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•  ที่ปรึกษา
	 ภก.วิชา		สุขุมาวาสี

	 อุปนายกและกรรมการอ�านวยการเภสัชกรรม

	 สมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

•  ผู้จัดการวารสาร
	 ภก.ทวีพงษ์		เทียมสุวรรณ

•  บรรณาธิการ
	 ภญ.ศศิมา		อาจสงคราม

ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
อุุปนายก และประชาสััมพัันธ์์

เภสััชกรรมสัมาคมแห่่งประเทศไทย
ในพัระบรมราชูปถััมภ์ 

	 สวััสดีีปีีใหม่่	พ.ศ.2566	ค่่ะ	ท่านผูู้�อ่าน	 วารสาร	 “ยาน่ารู�”	 ก�าวเข�าสู่ปี

กระต่่าย	 เราจะนึกถึงความร่าเริง	 สดใส	 คล่องแคล่ว	 ว่องไว	 ในขณะเดียวกัน																				

ก็ยังคงมีความอ่อนโยน	 น่ารัก	 น่าทะนุถนอม	 	 หากดูสถานการณ์ปัจจุบันก็

คงจะเหมือนกนักับบรรยากาศของปีกระต่า่ย	เหมือนการที�พวกเราก�าวกระโดด																	

มายาว	ๆ	คล�ายกับว่าเราก�าวกระโดดข�ามผู้่านสถานการณ์โควิด-19	กันมาไกล																							

พอสมควรแล�วก็จริง	 แต่่ก็ยังมีความท�าทายใหม่ที�กำลังจะเข�ามา	 โดยเฉพาะ																			

การที�ประเทศจนี	เปดิประเทศ	ให�นกัทอ่งเที�ยวเดนิทางมาทอ่งเที�ยวประเทศไทย	

มากขึ�น	ต่ั�งแต่ห่ลังปใีหม่ไปถึงต่รุษจนี	และต่อ่เนื�องต่ลอดปีนั�น		ทำให�เราต่�องเพิ�ม

ความระมัดระวังและไม่ประมาทกันมากขึ�น	

	 วารสาร	 “ยาน่ารู�”	 ฉบับต่�อนรับปีใหม่	 เราพาท่านผูู้�อ่านเดินทาง																				

ขึ�นเหนือไปที�จงัหวัดลำพูนไปเยี�ยมชม	ฟาร์มเลี�ยงผู้ึ�งเพื�อแปรรูปเชิงอุต่สาหกรรม

เป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผู้ึ�งนานาชนิด	 เช่น	 น�ำผู้ึ�ง,	 เกสรผู้ึ�ง,	 Propolis	 และอื�น	 ๆ																							

อีกมากมาย	 ท่านผูู้�อ่านจะได�รู�จักกับเภสัชกรคนเดียวในโลก	 ที�เป็นเจ�าของ																											

ฟาร์มผู้ึ�ง	 และธุุรกิจผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผู้ึ�งครบวงจรที�ก่อต่ั�งมายาวนานกว่า	 35	 ปี	

ธุุรกิจที�เริ�มจาก	 Passion	 กลายเป็น	 Vision	 ของเภสัชกรหนุ่มที�เพียรศึกษา

หาความรู�เกี�ยวกับความมหัศจรรย์ของผู้ึ�งและผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผู้ึ�ง	 จนกลายเป็น

อาณาจักรของอุต่สาหกรรมดังกล่าว	ณ	จังหวัดลำพูนที�เรามาเยี�ยมชมในครั�งนี�	

	 ต่ิดต่ามอ่านคอลัมน์อื�น	 ๆ	 จากเภสัชกรนักเขียนคนเก่งหลายท่าน																

ที�มาชว่ยสร�างสสีนัและความนา่สนใจให�กบัวารสาร	“ยานา่รู�”		ขอขอบพระคณุ

ท่านผูู้�อ่านที�ร่วมเป็นกำลังใจให�เราสร�างสรรค์งานเขียนที�ให�สาระ	 ความรู�																				

โดยเภสัชกร	เพื�อเภสัชกร	เช่นนี�	ต่ลอดปี	และต่ลอดไป	

            สวััสดีีปีีใหม่่ พ.ศ.2566 ค่่ะ 

•  กองบรรณาธิการ
	 ภญ.ศศิมา		อาจสงคราม

	 ภก.อุทัย		สุขวิวัฒน์ศิริกุล

	 ภญ.พ.ท.หญิง	สมหญิง		รัต่นะสุขจิต่ต่์

	 ภญ.ณปภัช		สุธุัมนาถพงษ์

	 ภก.ศักดา		เธุียรไพศาล

	 ภญ.ผู้ศ.ดร.อาภา	เพชรสัมฤทธุิ�

	 ภญ.ผู้ศ.ดร.ธุันย์ชนก	ศิริรักษ์

•  โฆษณา
	 ภก.ทวีพงษ์		เทียมสุวรรณ

	 โทร.	02	718	9449,	065	989	7795

	 ภก.ประสิทธุิ�		พูนพิพัฒน์กิจ

	 โทร.	089	077	6800

	 ภญ.นวพร		ต่ันไพบูลย์กุล

•  เจ้าของ
	 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 40	สุขุมวิท	38	(สันต่ิสุข)	แขวงคลองเต่ย		กรุงเทพฯ	10110

	 โทร.	02	391	6243,	02	712	1627-8		โทรสาร.	02	390	1987

	 www.pat.or.th		E-mail	:	admin@pat.or.th

• ออกแบบรูปเล่ม จัดพิมพ์   บริษัท	แลงเกวจ	เซ็นเต่อร์	แอนด์	แอดเวอร์ทิสเมนท์	จ�ากัด
โทร.	02	987	5532	โทรสาร.	02	987	4510		E-mail	:	language.ca@gmail.com

บทความในวารสารเล่มนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผูเ้ขยีนถอืเป็นลขิสทิธิข์องเภสชักรรมสมาคมฯ ห้ามน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
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โดย :  ภญ. ศศิมา อาจสงคราม
 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Pharmacy 
Society

      สวััสดีปีีีกระต่่าย 
ม่าต่ิดีต่าม่ค่วัาม่เค่ลื่่�อนไหวัในวังการเภสัชกรรม่กันนะค่ะ

 ขอแสดงความยิิ นดี กัั บพี่ี� เ หลีี ยิง  ภกั .ผดุ งยิศ                          
พี่ิสุทธาดามงคลี ที�ได�รับเลือกเป็นนายกสมาคมเภสัชกรรม

การต่ลาด	(ประเทศไทย)	(MPAT)	ต่่อเนื�องอกีสมัยหนึ�ง	

 และขอแสดงความยินดีกบัเภสัชกรการต่ลาดดีเด่น																																		

ประจำปี	พ.ศ.2565	ทุกท่านด�วยนะคะ

 นบัถัอุยห่ลงั เตรยีมตวัพับกบัการประชุมให่ญ่่
สัามัญ่ประจำำาปี พั.ศ.2565 ขอุงสัมาคมเภสััชกรรม
ชุมชน (ประเทศไทย)	ในวนัอาทติ่ย์ที�	12	มีนาคม	2566	นี�	

ณ	ห�องแกรนด์ฮอลล์	 203	 ไบเทค	บางนา	 รบีลงทะเบยีน

กนัด่วนนะคะ	

วารสารยาน่่าร้� 9
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 เภสััชกรรมสัมาคมแห่งประเทศไทย ใน้พระบรม

ราชูปถััมภ์ ขอแสัดงความเสัียใจอย่างสัุดซึ้้�งและขอร่วม

ไว้อาลยัพี�แป๊ะ ภก.ดร.พลตร ีสันัุ้น้ท์ โรจน้วภิาต  อดีตน้ายก

เภสัชักรรมสัมาคมแห่งประเทศไทย ใน้พระบรมราชปูถัมัภ์  

ที�จากพวกเราไปช่วงต้น้เดือน้ ธค.65 ที�ผ่่าน้มา สัิริรวม

อายุ 95 ปี	 	 พี�แป๊ะ	 คอื	 พี�ใหญ่ใจดขีองวชิาชพีเภสชักรรม																					

คณุความดีที�พี�แป๊ะได�กระทำไว�ยังคงเป็นคุณปูการต่่อวิชาชพี	

และเป็นจดจำของเภสัชกรรุน่หลงัต่ลอดไป	

	 ขอแสดีงค่วัาม่ยินดีีกับ	 ภก.ดีร.นพดีลื่	 อัจจิม่าธีีระ	

เลื่ขาธิีการสภาเภสัชกรรม่	 ที่ี�ได้ีรับรางวััลื่	 FAPA	 Ishidate	

Award	สาขา	Pharmaceutical	 Industrial	 จากงาน	FAPA	

2022	 จัดขึ�นที�	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย																				

รางวลันี�ถอืเป็นรางวลัอนัทรงเกยีรต่แิห่งวชิาชพีเภสชักรรม																																																																																						

ที�ได�รบัการยอมรบัในระดบันานาชาติ่	 สำหรบัประเทศไทย	

โดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชปูถมัภ์	(ภสท)	ถือเป็นหนึ�งในสมาชิก	FAPA	มายาวนาน		

พบกนัใหม่	ใน	FAPA	2023	จดัขึ�น	ณ	ประเทศไต่�หวนั	และ	

FAPA	2024		จัดขึ�น	ณ	ประเทศเกาหลใีต่�	

	 ขอเชิญสมาชิกสมาคมเภสัชกรอุต่สาหการ	 (ประเทศไทย)	 (TIPA)	 หรือสมาคมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม																						

หรอืหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาที�เกี�ยวข�องกับวิชาชพีเภสชักรรม	 เสนอชื�อ	 “เภสชักรอตุ่สาหการดเีด่น”	 และ	 “เภสชักร

อุต่สาหการรุ่นใหม่ดีเด่น”	 ประจำปี	 2565	 โดยสามารถส่งแบบฟอร์เสนอชื�อภายในวันที�	 15	 กุมภาพันธ์ุ	 พ.ศ.2566	 นี�																								

มาช่วยกนัเชดิชคูนด	ีที�ทำประโยชน์ให�วชิาชพีและสงัคมกนันะคะ

วารสารยาน่่าร้�10
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 ดร.ภญ.มุุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ 

รองผูู้�อำนวยการองค์การเภสัชกรรม	 ได�รับรางวัลศิษย์

เก่าดีเด่นจากคณะเภสัชศาสต่ร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประจำปี	 2565	 โดยดร.ภญ.มุกดาวรรณ	 สำเร็จการศึกษา	

ระดับปริญญาต่รี	 ปริญญาโท	 และระดับปริญญาเอก																																																	

จากคณะเภสัชศาสต่ร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปัจจุบัน

ดำรงต่ำแหนง่รองผูู้�อำนวยการองคก์ารเภสชักรรม	เคยได�รบั

ประกาศนียบัต่ร	 และรางวัลต่่าง	 ๆ	 จากหลายสถาบัน	 อาทิ

เช่น	 NEBB	 Cleanroom	 Performance	 Testing	 (CPT)	

Certified	 Technician	 /	 Professional	 from	National	

Environmental	 Balancing	 Bureau	 (NEBB),	 USA																																																																									

(ป	ี2557-ปจัจบุนั)	Certified	Pharmaceutical	Industry	Professional;	CPIP	(ป	ี2559–ปัจจบุนั)	ได�รับรางวลัสต่รดีเีดน่	

ประจำปี	2561	สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร	จากมูลนิธุิเพื�อสังคมไทย	ได�รับรางวัลเภสัชกรอุต่สาหการดีเด่น	ประจำ

ปี	2563	จากสมาคมเภสัชกรอุต่สาหการ	(ประเทศไทย)ได�รับประกาศนียบัต่ร	Project	Management	Professional	

(PMP)	Certified	from	Project	Management	Institute,	USA	(ปี	2564-2566)	และได�รับหนังสืออนุมัต่ิเป็นผูู้�มีความ

รู�ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม	Fellow	of	the	College	of	Industrial	Pharmacy	(FCIP)	Certified	

from	The	College	of	Industrial	Pharmacy	of	Thailand	(ปี	2564-ปัจจุบัน)
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 ดร.ภญ.มุุกดาวรรณ	 เป็นเภสัชกรนักปฏิิบัต่ิ

และผูู้�บริหารที�มีความยึดมั�นในวิถีแห่งคุณภาพ	 มีความ

ต่ระหนักถึงความสำคัญของผู้ลิต่ภัณฑ์์ยาที�จะออกไปสู่

ประชาชน	 ต่�องมั�นใจได�ว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ได�ผู้่านกระบวนการ

ผู้ลิต่ที�มีคุณภาพ	 มีการควบคุมและต่รวจสอบทางคุณภาพ

ต่ลอดกระบวนการ	 นอกจากนี�ยังเป็นผูู้�ให�ความสำคัญต่่อ

การศึกษาหาความรู�	 พัฒนาต่นเองและบุคลากรในสังกัด	

สนับสนุนให�มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู�	 ไม่หยุดนิ�งอยู่กับที�	

มีไฟในการพัฒนางาน	 และนำองค์ความรู�ใหม่ๆ	 รวมถึง	

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน	 และการแลกเปลี�ยนกับ

ผูู้�เชี�ยวชาญในด�านต่่าง	ๆ

 ดร.ภญ.มุุกดาวรรณ	 เป็นผูู้�ผู้ลักดัน	 และ																																																																																							

ขับเคลื�อนให�โครงการขอรับรอง	WHO-Prequalification	

ผู้ลิต่ภัณฑ์์	 Efavirenz	 Tablets	 600	 mg	 ที�ผู้ลิต่โดย

องค์การเภสัชกรรม	 เข�าสู่บัญชีผูู้�ผู้ลิต่ที�ได�รับการรับรอง

โดยองค์การอนามัยโลก	 ซึ�งถือเป็นโรงงานผู้ลิต่ยาแห่งแรก

ของประเทศไทยในปัจจุบันที�ได�รับการรับรองโรงงานบน	

Website	 www.who.int	 ในเรื�องการเผู้ยแพร่ความรู�																																																																					

เป็นผูู้�ถ่ายทอดและเผู้ยแพร่ความรู�	 ความเชี�ยวชาญใน

ด�านเภสัชอุต่สาหกรรมโดยผู้่านการดูงาน	 การสอนงาน

นิสิต่นักศึกษา	 ในคณะเภสัชศาสต่ร์	 ทั�งระดับปริญญาต่รี																																																																							

และปริญญาโท	 เพื�อส่งเสริมการผู้ลิต่บุคลากรเข�าสู่วงการ

เภสัชอุต่สาหกรรม	การออกแบบโรงงานสีเขียวในโครงการ

ก่อสร�างโรงงานผู้ลิต่ยารังสิต่	 ระยะที�	 2	 ให�ได�ระดับ	

Certified	ต่ามมาต่รฐาน	LEED	USA	โรงงานผู้ลิต่ยารังสิต่	

ระยะที�	2	ถกูออกแบบโดยใช�หลกัการการออกแบบโรงงาน

สีเขียว	 (Green	 Factory)	 เป็นโครงการที�มีการอนุรักษ์

พลังงานและสิ�งแวดล�อม	 ไม่ปล่อยของเสียหรือรบกวน

ประชาชนในพื�นที�	 ทั�งยังเป็นโรงงานที�มีกำลังการผู้ลิต่สูง	

โดยนำ	Digital	Technology	มาทดแทนแรงงานคน	มีส่วน

ช่วยให�ประชาชนเข�าถึงยาที�มีคุณภาพในราคาเป็นธุรรม
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	 “เชื�อเสมอว่าความพยายามอยู่ที�ไหน	 ความสำเร็จ															

อยู่ที�นั�น	 เช่นเดียวกับการขวนขวายพัฒนาความรู�ในด�าน																		

ต่่าง	 ๆ	 ไม่จำกัดแค่เฉพาะในสาขาวิชาชีพเท่านั�น	 ยังรวมไป

ถึงองค์ความรู�ในด�านการบริหาร	 การวิศวกรรม	 แม�จะยาก

ในช่วงแรก	 แต่่หากต่ั�งใจก็สามารถบรรลุต่ามความมุ่งหวังได�	

เพื�อนำความรู�นั�นมาประยุกต่์ใช�และพัฒนางานของโรงงาน

ผู้ลติ่ยารังสติ่และองคก์ารเภสชักรรมให�พร�อมก�าวสู่ประชาคม

อาเซียน	รวมถึงพร�อมก�าวสู่ต่ลาดสากล	เพื�อให�ผูู้�ป่วยได�ใช�ยา

ที�ดีมีคุณภาพ	ส่งผู้ลให�มีชีวิต่ที�ยืนยาวต่่อไป”	

ดร.ภญ.มุกุดาวรรณ	กล่าว

	 เ ป็นคณะผูู้� วิจัยโครงการวิจัย 	 และถอด																								

บทเรียน	 Efavirenz	 WHO	 PQ:	 กรณีศึกษาความ

ร่วมมือรัฐ-เอกชน	 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผู้ลิต่

และควบคุมคุณภาพ	 ปี	 2563	 เป็นตั่วแทนองค์การ

เภสัชกรรม	 ร่วมกับสภาเภสัชกรรม	 ในการจัดทำ

ร่างมาต่รฐานเภสัชกรรมทางไกล	 (telepharmacy)																					

ในส่วนของมาต่รฐานด�านการขนส่ง	 และเป็นผูู้�ผู้ลักดัน

ร่วมกับคณะเภสัชศาสต่ร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ในการจัดโครงการ	 การเต่รียมความพร�อมก่อนการ

ต่รวจประเมินต่ามหลักเกณฑ์์วิธุีการที�ดีในการผู้ลิต่ของ

องค์การอนามัยโลก		สำหรับตั่วยาสำคัญและเภสัชภัณฑ์์

สำเร็จรูป	WHO	prequalification	GMP	inspection	

technical	 updates	 of	 active	 ingredients	 and	

finished	pharmaceutical	products	โดยได�รับเกยีรติ่

จากวทิยากร	ผูู้�ต่รวจประเมนิสถานที�ผู้ลติ่จาก	WHO	PQ	

Programme	เมื�อปี	2563
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 กลุ่มบริษัทอังกฤษต่รางู แบรนด์ในต่ำนานกว่า	 130	 ปี	

ผูู้�นำด�านผู้ลิต่ภัณฑ์์สุขภาพและความงาม	 เปิดต่ัวกลุ่มผู้ลิต่ภัณฑ์์	

“สเนคแบรนด์	 เฮอร์บาซูต่ิค”	 (Snake	 Brand	 HerbaCeutic)	

ประเดิมรับต่�นปี	2566	ด�วย	4	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ล่าสุด	สเนคแบรนด์	

เฮอร์บาซูต่ิค	 ซีบีดี	 คาล์มมิ�ง	 โลชั�น	 3	 กลิ�น	 และสเนคแบรนด์																															

เฮอร์บาซูต่ิค	 ซีบีดี	 มอยส์เจอไรซิ�ง	 แอนด์	 โพรเทคชั�น	 ยูวี	 ไบรท์

เทนนิ�ง	บอดี�เซรั�ม	เพิ�มทัพขยายไลน์ธุุรกิจลุยต่ลาด	CBD	ครั�งแรก!	

ต่อกย�ำคุณภาพสินค�า	 พร�อมยืนหนึ�งในเรื�องความเย็นและกลิ�น														

ที�เป็นเอกลักษณ์เฉพาะต่ามแบบฉบับอังกฤษต่รางู	 ผู้นึกพันธุมิต่ร																

ซาลสั	ไบโอซตู่คิอล	ผูู้�นำธุรุกจิสารสกดั	CBD	ในไทยและเอเชยีต่ะวนั

ออกเฉียงใต่�	ต่อบโจทย์คนไทย	ลดเครียด	สร�างความผู้่อนคลาย

	 คณุอนรุธุุ	ว่องวานชิ	ประธุานกรรมการบรหิาร	กลุ่มบรษิทั

อังกฤษต่รางู	 กล่าวว่า	 “กลุ่มบริษัทอังกฤษต่รางูเดินหน�าพัฒนา

สินค�าใหม่	 พร�อมเน�นย�ำเรื�องการพัฒนามาต่รฐานโรงงานและ

คุณภาพสินค�าอย่างต่่อเนื�อง	 โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค�าว่า

จะต่�องเป็นที�พึงพอใจของผูู้�บริโภคและเป็นสินค�า	 ที�ดีมีคุณภาพ																							

ในราคาที�เหมาะสม	 เข�ากับเทรนด์ต่ลาดและผูู้�บริโภค	 ล่าสุดจึง

ทำการเปดิต่วักลุ่มผู้ลติ่ภณัฑ์	์“สเนคแบรนด	์เฮอรบ์าซตู่คิ”	(Snake	

Brand	 HerbaCeutic)	 ประเดิมรับต่�นปีด�วย	 4	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่	

สเนคแบรนด์	 เฮอร์บาซูต่ิค	ซีบีดี	คาล์มมิ�ง	โลชั�น	 (Snake	Brand	

HerbaCeutic	CBD	Calming	Lotion)	3	กลิ�น	ประกอบด�วย	กลิ�น

ยคูาลปิต่สั	กลิ�นเปปเปอร์มนิต่	์กลิ�นลาเวนเดอร์	โลชั�น	CBD	ทาและ

สูดดม	ด�วยสารสกัด	Premium	CBD	เสริมด�วยกลิ�นอโรม่า	ในรูป

แบบของเนื�อโลชั�น	 เพิ�มความผู่้อนคลาย	 เต่ิมอารมณ์ดีได�บ่อยทุก

เมื�อที�ต่�องการ	และอกีหนึ�งผู้ลติ่ภณัฑ์ค์อื	สเนคแบรนด	์เฮอรบ์าซตู่คิ															

ซบีดี	ีมอยสเ์จอไรซิ�ง	แอนด	์โพรเทคชั�น	ยวู	ีไบรทเ์ทนนิ�ง	บอดี�เซรั�ม	

(Snake	Brand	HerbaCeutic	CBD	Moisturizing	&	Protection	

UV	Brightening	Body	Serum)	เซรั�มบำรุงผู้ิว	ผู้สมสารสกัด

จากกัญชง	 สูต่รเข�มข�น	 เนื�อบางเบา	 บำรุงผู้ิวได�อย่างล�ำลึก																																																																																								

ด�วยคุณสมบัต่ิระดับนาโนจากเทคโนโลยีพิเศษ	 ซีบีดี	 ไฮยา				

นาโนเจล	ผู้สานเซราไมด์เสริมเกาะป้องกันผู้ิวให�แข็งแรง	

ล็อคความชุ่มชื�นให�ผู้ิวยาวนาน	 24	 ชม.	 และคุณค่า

วิต่ามิน	 x3	 (C,	 E,	 B3)	 ผู้สาน	 UVA	 UVB	 Filter																			

ช่วยปกป้องผู้ิวจากแสงแดดและมลภาวะ	 ให�ผู้ิว					

แลดสูว่างกระจ่างใส	 เนียนนุม่	 เปล่งปลั�ง	 สุขภาพดี	

โดยกลุ่มผู้ลิต่ภัณฑ์์นี�	 นับเป็นครั�งแรกของความ

ร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทอังกฤษต่รางู	 และซาลัส								

ไบโอซูต่ิคอล	 ผูู้�นำธุุรกิจสารสกัด	 CBD	 ในไทยและ

เอเชียต่ะวันออกเฉียงใต่�	 นอกจากนี�ยังนับว่าเป็น

กลุ่่�มบริิษััทอัังกฤษัตริาง ูเปิิดตัว
กลุ่่�มผลุ่ิตภััณฑ์์ สเนคแบรินด์ เฮอัริ์บาซููติค  
ลุ่่ยตลุ่าด CBD ครัิ�งแริก! ผสานไว้กับความเย็นตามแบบเฉพาะขอังตริางู

