมาย	เช่น	ภาวะติิดูเชื�อ,	การมีประจ�าเดูือน,	

หรือการหมดูสติิจากอุณหภูมิที�สูงเกินไปไดู้	

ข้อควร้ร้ะวังของการ้ใช้งานร้ะบบ IoMT 
1.	 อปุกรณใ์นป้จจบัุน	มเีพยีงไม่กี�ชนดิูที�ไดูร้บัการ

ข่�นทะเบียนเป็น	 “เครื�องมือแพทย์”	 ติามพระราชบัญญัติิ

เครื�องมือแพทย์ปี	2562	จ่งยังไม่มีเคยอุปกรณ์	IoMT	ที�มี

การวิจัยทางคลินิกที�สามารถยืนยันถ่งความแม่นยำในการ

วัดูค่า	และประโยชน์ของการใช้	IoMT	อย่างเป็นรูปธรรม

2.	 ในป้จจบุนั	IoMT	ไม่สามารถที�จะใช้วนิจิฉยัโรค

ไดู้	สามารถใช้ไดู้เพยีงการติิดูติามผู้ลการท�างานของร่างกาย

เท่านั�น	 แติ่อย่างไรก็ติาม	 ข้อมูลที�ไดู้จากการวัดูสามารถ															

น�ามาประเมินการรักษาไดู้	 และอาจช่วยให้แพทย์วินิจฉัย

โรคไดู้ง่ายข่�น

3.	 วิธีการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะเองก็ส่งผู้ลติ่อ

การวัดูค่า	 หากในอุปกรณ์อย่างผู้ิดูวิธีก็จะท�าให้ไดู้ค่าที�ผิู้ดู

ปกติิทันที	เช่น	การวัดูคลื�นไฟฟ้าหัวใจดู้วย	Smart	watch	

หากใส่นาฬิกาสลบัข้างกับที�ก�าหนดู	กจ็ะท�าให้ไดู้กราฟคลื�น

ไฟฟ้าหัวใจกลับหัวหลังจากวัดูเสร็จ

	 เห็นไดู้ว่าระบบ	 IoMT	นั�นเข้ามามีบทบาทในเชิง

ของการดููแลสุขภาพมากยิ�งข่�น	และเภสชักรเองกส็ามารถที�

จะน�าข้อมลูที�ไดู้จากคนไข้มาใช้ในการเสริมการดูแูลสุขภาพ

คนไข้ให้ดูียิ�งข่�นดู้วย	แติ่อย่างไรก็ติาม	 เภสัชกรทุกคนก็จะ

ติ้องเลือกใช้ข้อมูล	 ร่วมกับการพูดูคุยและสอบถามข้อมูล

ส�าคัญเพิ�มเติิม	 แล้วจ่งรวบรวมข้อมูลทั�งหมดูมาประกอบ

กนัก่อนจะติดัูสนิใจจ่ายยาให้กบัคนไข้	หรอืให้ค�าแนะน�าใน

การดูแูลสขุภาพกบัคนไข้	เพื�อให้เกิดูประโยชน์กบัตัิวผูู้้ป่วย

มากที�สุดู

Ref
	 https://aws.amazon.com/th/what-is/iot/

	 https://www.bangkokbankinnohub.com/th/5-healthcare-technology-in-2022/

	 https://www.ftpi.or.th/2016/7410
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ความ่หลากหลายขององค์ประกอบที่างเคม่ีความ่หลากหลายขององค์ประกอบที่างเคม่ี
และฤที่ธิ์ต้านอนุมู่ลอิสระจากชัน (propolis) ของชันโรงและฤที่ธิ์ต้านอนุมู่ลอิสระจากชัน (propolis) ของชันโรง

ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์

ภก.กันตวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม 

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยกิตการศึกษ์าต่อเน่ือง
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2 Credits

บทนำ
	 ชัน	หรือ	พรอพอลิส	(propolis) ในภาษาอังกฤษ

เป็นสารที�ผู้่�งและชันโรงสามารถสร้างข่�นไดู้โดูยใช้วัติถุดูิบ					

จากพันธุ์ไม้ต่ิาง	 ๆ	 เพื�อป้องกันตินเอง	 ชันมีลักษณะเป็น

กอ้นแขง็	หรอืสารก่�งแขง็คลา้ยกาว	พบไดู้ในแถบภมูอิากาศ

ร้อนและก่�งร้อนของโลกรวมถ่งในประเทศไทย	 คนในสมัย

โบราณเชื�อว่าชันสามารถใช้รักษาโรคติ่าง	 ๆ	 ไดู้และพบ

การนำมาใช้ในหลาย	ๆ	แห่งของโลก	โดูยฤทธิ์ทางชีวภาพ

ที�นิยมศ่กษาของสารสกัดูชันจากชันโรงไดู้แก่	 ฤทธิ์ติ้าน

อนุมูลอิสระ	ฤทธิ์ติ้านเซึ่ลล์มะเร็ง	ฤทธิ์ติ้านเชื�อจุลชีพ	และ

ฤทธิ์ติ้านการอักเสบ	 ทั�งนี�สารสกัดูจากชันมีสารสำคัญที�

ออกฤทธิ์เป็นกลุ่มฟีนอลิกฟลาโวนอยดู์	หรือ	เทอร์ปีนอยดู์																								

โดูยจะมากน้อยข่�นอยู่กับบริเวณที�อยู่อาศัยและชนิดูของ

ชันโรง	 ในการศ่กษาที�ผู่้านมาพบว่าชื�อวิทยาศาสติร์ของ

ชันโรงบางชนิดูมีการเปลี�ยนแปลง	 ย้ายสกุลหรือติั�งสกุล

ใหม่ข่�นมา	 ซึ่่�งในที�นี�จะกล่าวถ่งฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระโดูย

แบ่งเป็นรายงานการศ่กษาจากต่ิางประเทศและรายงาน

การศ่กษาของไทยและย่ดูติามชื�อที�ติ้นฉบับผู้ลงานใช้																																																																			

เพื�อให้ผูู้้ที�สนใจสามารถไปค้นคว้าติ่อไดู้ง่าย

วัติถุประสงค์
	 1.	 เพื�อให้ทราบถ่งฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระและองค์

ประกอบทางเคมีของสารสกัดูจากชันโรงที�พบทั�งจากติ่าง

ประเทศและในประเทศไทย

	 2.	 เพื�อให้ทราบถ่งความหลากหลายของชันโรง

ชนิดูติ่าง	ๆ	ทั�วโลก

บทคัดูย่อ
 ชัน	 (propolis)	 คือสารที�ผู้่�งและชันโรงสามารถ

สร้างข่�นไดู้จากพันธุ์ไม้เพื�อป้องกันตินเอง	ซึ่่�งพบไดู้ในแถบ

ภูมิอากาศร้อนและก่�งร้อนของโลกรวมถ่งในประเทศไทย			

มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายที�นิยมนำมาศ่กษา	 ซึ่่�งใน																	

ที�นี�จะกล่าวถ่งฤทธิ์ต้ิานอนุมูลอิสระที�แบ่งเป็นรายงาน																		

การศ่กษาจากติ่างประเทศและรายงานการศ่กษาของไทย
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ฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระของชัน
 

	 ชันมีฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระซึ่่�งไดู้รับความนิยมในการศ่กษาทั�งในและติ่างประเทศ	 โดูยส่วนใหญ่มักรายงานเป็น

ความเข้มข้นของสารที�สามารถยับยั�งอนุมูลอิสระไดู้ร้อยละ	50	(IC
50
)

รายงานการศ่กษาในติ่างประเทศ

	 จากความหลากหลายของชนดิูชนัโรงทำให้ประเทศบราซึ่ลิเปน็ประเทศที�มกีารศก่ษาเกี�ยวกับชนัมาก	โดูยชนัโรง

สกุล	Melipona มีลักษณะของชันแข็งกว่าชันโรงสกุลอื�น	ๆ	เนื�องจากมีเศษดูินหรือโคลนผู้สมลงไปในชันดู้วย	จ่งเป็นที�

นิยมศ่กษามากในประเทศบราซึ่ิล

	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 การศ่กษาของ	 da	 Silva	 และคณะ(1)	 ใช้ชันของชันโรงชนิดู Melipona interrupta จาก

รัฐอามาโซึ่นัสซึ่่�งอยู ่ทางติะวันติกเฉียงเหนือของประเทศบราซึ่ิล	 สารที�แยกไดู้จากชันของชันโรงประกอบดู้วย	

5,7,4’-trihydroxyflavanone,	 3,5,6,7,4’-pentahydroxyflavonol,	 naringenine-4’-O-β-D-glucopyranoside	

และ	myricetin-3-O-β-D-glucopyranoside	ทดูสอบฤทธิต้์ิานอนุมลูอสิระสารสกัดูชนัดู้วยวิธ	ีFRAP	มค่ีาเท่ากบั	34.6-

106.0	มิลลิโมลสมมูลของเฟอรัสซึ่ัลเฟติติ่อมิลลิกรัมของสารสกัดู	และวิธี	DPPH	มีค่า	IC
50
	เท่ากับ	10-20.5	ไมโครกรัม

ติ่อมิลลิลิติร	 และในปีเดูียวกัน	 de	 Souza	 และคณะ(2)	 ใช้ชันโรงชนิดู	M. subnitida	 จากรัฐปาไรบาซึ่่�งอยู่ทางติะวัน

ออกเฉยีงเหนอื	ของประเทศบราซิึ่ล	สกดัูแยกสารส�าคญัจากสารสกดัูชนัแล้ววเิคราะห์สารที�แยกไดู้ดู้วยเทคนคินวิเคลยีร์																																																																			

แมกเนติิกเรโซึ่แนนซึ่์	 (Nuclear	Magnetic	 Resonance	 (NMR))	 และแมสสเปกโติรเมทรี	 (Mass	 spectrometry	

(MS))	พบว่าประกอบดู้วยสาร	6-O-p-coumaroyl-D-galactopyranose,	6-ocinnamoyl-	1-O-pcoumaroyl-β-D-

glucopyranose,	 7-O-methyl-naringenin,	 7-O-methyl	 aromadendrin,	 7,4′-di-O-methyl	 aromadendrin,	

4′-O-methyl	kaempferol,	3-O-methyl	quercetin,	5-O-methyl	aromadendrin	และ	5-O-methyl	kaempferol	

ทดูสอบฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระสารสกัดูชันดู้วย	DPPH	และ	ABTS	มีค่า	 IC
50
	เท่ากับ	10.1	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	และ						

4.3	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	ติามล�าดูับ

	 ติ่อมาในปี	ค.ศ.	2014	คณะผูู้้วิจัยสกัดูชันจากชันโรงชนิดู	Melipona fasciculata จากรัฐมารันเยา	ซึ่่�งอยู่ทาง

ติะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซึ่ิลดู้วยติัวท�าละลายเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ	70	และน�าสารสกัดูหยาบที�ไดู้

ไปสกัดูแยกเป็นส่วน	ๆ	ดู้วยเฮกเซึ่น	คลอโรฟอร์ม	และเอทิลอะซึ่ิเติท	จากนั�นทดูสอบฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระของสารสกัดู

ไดู้ผู้ลดูังนี�	วิธี	DPPH	และ	ABTS	ให้ค่า	IC
50
	เท่ากับ	3.75-17.86	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	และ	1.44-16.29	ไมโครกรัม

ติ่อมิลลิลิติร	ติามล�าดูับ	ส่วนวิธี	FRAP	ให้ค่าเท่ากับ	2.52-17.87	มิลลิโมลสมมูลของเฟอรัสซึ่ัลเฟติติ่อกรัมของสารสกัดู	

โดูยฤทธิ์ที�ดูีที�สุดูไดู้จากสารสกัดูส่วนเอทิลอะซึ่ิเติท	 และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีสารสกัดูหยาบโดูยใช้เครื�อง																																																																																																				

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงซึ่่�งเชื�อมกับเครื�องติรวจวดัูไดูโอดูอาเรย์และแมสสเปกโติรเมทร	ี(High	performance	

liquid	 chromatography-diode	 array-mass	 spectrometry	 (HPLC-DAD-MS))	 พบสารเคมีที�เป็นองค์ประกอบ

ไดู้แก่	 corilagin,	 ellagic	 acid	 gallotannins	และ	 tellimagrandin	 I	 3	 และในปีเดูียวกันนี�เองคณะของ	Campos		