ครั�งแรกของการเพิ�มทพัขยายไลน์ธุรุกจิลุยต่ลาด	CBD	ครั�งแรกของ

บริษัท!	พร�อมต่อกย�ำคุณภาพสินค�า	ยืนหนึ�งในเรื�องความเย็นและ

กลิ�นที�เป็นเอกลักษณ์เฉพาะต่ามแบบฉบับอังกฤษต่รางู	 หวังต่อบ

โจทย์คนไทย	ช่วยลดเครียด	สร�างความผู้่อนคลาย	ต่ั�งเป้ายอดขาย

จากกลุ่มผู้ลิต่ภัณฑ์ใ์หม่สเนคแบรนด์	เฮอร์บาซูต่คิ	ภายในปีนี�	2566																								

ไว�ที�	200	ล�านบาท”

	 สำหรับ	 สเนคแบรนด์	 เฮอร์บาซูต่ิค	 เป็นกลุ่มผู้ลิต่ภัณฑ์์

ที�มีส่วนผู้สมของสารสกัด	CBD	 เกรดพรีเมียม	มาต่รฐานเกรดทาง	

การแพทย์	 ครอบคลุมคุณภาพทั�งในเรื�องของ	 การปลูก	 ในระบบ

โรงเรอืน	(Green	House)	เพื�อควบคมุสภาวะการปลกูให�ได�วตั่ถดุบิ

ที�มีสารสำคัญ	 เข�มข�นบริสุทธิุ�	 99.99%	 การสกัด	 (Supercritical	

Ethanol	 Extraction)	 โดยสภาวะที�มีอุณหภูมิและความดัน																																				

ที�เหมาะสม	จึงเป็นวธิุกีารสกัดที�มปีระสิทธุภิาพ	การรับรองการผู้ลิต่ 

ภายใต่�มาต่รฐานจากประเทศแคนาดา	และในประเทศไทย	ภายใต่�

การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	นอกจากนี�

การนำพรีเมยีม	CBD	มาผู้สมผู้สานกับความโดดเด่นของกลิ�นอโรมา่	

และความเยน็เฉพาะของต่ราง	ูยงัชว่ยมอบความผู้อ่นคลาย	บรรเทา

ความเครียด	อย่างมีประสิทธุิภาพ	

	 ร่วมสัมผู้ัสประสบการณ์ใหม่กับกลุ่มผู้ลิต่ภัณฑ์์	 “สเนค

แบรนด์	เฮอร์บาซตู่คิ”	ได�แล�ววนันี�	ทั�ง	สเนคแบรนด์	เฮอร์บาซตู่คิ		

ซบีดี	ีคาล์มมิ�ง	โลชั�น	(Snake	Brand	HerbaCeutic	CBD	Calming	

Lotion)	 ทั�ง	 3	 กลิ�น	 ประกอบด�วยกลิ�นยูคาลิปตั่ส	 กลิ�นเปปเปอร์

มนิต์่	 และกลิ�นลาเวนเดอร์	 ขนาด	 20	 มล.	 ราคา	 179	บาท	 และ	

สเนคแบรนด์	เฮอร์บาซตู่คิ	ซีบดี	ีมอยส์เจอไรซิ�ง	แอนด์	โพรเทคชั�น	

ยวู	ี ไบรท์เทนนิ�ง	 บอดี�เซรั�ม	 (Snake	 Brand	HerbaCeutic	 CBD	

Moisturizing	 &	 Protection	UV	 Brightening	 Body	 Serum)												

180	มล.	ราคา	180	บาท	ณ	ร�านขายยา	ร�านสะดวกซื�อ	และซปูเปอร์																																																																																				

มาร์เกต่ชั�นนำทั�วประเทศ	

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
      snakebrandfamily.com 
     @Snakebrandfamily



กองบรรณาธิิการกองบรรณาธิิการ
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เข้าอัวยพริลุู่กค้าผู้มีอั่ปิการิะค่ณ เข้าอัวยพริลุู่กค้าผู้มีอั่ปิการิะค่ณ 
เน่�อังในวันข้�นปิีใหม� พ.ศ.๒๕๖๖เน่�อังในวันข้�นปิีใหม� พ.ศ.๒๕๖๖

๒๕๒๕
๖๖๖๖สวััสดีีปีีใหม่่สวััสดีีปีีใหม่่

ห้้างห้้้นส่่วนจำำากััด 
นิวเจำริิญฟาริ์มาซููติิคอล

บริิษััท อังกัฤษัติริางู (แอล.พีี.) จำำากััด

บริิษััท ไทยนคริพีัฒนา จำำากััด

บริิษััท มาซูาแลบ จำำากััด

บริิษััท โอเริ็กัซู์ เทริดดิ�ง จำำากััด องค์กัาริเภส่ัชกัริริม (อภ.) 
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บริิษััท ที.แมน ฟาริ์มาซููติิคอล จำำากััด

บริิษััท เกัริ๊ทเติอริ์ฟาริ์ม่า จำำากััด

บริิษััท แบลคมอริ์ส่ จำำากััดบริิษััท โพีส่เฮลท์แคริ์ จำำากััด

บริิษััท โปริฟาส่ซูิโน จำำากััด 

บริิษััท แม็กัซู์เวย์ จำำากััด

บริิษััท ช้มชน เภส่ัชกัริริม จำำากััด 
(มห้าชน)

บริิษััท บางกัอกั ดริักั จำำากััด บริิษััท อาริ์เอ็กัซู์ จำำากััด
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ทายาทธุุรกิิจรุ�นท่� 2 ของครอบครัว ทายาทธุุรกิิจรุ�นท่� 2 ของครอบครัว 
คุณทรัพย์พร ตัันตัิพงษ์์ คุณทรัพย์พร ตัันตัิพงษ์์ 
ผู้้�จัดกิารฝ่่ายกิารตัลาดผู้้�จัดกิารฝ่่ายกิารตัลาด
และพัฒนาผู้ลิตัภััณฑ์์และพัฒนาผู้ลิตัภััณฑ์์

คุณฉััตัรพันธุุ์ ตัันตัิพงษ์์ คุณฉััตัรพันธุุ์ ตัันตัิพงษ์์ 
ผู้้�จัดกิารฝ่่ายโรงงานผู้้�จัดกิารฝ่่ายโรงงาน

ผู้้�ผู้ลิตัผู้้�ผู้ลิตัและและพัฒนาพัฒนาผู้ลิตัภััณฑ์์ ผู้ลิตัภััณฑ์์ 
อาหารเสริมอาหารเสริมเพ่�อสุขภัาพเพ่�อสุขภัาพ
ท่�สะอาด ปลอดภััย ท่�สะอาด ปลอดภััย และและม่คุณภัาพม่คุณภัาพ
มาตัรฐานสากิลมาตัรฐานสากิล
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COVER STORY
บทสััมภาษณ์์โดย  :  ภญ.ศศิมา  อาจสังคร้าม
บร้ิษัท บีโปีร้ดักสั์อินดัสัตร้้� จำากัด

พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ้�งไทย
       ก้้าวไก้ลิสู่่�สู่าก้ลิ
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 วันน้�เรายกกอง	 บก.	 ขึ�นเหนือเดินทางมาไกลถึงจังหวัดลำพูน	 เพื�อถ่ายทอดเรื�องราว

ของเภสชักรคนเกง่	ผูู้�กอ่ตั่�งธุรุกจิเกษต่รกรรมการเลี�ยงผู้ึ�งและอตุ่สาหกรรมแปรรปูผู้ลติ่ภณัฑ์จ์าก

ผู้ึ�งแบบครบวงจร	 ผู้สมผู้สานกับงานวิจัยและพัฒนาเพื�อพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งด�วยนวัต่กรรมอย่าง																																																																																																																						

มองการณ์ไกล	 มีจำหน่ายทั�งในและต่่างประเทศ	 สำหรับต่่างประเทศนั�น	 สามารถส่งออกไป

จำหน่ายได�ถึง	14	ประเทศทั�วโลก	ไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชีย	ยุโรปและอเมริกา

 บริษัท	 บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	 จำกัด	 เป็นบริษัทที�ผู้ลิต่และจัดจำหน่ายผู้ลิต่ภัณฑ์์จาก

ผู้ึ�งคุณภาพระดับสากล	 ก่อตั่�งโดย	 ภก.วีระพันธุุ์	 ตั่นติ่พงษ์	 ประธุานกรรมการ	 และคุณศิริพร																																																		

ต่ันติ่พงษ์	 กรรมการผูู้�จัดการ	 (ภรรยา)	 ซึ�งคุณศิริพร	 เคยดำรงต่ำแหน่งเป็นประธุานสภา

อุต่สาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	 ประจำปี	 2557-2560	 และอดีต่ประธุานสภาอุต่สาหกรรม

ภาคเหนือ	 ต่อนบน	 1	 (เชียงใหม่	 ลำพูน	 ลำปาง	 แม่ฮ่องสอน)	 ประจำปี	 2561-2564	 ปัจจุบัน

ดำรงต่ำแหน่งประธุานกิต่ติ่มาศักดิ�สภาอุต่สาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ�งเน�นช่วยเหลือ																																																																																																		

กลุ่มนักอุต่สาหกรรมในท�องถิ�นให�เข�มแข็ง

 ธุุรกิจของ	 บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	 (BPI)	 ก่อตั่�งมายาวนานกว่า	 36	 ปีในส่วนของโรงงาน

อุต่สาหกรรม	และอีก	10	ปี	ในส่วนของเกษต่รกรรมการเลี�ยงผู้ึ�งต่�นน�ำ	รวมแล�วกว่า	46	ปีที�สั�งสม

ประสบการณ์ในธุุรกิจการเลี�ยงผู้ึ�งและการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�ง ปัจจุบันได�ส่ง

ต่่อให�ทายาทธุุรกิจรุ่นที�	2	คือ	คุณจ๋า	ทรัพย์พร	ต่ันต่ิพงษ์	ดูแลในส่วนของการต่ลาด	การจัดการ	

supply	chain	และการพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์	และ	คุณบี	ฉัต่รพันธุุ์	ต่ันต่ิพงษ์	ดูแลในส่วนโรงงานการ

ผู้ลิต่ที�ได�รับการรับรองทั�งในระดับประเทศและสากล	 ไม่ว่าจะเป็น	Thai	FDA,	HALAL,	GHPs,	

HACCP	ในระดับ	Codex		และ	ISO22000:2018

	 แขกรับเชิญผูู้�มาเยี�ยมเยียนในวันนี�	 ประกอบด�วยคณะกรรมการอำนวยการเภสัชกรรม

สมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (ภสท.)	 ซึ�งหลายท่านล�วนแล�วแต่่เป็น																											

“เพื�อนเก่า”	 ที�คุ�นเคยกันมาตั่�งแต่่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยรู�จักมักจี�	 สนิทสนมกันมายาวนานกว่า																																									

ครึ�งศต่วรรษกับ	ภก.วีระพันธุุ์	ผูู้�ก่อต่ั�ง	บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	(BPI)	ได�แก่	ภก.ทวีพงษ์		เทียมสุวรรณ 

ที�ปรึกษา	 ภสท.,	 ภก.วิชา	 สุขุมาวาสี	 อุปนายก	 ภสท.	 และภก.ปราโมทย์	 ต่ันวัฒนะ	 อุปนายก	

ภสท.	 การได�มาพบกันในวันนี�	 นอกจากเพื�อสัมภาษณ์	 เก็บเรื�องเล่าและประสบการณ์ดี	 ๆ																																	

มาถ่ายทอดแบ่งปันสู่ผูู้�อ่านวารสาร	“ยาน่ารู�”	แล�ว	ยังถือเป็นการมา	Reunion	ของเพื�อนร่วมรุ่น

ที�คุ�นเคยกันมานาน	บรรยากาศการสนทนาจึงเต่็มไปด�วยความอบอุ่นด�วยมิต่รภาพ	 และรอยยิ�ม																																																																																						

ของเกลอเก่า	ทำให�ได�บทสนทนาเต่็มไปด�วยแง่คิดที�เป็นพลังบวก	และแรงบันดาลใจดี	ๆ	มาฝาก

ท่านผูู้�อ่านวารสาร	“ยาน่ารู�”	ฉบับนี�		

	 เคยได�ยนิคำกล่าวที�ว่า	“From here you can go everywhere” ที�อาจารย์ผูู้�ใหญ่ท่านหนึ�ง

กล่าวไว�กับนักศึกษาเภสัชศาสต่ร์ของสถาบันแห่งหนึ�ง	 เพื�อสื�อว่าบัณฑ์ิต่เภสัชศาสต่ร์สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพ															

ได�หลากหลาย	เราเคยเห็นเภสชักรที�เบนเขม็ไปทำงานด�านอื�น	ๆ	มากมาย		แต่่เชื�อเหลือเกนิว่า	ยังไม่เคยมีเภสัชกรคนไหน

ที�มาประกอบธุรุกจิเป็นเกษต่รกร	 คนเลี�ยงผู้ึ�งแบบเดยีวกบัเภสชักรต่�นแบบที�วารสาร	 “ยาน่ารู�”	 ฉบบันี�พาท่านผูู้�อ่านมา

ทำความรู�จกักนั	
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ภญ.ศศิมา   : อยากให้้ทา่นชว่ยแนะนำาตวัเองและบร้ษิัท  บโีปีร้ดกัสั์อินดสััตร้้� จำากดั ห้นอ่ยคะ่ ห้ลายคนคงสังสััยเห้มอืนกบัดฉิันั
ว่า เปี็นยังไง มายังไง ทำาไมถึึงมาทำาฟาร้์มเลี�ยงผึ้้�งคะ 

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ผู้มเภสัชกร	 วีระพันธุุ์	 ตั่นติ่พงษ์	 ประธุานกรรมการ	 บริษัท	 บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	 จำกัด	 ผู้มเป็นคน																			

ภาคใต่�	 จ.ชุมพร	 มาเรียนกทม.	 ที�	 รร.อำนวยศิลป์	 ทำให�ได�รู�จักเพื�อน	 ๆ	 ที�เรียนจบเภสัชพร�อมกัน																							

ผู้มเรียนจบเภสัชศาสต่ร์	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ปี	2511	สาขาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสต่ร์	

(Pharmacognosy	 and	 Pharmaceutical	 Botany)	 ที�เลือกเรียนสาขานี�	 เพราะชอบสมุนไพรทั�งพืช

และสัต่ว์	 หลังจากเรียนจบแล�วผู้มก็มาเป็นผูู้�แทนแนะนำยาของบริษัทยาของเยอรมัน	 ก็รู�สึกว่าเป็นงาน	

ที�ท�าทายมาก	เป็นงานแรกหลังเรียนจบ	ผู้มต่ั�งใจทำงานให�ดีที�สุด	ได�โอกาสฝึกฝนต่ัวเองต่ามหลักการของ

หลวงวิจิต่รวาทการคือฝึกทั�งกำลังความคิดและสมอง	ได�รับรางวัลเยอะมากจากบริษัท	ได�	Best	Seller	

พัฒนาทั�งยอดขายและจำนวนลูกค�าที�เพิ�มขึ�น	 	 ภาคไหนมีปัญหา	 เจ�านายก็ส่งผู้มไปแก�ปัญหา	 ต่อนนั�น														

ภาคเหนือมีปัญหาเลยได�มีโอกาสมาทำงานที�นี�			

     ทำงานอยู่บริษัทนี�อยู่	 5	 ปีก็เริ�มรู�สึกว่ามันไม่ใช่ต่ัวเรา	 จนถึงปี	 พ.ศ.2510	 พรบ.ยาออก																																																																																																																								

ก็ต่ัดสินใจลาออกมาเปิดร�านยาอยู่ที�จังหวัดเชียงใหม่	 ชื�อร�านขายยาเภสัชภัณฑ์์	 อยู่สี�แยกช�างเผืู้อก                                                                                                                 

ทั�ง	 ๆ	 ที�ไม่เคยฝึกงานร�านยามาก่อนนะ	 เปิดร�านยาได�ประมาณ	 8	 ปี	 ก็เริ�มคิดแล�วว่ามันยังไม่ใช่																										

ต่ัวเรา	 และยาก็ไม่ใช่คำต่อบสุดท�ายของการดูแลสุขภาพ	 มันยังมีปัจจัยอื�นอีกมากมาย	 เราก็เรียนมา

ด�านสมุนไพร	 เราก็อยากทำธุุรกิจด�านนี�	 เพราะอนาคต่คาดว่าแนวโน�มสุขภาพหรืออาหารเสริมแบบ	

Functional	 food	 and	 supplement	 น่าจะมาเป็นตั่วช่วยในเชิงป้องกันเสริมกับการรักษาด�วยยา																									

และยังช่วยเสริมสุขภาพได�ด�วย	 อนาคต่ร�านยาต่�องเปลี�ยนรูปแบบแน่นอน	 พอปี	 พ.ศ.2522	 ก็เลยเซ�ง

ร�านขายยาพลิกผัู้นชีวิต่ตั่วเองจากเภสัชกรมาเป็นเกษต่รกรผูู้�เลี�ยงผึู้�ง	 ที�อำเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่                       

ทกุคนคงจะสงสัยวา่ทำไมต่�องเลือกผู้ลิต่ภณัฑ์์ผึู้�ง?	สำหรับผู้ม	ผู้ลิต่ภณัฑ์์ผึู้�งเป็นเหมือนของขวัญอนัอศัจรรย์			

จากธุรรมชาต่สิามารถเปน็ทั�งยา	อาหาร	เครื�องดื�มและเครื�องสำอางได�	ต่อ่ยอดเปน็ผู้ลติ่ภณัฑ์ไ์ด�หลากหลาย

และที�สำคญัมคีวามปลอดภัยสงู	ผู้ลติ่ภณัฑ์จ์ากผู้ึ�งนา่จะให�คำต่อบต่รงนี�ได�		จรงิ	ๆ 	เรื�องราวของผู้ลิต่ภณัฑ์์

ผู้ึ�งมีมาต่ั�งแต่่สมัยโบราณ	 ในอดีต่น�ำผึู้�งและนมผึู้�งเป็นอาหารของคลีโอพัต่ราสต่รีที�เลอโฉมที�สุดในยุคนั�น		

มีสรรพคุณโดดเด่นเป็นยาอายุวัฒนะและช่วยเสริมความงาม	น�ำผู้ึ�งยังเป็น	Preservative	ชั�นดีในอาหาร

และเนื�อสัต่ว์สมัยที�ยังไม่มีสารกันบูด	น�ำผู้ึ�งมีมาเป็นพันปี	 มันก็จะต่�องยังคงอยู่ต่่อได�แน่นอน	 เพียงแต่่ว่า

ต่�องมีการรักษาคุณภาพ	มาต่รฐานและปรับบรรจุภัณฑ์์หรือการออกแบบอะไรให�มันเหมาะกับยุคสมัย
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	 	 	 	 	 ต่อนที�ผู้มเปิดร�านยาก็ได�เอาผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผู้ึ�งมาขายเหมือนกัน	 มีคำถามมากมายจากลูกค�า

เกี�ยวกับคุณภาพที�ไม่คงที�ของผู้ลิต่ภัณฑ์์กลุ่มนี�	ผู้มจึงเริ�มศึกษาเพื�อเริ�มหาสาเหตุ่	และวิธุีแก�ปัญหาว่าต่�อง

ควบคุมคุณภาพอย่างไรให�คงที�	แล�วเริ�มก่อตั่�งฟาร์มผึู้�งและโรงงานอุต่สาหกรรม	บวกกับการต่่อยอดค�นคว�า

วิจัยผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผู้ึ�งต่ั�งแต่่นั�นเป็นต่�นมา		

ภญ.ศศิมา   : ถึือว่าเร้าเปี็นเจ้าแร้กในปีร้ะเทศไทยมั�ยคะ ที�จับธุ์์ร้กิจนี� 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ไม่ใช่ครับ	 ยุคนั�น	 มีบริษัทใหญ่แห่งหนึ�ง	 เขาเริ�มทำธุุรกิจนี�โดยซื�อผึู้�งจากไต่�หวันมาเลี�ยงเป็นฟาร์ม																						

พวกเราเภสัชเห็นว่ามันน่าสนใจ	 มีโอกาสทางการต่ลาดอีกเยอะ	 นับว่าท�าทายอย่างยิ�ง	 ผู้มจึงต่ัดสินใจ

เลือกเดินทางนี�	แต่่ยังไม่เคยมีใครทำแบบครบวงจรและทำงานวิจัยต่่อยอด	 เราต่�องทำความจริงอันลี�ลับ

จากธุรรมชาต่ินี�ให�ปรากฏิ	 โดยอาศัยความรู�ทางวิทยาศาสต่ร์	 เทคโนโลยี	 การศึกษา	 ค�นคว�า	 วิจัย	 และ

พัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์นวัต่กรรม	 คือ	 คำต่อบสุดท�ายที�เราจะทำให�ได�	 ผู้มจึงซื�อผึู้�งของเขามาเลี�ยง	 แต่่จริง	 ๆ																												

เป้าหมายของผู้มไม่ใช่แค่ขาย	 แต่่ต่�องสร�างความแต่กต่่างด�วย	 Innovation	 โดยได�ความช่วยเหลือจาก	

สวทช.	ช่วยสร�างเครื�อง	 Evaporator	 เป็นเครื�องแรกของประเทศไทย	 เป็นเทคโนโลยีของญี�ปุ่น	 โดยได�

รับทุนวิจัยจาก	สวทช.	เพื�อควบคุมความชื�นของน�ำผู้ึ�งให�คงที�	เราพบว่าถ�าควบคุมให�ความชื�นไม่เกิน	62	

มันจะยังไม่	Deteriorate	เราจึงต่�องทำการระเหยน�ำจากน�ำผู้ึ�งที�อุณหภูมิที�ควบคุมไว�และสามารถระเหย																	

น�ำผู้ึ�งได�	1	ต่ัน	/ชม.	

	 	 	 	 	 	 ผู้มยังได�เข�าไปเป็นคณะกรรมการก่อต่ั�งสมาคมผูู้�เลี�ยงผู้ึ�ง	 พวกเราเภสัชนี�ดีอย่าง	 อยู่ที�ไหน	

เขาก็จับเป็นคณะกรรมการ	 (หัวเราะ)	 ผู้มจึงมีโอกาสที�ได�แชร์ความรู�ความสามารถ	 เพื�อช่วยกันพัฒนา

อุต่สาหกรรมการเลี�ยงผู้ึ�ง	 เราจะเพิ�มคุณค่าและต่่อยอดผู้ลิต่ภัณฑ์์น�ำผู้ึ�ง	 เราก็ต่�องไปศึกษาว่า	 จะรักษา

คุณภาพได�อย่างไร	 ต่�องเก็บจากส่วนไหน	 ก็เริ�มทำการศึกษาและลงมือทำอย่างจริงจัง	 จึงมาเริ�มก่อต่ั�ง

บริษัท	บีโปรดักส์อินดัสต่รี�		จำกัด	ขึ�นเป็นครั�งแรก	เมื�อวันที�	1	กรกฎาคม	พศ.2530	โดยไปเช่าห�องแถว	

2	ชั�นเล็ก	ๆ	ทำเป็นโรงงาน	ซึ�งเราได�ขึ�นทะเบียนผู้ลิต่ภัณฑ์์	 Bee	Pollen	และ	Royal	 Jelly	แบบอัด

เม็ดได�เรียบร�อย	ต่อนนั�นผู้มไปสำรวจต่ลาดมาหมดแล�ว	ยังไม่มีใครทำ	Royal	Jelly	เป็นผู้งได�	จึงต่�องใช�

เทคโนโลยี	Lyophilization	เป็นกระบวนการแปรรูปโดยการระเหิดน�ำออกจาก	Royal	Jelly	ด�วยความ

เย็นต่ิดลบ	 โดยสามารถรักษาสารสำคัญ	 สารชีวภาพ ที�มีอยู่ไว�ได�อย่างครบถ�วนเหมือน	 Royal	 Jelly																																																																																																																																								

สดจากธุรรมชาต่ิ	 และยังมีความเข�มข�นขึ�นด�วย	 ซึ�งผู้มเป็นคนแรกที�นำเทคโนโลยีนี�เข�ามา	 แล�วก็ได�

ส่งออกรอยัลเยลลีอัดเม็ดครั�งแรก	 ไปที�สิงคโปร์	 ซึ�งเป็นลูกค�าเจ�าแรกตั่�งแต่่ก่อตั่�งบริษัทและยังคงเป็น

ลูกค�ามาต่่อเนื�องจนถึงทุกวันนี�	นมผู้ึ�ง	หรือ	Royal	 Jelly	นี�เป็นที�ยอมรับกันอย่างกว�างขวาง	 ใน	Extra	

Pharmacopoeia		บอกวา่เปน็	Tonic	สำหรบัผูู้�สงูอายคุอืใช�บำรงุรา่งกาย	รสชาต่ขิมฝาด	เปน็เอกลกัษณ์	

เป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�น่าสนใจมาก	 ๆ	 	 ในปี	 2536	 พอดีรู�จักกับผูู้�ช่วยศาต่ราจารย์	 ดร.พรงาม	 ลิ�มต่ระกูล																																										

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ท่านช่วยทำวิจัย	 Royal	 Jelly	 ป้องกันการ																																																																																									

ก่อต่ัวของเซลล์มะเร็งกล่องเสียงให�เราแบบ	In	Vitro	ได�ผู้ลเป็นที�น่าพอใจ	ผู้มเลยมีเป้าหมายที�จะพัฒนา

ผู้ลิต่ภัณฑ์์ต่่อไป	
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    	 ปี	 พ.ศ.2533	 ผู้มได�ไปออกบูธุต่่างประเทศครั�ง

แรกของชีวิต่	เป็นงานแสดงสินค�า	Asia	Expo	92	ณ	เมือง

ฮัมบูร์ก	 ประเทศเยอรมนี	 มีเพื�อนผู้มเขารู�จักคนที�ทำธุุรกิจ

ผู้ึ�งครบวงจรเจ�าใหญ่ที�เยอรมัน	 	 เขาแนะนำเทคโนโลยี	

องค์ความรู�เกี�ยวกับอุต่สาหกรรมนี�มาถ่ายทอดให�ผู้มเยอะ

เลย	 และมีโอกาสได�รู�จักผูู้�ค�ารายใหญ่สุดของฝรั�งเศสด�วย																																																																																																		

ต่่อมาในปี	 พ.ศ.2534	 ก็ได�ขยับขยายเป็นโรงงานต่ึกแถว																																																																																																					

มี	 4	 ชั�น	 อยู่ที�ถนนช�างคลาน	 จังหวัดเชียงใหม่	 และในปี	

พ.ศ.2546	ได�กอ่ต่ั�งโรงงานปจัจบัุนนี�ที�จงัหวดัลำพนู	ในพื�นที�	

48	ไร่	ขนาด	2,400	ต่ารางเมต่รเพื�อเป็นโรงงานมาต่รฐาน

ระดับสากลรองรับต่ลาดในอนาคต่ 

ภญ.ศศิมา   : บร้ิษัทฯ มีวิสััยทัศน์ พัันธุ์กิจ  และมีวัฒนธุ์ร้ร้มองค์กร้อย่างไร้  อะไร้คือสัิ�งที�พันักงานท์กคนของบร้ิษัทฯ                                  
มีเห้มือนกัน เปี็นห้ัวใจของการ้ทำางานในองค์กร้ให้้เปี็นไปีตามย์ทธุ์ศาสัตร้์ที�วางไว้คะ

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ผู้มไม่ใช่นักเศรษฐศาสต่ร์	 แต่่ผู้มมี	 Vision	 ว่าโลกอนาคต่	 ผูู้�คนจะมีปัญหาโรคมะเร็ง	 ภูมิแพ�	 และพิษ

จากการสะสมของยาและสารเคมีต่่าง	 ๆ	แน่นอน	ยังไม่มีวัคซีนต่ัวไหนมาแก�ปัญหานี�	 และผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�ง																									

ที�ผู้มคิดว่าน่าจะส่วนช่วยต่รงนี�ได�คือ	Royal	Jelly	มันต่อบคำถามด�าน	Pharmaco	ได�	เพราะเราพูดถึง

ระดับโมเลกุล	ดังนั�น	ธุุรกิจผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผู้ึ�งต่อบโจทย์นี�	 	 	 	 	

     กวา่	36	ป	ีของการกอ่ต่ั�งบริษทัฯ	เริ�มจากธุรุกิจครอบครัว	มาเป็น	SME	จนเติ่บใหญใ่นปัจจบุนั	

เรามีปรัชญาในการดำเนินธุุรกิจ	 เป็นเหมือนทัศนคต่ิประจำใจของผูู้�บริหารปลูกฝังไว�ว่า “คุ่ณธรรม่ 
จริยธรรม่ นำำาธุรกิจ”	 เราเชื�อมั�นว่า	 เราจะสร�างธุุรกิจที�ยั�งยืนและทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข																

เปา้หมายขององคก์รของเรา	คอื	เรามุง่มั�นที�จะนำพาอตุ่สาหกรรมผู้ลิต่ภณัฑ์์ผึู้�งไทยสู่สากล	เรามุง่เน�นการ

ค�นคว�าวิจัย	พัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ก่อนออกสู่ท�องต่ลาด	เราสร�างมาต่รฐานและเอกลักษณ์ของผู้ลิต่ภัณฑ์์	

ผู้ึ�งไทย	ให�เปน็ที�รู�จกัและยอมรบัทั�วโลก	สร�างความพงึพอใจสูงสุดด�านสินค�าและบริการสูลู่กค�า

ของเรา	 เรายังเป็นศูนย์เรียนรู�ของอุต่สาหกรรมนี�ด�วย	 ห�องประชุมที�เรานั�งสัมภาษณ์

กันอยู่เราต่ั�งใจให�เป็นศูนย์การเรียนรู�มีคนมาศึกษาดูงานมากมาย	 นอกจากนี�

เรายังยึดมั�นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ผู้มจะไม่ทำงานอื�นนอกจาก

งานที�เราวางวิสัยทัศน์ไว�แล�ว	เหมอืนต่อนอยูร่�านยา	ผู้มจับธุรุกิจ

หลายอย่างไม่โฟกัส	สุดท�ายก็ล�มเหลว	ต่�องยึดแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง	เราต่�องพอใจในสิ�งที�มอียู่	

ไม่ทำอะไรเกินต่ัว
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	 	 เราบอกพนักงานทุกคนว่า	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�มาโรงงานของเรา	ล�วนนำมาใช�ประโยชน์เพื�อสุขภาพ

ของมวลมนุษยชาต่ิ	ในรูปแบบของอาหาร	ยา	และเครื�องสำอาง	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�ออกจากมือของเรา	ต่�องมี

ความรับผู้ิดชอบต่่อผูู้�บริโภค	คู่ค�า	และทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข�องว่ามีประโยชน์	มีคุณค่า	มีคุณภาพ	มีความ

สะอาดและปลอดภัย		เปน็ไปต่ามมาต่รฐานสากล	ภายใต่�นโยบาย	Green	Clean	&	Safety	เราสร�างสรรค์																				

สิ�งที�ดี	ๆ	เพื�อคุณภาพชีวิต่ที�ดีของผูู้�บริโภค	สำหรับการทำงานเราเน�นการทำงานเป็นทีม	ขยันเหมือนผู้ึ�ง	

“ร้�รัก…สาม่ัค่ค่ี อย้่ร่วัม่กันำอย่างสร�างสรรค่์” การมีหัวใจบริการ	(Service	Mind)	เป็นดัชนีชี�วัดความ

เป็นเลิศของพนักงานทุกระดับทุกแผู้นก

	 	 	 	 	 วัฒนธุรรมองค์กร	 เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัว	 เราได�

ปรัชญาความรู�รัก	 สามัคคี	 อยู่ร่วมกันอย่างสร�างสรรค์	 (ชี�ไปที�ภาพ

วอลเปเปอร์	บนผู้นัง	เป็นภาพรวงผู้ึ�งหลวง)	(คุณจ๋าเสริมว่า	“ภาพนี�

คุณพ่อถ่ายเองนะคะ”)	 ผู้ึ�งจะทำงานต่ามความถนัด	 มีความเสียสละ

เพื�อส่วนรวม	 ถ�าสังคมมนุษย์เราอยู่ได�แบบนี�	 จะเป็นสังคมที�สมบูรณ์

แบบ	แต่่มีนางพญา	คือผูู้�หญิงเป็นใหญ่นะครับ	(หัวเราะ)	

คุุณธรรม ...  Virtue

จริยธรรม ...  Ethics

นำำ�ธุรกิิจ ...  Bring business

นำำาธุรกิจ

จริยธรรม่

คุ่ณธรรม่

นมผึ้้�ง (รอยััลเยัลลี)

เกสรผึ้้�ง

นำ��ผึ้้�ง

โพรโพลิส

ภญ.ศศิมา   : ตอนนี�ผึ้ลิตภัณ์ฑ์์ที�เร้าผึ้ลิตและจำาห้น่าย มีอะไร้บ้างคะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ก็จะแบ่งออกได�เป็น	4	ประเภทใหญ่	ๆ	คือ	

1.	 น�ำผู้ึ�ง	น�ำผู้ึ�งนี�สามารถนำมาผู้ลติ่และจำหนา่ยได�ทั�งในรปูแบบ

ของวัต่ถุดิบสำหรับอุต่สาหกรรมยา	 อาหารเสริม	 และเครื�อง

สำอาง	เรามีกระบวนการผู้ลิต่ที�ได�มาต่รฐาน	ปลอดภัย	ระดับ

สากล 

2.	 เกสรผู้ึ�ง	(Bee	Pollen)	คือ	เกสรดอกไม�ที�ผู้ึ�งไปเก็บมา	เกสร

ผู้ึ�งของเรามีโปรต่ีนสูงกว่า	 28%	 สูงกว่าโปรตี่นในถั�วและ																									

เนื�อสัต่ว์บางชนดิด�วยซ�ำ	จดุแข็งของเราคือ	เราสามารถควบคุม

คุณภาพในระดับสูง	

3.	 นมผู้ึ�ง	(Royal	Jelly)	มีสาร	10	HDA	กรดอะมิโนหลายชนิด	

และมีสารที�มีประโยชน์หลายอย่าง	

4.	 โพรโพลิส	 (Propolis)	 เป็นเหมือนยาปฎิชีวนะจากธุรรมชาติ่

ที�ผู้ึ�งสร�างขึ�น	 ช่วงโควิด	 Propolis	 ของเราเป็นวัต่ถุดิบสำคัญ	

(Active	ingredient)	ให�กับโรงงานยาหลายแห่ง
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	 	 	 	 	 ทั�งหมดนี�	 น�ำผู้ึ�งเป็น	 Flagship	 Product	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์หลักที�ทำให�องค์กรเติ่บโต่	 ส่วน	

Product	 ที�เป็น	 Value	 Added	 คือ	 นมผู้ึ�ง	 เกสรผึู้�ง	 และโพรโพลิส	 เราเรียกว่าเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์

นวัต่กรรม	 จะเห็นได�ว่าทุกอย่างที�เราทำต่�องเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์จากธุรรมชาต่ิล�วน	 แหล่งวัต่ถุดิบที�ใช�จึง

มาจากเกษต่รกรจากฟาร์มที�ได�รับการรับรองมาต่รฐาน	 GAP	 ฟาร์มเหล่านี�จะอยู่ละแวก	 เชียงราย	

เชียงใหม่	 พะเยา	 ลำพูน	 ฯลฯ	 เกษต่รกรต่�องเป็นผูู้�ที�จดทะเบียนและได�รับการฝึกอบรมให�ความรู�																																																																																																																															

จากกรมปศุสัต่ว์ด�วย		

     ต่อนเช�าผู้ึ�งจะบินออกไปหาอาหาร	 คือ	 น�ำหวาน	 ต่อนเย็นก็จะกลับมาเข�ารัง	 เกษต่รกรจะ

มีหน�าที�หาแหล่งดอกไม�แล�วย�ายรังผู้ึ�งไปต่ามแหล่งต่่าง	 ๆ	 รังผู้ึ�งที�ว่าก็คือ	 ลังจำลองที�เราเห็นอยู่ในฟาร์ม	

เราจำลองให�	“ลัง”	เป็น	“รัง”	หรือ	“บ�าน”ของผู้ึ�งต่ามธุรรมชาต่ิ		

	 	 	 	 	 เมื�อก่อน	เวลาดอกลำไยบาน	ผู้ึ�งออกจากรังเช�าต่รู่	ผู้มก็ขับรถต่ามพวกเขาไป	ทุกที�ที�ไปจะได�

กลิ�นดอกลำไย	หอมมาก	ช่วย	calm	down	ความรู�สึก	ทำให�ผู้่อนคลาย	ทำให�เรารู�ว่าทำไมผูู้�คนในจังหวัด

ลำพูน	เชียงใหม่	ถึงมีจิต่ใจดี	เพราะนอกจากรสพระธุรรมแล�ว	ธุรรมชาต่ิยังช่วยให�จิต่ใจเราสงบด�วย	

ภญ.ศศิมา   : ทีนี�มาถึามฝ่ั่�งน้องจ๋าบ้าง ในฐานะผึ้้้สัืบทอดกิจการ้จากค์ณ์พั่อ ทร้าบมาว่าก่อนจะมาร้ับห้น้าที�สัานต่อธุ์์ร้กิจ                      
บีโปีร้ดักสั์อินดัสัตร้้� (BPI) น้องจ๋าเอง ก็เคยทำางานเกี�ยวกับการ้ค้าร้ะห้ว่างปีร้ะเทศมาก่อนด้วย ช่วยเล่าให้้ฟัง
ห้น่อยค่ะ  

ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ : ใช่ค่ะ	จ๋าเองเคยทำงานที�กรมการค�าต่่างประเทศ	สำนักงานกวางโจว	สาธุารณรัฐประชาชนจีน	ทำให�พอ

จะเห็นภาพต่ลาดต่่างประเทศมาบ�างค่ะ	พอได�มาช่วยงานคุณพ่อก็เลยช่วยงานด�านต่่างประเทศเป็นหลัก	

มีน�องชายมาช่วยดูด�านโรงงานด�านการผู้ลิต่	ต่อนนี�เราก็มีส่งออกไปถึง	 14	ประเทศ	 ไกลสุดคือประเทศ

โครเอเชีย	 จ๋าโชคดีที�ได�ไปรู�จักกับคู่ค�าชาวเยอรมัน	 ซึ�งเราส่งออกไปเยอรมันได�เป็นเจ�าแรก	 ๆ	 เราเป็น																																										

1	ใน	13	โรงงานที�	USFDA	เข�ามาเยี�ยมชมและต่รวจสอบกระบวนการผู้ลิต่น�ำผึู้�งและรอยลัเยลลทีี�ส่งออก

ไปยังอเมริกาและผู่้านเกณฑ์์ต่ามข�อกำหนดอาหารปลอดภัยของอเมริกา	 CFR	 21	 และเรายังได�รับการ																

คดัเลอืกจากกรมปศสุตั่วใ์ห�เปน็โรงงานที�ให�	FDA	ของ	EU	มาต่รวจสอบกระบวนการผู้ลติ่น�ำผู้ึ�ง		เรากผ็ู้า่น

การมาต่รฐานอาหารปลอดภัยของ	EU	เชน่กนั	โรงงานจึงได�รับการรับรองให�ส่งออกได�	เราสามารถควบคุม

คุณภาพน�ำผู้ึ�ง	ให�ได�หลายระดับต่ั�งแต่่	Food	Grade	จนถึง	Pharmaceutical	Grade	ได�เลย	เราต่�องการ

พฒันาผู้ลติ่ภณัฑ์ใ์ห�สามารถ	Plug	in	ได�ทกุอตุ่สาหกรรมโดยเฉพาะกบัอตุ่สาหกรรมยาให�ได�	ประเทศไทย

ได�รับการยอมรับว่าเป็นผูู้�ผู้ลิต่น�ำผู้ึ�งที�มีคุณภาพ	 สิ�งเหล่านี�	 ทำให�เราเข�าไปสู่อุต่สาหกรรมผู้ึ�งของทั�วโลก																																																																																																																														

ได�เลย	
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ภญ.ศศิมา   : เร้าสัามาร้ถึเก็บนำ�าผึ้้�งได้ตลอดปีีจากฟาร้์มผึ้้�งของเร้ามั�ยคะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ไม่ใช่ครับ	 ปีนึงเราจะเก็บได�แค่	 4	 เดือน	 ไม่สามารถเก็บได�ทั�งปี	 มันจะมีฤดูของมัน	 อย่างที�เชียงใหม่

เนี�ย		เดือนมกราคม	ถึง	กุมภาพันธุ์	เราจะเก็บน�ำผู้ึ�งจากดอกไม�ป่า พอเดือนกุมภาพันธุ์	ถึง	เดือนมีนาคม																						

ดอกลิ�นจี�จะบาน	 เราก็ย�ายรังผู้ึ�งรังเดิมไปไว�ที�สวนลิ�นจี�เพื�อที�จะเก็บน�ำผึู้�งจากดอกลิ�นจี�	 หลังจากนั�น																		

เดือนมีนาคม	 ถึง	 เมษายน	 ดอกลำไยจะบาน	 เราก็ย�ายรังผู้ึ�งไปไว�ที�สวนลำไย	 เราก็จะได�น�ำผู้ึ�งดอก

ลำไย	 อย่างน�ำผู้ึ�งเดือนห�าที�เราได�ยินกันบ่อย	 ๆ	 จริง	 ๆ	 คือน�ำผู้ึ�งที�เก็บช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนคือ

เดือนห�าของไทย	 คนสมัยก่อนนิยมรอที�จะทานน�ำผู้ึ�งเดือนห�าเท่านั�น	 เพราะความชื�นสัมพัทธุ์ในอากาศ																																																																																																																														

เหมาะสมทำให�ได�น�ำผู้ึ�งที�มีคุณภาพ	 มากกว่าเดือนอื�น	 ๆ	 เพราะความชื�นในอากาศสูงทำให�มีโอกาส	

Ferment	 คุณภาพจะสู�เดือนห�าไม่ได�	 แต่่ปัจจุบันเราใช�วิทยาศาสต่ร์และเทคโนโลยีควบคุมการผู้ลิต่คือ	

Evaporator	ทำให�สามารถควบคมุความชื�นสมัพทัธ์ุให�คงที�ทกุ	ๆ 	เดือนทำให�ได�น�ำผู้ึ�งที�มคีณุภาพเทยีบเท่า

น�ำผู้ึ�งเดอืนห�า		

ภก.ปีร้าโมทย์ : เร้าเก็บนำ�าผึ้้�งแค่ปีีละ 4 เดือน แล้วเดือนอื�น ๆ อีกทั�งปีี เร้าทำาอะไร้ล่ะคร้ับ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : เราก็เก็บนมผู้ึ�ง	เกสรผู้ึ�งและโพรโพลิสกันครับ		

ภญ.ศศิมา   : นำ�าผึ้้�งที�เก็บได้จากดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มีร้สัชาติ และค์ณ์สัมบัติแตกต่างกันมั�ยคะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : สี	 กลิ�น	 รสชาต่ิจะไม่เหมือนกันต่ามธุรรมชาต่ิของดอกไม�แต่่ละชนิด	 แต่่คุณประโยชน์ถ�าต่รวจวิเคราะห์

ทางโภชนาการจะไม่ต่่างกันเพราะเป็นน�ำผู้ึ�งแท�เหมือนกัน	

ภญ.ศศิมา   : แล้วนำ�าผึ้้�งแต่ละชนิดเห้มาะที�จะทานกับอะไร้บ้างคะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : อันที�จริงก็แล�วแต่่ความชอบส่วนบุคคลนะครับ	แต่่ถ�าเทียบต่ามรสชาต่ิและความโดดเด่นแล�ว	น�ำผู้ึ�งดอก	