ใช้ชันของชันโรงชนิดู	M. orbignyi สกัดูดู้วยเอทานอลพบว่ามีฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระ	 ยับยั�งการแติกของเม็ดูเลือดูแดูง																																													
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(anti-hemolytic)	และป้องกนัการเกดิูลพิดิูเปอร์ออกซึ่เิดูชนั	(lipid	peroxidation)	โดูยชนัจากผู่้�งพันธุ	์Apis mellifera 

กพ็บฤทธิดั์ูงกล่าวนี�เช่นเดีูยวกนัซึ่่�งมคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณสารกลุม่ฟีนอลิกในชนัของชนัโรง	เนื�องจากการให้อเิลก็ติรอน

ของสารฟีนอลิกเหล่านี�ท�าให้อนุมูลอิสระมีความเสถียรและกระตุ้ินการท�างานของเอนไซึ่ม์ติ้านอนุมูลอิสระในเม็ดูเลือดู

แดูงไดู้	 การวิเคราะห์หาสารส�าคัญของสารสกัดูชันโดูยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีซ่ึ่�งเชื�อมกับเครื�องแมสสเปกโติรเมทรี	

(Gas	chromatography-mass	spectrometry	(GC-MS))	พบสาร	diterpenic	acids,	benzoic	acids,	triterpenic	

alcohols	รวมทั�งสารกลุม่ฟีนอลกิ	เช่น	phenolic	acid,	dihydrocinnamic	acids,	cinnamic	acids	และ	c-prenylated	

coumarinic	acids	(4) 

 ในปี	ค.ศ.	2015	ชันของชันโรงชนิดู	M. subnitida จากรัฐเซึ่อาราซึ่่�งอยู่ทางติะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

บราซึ่ิลถูกน�ามาศ่กษาฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระของสารสกัดูชันดู้วยวิธี	DPPH	ค่า	IC
50
	เท่ากับ	0.084	มิลลิกรัมติ่อมิลลิลิติร	

และสารสกัดูเอทานอลจากชันของชันโรงชนิดู	M. subnitida	ยังมีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ	112.29	มิลลิกรัมสมมูล

ของกรดูแกลลิกติ่อกรัมของสารสกัดู	 และจากการติรวจสอบทางพฤษเคมีเบื�องติ้นพบสารกลุ่มฟีนอลิก	 ฟลาโวนอยดู	์																

แทนนิน	และเทอร์ปีนอยดู์	(5)

	 ในปี	 ค.ศ.	 2016	 ชันของชันโรงชนิดู	M. fasciculata จากรัฐมารันเยาซึ่่�งอยู่ทางติะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศบราซึ่ิล	จากแหล่งเพาะเลี�ยงที�มีพันธุ์ไม้แติกติ่างกันคือ	บริเวณ	Palmeirândia	ซึ่่�งเป็นแหล่งชุ่มน��า	และบริเวณ	

Fernando	Falcão	แถบป่าเซึ่อราโดู	ถกูน�ามาศก่ษาฤทธิต้์ิานอนมุลูอสิระของสารสกดัูชนัดู้วยวธิ	ีDPPH	และ	FRAP	มีค่า

เท่ากบั	4.24-44.44	ไมโครกรมัต่ิอมลิลลิติิร	และ	18.4-1.3	มลิลโิมลสมมลูของเฟอรสัซัึ่ลเฟติต่ิอมิลลกิรมัของสารสกดัูติาม

ล�าดูับฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระที�สูงกว่าไดู้มาจากบริเวณ	Fernando	Falcão	ซึ่่�งวิเคราะห์ดู้วยเทคนิค	GC-MS	พบว่ามีสาร

พวก	gallic	acid	และ	ellagic	acid	ส่วนชันจากบริเวณ	Palmeirândia	จะพบสารพวกเทอร์ปีนไดู้แก่	cycloartenol,	

β-amyrin	และ	cycloursane	 (6)	 เช่นเดูียวกันกับชันของชันโรงชนิดู	M. fasciculata	และ	M. scutellaris จากรัฐ																												

โติกันตินิส์	ซึ่่�งอยูท่างภาคกลางติอนเหนอืของประเทศบราซึ่ลิ	Araujo	และคณะน�ามาศก่ษาฤทธิต้์ิานอนมุลูอสิระของสาร

สกัดูชันดู้วยวิธี	DPPH	พบว่ามีค่าเท่ากับ	29.81	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	และ	50.23	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติรติามล�าดูับ

อีกทั�งยังพบว่ามีฤทธิ์ดูีกว่าผู้่�งพันธุ์ที�เลี�ยงในบริเวณเดูียวกัน	การวิเคราะห์หาสารส�าคัญของสารสกัดูชันดู้วยเครื�องโครมา

โทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงซึ่่�งเชื�อมกับเครื�องติรวจวัดูยูวี	(HPLC-UV)	พบสาร	catechin	และ	gallic	acid	จากสาร

สกัดูชันของชันโรงชนิดู M. Fasciculate ส่วนชันของชันโรงชนิดู M. scutellaris พบว่ามีสาร	catechin,	ellagic	acid	

และ	gallic	acid(7)

	 ในปีค.ศ.	 2017	Santos	และคณะน�าชันของชันโรงชนิดู M. orbignyi จากรัฐมาติูโกรสซึู่โดูซึู่ลซึ่่�งอยู่ทางภาค

ติะวันติกของประเทศบราซึ่ิลมาศ่กษาฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระ	ทดูสอบดู้วยวิธี	DPPH	และ	ABTS	มีค่า	 IC
50
	เท่ากับ	18.3	

ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	 และ	 10.3	 ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติรติามล�าดูับ	 และสารสกัดูชันความเข้มข้น	 75	 ไมโครกรัม

ติ่อมิลลิลิติรแสดูงการยับยั�งการเกิดูลิพิดูเปอร์ออกซึ่ิเดูชันในเม็ดูเลือดูแดูงของมนุษย์เท่ากับร้อยละ	 80.9	 นอกจากนี�																																																																																																																																		