ไม�ปา่	รสชาต่หิอมละมมุออ่น	ๆ 	เหมาะทานกบัมะนาวหรอืน�ำผู้ลไม�ต่า่ง	ๆ 	กลมกลอ่มอรอ่ย	สว่นน�ำผู้ึ�งลำไย

มีรสชาต่ิหอมหวานเป็นพิเศษเหมาะกับทานกับชา	กาแฟ	 	นม	ทำขนม	หมักเนื�อสัต่ว์	 หอมอร่อย	ส่วน

น�ำผู้ึ�งดอกลิ�นจี�	มรีสออกเปรี�ยวหนอ่ย	ๆ 	ต่ามธุรรมชาต่ขิองดอกลิ�นจี�	มกีลิ�นและรสชาต่อินัเปน็เอกลกัษณ์

เหมาะกับการนำไปปรุงอาหารอีกทางเลือกหนึ�ง   
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ภญ.ศศิมา   : แล้ว Royal Jelly ห้ร้ือ นมผึ้้�ง คืออะไร้คะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : อันนี�น่าสนใจมากนะครับ	 ก่อนอื�นต่�องมาทำความรู�จักกับผู้ึ�งงาน	 และผู้ึ�งนางพญาก่อน	 ผู้ึ�ง	 2	 ชนิดนี�																

แม�จะเกิดจากพ่อแม่ต่ัวเดียวกัน	 แต่่กลับมีอายุแต่กต่่างกัน	 เชื�อกันว่าเกิดจากอาหารที�กินเข�าไป	 ผึู้�งงาน																	

กินน�ำผู้ึ�งและเกสรเป็นอาหาร	แต่่นางพญาทาน	Royal	Jelly	เป็นอาหารต่ลอดชีวิต่	ผู้ึ�งงานมี	Life	Cycle	

45	วนั		แต่น่างพญากลบัมอีายยุนืยาวถงึ	5	ปี	เลยสนันษิฐานกนัวา่เปน็เพราะผู้ึ�งนางพญาทานนมผู้ึ�ง	(Royal	

Jelly)	เปน็อาหาร	แล�วนมผู้ึ�งเกดิจากอะไร	เริ�มจากผู้ึ�งงานจะไปหาอาหารคอื	น�ำผู้ึ�ง	กับเกสรผู้ึ�ง	มาเคี�ยว	ๆ 																																																																																																																														

ใช�เอนไซม์น�ำย่อยจากต่่อมใต่�กรามของผู้ึ�ง	 แล�วคายออกมาเป็นนมผู้ึ�ง	 ป้อนให�ต่ัวอ่อนและนางพญา																				

เป็นอาหารชนิดเดียวที�นางพญาทาน	นางพญาผู้ึ�งมีหน�าที�ออกไข่ทุกวัน	ๆ	ละ	1,500	ฟอง	ต่ลอดอายุขัย	

ที�แปลกคือ	 ยังมีร่างกายที�แข็งแรงไม่ทรุดโทรม	 จึงเชื�อว่านมผู้ึ�งต่�องเป็นอาหารที�มีประโยชน์มากเพราะ

นางพญาทานเพียงอย่างเดียวต่ลอดชีวิต่	

	 	 	 	 	 ในฐานะเภสัช	พอเรามารู�เรื�องนี�	มันมีคำถามต่ามมามากมาย	ทำไมวงจรชีวิต่ของนางพญาผู้ึ�ง

ที�ออกไข่วันละ	1,500	ฟอง	มากกว่าน�ำหนักต่ัวของมัน	สามารถทำงานได�ยาวนาน	ต่ลอดอายุขัยที�มาก																		

กว่าผู้ึ�งงานที�เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกัน	คิดดูนางพญามีอายุ	5	ปี	ผู้ึ�งงานมีอายุแค่	45	วัน	ผู้ึ�งนางพญาต่ัว

หนึ�งหนักประมาณ	300	กรมั	ผู้ึ�งงานตั่วนึงหนัก	100	กรมั	ผู้ึ�งนางพญาแปลกมากที�ไม่มสีตั่ว์ชนิดอื�นเหมือน																

คอื	มันผู้สมพนัธุุค์รั�งเดยีว	จะเกบ็สเปริม์ไว�ได�ถงึ	5	ป	ี	เราจงึรู�ได�เลยวา่		Royal	Jelly		นา่จะมสีว่นชว่ยต่รงนี�	

แล�วถ�าเรากนิเองล่ะ	มนักน็า่จะต่�องมปีระโยชน์มาก	เราพบวา่เปน็เพราะมันมสีาร	10-HDA	(10-Hydroxy	

-2-Decenoic	Acid)	 เป็นสารพิเศษที�ค�นพบในนมผู้ึ�งเท่านั�น	และมี	Anabolic	Effect	ทำหน�าที�สำคัญ																																																																																																										

ในการปรับระบบการทำงานของร่างกาย	 ด�วยการกระตุ่�นการหลั�งฮอร์โมน	 adrenaline	 มีกรดอะมิโน																				

กรดไขมนั	กลโูคส	ฟรกุโต่ส	วติ่ามนิ	แรธุ่าตุ่มากมาย	สมยัก่อนเขาจึงบอกวา่ไม่สบายใช�นมผึู้�งเปน็ธุรรมชาต่ิ

บำบดัเพราะมสีารอาหารมากมาย		เราจงึเริ�มทำเรื�องนี�อยา่งจริงจงั	แต่น่มผู้ึ�ง	Royal	Jelly	ที�เกบ็ได�ปรมิาณ

ที�ได�ไม่มากนะ	สร�างได�แค่	100-150	กรัม	ต่่อวันเท่านั�น		
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ภญ.ศศิมา   :  เบื�องห้ลังความสัำาเร้็จในวันนี�ของ บีโปีร้ดักสั์อินดัสัตร้้� (BPI)  คิดว่าเกิดจากอะไร้  อะไร้คือเคล็ดลับความสัำาเร้็จ  
อะไร้คือแร้งบันดาลใจที�สัำาคัญในการ้ทำาธุ์์ร้กิจคะ

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  :	เคล็ดลับความสำเร็จ	 คือ	 เรามี	 Vision	 เรามองการณ์ไกลแล�วลงมือทำ	 ต่�องใช�ความอดทน	และสะสม

ความสำเร็จไปทีละขั�นต่อน	 ก่อนที�เราจะตั่�งโรงงานบีโปรดักส์อินดัสต่รี�	 (BPI)	 เราเคยสร�างฟาร์มผู้ึ�ง																								

เพื�อศึกษาสิ�งแวดล�อมและการเจริญเต่ิบโต่ของผู้ึ�งต่่าง	 ๆ	 ทั�งการผู้ลิต่น�ำผู้ึ�ง	 เกสรผู้ึ�ง	 รอยัลเยลลี�																																																																																																																								

และโพรโพลิส	เราพบว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ของประเทศไทยมีศักยภาพกว่าหลาย	ๆ	ประเทศ		จึงทำให�เรามั�นใจ		

ที�จะมาต่ั�งโรงงาน	ในทำนองเดยีวกนัเรายงัได�พัฒนาผู้ลติ่ภณัฑ์อ์าหารเสรมิสขุภาพควบคูก่นัไป	และทำการ

ต่ลาดอย่างมเีปา้หมายในการพฒันาผู้ลติ่ภณัฑ์ผ์ู้ึ�งให�เปน็ที�รู�จกัทั�วโลก	สร�างมาต่รฐานผู้ลติ่ภณัฑ์ผ์ู้ึ�งสู่สากล	

    	 ผู้มได�เห็นปัญหาสุขภาพ	 โรคภัยไข�เจ็บของผูู้�คนในสังคม	 เรามีความรู�ทางด�านเภสัช																														

และประสบการณ์ที�พอจะช่วยสังคมด�านนี�ได�และเราพบว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�ง	 และสมุนไพรจะแก�ปัญหานี�ได�																								

ผู้มจึงลงมือศึกษาอย่างจริงจัง	 มุ่งมั�น	 ชนิดที�ว่าไม่ได�คำต่อบก็ไม่เลิกรา	 รางวัลที�ได�คือ	 เรามีส่วนช่วยให�														

ทกุคนมสีขุภาพด	ี	มคีวามสขุ		สิ�งเหลา่นี�คอืกำลงัใจต่ลอดระยะเวลาที�ได�เลอืกเดนิทางบนเส�นทางนี�มาเกอืบ																				

40	 ปี	 	 อีกอย่าง	 ด�วยต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งเอง	 มันมีจุดเด่นในต่ัวมันเอง	 เรามีผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�โลกนี�ยังไม่มี																																																																																																																					

และมีงานวิจัยว่าแก�ปัญหาอาการบางอย่างได�	 ต่อนนี�เราก็รอ	 Strategic	 Partner	 อยู่	 เพื�อจะเดินไป																	

ด�วยกัน	เชื�อมั�นว่าจะสามารถไปได�ไกลแน่นอน  

ภญ.ศศิมา   : Hero Products ของเร้าคือผึ้ลิตภัณ์ฑ์์ใด และมีค์ณ์ค่าที�สั่งมอบให้้กับล้กค้า (Value Proposition) อย่างไร้คะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : Hero	 Products	 สำหรับผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งแล�ว	 ทุกผู้ลิต่ภัณฑ์์เป็น	 Hero	 ขึ�นอยู่กับกระแสความต่�องการ

ของสถานการณ์นั�น	 ๆ	 สำหรับเราเอง	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งสามารถใช�ได�กับอุต่สาหกรรมอาหาร	 ยา	 เครื�องดื�ม																		

และเครื�องสำอาง	 ได�หมด	 เราทำผู้ลิต่ภัณฑ์์ผึู้�งครบวงจร	 แต่่ตั่ดต่อนมาให�ความสำคัญต่ามยุคสมัย	 และ

อุบัต่ิการณ์	คุณประโยชน์และการใช�ทั�งผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�ออกมาจากฟาร์ม	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�เต่รียมใช�สำหรับลูกค�า

ผูู้�ประกอบการอุต่สาหกรรม	และผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�เราได�ค�นคว�าวิจัย	และพัฒนาเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่	โดยมีการ

แบ่งต่ามกระแสยุคสมัยดังนี�	

     กร้ะแสัย์คสัมัยที� 1 น�ำผู้ึ�ง	 เป็นยาอายุวัฒนะที�ผูู้�คนแสวงหาทุกยุคทุกสมัยนับย�อนหลังได�กว่า	

3,000	ปี	เป็นสารให�รสหวานที�สร�างมูลค่าเพิ�มแก่ผู้ลิต่ภัณฑ์์	และยังเป็นกระสายยาในยาแผู้นโบราณ

     กร้ะแสัย์คสัมัยที� 2 	เกสรผู้ึ�ง	ยุคเริ�มอาหารเสริมจากธุรรมชาต่ิ	มีธุาตุ่อาหารครบ	5	หมู่	โปรต่ีน	

คาร์โบไฮเดรต่	ไขมัน	วิต่ามิน	และแร่ธุาตุ่ครบ	เป็นได�ทั�งอาหารคนและสัต่ว์
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     กร้ะแสัย์คสัมัยที� 3 รอยัลเยลล	ีนิยมใช�เป็นอาหารเสริมคนทำงาน	ผูู้�สูงอายุและผูู้�ป่วย	เชื�อกัน

ว่าช่วยทำให�ร่างกายแข็งแรง	จากงานค�นคว�าวิจัยพบว่า	สาร	10-HDA	ในรอยัลเยลลีมีประโยชน์มากมาย	

เคยมีการนำไปทดลองใช�พบว่ามีส่วนช่วยป้องกันการกระจายต่ัวของเซลล์มะเร็ง	 และเป็นยาอายุวัฒนะ			

จึงน่าจะมีการนำไปศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื�อใช�	เพื�อการป้องกันและบรรเทาอาการต่่าง	ๆ

     กร้ะแสัย์คสัมัยที� 4 โพรโพลิส	 ในยุคปัจจุบัน	 มีคุณสมบัต่ิเป็นยาปฎิชีวนะจากธุรรมชาติ่																									

โดยเนื�อหาและองค์ประกอบเป็น	 Universal	 spectrum	 มีคุณสมบัติ่ยับยั�งเชื�อรา	 ไวรัส	 แบคทีเรีย																			

ต่�านการอักเสบ	แก�ปวด	และหยุดการเจริญเต่ิบโต่ของเซลล์มะเร็ง	นอกจากนั�นยังมีการนำมาใช�กันอย่าง

แพร่หลายในช่วงโรคโควิค-19	ที�ระบาดในปัจจุบนั	ทำให�เป็นที�นยิมของคนทั�งในและต่า่งประเทศทุกวิกฤติ่	

ช่วงโควิดที�ผู้่านมาโพรโพลิสของเราถูกนำไปใช�ในอุต่สาหกรรมเหล่านี�เยอะมาก

	 	 	 	 	 (หมายเหตุ่	:	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ต่่าง	ๆ	เหล่านี�	เป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์เสริมอาหาร	ไม่มีข�อบ่งใช�ในการป้องกัน

หรือรักษาโรค,	 เด็กและสต่รีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน,	ควรรับประทานอาหารหลากหลาย	ครบ	5	หมู่

ในสัดส่วนที�เหมาะสมเป็นประจำ)		

ภญ.ศศิมา   : มาถึามน้องจ๋าบ้างดีกว่าค่ะ ช่วงโควิด-19 ที�ผึ้่านมา เร้าปีร้ับตัวอย่างไร้ และโควิด-19 สั่งผึ้ลกร้ะทบต่อบร้ิษัทฯ 
อย่างไร้บ้างคะ 

ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ : ในฐานะที�เป็นผูู้�นำองค์กร	 รุ่นที�	 2	 ต่�องบอกเลยว่า	 การมีสติ่และความพร�อมที�จะปรับตั่วเปลี�ยนแปลง															

ในช่วงโควิดเป็นสิ�งที�สำคัญมาก	 เพราะว่าสิ�งที�เกิดขึ�นครั�งเดียวในรอบ	 100	 ปี	 พูดง่าย	 ๆ	 มันคือ																							

โรคระบาด	 ระดับ	 Pandemic	 ที�ไม่มีใครคาดคิด	 ทุกอย่างเกิดขึ�นในฉับพลัน	 อย่างบริษัทของเรา																													

เราคิดว่าเราแบ่งพอร์ต่ธุุรกิจค่อนข�างหลายส่วน	 และส่วนที�รับผู้ลกระทบหลัก	 ๆ	 คือสินค�าสำเร็จรูปที�

ขายให�กลุ่มทัวร์	หรือลูกค�า	OEM	ต่่าง	ๆ	ที�ทำให�กลุ่มทัวร์	ยอดขายต่รงนี�หายไปหมดเลยค่ะ	ไปพร�อมกับ																																						

โควิด-19	ดังนั�นในช่วงแรกเราก็สูญเสียเยอะเหมือนกัน

	 	 	 	 	 หลังจากที�เราต่ั�งหลักได�	 เราก็เน�นกลุ่มลูกค�าที�เป็นกลุ่มหลักของเรา	 นั�นคือกลุ่มอุต่สาหกรรม	

อาจจะสงสัยกันว่าแล�วกลุ่มอุต่สาหกรรมไม่มีช่วงต่กเหรอ	 น่าแปลกว่ากลุ่มนี�ยังไปได�	 เหตุ่ผู้ลเป็นเพราะ

ไม่ว่าจะยุคไหน	ทุกคนต่�องกินอาหาร	ใช�ยารักษาโรค	เครื�องสำอาง	ทุกอย่าง	ถึงแม�จะมีโควิด	ไม่มีโควิด																			

ทุกคนก็ยังต่�องใช�อยู่		เพราะเป็นปัจจัยสี�	โดยเฉพาะ	sector	ในกลุ่มที�เป็นโรงงานอุต่สาหกรรมยา	หรือ

ว่าอาหารเสริมสุขภาพ	 ในส่วนนี�ก็มีการเต่ิบโต่อย่างก�าวกระโดดในช่วงโควิด-19	 สวนกระแสกับกลุ่มอื�น			

ส่วนในด�านกลุ่ม	food	เครื�องดื�ม	หรือ	chain	restaurant	ที�ใช�ผู้ลิต่ภัณฑ์์อย่างน�ำผู้ึ�ง	ก็จะหยุดไปเฉพาะ

ชว่งที�มกีาร	lock	down	แต่ช่่วงนี�มกีารผู้อ่นคลายจงึมกีารขยายต่วัอยา่งคกึคกั	จ๋าคดิวา่ข�อดีของผู้ลติ่ภณัฑ์์

ผู้ึ�ง	 คือ	 สามารถเป็นได�ทั�งอาหาร	 เครื�องสำอาง	 และยารักษาโรค	 ดังนั�นถามว่ากระทบกับเรามากไหม																																																																																																																							

ก็กระทบบ�าง	 แต่่ไม่มากถึงขั�นต่�องปลดคนงานออกหรือหยุดกิจการ	 เราก็ยังสามารถดำเนินไปได�																											

อยู่ต่ามปกต่ิ	
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ภญ.ศศิมา  : แล้วทิศทางของการ้ดำาเนินธุ์์ร้กิจบร้ิษัทฯ ในย์ค Post COVID-19  เปี็นอย่างไร้คะ
ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ : ในยุคโควิด-19	 แน่นอนว่า	 ทุกคนมี	 life	 style	 ที�เปลี�ยนไป	 เป็นยุค	 new	 normal	 การดูแลสุขภาพ																			

เป็น	trend	ที�มาอยูแ่ล�วต่ั�งแต่ใ่นชว่งกอ่นโควดิ-19	ระบาด	การหาผู้ลติ่ภณัฑ์ธ์ุรรมชาต่ทิี�สะอาด	ปลอดภยั

และสามารถต่รวจสอบย�อนกลบัได�	มทีี�มาที�ไป	มคีณุภาพ		ต่รงนี�หลายคนยงัมองหาอยู	่	เพื�อที�จะมาเสรมิสขุ

ภาพของพวกเรา	ในช่วงโควิดต่�องยอมรับว่าการต่ิดเชื�อโควิดส่งผู้ลต่่อสุขภาพของพวกเรามาก	ๆ	อาจจะ

เป็นทั�งในจุดที�รู�ต่ัวได�ทันทีว่ามีปัญหาสุขภาพ	หรือ	long	covid	ยังมีปัญหาสุขภาพอื�น	ๆ	ต่ามมา	ทิศทาง

ของบริษัทต่อบโจทย์	trend	นี�อยู่แล�ว	เราก็ต่�องนำเสนอผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งของเรา	เน�นการทำต่ลาดเพื�อที�ให�

ผูู้�คนรู�จักสินค�าของเรามากขึ�น ส่วนในด�านของที�เรา	 supply	 raw	material	 เราก็ยังคงยึดมั�นที�จะคัด

สรรวัต่ถุดิบผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งต่่าง	ๆ	ที�มีคุณภาพ	 supply	 ให�กับโรงงานหรือว่ากลุ่มธุุรกิจที�ต่�องใช�ผู้ลิต่ภัณฑ์์

ผู้ึ�ง	ซึ�งเราเชื�อว่าต่่อไปจะมีอีกหลายกลุ่มธุุรกิจเลย	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาล	Wellness	center	กลุ่ม

อุต่สาหกรรมยา	เครื�องสำอาง	อาหาร	เครื�องดื�ม	ที�จะต่�องมองหา	Value	added	หรือวัต่ถุดิบซักอย่าง

หนึ�งที�จะสามารถสร�างมูลค่าเพิ�มให�กับสินค�าของแต่่ละอุต่สาหกรรม	 คิดว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งของเราสามารถ

ต่อบโจทย์นี�ได�ค่ะ

ภญ.ศศิมา  : ธุ์์ร้กิจของ บีโปีร้ดักสั์อินดัสัตร้้� (BPI)  ที�เร้าทำาอย่้ในป่ีจจุบัน เปี็นธุ์์ร้กิจที�มีความเกี�ยวข้องทั�งทางเกษตร้กร้ร้ม  
และเภสััชกร้ร้ม พั่�ว้ร้ะพัันธุ์์์มองว่า 2 ด้านนี� สัามาร้ถึนำามาควบร้วมกันให้้เกิดปีร้ะโยชน์สั้งสั์ดได้อย่างไร้บ้างคะ

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ธุุรกิจนี�จำเป็นต่�องใช�องค์ความรู�และประสบการณ์ด�านเภสัชศาสต่ร์	 และวิทยาศาสต่ร์	 เทคโนโลยี																											

มาประยุกต่์ใช�กับองค์ความรู�ทางการเกษต่ร	 ที�ผู้่านมาที�เรานำร่องการพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งไทยก�าวไกล													

สู่สากล	 สำเร็จมาแล�วด�วยดี	 ลำดับถัดไปเราอยากที�จะพัฒนาผู้ลิต่สมุนไพรไทยก�าวไกลสู่สากล	 ซึ�งผู้ม										

ได�ร�ำเรียนมา	 และจากการค�นคว�าวิจัย	 เรียนรู�เพิ�มเต่ิม	 เห็นว่าศักยภาพของผู้ลิต่ภัณฑ์์จากสมุนไพร																																																																																																																							

มีโอกาสเป็นไปได�สูงมากนะครับ	หากลองดูห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	ของผู้ลิต่ภัณฑ์์กลุ่มนี�	บริษัท	

บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	จำกัด	เราวาง	Supply	chain	ของอุต่สาหกรรมผู้ึ�งไว�	ดังนี�

1.	ต่�นน�ำ	การเกษต่รอุต่สาหกรรมเลี�ยงผู้ึ�งซึ�งมีความหลากหลาย	จัดต่ั�งระบบ	บริหารจัดการ	และควบคุม

มาต่รฐานเบื�องต่�น	GAP	สู่กลางน�ำและปลายน�ำ

2.	กลางน�ำ	บริษัท	บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	จำกัด	รวบรวม	คัดสรร	กำหนดมาต่รฐานผู้ลิต่ภัณฑ์์	ใช�องค์ความ

รู�ทางด�านเภสัชและวิทยาศาสต่ร์	โดยใช�เทคโนโลยีเป็นเครื�องมือในการต่รวจสอบความเป็นธุรรมชาต่ิ

ไมเ่จือปนสารอื�น	มีความสะอาดและปลอดภัย	สามารถสอบย�อนกลับได�	ใช�ระบบ	GAP	GHPs	HACCP	

และ	ISO22000	พร�อมกับ	Supply	ไปยังอุต่สาหกรรมที�ต่�องการคุณภาพที�มีความหลากหลาย

3.	ปลายน�ำ	ซึ�งเป็นอุต่สาหกรรมอาหาร	ยา	 เครื�องสำอาง	หรือ	User	Sector	ต่่าง	ๆ	ปัจจุบันมีความ							