เมื�อน�าสารสกดัูชันไปวเิคราะห์ดู้วยเครื�องมอื	HPLC-DAD-MS	ยงัพบสาร	galloyl-glycosides,	naringenin,	diterpenes,	

sesquiterpene	และ	triterpenes	(8)	การศ่กษาของ	dos	Santos	และคณะใช้ชันของชันโรงชนิดู M. quadrifasciata 

จากรัฐซึ่ันติากาติารีนาซึ่่�งอยู่ทางภาคใติ้ของประเทศบราซึ่ิล	ทดูสอบดู้วยวิธี	DPPH	มีค่า	IC
50
	เท่ากับ	117.5	ไมโครกรัม

ต่ิอมิลลลิติิร	และสารสกดัูชนัความเข้มข้น	250	ไมโครกรมัต่ิอมิลลลิติิรสามารถยบัยั�งการเกดิูลพิิดูเปอร์ออกซิึ่เดูชันในเม็ดู
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เลือดูแดูงของมนุษย์ไดู้ร้อยละ	2.78	สารสกัดูชันเมื�อวิเคราะห์ดู้วยเครื�องมือ	HPLC-UV	ยังพบสาร	rutin,	quercetin,	

catechins,	syringic	acid,	caffeic	acid	และ	cumaric	acid	(9)	และในปีเดูยีวกนันี�ชนัของชนัโรงชนดิู	M. quadrifasciata 

anthioidies จากรัฐมาติูโกรสซึู่โดูซึู่ล	 Bonamigo	 และคณะน�ามาศ่กษาฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระ	 ทดูสอบดู้วยวิธี	 DPPH	

และ	ABTS	มีค่า	IC
50
	เท่ากับ	60.91	และ	13.45	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	ติามล�าดูับ	และสารสกัดูชันความเข้มข้น	125	

ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติรมีฤทธิ์ยับยั�งการเกิดูลิพิดูเปอร์ออกซิึ่เดูชันไดู้ร้อยละ	 37.7	 เมื�อวิเคราะห์สารสกัดูชันดู้วยเทคนิค	

GC-MS	และ	HPLC-DAD	พบสาร	stigmasterol,	taraxasterol,	vanilic	acid,	caffeic	acid,	quercetin,	luteolin	

และ	apigenin	(10)

	 ในปี	 ค.ศ.	 2018	 Torres	 และคณะศ่กษาชันของชันโรงชนิดู	M. quadrifasciata	 และชนิดู	Tetragonisca 

angustula ฤทธิต้์ิานอนมุลูอสิระโดูยของชนัจากชนัโรงทั�งสองชนดิูข่�นอยูกั่บความเข้มข้นของสาร	(dose-dependent)	

โดูยสารสกัดูชันของชันโรงชนิดู	 M. quadrifasciata มีฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระที�ดูีกว่าสารสกัดูชันของชันโรงชนิดู 

T. angustula ถ่ง	 10	 เท่า	 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดูสองชนิดูดู้วยวิธี	 HPLC-DAD																																																																																																																																

บ่งชี�	 ชัดูเจนว่าสารสกัดูชันของชันโรงชนิดู M.quadrifasciata มีปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยดู์	 เช่น	

gallic	acid,	p-coumaric	acid	และ	quercetin	สูง	(11)

	 ในปีค.ศ.	 2019	 Hochheim	 และคณะใช้ชันของชันโรงชนิดู M. quadrifasciata จากรัฐซึ่ันติากาติารีนา																						

ซึ่่�งอยู่ทางภาคใติ้ของประเทศบราซึ่ิลมาศ่กษาพบว่าที�ความเข้มข้น	 8	 มิลลิกรัมติ่อมิลลิลิติร	 มีฤทธิ์ยับยั�งการเกิดูลิพิดู

เปอร์ออกซึ่ิเดูชันไดู้ร้อยละ	32.50	เมื�อทดูสอบดู้วยวิธี	DPPH	มีค่า	IC
50
	เท่ากับ	151.37	±	7.9	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	

และใช้วิธี	HPLC-MS-MS	วิเคราะห์สารส�าคัญพบสาร	aromadendrin,	p-coumaric	acid,	naringenin,	catechin,	

epicatechin	และ	pinocembrin	(12)

	 ชันโรงชนิดูอื�นที�มีการศ่กษาฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระ	 เช่น	 ชันโรงชนิดู	 Scaptotrigona โดูยในปี	 ค.ศ.	 2009																		

มีรายงานสารสกัดูชันของชันโรง	 Scaptotrigona 3	 ชนิดู	 ที�เก็บไดู้ในแติ่ละเดูือนจาก	 2	 แหล่งที�มาคือ	 รัฐมารันเยา	

ซึ่่�งอยู่ทางติะวันออกเฉียงเหนือ	 และรัฐเซึ่าเปาโลที�อยู่ทางติะวันออกเฉียงใติ้ของประเทศบราซิึ่ล	 พบว่าในแติ่ละเดืูอน

ฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระดู้วยวิธี	 DPPH	 ของสารสกัดูชันแติ่ละชนิดูมีความแติกติ่างกันและในฤดููใบไม้ผู้ลิพบว่ามีฤทธิ์สูงสุดู	

โดูยสารสกัดูจากชันของชันโรงชนิดู	 S. bipunctata มีฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระสูง	 ส่วนชันของชันโรงชนิดู S. depilis                                

มีฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระติ��า	 ซึ่่�งบ่งชี�ว่าองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระของชันจากชันโรงไดู้รับผู้ลกระทบ

จากฤดููกาลและลักษณะทางภูมิศาสติร์	(13)	นอกจากนี�ในปี	ค.ศ.	2017	ชันของชันโรงชนิดู	S. depilis จากรัฐมาติูโกรสซึู่

โดูซึู่ล	ประเทศบราซึ่ิล	มีรายงานการทดูสอบฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระดู้วยวิธี	ABTS	มีค่า	IC
50
	เท่ากับ	80.04	ไมโครกรัมติ่อ

มิลลิลิติร	และที�ความเข้มข้น	125	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติรสามารถยับยั�งการเกิดูลิพิดูเปอร์ออกซึ่ิเดูชันในเม็ดูเลือดูแดูงไดู้

ร้อยละ	63.5	รวมทั�งยังพบสารกลุ่ม	sterols	และ	triterpene	จากการวิเคราะห์สารสกัดูชันดู้วยเทคนิค	GC-MS	และ	