หลากหลายมาก	ๆ	ทั�งในและต่่างประเทศ

	 	 	 	 	 บริษัท	 บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	 จำกัด	 มีกิจกรรมครบทั�ง	 3	 ส่วน	 แต่่ปัจจุบันอยู่ในส่วนกลางน�ำ																		

ที�มคีวามสัมพนัธุท์ี�ใกล�ชิดกบัอกี	2	สว่น	ดังนั�น	ธุรุกจิของเราใช�องค์ความรู�แบบครบวงจรทั�งด�านเภสัชกรรม

และเกษต่รกรรม	
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ภญ.ศศิมา   : ปี่จจุบัน ในธุ์์ร้กิจที�เกี�ยวกับผึ้ลิตภัณ์ฑ์์ที�ได้จากผึ้้�ง ในปีร้ะเทศไทย ม้ลค่าตลาดและแนวโน้มการ้เติบโตเปี็นอย่างไร้
บ้าง และห้ากเทียบกับปีร้ะเทศอื�น ๆ ไทยเร้ามีจุดแข็งห้ร้ือข้อได้เปีร้้ยบอย่างไร้บ้าง มองว่าไทยเร้ายังมีจุดอ่อน              
ตร้งไห้นห้ร้ือไม่ และจะทำาอย่างไร้ให้้อุตสัาห้กร้ร้มนี�เติบโตจนสัามาร้ถึเปี็นผึ้้้นำาในภ้มิภาคนี�ได้สัำาเร้็จคะ 

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ปัจจุบัน	อุต่สาหกรรมผู้ึ�งไทยยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง	เมื�อเปรียบเทียบกับประเทศอื�น	ๆ	การเลี�ยง

ผู้ึ�งเพื�อต่อบสนองความต่�องการของอุต่สาหกรรม	 ยังมีโอกาสขยายต่ัวอีกมาก	 ถ�าเกษต่รกรผูู้�เลี�ยงผู้ึ�ง																								

ได�รับการส่งเสริมและพัฒนาต่่อยอดเชิงอุต่สาหกรรมอย่างจริงจังจากหน่วยงานของรัฐ	หากได�รับโอกาส

ต่รงนี�	อุต่สาหกรรมจะมีโอกาสขยายต่ัวได�ถึง	80-90%	การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเชิงนโยบายอาจ

ทำได�โดยการผู้่อนผู้ัน	ผู้่อนคลายมาต่รการที�ต่ีกรอบว่า	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งเป็นอาหาร	และอาหารเสริมเท่านั�น																		

ควรเปิดกว�างสำหรับการค�นคว�าวิจัยและพัฒนาให�ใช�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ผึู้�งทางการแพทย์ในสถานพยาบาลและ

โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเหมือนกับต่่างประเทศ	 ซึ�งเขาสามารถใช�ได�ทั�งป้องกันและรักษาโรคภัย																									

ไข�เจ็บต่่าง	 ๆ	 เพราะผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�ง	 เราใช�เป็นทั�งอาหารและยา	 มาต่ั�งแต่่โบราณ	 และผู่้านเวลาแห่งการ

พิสูจน์มายาวนานหลายศต่วรรษ	ศักยภาพของภูมิศาสต่ร์โลก	ประเทศไทยของเราอยู่ในโซนที�ดีที�สุดของ

โลกที�สามารถสร�างผู้ลติ่ภณัฑ์ท์ี�เปน็เลศิทางด�านคณุภาพ	เรามผูีู้�ประกอบการที�มคีวามรู�และความสามารถ

ที�จะพัฒนาให�เจริญก�าวหน�าได�	สิ�งที�สำคัญที�สุดต่อนนี�คือ	Vision	&	Action	ของผูู้�บริหารประเทศมีส่วน

สำคัญยิ�งที�จะสร�างอนาคต่ให�อุต่สาหกรรมนี�ของประเทศไทยก�าวไกลสู่สากลได�	

ภญ.ศศิมา   : ผึ้ลติภัณ์ฑ์์บีโปีร้ดักสัอ์นิดสััตร้้� (BPI)  มคีวามแตกต่างจากผึ้ลิตภณั์ฑ์ท์ั�วไปีในทอ้งตลาดในกล์ม่เดียวกนัอยา่งไร้  
ทำาอย่างไร้ เร้าจึงจะสัามาร้ถึสัร้้างความแตกต่างนี� เพั่�อให้้เปี็นจุดแข็งของเร้าคะ 

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ผู้ลิต่ภณัฑ์ต์่�นแบบเราเน�นด�านคุณภาพ	สะอาด	ปราศจากสิ�งอนัต่รายที�เจือปน	เราให�หลักประกันคณุภาพ

ในผู้ลิต่ภัณฑ์์	 และบริการผู้ลิต่ภัณฑ์์แปรรูป	 เน�น	 R&D	และเทคโนโลยีเพื�อพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ที�สนอง

ต่อบต่อ่ความต่�องการของผูู้�บรโิภค	เรามีความรับผู้ดิชอบต่อ่สังคม	เราดำเนินธุรุกิจบนปรัชญา	“คณุธุรรม	

จรยิธุรรม	นำธุรุกิจ”	เรามธีุรรมาภบิาลและจรรยาบรรณของผูู้�ประกอบการที�เปน็เภสัชกร	ความแต่กต่า่ง

นี�เป็นจุดแข็งของเรา		พิสจูน์ได�จากผู้ลิต่ภัณฑ์ข์องเราที�ออกสูต่่ลาดมากว่า	40	ปี	ก็ยงัคงขายดี	และมีลกูค�า

ประจำซื�อกินซื�อใช�อย่างต่่อเนื�อง	ทั�งในและต่่างประเทศ	

ภญ.ศศิมา   : กล่์มล้กค้าใดที�เร้าม่์งเน้นเปี็นฐานล้กค้าห้ลักมากที�สั์ด (ร้พั./ร้้านยา/อุตสัาห้กร้ร้ม/ผึ้้้บร้ิโภค) และมีการ้                                  
ตั�งเปี้าห้มายว่าจะขยายไปียังกล์่มเปี้าห้มายอื�นห้ร้ือไม่คะ 

ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ : กลุ่มลูกค�าถ�าเรามุ่งเน�นจริง	 ๆ	 ก็ยังคงเป็นกลุ่มลูกค�าอุต่สาหกรรม	 แต่่เราอยากจะมุ่งเน�นทางด�านกลุ่ม

อุต่สาหกรรมทางยาและอาหารเสริมมากยิ�งขึ�น	นอกจากอุต่สาหกรรมอาหารและเครื�องดื�มเราก็อยากจะ

มุ่งเน�นไปทางนั�น		ส่วนในด�านอื�นเราก็ยังขยายธุุรกิจเช่นกัน	ในส่วนกลุ่ม	Spa	wellness	ต่่าง	ๆ	ซึ�งเรา

คดิวา่ผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งสามารถไปเสรมิได�	เนื�องจากไมม่ผีู้ลข�างเคยีง	ไมท่ำลายต่บัและไต่	ต่วัผู้ลิต่ภัณฑ์เ์ปรยีบ

เหมือนอาหารเลยค่ะ	ไม่มี	Dosage	แต่่สามารถช่วยเสริมการรักษาของแพทย์ได�	ต่รงนี�เราคิดว่าถ�าเราได�	

partner	ที�ดี	เราก็ยินดีที�จะเป็นแหล่งผู้ลิต่ให�	เป็น	OEM	เป็น	ODM	ซึ�งผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งต่�องพูดเลยว่าเอาไป

ผู้สมส่วนประกอบของอาหารเสริมได�หลากหลายชนิด	โดยที�เสริมฤทธุิ�ซึ�งกันและกันกับต่ัวสารสกัดอื�น	ๆ
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ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : กลุ่มลูกค�าจะเป็นไปต่ามกลไกทางการต่ลาด	 การพัฒนาของผู้ลิต่ภัณฑ์์จึงเดินไปในทิศทางอุต่สาหกรรม

เฉพาะทางของผูู้�บริโภคโดยต่รง	 คลินิกแพทย์ทางธุรรมชาติ่บำบัดหรือเฉพาะทาง	 ที�ยังเข�าไม่ถึงคือ																				

โรงพยาบาลและร�านยา	เพราะผู้ลติ่ภณัฑ์ส์ำเรจ็รปูที�พฒันาแล�วทาง	อย.	ให�อนญุาต่เพยีงเปน็อาหารเสรมิ

เท่านั�น	ถ�าเปิดกว�างถึงการให�ใช�เป็นยาได�	จะมีการเปลี�ยนแปลงสงูมาก	เพราะมศีกัยภาพในต่วัผู้ลิต่ภณัฑ์์เอง	

ภญ.ศศิมา   : Brand DNA ของ บีโปีร้ดักสั์อินดัสัตร้้� (BPI)  คืออะไร้  
ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ :	สำหรบัแบรนด	์DNA	ของบโีปรดกัส	์จา๋มองวา่มอียู	่4	คำหลกั	ๆ 	กค็อืคำวา่	Hive	ที�แปลวา่รงัผู้ึ�ง	H	ต่วัแรก

มาจาก	Healthy	products	เรามีความเห็นว่า	mission	ของบริษัทเราที�ต่�องการผู้ลิต่สินค�าที�มีคุณภาพ

แล�ว	ยังต่�องดีต่่อสุขภาพด�วย		ถ�าคิดถึงผู้ลิต่ภัณฑ์์ของ	บีโปรดักส์อินดัสต่รี�	(BPI)	ต่�องคิดถึงผู้ลิต่ภัณฑ์์เพื�อ

สขุภาพ	และอีกต่วันึง	Healthy	products	จะไม่เกดิขึ�นได�เลยถ�าไม่มตัี่ว	I	กค็อื	Innovation,	Innovation																					

กม็าจาก	company	mission	เหมอืนกนั	ที�เราต่ั�งใจที�จะมกีารค�นคว�าวจิยั	พัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์ผ์ู้ึ�งให�ก�าวไกล

สู่สากล	ให�มีทั�งทางด�านคุณภาพและประสิทธุิภาพต่รงนี�	innovation	ก็เป็นต่ัวหลักเลยจะเห็นว่าคุณพ่อ

เปน็คนสร�างนวตั่กรรมนี�เป็นคนแรกต่ั�งแต่ย่คุที�คนยงัไมรู่�จกัผู้ลิต่ภณัฑ์เ์หล่านี�ด�วยซ�ำ	ต่วัต่อ่ไปคอื	V,	Value	

ที�มาพร�อมกับ	Trustworthy	คุณค่าที�เราให�กับลูกค�า	คุณค่าที�ให�ไปแล�วบวกกับความมั�นใจ	ในที�นี�ก็คือมี

ระบบต่รวจสอบย�อนกลับในผู้ลิต่ภัณฑ์์ได�ทั�งหมด	(Traceability)	Form	farm	to	table	และเรายังเชื�อ

วา่ความใสใ่จต่รงนี�	สามารถสร�างคณุคา่ให�ทางลกูค�ารบัทราบได�	และยงัสร�างความนา่เชื�อมั�นในผู้ลติ่ภณัฑ์	์

ในต่ัวแบรนด์และต่ัวองค์กร	สุดท�ายก็คือ	E,	Effectiveness	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของเราหรือสินค�าภายใต่�แบรนด์

ของเรา	 หรือออกจากโรงงานเราจะต่�องมีคุณภาพและประสิทธุิภาพ	 ด�วยมาต่รฐานสินค�าสามารถบอก													

ต่วัต่นได�ด�วยต่วัของมนัเอง	มีคนซื�อซ�ำ	บอกต่่อ	เราต่�องใส่ใจกับคุณภาพมาก	ๆ	เพื�อให�ลูกค�าได�รับคุณค่า																					

ต่รงนี�ให�มากที�สุด	

ภญ.ศศิมา   : ช่องทางการ้ปีร้ะชาสััมพัันธุ์์ที�บร้ิษัทฯ ของท่านเลือกใช้ มีช่องทางใดบ้าง  (Social Media, วิทย์, โทร้ทัศน์,                       
การ้ออกบ้ธุ์ในปีร้ะเทศ ตปีท. ฯลฯ)  

ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ :	ช่องทางการประชาสัมพันธุ์ผู้่านช่องทาง	 Social	media	 ของเราเอง	 ก็จะมีผู้่านทางเว็บไซต่์	 www.

beeproductsthai.com		และทาง	Page	:	beeproductsthai  ทางวิทยุ	โทรทัศน์	ได�มีโอกาสไปออก

รายการต่่าง	 ๆ	 บ�างในฐานะแขกรับเชิญ	 ส่วนการออกงานแสดงสินค�าทั�งในประเทศและต่่างประเทศ																		

เป็นกิจกรรมหลักของเรา	 เช่น	 ในประเทศงาน	 Thaifex	World	 Food	 Asia	 เป็นงานแสดงสินค�า																						

เกี�ยวกับอาหารระดับโลก	 และต่่างประเทศงาน	 Apimondia	 งานผู้ึ�งโลก	 งาน	 Anuga	World	 Food																				

ที�เยอรมัน	งาน	Supermarket	Trade	Show	ที�ญี�ปุ ่น	นอกจากนั�นก็จะร่วมออกงานแสดงสินค�า																																																																																																		



วารสารยาน่ารู้34

	 	 	 กับทางกรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงอุต่สาหกรรม	และสภาอุต่สาหกรรมแห่งประเทศไทย	กิจกรรม

เหลา่นี�ล�วนทำให�เราพบลกูค�าที�มคีวามหลากหลาย	ถอืเปน็หน�าต่า่งบานสำคญัที�จะทำให�เราได�พบกบัลกูค�า

กลุ่มเป้าหมาย	 บางครั�งยังทำให�เราได�เจอ	 Partner	 เป็นลูกค�าต่่างประเทศที�ได�พัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ร่วมกัน	

เช่น	ต่อนที�เราไปออกบูธุที�ญี�ปุ่น	ก็ได�ผู้ลิต่ภัณฑ์์น�ำผู้ึ�งผู้สมยูสุ	มาร่วมกันพัฒนาเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ของเรา

ด�วย	ถือเป็นการทำงานร่วมกันที�ได�ผู้ลดีมาก	ๆ	

    	 ข�อดีอย่างหนึ�งของผู้ลิต่ภัณฑ์์กลุ่มนี�	คือ	ยังคงสามารถเพิ�มมูลค่าได�ต่่อเนื�อง	เราก็จะเห็นได�ว่า	

เดี�ยวนี�ถ�าใครคดิไม่ออก	กต็่�องมกีารเพิ�ม	value	added	โดยการเพิ�มน�ำผู้ึ�งเข�าไปในสนิค�าหรอืผู้ลติ่ภณัฑ์ผ์ู้ึ�ง

เข�าไปในสินค�า	ที�เป็นแบบนี�ก็เพราะว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งนั�นจะกี�ยุคกี�สมัยก็ยังได�ความนิยมอยู่	ส่วนผู้ลิต่ภัณฑ์์

แบรนด์ของเราเอง	คือ	Bee	Products	Thai	เราเป็นแบรนด์เดียวที�ได�รับเลือกให�ขายในห�างสรรพสินค�า

ชั�นนำที�ญี�ปุ่น		และที�ต่ลาดฮอ่งกงนี�จะชอบน�ำผู้ึ�งเสาวรสของเรามากเลยนะคะ	ที�ลาวมขีายน�ำผู้ึ�งที�เราผู้ลติ่

ถึง	4	แบรนด์	คือ	มีแบรนด์ของเราเองด�วย	และของลูกค�า	OEM	ด�วยค่ะ	

ภญ.ศศิมา   : ปี่จจุบัน บร้ิษัท ฯ มีตลาดสั่งออกไปียังปีร้ะเทศใดบ้าง อุปีสัร้ร้ค และความท้าทายที�สัำาคัญในการ้ทำาตลาดในต่าง
ปีร้ะเทศมีอะไร้บ้างคะ 

ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ :	ปัจจุบันเรามีต่ลาดส่งออก	คือ	ญี�ปุ่น	อเมริกา	เยอรมัน	จีน	บาห์เรน	ไต่�หวัน		ฮ่องกง	สิงคโปร์	มาเลเซีย	

กัมพูชา	พม่า	ลาว	อุปสรรคในการทำการต่ลาดต่่างประเทศ	เช่น	การกีดกันทางการค�าของผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�ง

สำหรบักฎหมายการนำเข�าของบางประเทศ	รวมทั�งการตั่�งกำแพงภาษทีำผู้ลติ่ภณัฑ์์ผึู้�งที�นำเข�าในประเทศ

นั�น	ๆ 		จากประเทศไทยมีราคาสูงจนลูกค�าไม่สามารถนำเข�าได�ทั�งที�ลกูค�ามีความสนใจสูง	การผัู้นแปรของ

อัต่ราแลกเปลี�ยนที�ส่งกระทบต่่อการต่ั�งราคาขาย
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ภญ.ศศิมา   : ในย์คนี� ห้ากพัูดในเชิงการ้ดำาเนินธุ์์ร้กิจ มีคำากล่าวว่า Collaboration ดีกว่า Competition ที�ผึ้่านมา                              
Bee Products Industry เคยมีการ้ Collab กับห้น่วยงานใดบ้างคะ  

ค์ณ์ทร้ัพัย์พัร้ : เรื�องการ	Collaborate	 เราก็เคยมีทำกับหลายหน่วยงาน	 เช่น	สวทช.	กับคณะต่่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัย	

ร่วมศึกษาและวิจัย	 หรือแม�แต่่	 Collab	 กับลูกค�าของเราเอง	 เช่นการพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์บางต่ัวกับลูกค�า

ต่่างประเทศอย่างที�เคยเล่าให�ฟังแล�ว

     เราม	ีMind	Set	ทางด�านการดำเนนิธุรุกจิ เรามองผูู้�ประกอบการเปน็เหมอืนเพื�อนรว่มเดนิทาง

ทั�งระบบร่วมกันสร�างความเจริญ	พัฒนาวิชาชีพ	เราปฏิิบัต่ิต่่อทุกคนที�ต่ิดต่่อเราเป็น	Partner	เราพร�อม																	

ที�จะให�ความร่วมมือ	 แลกเปลี�ยนข�อมูลทางการค�า	 และให�ข�อมูลด�าน	 R&D	 แก่หน่วยงานค�นคว�าวิจัย																																																																																																																			

และพัฒนาผู้ลิต่ภณัฑ์์		เราไม่เคยคิดวา่คนอื�นเป็นคูแ่ข่ง	เพราะเราไม่เคยคิดที�จะแข่งขนักบัใคร	เราแข่งขนั

กับเป้าหมายของต่ัวเราเองก็พอ	เพื�อที�จะมีเวลาคิดสร�างสรรค์ผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่	ๆ	จากงาน	R&D	มากกว่า		

ภญ.ศศิมา   : ในย์คที�ท์กอย่างเกิดการ้เปีลี�ยนแปีลงแบบร้วดเร้็ว ฉัับพัลัน ห้ร้ือพัลิกโฉัมได้ง่ายเช่นนี� อะไร้ที�เคยเปี็นความสัำาเร้็จ
ในอดีต ที�อาจจะใช้ ไม่ได้กับอนาคต  ในฐานะที�พั่�ว้ร้ะพัันธุ์์์เองก็คร้ำ�าห้วอดอย้่ในวงการ้นี�มานาน มองว่าวงการ้ยา
และเวชภัณ์ฑ์์ของไทย จะเปีลี�ยนแปีลงไปีทิศทางอย่างไร้ อะไร้น่าจะ In  และอะไร้น่าจะ Out  และมองว่าธุ์์ร้กิจยา
และเวชภัณ์ฑ์์ มีโอกาสั และความท้าทายให้ม่ ๆ อะไร้บ้างคะในย์คนี�

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์ : การใช�สารเคมีเพื�อรักษาโรคภัย																							

ไข�เจ็บต่่าง	ๆ	ในปัจจุบัน	อาจเกิดผู้ลข�างเคียงจาก

การใช�ยาได�ในระยะยาว		ส่งผู้ลให�อาจเกิดการเจ็บ

ไข�ได�ป่วยใหม่	ๆ	ต่ามมาได�อีก	ผู้มคิดว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์

จากผู้ึ�ง	สามารถช่วยแก�ไขปัญหาเหล่านี�ได�	ไม่ใช่แค่

ผู้ลติ่ภัณฑ์จ์ากผู้ึ�งเท่านั�น		ประเทศไทยยังมีสมุนไพร
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	 	 	 ต่่าง	ๆ	ที�นำมาใช�เป็นยาได�	ถ�าเรามีการศึกษาและทำงานค�นคว�าวิจัยอย่างจริงจัง	โดยมีการอนุญาต่เปิด

โอกาสให�มกีารนำมาใช�กจ็ะเกดิประโยชนม์หาศาล	เพราะแผู้น่ดินไทยอดุมไปด�วยสมนุไพรด	ีๆ 	ทั�งจากพชื

และสัต่ว์	สามารถ	นำมาสร�างผู้ลิต่ภัณฑ์์เสริมสุขภาพและรักษาโรคภัยไข�เจ็บได�	ซึ�งเรามีประวัต่ิศาสต่ร์ที�

จารกึและเกบ็ข�อมลูมายาวนาน	เพยีงแต่ใ่นอดีต่ที�ผู้า่นมาสิ�งเหล่านี�ถกูปดิกั�นและไมค่อ่ยได�รับการยอมรับ		

ต่อ่มาโลกเปิดกว�าง	มีการนำข�อมูลมาเผู้ยแพร่ให�คนรู�จักและยอมรับมากขึ�น	สมนุไพรเหล่านี�นี�แหละที�จะ

เปน็ความหวงัของการพฒันาประเทศ	และสง่เสริมให�คนมคีณุภาพชวีติ่ที�ดขีึ�น	เราสามารถสร�างผู้ลิต่ภณัฑ์ที์�

ได�คณุภาพมาต่รฐาน		มปีระสทิธุภิาพ	และความปลอดภยั	ที�สำคญัหนว่ยงานภาครฐัที�มหีน�าที�ควบคมุดแูล

ผู้ลิต่ภัณฑ์์เหล่านี�ก็ต่�องเปิดโอกาส	 ให�นำเอาทรัพยากรที�อุดมสมบูรณ์มาพัฒนาสร�างมูลค่าทางเศรษฐกิจ		

ซึ�งในอนาคต่จะมีมูลค่าเพิ�มอย่างมหาศาล	 เป็นประโยชน์ต่่อทุกฝ่ายแน่นอน	 และพึ�งพาต่ัวเองได�																																																																																																																																	

ในยามวิกฤต่	

     ยุคนี�หลายสิ�ง	 หลายอย่าง	 เราเห็นการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วและพลิกโฉมได�ง่าย																																				

แต่่ไม่ใช่ทุกธุุรกิจที�เป็นเช่นนั�น	 มีหลายธุุรกิจที�อาศัยวิทยาศาสต่ร์และเทคโนโลยีเพื�อเปลี�ยนแปลงโลก																																																																																																																												

แต่่สุดท�ายแล�วโลกก็จะเปลี�ยนวิทยาศาสต่ร์	และเทคโนโลยีให�กลับไปเป็นสมดุลได�เช่นกัน	ธุุรกิจสุขภาพ																																																																																																																																		

ก็เช่นกัน	 ผูู้�คนเป็นโรคมากขึ�น	 โรคภัยไข�เจ็บมากขึ�น	 ผูู้�คนต่�องการหลักประกันสุขภาพ	 ทางการแพทย์

ต่�องการสินค�าเวชภัณฑ์์	 และบริการที�หลากหลายขึ�น	 วงการยาและเวชภัณฑ์์ของไทยก็ต่�องปรับต่ัวเช่น

กันผูู้�ที�ปรับต่ัวไม่ทันก็จะถูก	 Disrupt	 โอกาสของแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ทางเลือก	 และรักษาแบบ

ผู้สมผู้สานรวมถึงการใช�ยาและเวชภัณฑ์์ก็ต่�องเปลี�ยนต่าม ผู้มมองว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ธุรรมชาติ่	 จากสมุนไพร	

และผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผู้ึ�ง	เป็นทางเลือกที�โดดเด่นและมีอนาคต่ไกล

ภญ.ศศิมา   : ที�ผึ้า่นมาพั่�ว้ร้ะพันัธุ์์เ์คยทำาธุ์ร์้กจิ เปีดิร้้านยา ทำาธุ์ร์้กจิฟาร้ม์ผ้ึ้�งและผึ้ลติภณั์ฑ์จ์ากผ้ึ้�ง  ยงัมธีุ์ร์้กจิใด ห้ร้อืผึ้ลติภณั์ฑ์์
ใดที�คิดว่าอยากทำาแต่ยังไม่ได้ทำาบ้างมั�ยคะ 

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : แม�ว่าผู้มทำและเรียนรู�มาหลายอย่าง	แต่่สิ�งที�ผู้มอยากทำและอยากเห็นมากที�สุด	คือ	สร�างผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�ง																																																																																																																											

ให�เป็น	 “ยา”	 อันที�จริง	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งสามารถเป็นทั�งอาหาร	 เครื�องสำอาง	 ยา	 นำมาพัฒนาควบคู่กับ

สมุนไพรที�มอียู	่มาสร�างให�ยาสมุนไพรไทยก�าวไกลสูส่ากล	มันจะสร�างมูลคา่	เพิ�มคณุประโยชน์ต่อ่สุขภาพ

และเศรษฐกิจของประเทศ	

	 	 	 	 	 ผู้มในฐานะที�เรียนเภสัชและเรียนสาขาสมุนไพรชั�นสูง	 ทำให�เรามองเห็นโอกาส	 และ

ประเทศไทยมีศักยภาพ	ก็ได�แต่่เฝ้ารอโอกาสว่าเมื�อไหร่จะได�พัฒนาสิ�งเหล่านี�ให�เป็นยา	ประเทศไทยเรา

ค่อนข�างได�เปรียบเพราะเราอยู่ในทำเลทอง	อยู่ในโซนป่าฝนเขต่ร�อนชื�น	มีความหลากหลายทางชีวภาพ	

เป็นโซนที�ดีที�สุดในป่าฝนเขต่ร�อนชื�น	 ผู้มอยากให�พวกเรามาร่วมกันพัฒนาสมุนไพรไทยให�ก�าวไกล																									

สู่สากล	 แต่่มันก็ยากและท�าทาย	 ต่ลอดเวลายาวนานที�เราได�เรียนรู�สิ�งเหล่านี�และศึกษามาต่ลอด																																																																																																																	

หากจะพัฒนาต่่อยอดให�เป็นยาต่�องอาศัยกฎเกณฑ์์เงื�อนไขเพิ�มเต่ิมอีกมาก	 ความยากคือ	 มันมีอุปสรรค

ทางธุุรกิจค่อนข�างมาก	ไหนจะเรื�องกฎหมาย	กฎข�อบังคับ	และการแข่งขันค่อนข�างสูง	
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ภญ.ศศิมา   : บร้ษิทัฯ มนีโยบาย ห้ร้อืแนวคดิด้านนวัตกร้ร้ม และการ้พัฒันาผึ้ลิตภัณ์ฑ์ ์อย่างไร้บ้าง คดิว่าห้ากจะทำาให้เ้กิดการ้
สัร้้างสัร้ร้ค์นวัตกร้ร้มอย่างต่อเนื�องในองค์กร้ ควร้ต้องทำาอย่างไร้บ้างคะ 

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ต่�องยอมรับว่าแนวความคิดทางด�าน	R&D	 Innovation	สิ�งเหล่านี�	คือคุณค่า	 เป็นหัวใจของการอยู่รอด

ขององค์กร	 ต่ลอดเวลาเราทำงานค�นคว�าวิจัยและได�รับการสนับสนุน	 จากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น	

มหาวิทยาลัย	สกว.	สวทช.	สำนักงานนวัต่กรรมแห่งชาต่ิ	ต่ั�งแต่่ปี	พศ.2536	-	2565	มีผู้ลงานวิจัยที�เกี�ยว

กับผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งถูกต่ีพิมพ์มากถึง	50	ฉบับ	ระดับปริญญาต่รี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	สำหรับผู้ลงาน

วิจัยส่วนที�มหาวิทยาลัยทำร่วมกับภาคเอกชน	บริษัทฯ	 ก็สามารถนำมาต่่อยอดเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์นวัต่กรรม

ได�	 เช่น	 การปรับขนาดปริมาณสาร	 10-HDA	 ในรอยัลเยลลีเป็น	 5	 มิลลิกรัมต่่อเม็ด	 งานวิจัยบอกว่า

สามารถช่วยต่�านมะเร็ง	 เสริมความต่�านทานของผูู้�ป่วยที�แพ�การรักษาด�วยเคมีบำบัด	 และรังสีบำบัด,																																																																																																																																

โพรโพลิสขนาดที�พอเหมาะสำหรับการป้องกันเชื�อแบคทีเรีย	รา	และไวรัส,	โพรโพลิส	คือ	200	มิลลิกรัม/

โดส	มีส่วนช่วยบรรเทาปวดได�	จึงสามารถนำมาพัฒนาเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ที�เป็นทางเลือกสำหรับทดแทน		

ยาแก�ปวดที�มีอยู่แล�วได�ในอนาคต่	 เพราะไม่มีพิษ	 หรือผู้ลข�างเคียง	 อาจนำมาใช�บรรเทาอาการหวัด,	

บรรเทาอาการปวดในภาวะ	neuropathic	pain	และช่วยบรรเทาอาการอักเสบได�	

	 	 	 	 	 ส่วนนมผู้ึ�งหรือรอยัลเยลลีผู้สมโพรโพลิส	 งานวิจัยพบว่ามีส่วนช่วยรักษาแผู้ลในกระเพาะ

อาหาร	 	 มีส่วนช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย�อน,	 ช่วยยับยั�งการเจริญของไวรัสหลายชนิด	 ต่ามงานวิจัย																								

มีการระบุถึงไวรัส	HIV,	Pathogenic	virus,	ไวรัสหวัด,	ไวรัสหวัดใหญ่,	hepatitis	virus	B&C	ด�วย	

    	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�วิจัยและพัฒนาศึกษามากว่า	 10	 ปี	 โดยมีเป้าหมายเพื�อพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ต่�าน

ไวรัสจากโรคไข�หวัดนก	 ไข�หวัดซาร์	 จนมาถึงไข�หวัดโควิด-19	 ในปัจจุบัน	 มีส่วนผู้สมของโพรโพลิส																																

รอยัลเยลลี	 และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร	 พบว่าได�ผู้ลดีไม่มีอาการแพ�หรืออาการข�างเคียงที�ไม่ต่�องการ																			

จึงมั�นใจว่ามูลค่าการต่ลาดจากผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งไทย	มีแนวโน�มเต่ิบโต่ขึ�นอย่างต่่อเนื�อง 

	 	 	 	 	 ผู้มมองผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งไทยเหมือนกับมองเหรียญซึ�งมีอยู่	 2	 หน�า	 คือ	 การมองเหรียญด�าน

หนึ�งผู้ลิต่ภัณฑ์์ต่�นแบบเชิงเดี�ยวจากฟาร์มหรือเกษต่รกรมีแนวโน�มลดลง	 เพราะสิ�งแวดล�อมถูกทำลาย																		

เหรียญอีกด�านหนึ�งผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�พัฒนาแล�วและแปรรูปจากผู้ึ�ง	 เชิงสร�างสรรค์และนวัต่กรรม	ด�านนี�ยังคง

เต่บิโต่ได�ด	ีและสามารถสร�างมลูคา่ทางธุรุกจิได�อกีมาก	และมโีอกาสเต่บิใหญก่�าวไกลสูส่ากล	แต่ก่ย็งัคงมี

จดุออ่นอกีมากโดยเฉพาะหนว่ยงานภาครฐั		ขาดวสิยัทศันใ์นการวางยทุธุศาสต่ร	์และขาดการทำงานอยา่ง

ต่่อเนื�อง	ผูู้�รับผู้ิดชอบไม่ได�รู�จริง	 ไม่กล�านำเสนอสิ�งใหม่เพื�อผู้ลประโยชน์ของประเทศชาต่ิและประชาชน	

ศักยภาพต่่าง	ๆ	ที�มีจึงต่�องรอให�มีการพัฒนาการบริหารเชิงสร�างสรรค์ทั�งระบบ	
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รางวัล	

Prime	Minister	

Award	2018	

สาขา	Best	

Thai	Brand

ภญ.ศศิมา   : ทร้าบมาว่า บีโปีร้ดักสั์อินดัสัตร้้� (BPI) เคยได้ร้ับร้างวัลมากมาย อยากพั่�ว้ร้ะพัันธุ์์์ช่วยเล่าให้้ฟังห้น่อยค่ะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : เคยได�รับรางวัลเยอะมากครับ	แต่่ที�เป็นความภาคภูมิใจ	และประทับใจมาก	ๆ	ก็มีหลายรางวัล	เช่น

   •	รางวัล	Prime	Minister	Award ประเภทการบริหารอุต่สาหกรรมขนาดกลาง	และขนาดย่อม																								

 จากสำนักงานนายกรัฐมนต่รี	ณ	ต่ึกสันต่ิไมต่รี	ทำเนียบรัฐบาล	เมื�อวันที�	10	พฤษภาคม	2545

•	รางวัลนักธุุรกิจสร�างชาติ่	 จากมหาวิทยาลัยธุุรกิจบัณฑิ์ต่	 โดย	 ดร.สิปนนท์	 เกตุ่ทัต่	ณ	 หอประชุม

พระราชวังดุสิต่	สนามเสือป่า	เมื�อวันที�	30	พฤษภาคม	2547

•	รางวัลธุรรมาภิบาลดีเด่น	 ด�านการปฏิิบัต่ิต่่อพนักงาน	 จากสถาบันป๋วย	 อึ�งภากรณ์	 มอบโดย																											

พณฯ	ท่านองคมนต่รีหม่อมหลวง	อัศนีย์	ปราโมท	ณ	โรงแรมพลาซ่า	แอทธุานี	เมื�อวันที�	9	มีนาคม	

2550

•	ประกาศนีย์บัต่ร	 1	 ใน	 100	 คน	 ศิษย์เก่าดีเด่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จากสมาคมนิสิต่เก่า																									

คณะเภสัชศาสต่ร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ส.ภ.จ.)	เมื�อวันที�	8	ธุันวาคม	2556

•	รางวัล	Prime	Minister	Award	2018	สาขา	Best	Thai	Brand	ในวันที�	24	สิงหาคม	2561	ฯลฯ

ภญ.ศศิมา   : ปี่ญห้าอุปีสัร้ร้คที�พับ พั่�ว้ร้ะพัันธุ์์์มีเคล็ดลับอย่างไร้ ที�ทำาให้้ก้าวผึ้่านอุปีสัร้ร้คเห้ล่านั�นมาได้คะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : เราทำธุุรกิจ	 มันก็มีทั�งโอกาสและอุปสรรคทางธุุรกิจเหมือนกัน	 โชคดีที�เราได�ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ																		

พอเพียงจากองค์สมเด็จพระเจ�าอยู่หัวรัชกาลที�	 9	 ทำให�เรามองเห็นว่าทรัพยากรจากธุรรมชาติ่ทั�งหลาย

ที�สำคัญก็ไม่สามารถเป็น	man	made	products	ที�สามารถสร�างหรือเนรมิต่ได�อย่างที�ใจเราคิด  เพราะ

ธุรรมชาติ่เท่านั�นที�เป็นผูู้�สร�างอย่างสมดุลและพอเพียง	ทำให�เราเข�าใจธุรรมชาติ่และเราเรียนรู�ที�จะเติ่บโต่

อย่างพอเพียง	มีภูมิต่�านทาน	ไม่ต่ิดกับดัก	ไม่ลงทุนเกินต่ัว	ต่�องปรับต่ัวกับการเปลี�ยนแปลงทั�งทางภาวะ

เศรษฐกจิและสงัคม	เราจงึมคีวามสขุในการทำงานในปัจจบุนั	แต่่ต่�องไมล่มืที�จะเต่รียมต่วัเพื�ออนาคต่ด�วย	

R&D		และ	Innovation

รางวัล

ประเภทการบริหาร

อุต่สาหกรรมขนาดกลาง	

และขนาดย่อม

รางวัล

ธุรรมาภิบาลดีเด่น	

ด�านการปฏิิบัต่ิ

ต่่อพนักงาน
ประกาศนีย์บัต่ร	1	ใน	100	คน	

ศิษย์เก่าดีเด่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล

นักธุุรกิจ

สร�างชาต่ิ
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ภญ.ศศิมา   : พ่ั�ว้ร้ะพัันธุ์์์ อยากเห้็นเภสััชกร้ร่์้นให้ม่ ที�จะขับเคลื�อนและพััฒนาวิชาชีพัในศตวร้ร้ษที� 21 ควร้มีความสัามาร้ถึ            
ห้ร้ือทักษะในด้านใดบ้าง  อยากฝั่ากอะไร้ถึึงสัถึาบันการ้ศึกษาเภสััชศาสัตร้์ในปี่จจุบันบ้างคะ 

ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  : ผู้มคดิวา่	น�อง	ๆ 	เภสชัรุน่ใหมน่ี�โชคด	ีจบมามทีางเลอืกที�จะทำงานหรอืประกอบวชิาชพีหลากหลายสาขา		

เภสัชกรก็เป็นวิชาชีพหนึ�งที�ปิดทองหลังพระ	 เราเองก็มีความหลากหลาย	 เพราะเราเรียนมาเยอะ	 เรามี

องค์ความรู�หลายด�าน	จึงสามารถเลือกที�จะทำงานได�หลากหลาย	ต่ามความชอบและความถนัดของตั่วเอง													

ผู้มก็เป็นเภสัชกรคนหนึ�งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเภสัชกรคนเดียวในโลกหรือเปล่าที�มาเป็นเกษต่รกรผูู้�เลี�ยงผู้ึ�ง	

และทำธุรุกจิอตุ่สาหกรรมผู้ลติ่ภณัฑ์์ผึู้�ง	พฒันาผู้ลติ่ภณัฑ์์จากผึู้�งเพื�อสขุภาพ	ถงึแม�วา่ทกุวนันี�เราจะยงัไมไ่ด�

ประสบความสำเรจ็สงูสดุ	แต่เ่ราเหน็หนทางแหง่ความเจรญิรุ่งเรอืงของวชิาชพีเภสชักรรมและผู้ลติ่ภณัฑ์์

ของประเทศไทยที�จะพัฒนาต่่อไปในอนาคต่	 จึงเป็นโอกาสที�ดีสำหรับเภสัชกรรุ่นใหม่ที�จะนำองค์ความ

รู�ที�ได�เรียนมาปรับใช�	 ซึ�งอาจมีหลายอย่างที�เราต่�องเรียนรู�และพัฒนาไปพร�อม	 ๆ	 กัน	 ผู้มเชื�อมั�นว่าย่อม

ทำได�	 เภสัชกรยุคใหม่เท่าที�มีและทำอยู่ก็ดีอยู่แล�ว	 ผู้มอยากฝากให�คณะเภสัชศาสต่ร์	 หรือมหาวิทยาลัย																				

มุ่งเน�นหลักสูต่รเพิ�มเต่ิมทางด�านการค�นคว�าวิจัยและพัฒนาสู่ผู้ลิต่ภัณฑ์์นวัต่กรรม	ควรมีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาคเอกชน	และองค์กรอื�น	ๆ	พร�อมทั�งปลูกฝังให�เภสัชกรรุ่นใหม่เปิดใจกว�างและมีจิต่บริการ	

(Service	Mind)	

ภญ.ศศิมา   : ท้ายนี� อยากให้้พั่�ว้ร้ะพัันธุ์์์ ฝั่ากอะไร้ถึึงเภสััชกร้ผึ้้้อ่านวาร้สัาร้  “ยาน่าร้้้” ด้วยค่ะ 
ภก.ว้ร้ะพัันธุ์์์  :	ในฐานะเภสัชกรผูู้�บุกเบิกและพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�ง	ผู้มได�ศึกษาเกี�ยวกับผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งมากว่า	40	ปี		อยาก

ฝากความปรารถนาดี	และอวยพรปีใหมล่ว่งหน�าแด่ทา่นผูู้�อา่นวารสาร	“ยานา่รู�”	ทกุทา่นขอให�มีความสุข	

ความเจริญ	คิดหวังสิ�งใดก็ขอให�สมความปรารถนาทุกประการ	  อยากให�ทุกท่านช่วยกันสนับสนุน	และ

ผู้ลักดันให�มีการนำผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งมาพัฒนาเป็นยา	 อาหารเสริม	 และเครื�องสำอาง	 เพราะเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์

จากธุรรมชาต่ิ	 และมีอยู่ในประเทศ	 สำหรับเภสัชกรรุ่นใหม่อยากให�ศึกษาหาความรู�เพิ�มเต่ิม	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์

ผู้ึ�ง	 และประชาสัมพันธุ์คุณค่า	 คุณประโยชน์ของผู้ลิต่ภัณฑ์์ผู้ึ�งให�บุคคลทั�วไปได�รู�จักและใช�ประโยชน์																																																							

อย่างกว�างขวางกันนะครับ	มั�นใจได�ว่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�พัฒนาดีแล�วได�ผู้ลดีเที�ยงแท�	ไม่มีผู้ลข�างเคียงแน่นอน
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 ห�กทุุกคนมุ�งคิดและทุำ�แต่�สิ�งทุี�เหมือนกันโลกนี� ก็จะไม�มีก�ร
พฒัน�สิ�งใหม� ๆ โลกต้่องก�รคนทุี�กล้�ทีุ�จะคดิต่��ง แล้วลงมอืทุำ�สิ�งทีุ�เร�
เรียักว�� “นวัต่กรรม” ภก.วีระพนัธุ์ุ� ต่นัต่พิงษ์� คอื บุคุคลต้่นแบุบุทีุ�กล้�คดิ
ต่��ง เดินออกม�จ�ก Comfort Zone เผึ้ชิญิคว�มทุ้�ทุ�ยัม�กม�ยั ทุำ�ในสิ�ง
ทีุ�ต่นเองเชืิ�อ และยึัดมั�น ฝ่่�ฟััน พยั�ยั�ม จนประสบุคว�มสำ�เรจ็ ขอปรบุมือ
ดงั ๆ ให้เภสชัิกรหนึ�งเดยีัวของโลก ทุี�เป็นผึ้้เ้ชีิ�ยัวชิ�ญด้�นอตุ่ส�หกรรมผ้ึ้�ง                                                                                                                                 
แบุบุครบุวงจร และขออวยัพรให้ประสบุคว�มสำ�เรจ็ พ�อุต่ส�หกรรมผ้ึ้�งไทุยั 
ไปไกลระดบัุโลกได้ดงัทุี�ตั่�งใจไว้นะคะ 

ผู้บริหาร  บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตร้� จำากัด และกองบรรณาธิการวารสารยาน่ารู้

จากซ�าย 

 1.	คุณฉัต่รพันธุุ์	ต่ันต่ิพงษ์

	 2.	คุณศิริพร	ต่ันต่ิพงษ์

	 3.	ภก.ปราโมทย์	ต่ันวัฒนะ	

	 4.	เภสัชกรวีระพันธุุ์	ต่ันต่ิพงษ์

5.	ภก.วิชา		สุขุมาวาสี

6.	ภญ.ศศิมา		อาจสงคราม

6.	คุณทรัพย์พร	ต่ันต่ิพงษ์

7.	ภก.ทวีพงษ์		เทียมสุวรรณ
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สัร์้ปีภาพัสัร์้ปีภาพัตลาดยาตลาดยาปีีเสืัอ 2565 ปีีเสืัอ 2565 
อนาคตร้้านยาเภสััชกร้อนาคตร้้านยาเภสััชกร้จะเจออะไร้ในปีีกร้ะต่าย 2566 จะเจออะไร้ในปีีกร้ะต่าย 2566 