HPLC-DAD	 (10)	 และติ่อมาในปีค.ศ.	 2018	 มีรายงานทดูสอบฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระของสารสกัดูจากชันของชันโรงชนิดู																																																																																				

S. jujuyensis และในประเทศอาร์เจนติินา	โดูย	Brodkiewicz	และคณะ	(14)	พบว่าการทดูสอบดู้วยวิธี	DPPH	มีค่า	IC
50
 

เท่ากับ	1.72	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	ปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ	0.23	กรัมสมมูลของกรดูแกลลิกติ่อ	100	กรัมของสาร

สกัดู	และปริมาณฟลาโวนอยดู์รวมเท่ากับ	0.08	กรัมสมมูลของเคอซึ่ิติินติ่อ	100	กรัมของสารสกัดู	ส่วนการศ่กษาสาร

สกัดูจากชันของชันโรงชนิดู	Tetragonisca fiebrigi พบว่าการทดูสอบดู้วยวิธี	DPPH		มีค่า	IC
50
	เท่ากับ	2.27	ไมโครกรัม
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ติ่อมิลลิลิติร	 ปริมาณ	 	 ฟีนอลิกรวมเท่ากับ	 0.12	 กรัมสมมูลของกรดูแกลลิกติ่อ	 100	 กรัมของสารสกัดู	 และปริมาณ																																																																																																																																								

ฟลาโวนอยดู์รวมเท่ากับ	0.08	กรัมสมมูลของเคอซึ่ิติินติ่อ	100	กรัมของสารสกัดู	นอกจากนี�ในปี	ค.ศ.	2015	มีรายงาน

การศ่กษาสารสกัดูจากชันของชันโรงชนิดู T. fiebrigi จากรัฐมาติูโกรสซึู่	 ซ่ึ่�งอยู่ทางติะวันติกของประเทศบราซึ่ิล																															

โดูย	Campos	และคณะพบฤทธิต์ิา้นอนมุลูอสิระที�ทดูสอบดู้วยวธิ	ีABTS	มค่ีา	IC
50
	เท่ากบั	119.6	ไมโครกรมัติอ่มิลลลิติิร	

และมีสารส�าคัญที�วิเคราะห์ดู้วยวิธี	 GC-MS	 คือ	 caffeic	 acid,	 coumaric	 acid,	 kaurenoic	 acid	 และอนุพันธ์ของ	

cinnamic	acid(15)

	 นอกจากชันโรงที�ไดู้กล่าวไปทั�ง	3	สกุลยังมีการรายงานการทดูสอบฤทธิ์ของชันโรงอีกหลายชนิดู	เช่น		ในปี	ค.ศ.	

2017	ชันของชันโรงชนิดู	Plebeia droryana จากรัฐมาติูโกรสซึู่โดูซึู่ลที�อยู่ทางติะวันติกติอนกลางของประเทศบราซึ่ิล	

พบว่าการทดูสอบฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระดู้วยวิธี	 DPPH	 มีผู้ลเช่นเดีูยวกับสารสกัดูชันจากผู้่�งชนิดู	Apis mellifera	 และ

ใช้เทคนิค	GC-MS	และ	HPLC	วิเคราะห์สารสกัดูชัน	พบสาร	caffeic	acid,	p-methylbenzoic	acid,	ferulic	acid	

และ	beta-amyrin	(16)	และในปีเดูียวกันนี�มีรายงานเกี�ยวกับชันของชันโรงชนิดู	Tetragonula carbonaria	ในประเทศ

ออสเติรเลีย	พบว่าการทดูสอบดู้วยวิธี	DPPH	มีค่า	IC
50
	เท่ากับ	27.0	ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	และวิเคราะห์สารสกัดูชัน

ดู้วยเทคนิค	HPLC-MS	พบสาร	gallic	acid,	O-methyl-aromadendrin	และ	dihydroxydihydroflavone	(17)	ติ่อมา																																																																															

ในปี	ค.ศ.	2018	พบว่าชันของชันโรงชนดิู Frieseomelitta longipes	จากรฐัเบเลงที�อยูท่างเหนอืของประเทศบราซึ่ลิ	เมื�อ

ทดูสอบดู้วยวธิ	ีDPPH	มค่ีา	IC
50
	เท่ากบั	8.6	ไมโครกรมัต่ิอมลิลลิติิร	และพบสาร	monoterpenes	และ	sesquiterpenes																

จากการวิเคราะห์สารสกัดูชันดู้วยเทคนิค	GC-MS	(18)

	 ในภูมิภาคเอเชียติะวันออกเฉียงใติ้ก็พบว่ามีรายงานการศ่กษาสารสกัดูชันจากชันโรงเช่นกัน	 ในปี	 ค.ศ.	 2019	

ชันจากชันโรงชนิดู	Heterotrigona itama ในประเทศมาเลเซึ่ีย	พบว่าการทดูสอบดู้วยวิธี	DPPH	และ	ABTS	มีค่า	IC
50	

เท่ากับ	 275.60	 ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	 และ	 284.00	 ไมโครกรัมติ่อมิลลิลิติร	 ติามล�าดัูบ	 ปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ	

275.6	มิลลิกรัมสมมูลของกรดูแกลลิกติ่อกรัมของสารสกัดู	และปริมาณฟลาโวนอยดู์รวมเท่ากับ	116.2	มิลลิกรัมสมมูล

ของเคอซึ่ินติินติ่อกรัมของสารสกัดู	(19)	ติ่อมาในปีค.ศ.	2020	ศ่กษาวิธีการสกัดูชันจากชันโรงชนิดู	H. itama ในประเทศ

มาเลเซีึ่ยที�ให้สารกลุม่เทอร์ปีนมากที�สดุูคือ	สกดัูดู้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ	95	สดัูส่วนชนั	1	กรมัต่ิอตัิวท�าละลาย	

30	มิลลิลิติร	ใช้เวลาหมัก	72	ชั�วโมง	และสกัดูซึ่��าจ�านวน	3	ครั�ง	และทดูสอบฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระระดูับเซึ่ลล์ของสาร

สกัดูชันพบว่าสามารถเหนี�ยวน�าให้มีปริมาณเอ็มอาร์เอ็นเอของยีน	HO-1	 ไดู้มากข่�น	 (20)	 และในปีเดูียวกันนี�มีรายงาน

ฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระของสารสกัดูชันจากชันโรงในประเทศบูรไน	3	ชนิดู	ไดู้แก ่Geniotrigona thoracica, H. itama 

และ	Tetrigona binghami พบว่าฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระดูีที�สุดูคือสารสกัดูจากชันโรงชนิดู	H. Itama ซึ่่�งสัมพันธ์กับการ																	

มีปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยดู์รวมสูงที�สุดู	(21)

รายงานการศ่กษาในประเทศไทย

	 ในปี	ค.ศ.	2020	มีรายงานผู้ลของสารสกัดูชันจากชันโรงชนิดู	Geniotrigona thoracica	และ	Heterotrigona 

itama	จากอ�าเภอสายบุรี	จังหวัดูป้ติติานี	โดูยเก็บเกี�ยวชันทุก	2	เดูือนเป็นเวลา	1	ปี	ศ่กษาเปรียบเทียบฤทธิ์ติ้านอนุมูล

อิสระกับปริมาณฟลาโวนอยดู์รวม	พบว่ามีความแติกติ่างกันในแติ่ละรอบเก็บเกี�ยว	 ช่วงเวลาการแสดูงฤทธิ์ติ้านอนุมูล
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อิสระที�สูงสุดูจากชันโรงทั�งสองฤทธิ์แติกติ่างกัน	 อาจเนื�องจากความหลากหลายพันธุ์ไม้ในแติ่ละช่วงเวลาและความ

ชอบพันธุ์ไม้ที�แติกติ่างกันของชันโรงทั�งสองชนิดู	 ในการศ่กษานี�มีเพียงปริมาณฟลาโวนอยดู์แติ่ไม่ไดู้ศ่กษาองค์ประกอบ																															

ทางเคมีของชันจากชันโรงทั�งสองชนิดู	 ท�าให้ไม่ทราบชนิดูและที�มาแหล่งที�มาของพืชที�ชันโรงใช้เป็นแหล่งของน��าหวาน

และชัน	(22)	และในปีถัดูมาคณะผูู้้วิจัยนี�ยังศ่กษาพบว่าการเก็บรักษาชันของชันโรงชนิดู G. thorocica ในถุงสุญญากาศ	

ป้องกันแสงและแช่เย็นที�อุณหภูมิ	-15	ถ่ง	-10	องศาเซึ่ลเซึ่ียส	สามารถช่วยให้คงฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระกับปริมาณฟลาโว

นอยดู์รวมไดู้ดูีที�สุดูอีกดู้วย	(23)

	 นอกจากนี�ผูู้้เขียนและคณะ	(24,25)	ไดู้ศ่กษาสารสกัดูชันจากชันโรง	3	ชนิดูในจังหวัดูจันทบุรีคือ Lepidotrigona 

terminata, Lepidotrigona ventralis และ Tetragonula pagdeni (ติรวจสอบชื�อวิทยาศาสติร์โดูยภาควิชา

กฏีิวทิยา	มหาวทิยาลยัเกษติรศาสติร์)	ทดูสอบฤทธิก์�าจดัูอนมุลูอสิระดู้วยวธิ	ีFRAP,	ABTS	และ	DPPH	รวมทั�งหาปรมิาณ																									

ฟีนอลิกรวมในสารสกัดูเอทานอลไดู้ผู้ลดัูงติารางที�	 1	 และจากการศ่กษาพบว่าสารสกัดูจากชันมีสารส�าคัญคือ	 alpha	

mangostin	และ	gamma	mangostin	ทดูสอบฤทธิ์ก�าจัดูอนุมูลอิสระดู้วยวิธี	FRAP	มีค่าเท่ากับ	15.32	และ	5366	

ไมโครโมลสมมูลของเฟอรัสซึ่ัลเฟติติ่อมิลลิกรัมของสารสกัดู	ติามล�าดูับ

ติารางที�	 1	 ฤทธิ์กำจัดูอนุมูลอิสระดู้วยวิธี	 FRAP,	 ABTS	 และ	 DPPH	 และปริมาณฟีนอลิกรวมในสารสกัดูเอทานอล																											

สกัดูชันจากชันโรง	3	ชนิดู

ชนิดของชันโรง

 

L. terminata

L. ventralis

T. pagdeni

ปริมาณฟีนอลิก

รวมในสารสกัดูเอทานอล

(กรัมสมมูลของกรดูแกลลิก

ติ่อ	100	กรัมของสารสกัดู)

2.1

3.1

12.83

DPPH	

1228.89

428.61

122.71	

ABTS	

IC
50

(ไมโครกรัมติ่อ

มิลลิลิติร)

605.39	

576.40

59.52

FRAP

(ไมโครโมลสมมูลของ

เฟอรัสซึ่ัลเฟติติ่อ

มิลลิกรัมของสารสกัดู)

61.14

97.42

279.70

ฤทธิ�ก�าจัดอนุมูลอิสระ

สรุป

	 สารสกัดูชันจากชันโรงไดู้รับความนิยมในการศ่กษาฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระซึ่่�งในประเทศบราซิึ่ลเป็นแหล่งใหญ่

ในการศ่กษาชันโรงสกุล	Melipona	 ส่วนสกุลอื�น	 ๆ	 ก็มีการศ่กษาเช่นกัน	 ในช่วงแรกมักใช้เทคนิค	 GC-MS	 วิเคราะห์

สารส�าคัญ	 ซึ่่�งมักจะไดู้สารกลุ่มที�ระเหยง่ายและติ่อมาใช้เทคนิค	 HPLC-MS	 เนื�องจากมีประสิทธิภาพสามารถระบุชนิดู

ของสารเคมีไดู้ทั�งที�ระเหยไดู้และไม่สามารถระเหยไดู้	 อีกทั�งชันจากชันโรงชนิดูเดูียวกันแติ่เก็บจากติ่างสถานที�กัน	 องค์

ประกอบทางเคมีในชันก็จะติ่างกัน	 ท�าให้มีฤทธิ์ที�แติกติ่างกันไป	 ดัูงนั�นความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีของ

ชันจากชันโรง		ยังมีสูง	จ่งมีศักยภาพในการสกัดูแยกให้ไดู้สารบริสุทธิ์	และน�ามาใช้ประโยชน์ไดู้ติ่อไป
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แบบที่ดีสอบความร้�ที่างวิชื่าการ	แบบที่ดีสอบความร้�ที่างวิชื่าการ	
ความ่หลากหลายขององค์ประกอบที่างเคม่ี
และฤที่ธิ์ต้านอนุมู่ลอิสระจากชัน (propolis) ของชันโรง

***	ถ้าท่านติอบค�าถามถูกติ้องอย่างน้อย	13	ข้อ	ท่านจะไดู้รับ	CPE	2	หน่วยกิติ	
เลือกค�าติอบที�ถูกติ้องที�สุดูแล้วท�าเครื�องหมายในกระดูาษค�าติอบ	ส่งกลับมายังเภสัชกรรมสมาคมฯ	ภายในวันที�	 31 มกราคม 2566 ***

1.	 ประเทศใดูที�เป็นแหล่งใหญ่ของการศ่กษาเกี�ยวกับชัน

	 1.		บราซึ่ิล	 	 2.		อาร์เจนติินา	 	 3.		ไทย		 	 4.		ออสเติรเลีย

2.	 ชันโรงสกุลใดูที�มีการศ่กษาเกี�ยวกับชันมากที�สุดู

	 1.		Melipona	 	 2.		Geniotrigona	 3.		Heterotrigona	 4.		Scaptotrigona

3.	 ปริมาณฟีนอลิกรวมนิยมรายงานผู้ลเทียบกับสารใดู

	 1.		กรดูอะซึ่ิติิก	 	 2.		กรดูแกลลิก	 	 3.		เคอซึ่ิติิน	 	 4.		เฟอรัสซึ่ัลเฟติ

4.	 การทดูสอบฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระดู้วยวิธี	FRAP	นิยมรายงานผู้ลเทียบกับสารใดู

	 1.		กรดูอะซึ่ิติิก	 	 2.		กรดูแกลลิก	 	 3.		เคอซึ่ิติิน	 	 4.		เฟอรัสซึ่ัลเฟติ

5.	 เครื�องมือใดูสามารถใช้วิเคราะห์หาสารสำคัญในสารสกัดูจากชันของชันโรค

	 1.		HPLC-UV	 	 2.		GC-MS	 	 3.		HPLC-DAD-MS	 4.		ถูกทุกข้อ

6.	 ป้จจัยใดูที�ส่งผู้ลติ่อปริมาณสารสำคัญในสารสกัดูชันโรง

	 1.		ฤดููกาล	 	 2.		แหล่งที�มา	 	 3.		ชนิดูของชันโรง	 4.		ถูกทุกข้อ

7.	 เพราะเหติุใดู	ในช่วงแรกของการศ่กษาจ่งนิยมใช้	GC-MS	ในการวิเคราะห์สาร

	 1.		ราคาถูก	 	 	 	 	 2.		เติรียมติัวอย่างง่าย	

	 3.		แปลผู้ลง่าย	 	 	 	 	 4.		สารสำคัญเป็นสารที�ระเหยง่าย

8.	 สารสกัดูจากชันมีสารสำคัญที�ออกฤทธิ์เป็นกลุ่มใดู

	 1.		กลุ่มฟีนอลิก			 2.		ฟลาโวนอยดู์		 3.		เทอร์ปีนอยดู์		 4.		ถูกทุกข้อ

9.	 ชันโรงชนิดู	Heterotrigona	itama	มักพบที�ภาคใดูของประเทศไทย

	 1.		ภาคใติ้	 	 2.		ภาคอีสาน	 	 3.		ภาคกลาง	 	 4.		ภาคเหนือ
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10.	 ชันโรงชนิดูใดูที�มีรายงานการพบในแถบภาคติะวันออกของไทย

	 1.		Lepidotrigona	ventralis	 	 	 2.		Tetragonula	carbonaria

	 3.		Frieseomelitta	longipes	 	 	 4.		Plebeia	droryana

11.	 ฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระของสารสกัดูชันของชันโรงชนิดู	Scaptotrigona	spp.	

	 จะสูงมาที�สุดูหากเก็บเกี�ยวในฤดููกาลใดู

	 1.		ฤดููร้อน	 	 2.		ฤดููหนาว	 	 3.		ฤดููใบไม้ผู้ลิ	 	 4.		ฤดููใบไม้ร่วง

12.	 จากการศ่กษาในประเทศบูรไนชันโรงชนิดูใดูพบว่าฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระดูีที�สุดู

	 1.		Geniotrigona	thoracica	 	 	 2.		Heterotrigona	itama

	 3.		Tetrigona	binghami		 	 	 4.		มีฤทธิ์ไม่แติกติ่างกัน

13.	 จากการศ่กษาในประเทศไทยชันโรงชนิดูใดูพบว่าฤทธิ์ติ้านอนุมูลอิสระดูีที�สุดู

	 1.		Lepidotrigona	terminata	 	 	 2.		Lepidotrigona	ventralis

	 3.		Tetragonula	pagdeni	 	 	 4.		มีฤทธิ์ไม่แติกติ่างกัน

14.	 สารสำคัญใดูที�พบไดู้ในสารสกัดูชันโรงจากประเทศไทย

	 1.		cycloursane	 	 	 	 2.		gamma	mangostin	

	 3.		kaurenoic	acid	 	 	 	 4.		aromadendrin

15.	 สารกลุ่มใดูในสารสกัดูชันนิยมวิเคราะห์ดู้วยเทคนิค	GC-MS

	 1.		Monoterpenes	 2.		Triterpenoids	 3.		Flavonoids	 	 4.		Glycosides
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โปรด!! ส่งกระดาษิค�าตอบของท่านมาที่

   เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถืัมภ์
	 	 	 40	สุขุมวิท	38		ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนง	เขติคลองเติย	กรุงเทพฯ	10110

ข้อเสนอแนะในการจัดูท�า	CPE	......................................................................................................................................................................................................
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(กระดาษิค�าตอบสามารถืถื่ายเอกสารได้)

เรื�อง......................................................................................................เลขที�สมาชกิ	ภสท...............................................................