	 เรากำาลัื่งเดีินที่างม่าถึึงช่วังสุดีท้ี่ายของโรค่ระบาดี																						

โค่วัิดี-19	 ที่ี�ปีกค่ลืุ่ม่โลื่กของเราให้หม่องหม่่นม่าต่ลื่อดีสาม่ปีี																			

ที่ี�ผ่่านม่า	นอกเหน่อจากไวัรัสม่หาภัยทีี่�มี่ผ่ลื่ต่่อทัี่�งคุ่ณภาพชีวัิต่

แลื่ะกัดีกร่อนจิต่ใจของค่นทัี่�งโลื่กรวัม่ไปีถึึงค่วัาม่เจ็บชำ�าจากภาวัะ

เศรษฐกิจแล้ื่วั	 ภายในปีีเส่อนี�ม่ีหลื่ายเหตุ่การณ์แลื่ะปัีจจัยที่ี�ม่ีผ่ลื่

ต่่อต่ลื่าดีร้านยาเภสัชกรม่ากม่าย	 แลื่ะเม่่�อเรากำาลัื่งเดีินที่างม่า

ถึึงเวัลื่าผ่ลื่ัดีเปีลื่ี�ยนรอบปีีไปีส่่ปีีกระต่่าย	 ต่ลื่าดีร้านยาในรอบปีี

ที่ี�ผ่่านม่าเกิดีอะไรข้�นบ้างทีี่�ม่ีผ่ลื่ต่่อปีระชาชนค่นไที่ยแลื่ะเภสัชกร

รา้นยาซึึ่�งจะมี่ผ่ลื่ต่อ่เน่�องจากปีเีสอ่ไปีถึงึปีีกระต่า่ยดีว้ัย	เราขอนำา																		

ทีุ่กที่่านต่ิดีต่าม่ม่าถึึงบที่สรุปีภาพชัดีๆทีี่�ผ่่านม่าทีี่�จะส่องที่ำานาย

ภาพอนาค่ต่ที่ี�รา้นยาเภสชักรต่อ้งปีระสบพบเจอเพ่�อการปีรับต่วัั

ในปีีหน้าอีกดี้วัย

Ranya Academy
โดย : ภก.อุทัย  สุขวิวัฒน์ศิริกุล

•	 โควิิดคลี่่�คลี่าย	ร้้านยาถึึงเวิลี่าปร้ับตััวิอี่กร้อีบ
•	 ปีเสืือี	“ยักษ์์”	บร้ิษ์ัทขาใหญ่่คร้อีงตัลี่าดร้้านยาเชนสืโตัร้์
•	 ปีแห่งการ้ขายกิจการ้ร้้านยา	ร้้านเลี่็ก	ๆ	ไม่่อียากตัาย	ตั้อีง

เร้่งสืร้้างจุดแข็งหาพัันธม่ิตัร้
•		ปร้ะชาชนคนไทยหน้ามื่ด	พัาเหร้ดสิืนค้ายาเวิชภััณท์ชักแถึวิ

ขึ�นร้าคา
•	 ซ้ำำ�าร้้าย!!!	 ยาแลี่ะเวิชภััณท์ขาดตัลี่าด	 คนไข้เสื่�ยงชะตัากร้ร้ม่

ไม่่ม่่ยาใช้ร้ักษ์าโร้ค
•		ร้้านยาเชื�อีม่ตั่อีร้ะบบบร้ิการ้สืุขภัาพั	 ก้าวิตั่อีไปขอีงร้้านยา

คุณภัาพั
•		Telepharmacy	ยงัไม่ม่่ภ่ัาพัชดั	ร้า้นขายยาอีอีนไลี่นย์งัม่ข่าย

เย้ยกฎหม่าย
•		GPP	นโยบายด่	แตั่การ้ลี่งม่ือีบังคับใช้ยังไม่่ม่่ภัาพัชัด
•		ถึึงเวิลี่าสืภัาเภัสืัชแลี่ะภัาคปร้ะชาชน	 ไขลี่านกำาจัดเภัสืัชกร้

แขวินป้าย
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•		โควิิดคลี่่�คลี่าย	ร้้านยาถึึงเวิลี่าปร้ับตััวิอี่กร้อีบ
	 วิกฤต่โรคติ่ดเชื�อโควิด	 19	 ส่งผู้ลกระทบทั�งการ		
ใช�ชีวิต่และทิ�งรอยแผู้ลเรื�อรังให�กับเศรษฐกิจประเทศไทย
ต่่อเนื�องต่่อไปมาต่ลอดสามปี	 ลุผู้่านมาใน	 พ.ศ.2566	 นี�
คงเป็นปีของการฟ้�นต่ัวจากการแพร่ระบาดของโรคต่ิด
เชื�อไวรัสมหากาฬและมีแนวโน�มที�คนไทยเราจะได�กลับ
ไปใช�ชีวิต่เข�าสู่ภาวะปกต่ิมากขึ�นเป็นลำดับ	 สำหรับร�าน
ยาเภสัชกรและภาคธุุรกิจด�านสุขภาพและเกี�ยวเนื�องกัน
ต่่างได�รับอานิสงค์จากการที�ผูู้�บริโภคต่ื�นต่ัวมากขึ�นในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ	 ส่งผู้ลให�มีการเติ่บโต่ในยอดขายจาก
หลากหลายสินค�ายา	 เวชภัณท์	 เครื�องมือแพทย์	 อาหาร
เสริม	 วิต่ามินและสารพัดสินค�าในการป้องกันโรคที�มี																																																																																				
ยอดขายถล่มทลายมาต่ลอด	 ส่งผู้ลให�ธุุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง																	
กับการใช�ชีวิต่ยุค	 New	 Normal	 และ	 Next	 Normal																																																																																																														
พบว่ากลุ่มธุุรกิจด�านสุขภาพ	 สุขอนามัย	 และการแพทย์																																																																				
เป็นกลุ่มที�อนาคต่สดใส	ได�แก่	ธุุรกิจบริการทางแพทย์และ
ความงาม	เครื�องมือแพทย์	 เวชภัณฑ์์ยาและขายสินค�าทาง
เภสชัภณัฑ์์และทางการแพทย	์อาหารเสริม	วิต่ามนิ	เรยีกได�
ว่าธุุรกิจ	Health	&	Wellness	เป็นอีกหนึ�งธุุรกิจที�กำลังได�
รบัความนยิมมากขึ�น	สง่ผู้ลให�มผีูู้�เลน่ใหม	่ๆ 	ในต่ลาดสขุภาพ
มากมายนอกเหนือจากบริษัทยาดั�งเดิม	 ทั�งในบทบาท
ของผูู้�ผู้ลิต่	 ผูู้�นำเข�า	 ร�านค�าออนไลน์	 รวมไปถึงเกิดบริการ	
Telemedicine	และ	Telepharmacy	ที�ให�บริการส่งมอบ
การดูแลสุขภาพถึงบ�านรองรับสถานการณ์ที�ผูู้�บรโิภคที�ต่�อง
อยู่บ�านหรือ	Work	from	Home	

	 ร�านยาเภสัชกรที�จับกระแสเห็นทางธุุรกิจไปใน
สินค�าใหม่	 ๆ	 ที�มีความพร�อมในการพัฒนารูปแบบการ
บริการใหม่	ๆ	ที�ต่อบโจทย์ผูู้�บริโภคหลังจากที�สถานการณ์
โรคร�ายคลี�คลายลงในกระแสความตื่�นตั่วเริ�มการดูแล
สุขภาพยังไม่สร่างซาลงไป	 ท่านที�สนใจสามารถต่ิดต่าม
ไปในบทความเรื�อง	 “โอกาสและการพัฒนาสำหรับธุุรกิจ
ร�านยาหลังการระบาดจากเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุุ์
ใหม่	 2019”	ที�รังสรรค์โดยอาจารย์วิวัฒน์	 ถาวรวัฒนยงค์																																				
หาอา่นได�ในบรรณานกุรมที�แนบมาด�วยในบทความข�างลา่ง
เพื�อวเิคราะห์หาโอกาสปรับต่วัเพื�อสร�างธุรุกิจของเราต่่อไป

•		ปีเสืือี	 “ยักษ์์”	 บร้ิษ์ัทขาใหญ่่คร้อีงตัลี่าดร้้านยา	
เชนสืโตัร้์

	 ในช่วงที�มีการปิดเมือง	 Lockdown	 ระหว่างมี
การระบาดใหญ่ของโรคร�าย	 	 ทำให�หลายธุุรกิจต่�องมีการ																										
ปิดตั่วไป	 ทว่าร�านยาเป็นหนึ�งในกิจการที�ยังเปิดได�ต่ลอด	
ส่งผู้ลให�ธุุรกิจร�านยายังคงมียอดขายเต่ิบโต่มาโดยต่ลอด	
ในปีนี�เชนร�านขายยาต่่างประเทศ	อาทิ	Watsons,	Boots	
Retail,	Tsuruha,	Matsumotokiyoshi	ที�ยึดครองต่ลาด
บนอยู่แลัวมีการขยายตั่วรับกระแสสุขภาพ	 ในขณะที�	
Chain	 Store	 ร�านยาเดิม	 ๆ	 ของผูู้�เล่นภายในประเทศ	
Local	Chain	เชน่	Fascino,		Health	Up,	ร�านยากรุงเทพ,	
P&F,	Lab	Pharmacy,	I-Care,	Healthy	Max,	Pharmax	
ต่่างมีการขยายสาขาไปอย่างต่่อเนื�อง	
	 รวมไปถงึบรรดาบรษิทัยกัษ์ใหญค่�าปลกีและบรษัิท
ผูู้�ให�บรกิารสขุภาพทั�งหลายต่า่งมกีารพฒันาฟอรแ์มต่	หรอื
ประเภทของร�านค�าปลีกใหม่	ๆ	ขึ�นมา	มีการขยายต่ัวหรือ
สร�างแบรนด์ของร�านยาจากบริษัทค�าปลีกใหญ่	 ๆ	 ไม่ว่า
จะเป็นผูู้�เล่นในต่ลาดค�าปลีกรายใหญ่	 อย่างเช่นบริษัท																					
เอก-ชัย	 ดิสต่ริบิวชั�น	 ซิสเต่็มส์	 จำกัด	 ที�เพิ�งซื�อกิจการ																			
เทสโก�	 มาสร�างแบรนด์โลต่ัส	 มีนโยบายจะลงทุนเปิด																																																			
ร�านยา	"เทสโก�	โลต่สั	ฟารม์าซ"ี	มากขึ�น	สว่นบิ�กซเีข�าต่ลาด
ร�านยามานานแล�ว	โดยมีแบรนด์ร�านยา	Pure	เป็นแบรนด์
หลัก	ส่วนเจ�าต่ลาดร�านอิ�มสะดวกที�มีจำนวนร�านมากที�สุด
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ในบ�านเราอย่างบริษทั	ซีพ	ีออลล์	จากดั	(มหาชน)	ได�มกีาร
ขายต่วัของร�านยาเอก็ซต์่�า	พลสัไปควบคูก่บัการขยายสาขา
เซเว่น	อีเลเว่นไปทั�วประเทศ	ยิ�งไปกว่านั�นกลุ่มธุุรกิจอื�น	ๆ	
ที�เห็นโอกาสของร�านยาต่่างหันมาเปิดร�านยาของต่นเอง
กันอย่างถ�วนหน�าไม่ว่า	 จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
มีการต่่อเต่ิมธุุรกิจต่่อเนื�องจากโรงพยาบาลไปยังร�านยา																											
โดยซื�อกิจการร�านยาเซฟดรัก		

•		ปแีหง่การ้ขายกจิการ้ร้า้นยา	ร้า้นเลี่ก็	ๆ 	ไม่อ่ียาก
ตัาย	ตั้อีงเร้่งสืร้้างจุดแข็งหาพัันธม่ิตัร้

	 นอกเหนือไปจากยักษ์ผูู้�เล่นค�าปลีกรายเดิม	 ๆ	
ในปีนี�ได�มีคู่แข่งขันจากวงการอื�น	 ๆ	 มาเล่นในต่ลาดร�าน
ขายปลีกสุขภาพมากขึ�น	โดยเลือกซื�อกิจการร�านยาเดิม	ๆ																																				
ที�มีอยู่แล�ว	 หรือ	 Takeover	 เพื�อก�าวย่างเข�ามาในต่ลาด																																																																															
ร�านยา	ต่วัอย่างเชน่บรษิทั	อินเต่อร	์ฟารม์า	จำกดั	(มหาชน)	
ผูู้�ดำเนินธุุรกิจด�านการพัฒนา	 คิดค�น	 และจำหน่าย
ผู้ลิต่ภัณฑ์์เพื�อสุขภาพและนวัต่กรรมความงามสำหรับ
คน	 และผู้ลิต่ภัณฑ์์สุขภาพสำหรับสัต่ว์เลี�ยงและปศุสัต่ว์																											
ได�เข�าซื�อกิจการของบริษัท	 ดรัก	 แคร์	 จำกัด	 ผูู้�นำธุุรกิจ															
ร�านขายยาภายใต่�แบรนด์	"LAB	PHARMACY"
	 ที�เป็นปรากฏิการณ์ใหม่ของวงการร�านยา	 ก็
คือมีธุุรกิจค�าปลีกร�านยาได�สร�างความเข�มแข็งไปใน
ต่ลาดหลักทรัพย์	นั�นก็คือบริษัท	เฮลท์ลีด	จำกัด	(มหาชน)																																	
ที�มีธุุรกิจร�านขายยาประกอบด�วย	 4	 แบรนด์ร�านขายยา																				
นั�นคือ	 ICare,	 Pharmax,	 Vitamin	 Club	 และ	 Super	
Drug	 การ	 IPO	 เข�าสู่ต่ลาดหลักทรัพย์ครั�งนี�ก็เพื�อเป็นทุน
ในการดำเนินธุุรกิจ	และขยายสาขาร�านขายยา	จะเห็นได�
วา่การขยายตั่วของร�านยามากขึ�นในกลุม่บริษทัใหญ่ที�มทีนุ
พร�อมระบบการจัดการที�เปน็บรษิทัมหาชน	ร�านยาเภสัชกร
จะพบกับสภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งที�แข็งแกร่งมากกว่า
ในอดตี่	ร�านยาแบบเจ�าของคนเดยีวคงถงึเวลาต่�องทบทวน
แล�วว่าจะกำหนดอนาคต่ของร�านยาเราเองว่าจะไปยืน																																																																											
ในต่ำแหน่งไหนในต่ลาดร�านยาในบ�านเรา

•		ปร้ะชาชนคนไทยหน้ามื่ด	 พัาเหร้ดสิืนค้ายา																			
เวิชภััณท์ชักแถึวิขึ�นร้าคา

	 ผู้ลกระทบจากภาวะสงครามและสภาวะเศรษฐกิจ
โลกที�กำลังฟ้�นตั่ว	 ส่งผู้ลต่่อต่�นทุนพลังงานโลกบวกไปกับ
ปัญหา	 global	 supply	 disruption	 ทั�งการขาดแคลน	
Semi-conductor	 และตู่�คอนเทนเนอร์ในภาคการขนส่ง	
มแีนวโน�มยดืเยื�อไปจนถงึกลางป	ี2566	ประเทศไทยเราเอง
สินค�ายาเวชภัณท์มากกว่า	70%	เป็นยาสำเร็จรูปที�นำเข�า
มาจากต่่างประเทศ	 อีกทั�งวัต่ถุดิบที�บริษัทยาในประเทศ
ผู้ลิต่เองต่่างก็ต่�องนำเข�ามาจากแหล่งวัต่ถุดิบจากทั�วโลก	
เมื�อมีการขาดแคลนแหล่งผู้ลิต่ยารวมไปถึงต่�นทุนต่่าง	 ๆ														
ที�สูงขึ�น	
	 ปีนี�สินค�ายาและเวชภัณท์ต่่างชักแถวประกาศขึ�น
ราคากัน	 ทั�งในรูปแบบประกาศขึ�นราคายาโดยต่รง	 หรือ
ต่ัดการแถมสินค�ายาชดเชย	 ส่งผู้ลให�ปีนี�สินค�ายาหลาย
ชนิดหลายต่ัวมีการปรับราคามากกว่า	 5-30%	 แล�วแต่่
ชนิดสินค�าและโครงสร�างต่�นทุนของยาแต่่ละตั่ว	 อีกทั�ง
บางบริษัทมีการปรับขึ�นราคามากกว่าหนึ�งครั�งในรอบปีนี�
อีกด�วย	 การปรับราคาเช่นนี�ส่งผู้ลให�ผูู้�บริโภคที�ไม่สามารถ																																			
เข�าถึงการรับบริการสาธุารณสุขจากภาครัฐหรือประกัน
สังคมได�	 จำเป็นต่�องควักกระเป๋าจับจ่ายซื�อยาจากร�านยา
ในราคาที�สูงมากกว่าเดิม	 การขึ�นราคายังไม่หยุดแค่ปีเสือ
นี�เพราะแนวโน�มต่�นทุนสินค�าจะมีโอกาสขึ�นต่่อเนื�องถึงปี
กระต่่ายต่่อไปอีกด�วย
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•		ซ้ำำ�าร้้าย!!!	 ยาแลี่ะเวิชภััณท์ขาดตัลี่าด	คนไข้เสื่�ยง
ชะตัากร้ร้ม่ไม่่ม่่ยาใช้ร้ักษ์าโร้ค

	 ในช่วงปีแรก	 ๆ	 ของการโหมกระหน�ำของโควิด	
ความต่ระหนกในการแพร่กระจายของโรคร�ายที�รุนแรง																
ต่่อเนื�อง	 โดยที�คำต่อบของการป้องกันและรักษานั�น																									
ทั�วโลกต่่างยังไม่เห็นอนาคต่ของวัคซีนและยาที�ใช�รักษา																																																																																
ส่งผู้ลให�สินค�ากลุ่มป้องกันโรค	 ยาและเวชภัณท์	 อาหาร
เสริมหรือวิต่ามินที�มีข่าวลือที�เชื�อกันว่าสามารถป้องกัน
ไวรัสได� 	 ต่่างพากันขาดต่ลาดเป็นปัญหาจากภาวะ																													
Over-Demand	 ประชาชนผูู้�ต่ื�นต่ระหนกไม่ต่ระหนัก
ถึงการป้องกันโรคหรือหลงเป็นเหยื�อของข่าวปลอมต่่าง																											
เฮละโลมาต่ามหาสินค�ายาและเวชภัณท์ต่่าง	 ๆ	 ที�เชื�อว่า
ป้องกันและรักษาโรคได�	
	 ทวา่ในปีเสือที�ผู้า่นมา	ผู้ลกระทบจากภาวะสงคราม
และสภาวะเศรษฐกิจโลกที�กำลังฟ้�นต่ัว	 ส่งผู้ลต่่อต่�นทุน
พลงังานโลกบวกไปกับปญัหา	global	supply	disruption	
ส่งผู้ลต่่อทั�งการนำเข�ายาสำเร็จรูปและวัต่ถุดิบส่งผู้ลทำให�
มีการขาดแคลนยาหลายกลุ่มหลายชนิดอย่างรุนแรงที�สุด																
ในปีนี�ยาหลายยี�ห�อและความแรงมีการนำเข�ามาน�อยลง	
ขณะที�ความต่�องการใช�ยามีมากขึ�นเนื�องมาจากการกลับ
มาใช�ชีวิต่ต่ามปกติ่	 ส่งผู้ลต่ามมาทำให�ยาหลายชนิดหาย
ไปจากชั�นวางสินค�าในร�านยา	 โดยเฉพาะยาในกลุ่มยาน�ำ
รักษาโรคภูมิแพ�	ยาโรคทางเดินหายใจ	ยาพ่นคอและยาอม
บ�วนปาก	 ยาฆ่่าเชื�อ	 ทำให�พ่อแม่ที�มีลูกน�อยที�ป่วยไข�จาก																																																					
โรคเหล่านี�	 ต่่างต่ระเวนหายาเพื�อนำไปบำบัดดูแลลูกรัก	
สำหรับสาเหตุ่ที�ยาขาดต่ลาด	 ท่านผูู้�อ่านสามารถต่ามไป
พบคำต่อบได�จากบทความเดมิ	ๆ 	ที�ผูู้�เขียนได�สรปุถงึสาเหตุ่																									
ดังกล่าวนี�มาไว�แล�ว

•		ร้้านยาเชื�อีม่ตั่อีร้ะบบบร้ิการ้สืุขภัาพั	 ก้าวิตั่อีไป
ขอีงร้้านยาคุณภัาพั

	 ในระบบสาธุารณสุขของประเทศที�พัฒนาแล�ว
จะมีการแบ่งแยกชนิดของยาต่ามใบสั�งและยาที�ขายได�ใน				
ร�านยา	 ภาพอนาคต่ที�เภสัชกรคาดหวังคือประเทศไทยจะ
มีการแบ่งแยกหน�าที�การต่รวจรักษา	 และส่งมอบการจ่าย
ยาให�กบัเภสชักรร�านยาเท่านั�น	แต่ใ่นโลกแห่งความเปน็จรงิ
ประเทศไทยเรามี	“คนนอก”	มาแย่งหน�าที�การจ่ายและขาย
ยามากมาย	
	 แต่ใ่นปีนี�ทางสปสช.	ได�มีการจับมือสภาเภสัชกรรม
เพิ�มทางเลือกใหม่สำหรับผูู้�มีสิทธุิบัต่รทอง	 “บริการ
เภสัชกรรมปฐมภูมิ”		หมายความว่าผูู้�มีสิทธุิบัต่รทองกรณี
เมื�อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน�อยใน	16	กลุม่อาการ	สามารถไป
ขอรับยาจากร�านยาชุมชนอบอุ่นกว่า	500	แห่งทั�วประเทศ	
โดยไมเ่สยีคา่ใช�จา่ย	ถอืวา่เปน็ก�าวแรกๆที�ทางภาครฐัได�เหน็
บทบาทของเภสัชกรร�านยาและมีการแบ่งบประมาณในการ
ดูแลการจ่ายยารักษาโรคเหล่านี�	 เพิ�มความสะดวกให�กับ
คนไข�ในการไปรับยาใกล�บ�านและประหยัดงบประมาณสว่น
ต่วัในการจบัจา่ยซื�อยา	และร�านยาเองที�เข�ารว่มโครงการนี�
จะได�มีรายได�จากการดูแลประชาชนต่่อไป	 และหวังว่าใน
อนาคต่จะมีการผู้ลักดันในการเพิ�มกลุ่มยาให�หลากหลาย
และครอบคลุมกลุ่มโรคมากขึ�น	 ช่วยให�แบ่งบทบาทให�
เภสชักรร�านยาได�ทำหน�าที�ในการดแูลคนไข�	แบง่เบาภาระ
จากโรงพยาบาลที�หนาแน่นไปด�วยคนไข�	 และวันหนึ�งจะ
มีการแบ่งหน�าที�ในการวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาออกมา
เพิ�มต่ามหน�าที�ของผูู้�ประกอบวิชาชีพต่่อไป
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•		Telepharmacy	 ยังไม่่ม่่ภัาพัชัด	 ร้้านขายยา
อีอีนไลี่น์ยังม่่ขายเย้ยกฎหม่าย