***	ท่านจะไดู้รับ	CPE	2	หน่วยกิติ	หมดเขตรับค�าตอบ 31 มกราคม 2566	นับจากติราประทับไปรษณีย์เป็นส�าคัญ
CPE	จะปรากฎบนเว็บไซึ่ติ์การศ่กษาติ่อเนื�อง	หลังหมดูเขติรับค�าติอบ	1	เดูือน	***

(พับตามรอยนี้)

(พับตามรอยนี้)

กระดาษคำ�าตอบฉบับประจำ�าเดือนตุลาคำม - ธันวาคำม 2565

(ขอความกรุณาใส่เลขที่ใบประกอบให้ด้วยเพื่อการคิดคะแนน CPE)
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 (เภสัชกรวิชา  สุขุมาวาสี)
อุปนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถืัมภ์ 

และที่ปรึกษิาวารสาร “ยาน่ารู้” 

"สวัสัดีีครับั ทา่นผูู้้อา่นทุกท่านที�ไดู้อา่นวัารัสารั “ยาน่า่รั้�”	ที�ทา่นกำลังถืออยูใ่นมือของท่านขณะนี�	เปน็วารสาร																		

ที�พิมพอ์อกในไติรมาสที�สี�ประจำเดูอืน		ติลุาคม	–	ธนัวาคม	2565	ผู้มเชื�อวา่ทกุทา่นคงจะทราบดีูแลว้วา่วารสาร

นี�ดูำเนินงานโดูยคณะกองบรรณาธิการ	 ภายใติ้การกำกับดููแลของคณะกรรมการอำนวยการของเภสัชกรรมสมาคมแห่ง

ประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ทั�งนี�	 มีวัติถุประสงค์ที�จะให้ผูู้้อ่านไดู้รับความรู้เรื�องของยา	 และผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพ																			

ที�จะบังเกิดูประโยชน์แก่ท่านผูู้้อ่าน	 รวมไปถ่งภารกิจของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	 ที�จะสื�อสารเรื�องราว																																

ติ่าง	ๆ	ในวงการเภสัชกรรมให้ผูู้้อ่านที�เป็นเภสัชกรไดู้รับทราบทั�วกัน

 วัารัสารั “ยาน่่ารั้ �”	 ฉบับนี�จะน�าท่านผูู้้อ่านไดู้รู้จักกับหน่วยงานที�เป็นสถานประกอบการผู้ลิติยารักษา

โรคที�มีคุณภาพเป็นที�ยอมรับในวงการสาธารณสุขทั�งแพทย์และเภสัชกร	 สถานประกอบการแห่งนี�อยากจะเรียกว่า																																

“เป็นครอบครัวของเภสัชกร”	ก็ยังไดู้	สถานที�แห่งนี�คือ	“บริษัท	ชุมชนเภสัชกรรม	จ�ากัดู	(มหาชน)	”	เป็นบริษัทที�มุ่งมั�น	

มีวตัิถปุระสงค์ที�แน่ชดัูในการที�จะดู�าเนนิการผู้ลติิยาที�มคีณุภาพเป็นเลศิส�าหรบับรกิารแก่ผูู้เ้จบ็ป่วย	ก่อก�าเนดิูเกิดูมาดู้วย

ความร่วมมือร่วมใจจของ	“มวลหมู่เภสัชกร”	อย่างแท้จริงเพียงไม่กี�ท่าน	จนป้จจุบันมีหุ้นส่วนที�เป็น	“เภสัชกร”(เท่านั�น)	

จ�านวนมากมายหลายร้อยท่าน	ซึ่่�งท่านผูู้้อ่านคงไดู้อ่านรายละเอียดูความเป็นมาของบริษัทนี�	จากถ้อยแถลงของเภสัชกร

อาวุโสดูังที�ปรากฏิในบทสัมภาษณ์ของบรรณาธิการ “ยาน่่ารั้�” เภสัชกรหญิงศศิมา		อาจสงคราม	ที�ไดู้ถ่ายทอดูออกมา

ให้ผูู้้อ่านไดู้ประจักษ์แก่สายติาแล้ว

 

	 ผูู้้บริหารของบริษัท	ชุมชนเภสัชกรรม	จ�ากัดู	(มหาชน)	มีความมุ่งมั�นในการที�วิจัยและพัฒนาให้ไดู้ผู้ลิติภัณฑ์์ที�มี

คณุภาพอยูเ่นื�องนจิ	เภสชักรทกุคนที�ปฎบิตัิงิานที�นี�ต่ิางทุ่มเททั�งแรงกายแรงใจ	ที�จะปฏิบิติัิงานให้บรรลุผู้ลส�าเร็จเรยีบร้อย

ที�ดูีในแติ่ละวัน	 ซึ่่�งอยากจะบอกให้ท่านผูู้้อ่านวารสารนี�ไดู้ทราบว่า	 เภสัชกรทุกคนจะย่ดูถือการปฏิิบัติิงานในหลักการ											

“งานไม่ส�าเร็จ	ไม่กลับบ้าน” และมีอุดูมการณ์ที�ทุกคนติั�งมั�นอยู่ในใจติลอดูเวลาว่า “เราคือส่วนหน่�งขององค์กร”	

 

 ท�ายท่ีสดุีน่ี ้ต�องขอขอบคณุ เภสชักร	ดูร.ประศาสน์	เจรญิพานชิ	อดีูติประธานบรษิทัฯ	และที�ปรก่ษา	(ป้จจบัุน),	

เภสชักรภาษิติ		ยศวฒัน	อดูตีิประธานบรษิทัฯ	และที�ปรก่ษา	(ป้จจุบนั),	เภสัชกรประสิทธิ	์	พนาพิศาล	ประธานกรรมการ	

และเภสัชกร	สุรชัย	 เรืองสุขศิลป์	 กรรมการผูู้้จัดูการแห่ง	บริษัท	ชุมชนเภสัชกรรม	จ�ากัดู	 (มหาชน)	  ที�ให้การติ้อนรับ																																																																																																																																									

คณะทมีงานวัารัสารั “ยาน่่ารั้�” ดู้วยความอบอุน่อย่างดีูยิ�ง	ขอให้กจิการของบรษิทัฯ	จงบรรลผุู้ลส�าเรจ็ในธุรกจิเภสชักรรม				

ติามวัติถุประสงค์ดู้วยดูี	มีความยืนยงมั�นคงมั�งคั�งติลอดูไป
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