	 ในช่วงที�โควิดระบาดอย่างรุนแรงจนต่�องมีการ	
Lockdown	 ประชาชนที�เจ็บป่วยต่�องการพบแพทย์หรือ
ซื�อหายามารักษาโรคแต่่เดินทางไม่สะดวก	 มีการเรียกหา	
บริการ	“Telehealth”	คือการให�บริการด�านสาธุารณสุข
ทางไกลทำให�การรักษาพยาบาลสามารถเข�าถึงประชาชน	
โดยดำเนินการผู้่านช่องทางด�านเทคโนโลยีการสื�อสาร
โทรคมนาคม	 ที�แต่กย่อยออกมาเป็น	 “Telemedicine”	
ได�พบบคุลากรทางการแพทยเ์พื�อรบัการต่รวจวนิจิฉยัและ	
“Telepharmacy”	 เภสัชกรรมทางไกลการบริบาลทาง
เภสัชกรรมและการส่งมอบเภสัชภัณฑ์์จากเภสัชกรผู้่าน
เทคโนโลยีการสื�อสารทางไกลไปยังผูู้�ป่วยที�อยู่ในสถาน
ที�ที�แต่กต่่างกัน	 ผูู้�ป่วยจะได�รับยาและการดูแลรักษาทาง
เภสัชกรรม	 ภายในสถานที�ที�ปลอดภัยและสะดวกต่่อการ
เข�าถึง	 การบริบาลเภสัชกรรมทางไกล	 ครอบคลุมไปถึง																
การให�คำปรึกษาด�านยาแก่ผูู้�ป่วย,	 การติ่ดต่ามการรักษา
และผู้ลข�างเคียง	และการจ่ายยาต่ามใบสั�งแพทย์
	 ขา่วดขีองจดุเริ�มต่�นเภสชักรรมทางไกลคอืทางสภา
วชิาชพีได�มกีารออกแนวทางประกอบวชิาชพีให�เภสัชกรได�
ทำงานอย่างถกูต่�องมากขึ�น	แต่่ในทางปฎิบตั่ิ	ข�อจำกดัของ
บริการเช่นนี�	 คือ	 “แรงจูงใจ”	 เพราะรายได�เภสัชกรร�าน
ยานั�นมาจากกำไรจากการส่งมอบสินค�ายาและบริการให�																	
คำปรึกษา	เพื�อจูงใจให�คนไข�มาขอรับบริการปรึกษาในการ
ใช�ยา	 แต่่ทว่าในโมเดลเภสัชกรรมทางไกลทุกวันนี�	 ทำให�
เภสัชกรไม่สามารถขายยาหรือส่งมอบยาได�ด�วยข�อจำกัด
ของกฎหมาย	พรบ.ยา	ห�ามส่งมอบยานอกสถานที�	ดังนั�น
แรงกระตุ่�นให�เภสัชกรร�านยาหันมาสนใจในบริการเช่นนี�
จึงเป็นแบบครึ�ง	 ๆ	 กลาง	 ๆ	 ภาครัฐควรพิจารณาเพิ�มค่า
ต่อบแทนเพื�อเพิ�มแรงจงูใจให�เภสชักรสามารถปฎบิติั่หน�าที�
ได�อย่างเหมาะสมมากขึ�น	
	 จะเห็นว่า	 ในที�สุดเภสัชกรที�อยากทำถูกต่�องทาง
กฎหมายและอยากสง่มอบเภสชักรรมทางไกลให�คนไข�กลบั

ต่�องมาอยู่เฉย	ๆ	เนื�องมาจากบริการเช่นนี�กลับห�ามขายยา
หรือส่งมอบยาให�	ขณะที�ทุกวันนี�	การขายยาอันต่รายแบบ
ฝา่ฝน้กฎหมายทั�งในรปูแบบออนไลน	์สง่มอบยาให�ผูู้�บรโิภค
กลบัมมีากมาย	โดยไมม่หีนว่ยงานที�บงัคบัใช�กฎหมายจะมา
ควบคมุได�เลย	รวมไปถงึการขายยาผู้ดิกฎหมายต่่าง	ๆ 	ได�แก่
ยาทำแท�ง	ยานอนหลับ	ยาแท็กซี�	ยาแก�ไอแบบน�ำ	กลับมี
การจำหน่ายแบบที�เภสัชกรร�านยาได�แต่่เฝ้าดูด�วยความ
ท�อแท�		

•		GPP	 นโยบายด่	 แตั่การ้ลี่งม่ือีบังคับใช้ยังไม่่ม่่	
ภัาพัชัด

	 ปีนี�เป็นจุดหมายสุดท�ายของการปรับมาต่รฐาน
ร�านยาให�เป็นไปต่ามมาต่รฐานของการบริการที�ดีทาง
เภสัชกรรม	 หรือ	 Good	 pharmacy	 practice	 (GPP)		
เพื�อคุ�มครองความปลอดภัยในการใช�ยาของประชาชน																							
กฎกระทรวงนี�ที�ออกมา	 ถือเป็นการแก�ปัญหาในเรื�องของ
ร�านยาที�ถกูละเลยผู้อ่นผู้นัมาเปน็เวลานาน	จากปญัหาเรื�อง
ของผูู้�ปฏิิบติั่หน�าที�ประจำร�านยาต่ามร�านยาประเภทต่า่ง	ๆ 	
ที�ไมป่ฏิบิตั่หิน�าที�	พูดงา่ย	ๆ 	ไปร�านยาเจอแต่เ่ภสชักรแขวน
ป้าย	 ไม่มาทำหน�าที�	 แต่่กฎ	 GPP	 นี�มีขั�นต่อนปฎิบัต่ิต่าม
เวลาทลีะขั�นมาต่ลอด	8	ปี	เมื�อเดนิทางมาถงึปนีี�	ได�กำหนด
ระยะเวลาร�านขายยาแผู้นปัจจุบันต่�องปฏิิบัต่ิต่าม	 GPP	
ต่ามบนัไดขั�นที�	3	ต่�องปฏิบิตั่ภิายในการต่อ่อายสุิ�นป	ี2565	
นี�เอง		บังคบัใช�	ให�ร�านขายยาทุกร�านให�มีเภสชักรอยูป่ระจำ
ร�านต่ามที�รัฐต่�องการให�ปฏิิบัต่ิเป็นไปต่ามมาต่รา	21	ต่าม	
พระราชบญัญตั่ยิา	พ.ศ.2510	หากร�านขายยาแผู้นปจัจุบัน
ไม่ปฏิิบัติ่ต่าม	 ส่งผู้ลหากร�านยาใดไม่ปฏิิบัติ่ต่ามวิธุีปฏิิบัต่ิ
ทางเภสัชกรรมชุมชนก็อาจไม่ผู้่านการต่รวจประเมิน	 และ
ไม่ได�รับการต่่ออายุใบอนุญาต่ได�	 เรียกได�ว่าต่่อใบอนุญาต่
ไม่ผู้่าน	 หมายความว่าจะมีร�านยาหายไปจากระบบทันที																																																																																		
ถือเป็นจุดเปลี�ยนสำคัญที�ทำให�บรรดาผูู้�ประกอบการ
ร�านขายยาต่�องเร่งปรับต่ัวครั�งใหญ่	 โดยเฉพาะการเร่งหา
เภสัชกรมาปฏิิบัต่ิหน�าที�ในร�านต่ลอดเวลาทำการ	
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	 หรือหากว่ามีร�านยาที�ได�ต่่อใบอนุญาต่แบบหลับ
หูหลับต่าผู่้านไปได�	 ต่่อจากนี�ไปหากร�านใดที�เภสัชกรไม่
อยู่ปฏิิบัต่ิหน�าที�	 จะมีโทษปรับต่ั�งแต่่	 1,000-5,000	 บาท	
ส่วนเจ�าของร�านจะมีโทษจำคุกไม่เกิน	 3	 เดือน	 หรือปรับ
ไม่เกิน	5,000	บาท	หรือทั�งจำทั�งปรับ	รวมถึงอาจไม่ได�รับ
การพิจารณาต่่อใบอนุญาต่	ขณะที�สภาเภสัชกรรม	มต่ิเพิ�ม
บทลงโทษสูงสุด	 คือ	 พักใช�ใบอนุญาต่ผูู้�ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม	 2	 ปี	 หากพบว่าเภสัชกรที�เจต่นาละเว�นการ
ปฏิบิัต่หิน�าที�	แขวนปา้ยไว�แต่ต่่วัไม่อยู	่เรยีกได�วา่หากมกีาร
ไปต่รวจพบจะมีผู้ลต่่อทั�งผูู้�ประกอบการและเภสัชกรผูู้�รับ
อนญุาต่ที�หลบัหหูลบัต่ามาแขวนปา้ย	ดงันั�น	ต่ั�งแต่น่ี�เปน็ต่�น
ไป	 หากมีการเร่งรัดให�	 GPP	 มีผู้ลศักดิ�สิทธุิ�ต่ามกฎหมาย															
ทั�วแผู้น่ดนิจรงิ	ๆ 	ร�านยาทกุ	ๆ 	แหง่จะต่�องมเีภสชักรต่วัจรงิ																																																																																
ต่ัวเป็น	 ๆ	 มาทำหน�าที�ดูแลประชาชนต่ลอดเวลาทำการ	
คำถามคือภาครัฐเองมีเจ�าหน�าที�เพียงพอที�จะไปเร่งรัด
ให�ร�านยามีเภสัชกรต่ัวจริงมาทำหน�าที�ได�หรือไม่?	 มีการ
ต่รวจต่ราร�านยาที�ไม่ได�ทำต่ามกฎหมายหรือไม่?	 และมี
ความจริงใจที�จะลงโทษร�านยาที�ละเลยไม่ทำต่ามกฎหมาย																		
มากน�อยเพียงใด?

•		ถึงึเวิลี่าสืภัาเภัสืชัแลี่ะภัาคปร้ะชาชน	ไขลี่านกำาจดั
เภัสืัชกร้แขวินป้าย

	 จากข�อกำหนด	 GPP	 ที�เป็นกฎที�ถูกกำหนดโดย	
ภาครัฐ	ที�มุ่งให�เภสัชกรต่ัวจริง	มาทำหน�าที�ดูแลประชาชน	
แต่จ่ะไมเ่ปน็จรงิได�เลย	หากขาดความรว่มมอืจากประชาชน
และหนว่ยงานที�มหีน�าที�ควบคมุเภสชักรผูู้�ประกอบวชิาชพี
ในร�านยา	 ล่าสุดสภาเภสัชกรรมได�มีมาต่รการประกาศ
แจ�งเต่ือนเภสัชกรที�เจต่นาละเว�นการปฏิิบัต่ิหน�าที�ของ																								
ผูู้�ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร�านยา	(แขวนป้าย)	ถือว่า
เป็นการกระทำผิู้ดจรรยาบรรณ	 มีมติ่ให�เพิ�มบทลงโทษ
สูงสุด	 คือ	 พักใช�ใบอนุญาต่ผูู้�ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เป็นเวลา	2	ปี	และแจ�งไปยังหน่วยงานต่�นสังกัด	ส่งผู้ลให�
ไม่สามารถทำงานในหน�าที�เภสัชกรได�	
	 มาต่รการที� ดีที� สุดในการแก� ไขปัญหานี� คือ	
“ประชาชนคือคำต่อบ”	 หากผูู้�บริโภคเข�าไปร�านยาแล�ว
สามารถต่รวจสอบโดยต่รงได�ด�วยต่นเอง	 ไปรับบริการ
ที�ร�านยาหากไม่พบเภสัชกรประจำร�าน	 หากสร�างระบบ
ที�ประชาชนรักษาสิทธุิ�ของคนไข�เอง	 ให�เรื�องร�องเรียน																																																																																						
เข�าสูช่อ่งทางที�เจ�าหน�าที�บงัคบัใช�กฎหมายอยา่งจรงิจงัและ
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ต่่อเนื�อง	 มีระบบต่รวจจับสม�ำเสมอและปรับอย่างจริงจัง	
ขณะนี�เสมือนเป็นหน่วยงานกลางที�จะต่รวจสอบดูแล	โดย
ในปีนี�ทางสภาได�เปิดช่องทางให�ประชาชนพบเห็นหรือได�
รับผู้ล	 กระทบจาก	 “เภสัชแขวนป้าย”	 สามารถร�องเรียน
ได�ที�สายด่วน	1556	หรือช่องทาง	Online	ที�เหลือคือสภา
เภสัชกรรมที�ได�รับแจ�งเรื�องร�องเรียน	ส่งต่่อการดำเนินการ
ต่่อไป	เพื�อส่งผู้ลทั�งระบบการบังคับใช�กฎหมาย

•		ตัำาร้วิจเร้่งจับกุม่เภัสืัชกร้เถึื�อีนลี่ักลี่อีบขายยา																
แก้ไอีแลี่ะใช้ยาผิดปร้ะเภัท

	 ปัญหาใหญ่ที�สังคมดูแคลนร�านยามาโดยต่ลอด
คือ	 มีร�านยาที�มี	 “เภสัชกรทิพย์”	 คือแขวนป้ายแต่่ไม่ไป
ทำหน�าที�	 แต่่กลับให�	 “เภสัชกรเถื�อน”	 ผูู้�ประกอบการที�
สามารถจ�างเภสัชมาแขวนป้ายไม่พอซ�ำร�ายยังมีรูปแบบ
การกระทำความผิู้ดในลักษณะขออนุญาต่เปิดร�านขายยา
หลายแหง่	ยงัเอาสทิธุิ�ของผูู้�ประกอบวชิาชพีไปเพื�อจะได�รบั
โควต่�าในการซื�อยาแก�แพ�	ยาแก�ไอ	ยาแคปซูลเขียวเหลือง	
ในปริมาณมาก	ๆ	แทนที�จะนำยาไปใช�เพื�อรักษาโรค	กลับ
นำมาต่ั�งใจขายยาเหล่านี�อย่างผู้ิดวัต่ถุประสงค์	เปิดร�านยา
มาเพื�อขายให�กลุม่เยาวชนเพื�อเปน็ส่วนผู้สมยาเสพต่ดิชนดิ	

4x100	 ทำลายสุขภาพผูู้�เสพ	 ทำร�ายสังคมโดยมอมเมาให�
เยาวชนเสพยาอยา่งไมถู่กต่�อง	และเปน็จดุเริ�มต่�นที�เยาวชน
อาจหลงผิู้ดมีพฤติ่กรรมไปเสพยาหรือสิ�งมอมเมาที�รุนแรง
มากกว่า	กลายเป็นปัญหาเยาวชนต่ิดยาเสพต่ิดให�โทษ
	 ในปีนี�ภาคบังคับใช�กฎหมายคือ	 ต่ำรวจ	 ปคบ.										
ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข�า
ต่รวจสอบเครอืขา่ยร�านขายยาที�ทำผิู้ดกฎหมายรายใหญ	่ๆ 																	
ได�หลายเครือข่าย	 โดยการล่อซื�อ	 จับกุมผูู้�ขายยาเหล่านี�	
พร�อมกับมีการดำเนินคดีพนักงานขายยาในทุก	 ๆ	 ร�านใน
ข�อหา	“ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ	โดยมิได�ขึ�นทะเบียน
และรับใบอนุญาต่”	 และดำเนินคดีกับผูู้�ดำเนินกิจการใน
ข�อหา	“ร่วมกันขายยาปลอม	และร่วมกันย�ายสถานที�เก็บ
ยาโดยไมไ่ด�รบัอนญุาต่”	แคน่ี�ยงัไมพ่อ	เพื�อตั่ดวงจรเภสชักร
ขายต่วัที�มารว่มวงจรขายยาผู้ดิกฎหมาย	หลงัจากดำเนนิคดี
ร�านยาเหล่านี�แล�ว	ทางต่ำรวจจะมีการแจ�งสภาเภสัชกรรม
ดำเนนิการกบัเภสชักรผูู้�มหีน�าที�ปฏิบิตั่กิารต่อ่ไป	หากมกีาร
ปราบปรามผูู้�ประกอบการอย่างต่่อเนื�องรวมไปถึงกำจดัจุด
อ่อนเภสัชกรที�ไม่ปฎิบัติ่หน�าที�	 จะช่วยให�เหลือแต่่ร�านยา
เภสัชกรดีๆที�ตั่�งใจดูแลคนไข�ต่่อไปและปกป้องเยาวชนไม่
หลงไปใช�ยาแบบผู้ิด	ๆ	เพื�อแก�ปัญหาสังคมได�อีกด�วย

	 สืรุ้ปบทควิาม่อีำาลี่าปีเสืือี	 ต้ัอีนร้ับปีกร้ะตั่ายฉบับน่�	 จะเห็นวิ่าบทบาทขอีงเภัสืัชกร้ร้้านยา																							
เป็นเร้ือีธงขอีงวิิชาช่พัอีย่างแท้จร้ิงท่�ใกลี่้ชิดกับปร้ะชาชนม่ากท่�สืุดสืาขาหนึ�งขอีงผ้้ปร้ะกอีบวิิชาช่พั
เภัสัืชกร้ร้ม่	 นอีกเหนือีจากหน้าท่�ในการ้ด้แลี่คนไข้ในการ้บร้ิบาลี่ให้คำาปร้ึกษ์าด้านการ้ใช้ยาแลี่้วิ																						
ยังม่่ส่ืวินในการ้ด้แลี่สัืงคม่ไทยแลี่ะปร้ะชาชนในช่วิงวิิกฤตัิขอีงการ้ติัดเชื�อีโร้คม่หากาฬม่าตัลี่อีด																																																																																																													
สืาม่ปี	 เร้าม่าตัิดตัาม่ช่วิิตัเภัสืัชกร้ร้้านยาในปีหน้าว่ิาจะเป็นกร้ะตั่ายนอีนหลี่ับหร้ือีกร้ะตั่ายตัื�นตั้ม่กัน																
ตั่อีไป
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โดย : ภญ.พ.ท.หญิง สมหญิง  รัตนะสุขจิตต์
Communicative English for Pharmacists   

สวััสดีีค่่ะ ท่านสมาชิก 

	 คอีลี่มั่นน์่�ถึอืีเปน็บทสืง่ทา้ยปเีกา่	2022	แลี่ะตัอ้ีนร้บัการ้																					
เข้าสื้่ปีใหม่่	2023	ผ้้เข่ยนจึงขอีถึือีโอีกาสืน่�ฝาก	ข้อีคิด-คำาคม่	
จากคนดังร้ะดับโลี่ก	 เพัื�อีสืร้้างแร้งบันดาลี่ใจแลี่ะเป็นกำาลี่ัง
ใจให้ทุกท่านก้าวิข้าม่ผ่านปีน่�	 แลี่้วิเร้ิ�ม่ตั้นปีใหม่่ด้วิยพัลี่ังบวิก																																																																																								
ท่�จะนำาเร้าไปสื้่ควิาม่สุืข	 ควิาม่สืม่หวัิง	 ควิาม่สืำาเร้็จตัาม่ท่�
ปร้าร้ถึนา
	 นอีกจากน่�	ยังม่่เกม่สื์จับค้่ให้ผ้้อี่านร้่วิม่สืนุกด้วิยกันค่ะ																					
ลี่อีงทายกันด้นะคะ	

Communica t i ve 
English for Pharmacists   
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Quotes to Keep You Inspired & Motivated for Life Success
ข้อคิด-คำาคม ที�สัร้้างแร้งบันดาลใจและผึ้ลักดันให้้ ไปีสั้่ความสัำาเร้็จในชีวิต

I learned that courage was not the absence of fear, 
ผมเรียนรู้ว่า ความกล้าหาญไม่ใช่การปราศัจากซึ่่�งความหวาดกลัว 

but the triumph over it.
แต่เป็นการเอาชนะความหวาดกลัวนั้นได้ต่างหาก

The brave man is not he who does not feel afraid, 
คนที�กล้าหาญไม่ใช่คนที�ไม่รู้ส่กกลัว 

but he who conquers that fear.
แต่เป็นคนที�เอาชนะความกลัวนั้นได้ 

If you can’t fly then run, 
ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ�ง 

if you can’t run then 
walk, if you can’t walk 
then crawl, 
วิ�งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้               

ก็คลาน

but whatever you do you 
have to keep moving 
forward. 
ทำอย่างไรก็ได้ ที�จะทำให้

ตัวคุณเคลื�อนไปข้างหน้า 

Strive not to be a success, 
อย่าพุ่งเป้าที�ความสำเร็จ

but rather to be of value.
แต่จงพุ่งเป้าที�การสร้าง

คุณค่า

I am a slow walker, 
ผมเป็นคนเดินช้า 

but I never walk 
backwards. 
แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง

When everything seems 
to be going against you,
เมื�อรู้ส่กว่าทุกสิ�งอย่างกำลัง

ต่อต้านเรา

remember that the 
airplane takes off 
against the wind, not 
with it.
ให้จำไว้ว่า เครื�องบินเองยัง

ต้องบินต้านลม ไม่ได้ล่อง

ลอยไปตามกระแส

- Nelson Mandela -

- Martin Luther King Jr -

- Albert Einstein -

- Abraham Lincoln -

– Henry Ford -
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Keep your face always 
toward the sunshine 
จงหันหน้าเข้าหาแสง

อาทิตย์อยู่เสมอ 

and shadows will fall 
behind you.
แล้วเงามืดจะทอดตัวอยู่

ด้านหลังคุณ

Your time is limited, 
เวลาในชีวิตของเรามีจำกัด

so don’t waste it living 
someone’s life.  
อย่ามัวเสียเวลาไปกับการ

ใช้ชีวิตในแบบของคนอื�น 

Happiness is not 
something readymade.  
ความสุข ไม่ใช่สิ�งสำเร็จรูป 

It comes from your own 
actions. 
แต่มันเป็นผลจากการกระ

ทำของคุณ 

Remember no one can 
make you feel inferior
จงจำไว้ว่า ไม่มีใครที�ทำให้

เรารู้ส่กต�ำต้อยได้ 

without your consent.
โดยปราศัจากความยนิยอม

ของเรา 

- Walt Whitman - – Frank Sinatra -

- Dalai Lama -

- Steve Jobs -

- Theodore Roosevelt -

- Eleanor Roosevelt -

The best revenge is 
massive success.
การแก้แค้นที�ดีที�สุด คือการ

ประสบความสำเร็จแบบ

ท่วมท้น

Believe you can and 
you’re halfway there. 
แค่เชื�อมั�นว่าคุณทำได้             

คุณก็ไปได้คร่�งทางแล้ว

I never dreamed about 
success, I worked for it. 
ฉัันไม่เคยฝัันถ่งความสำเร็จ 

แตฉั่ันลงมอืทำใหม้นัเกดิข่น้  

Don’t worry about 
failures, 
อย่ากังวลไปเลยกับความล้ม

เหลว

worry about the chance 
you miss 
ให้กังวลกับโอกาสที�เสียไป 

when you don’t even try. 
เมื�อคุณไม่ได้แม้แต่จะลอง

ลงมือทำ

- Estee Lauder -

- Jack Canfield -
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All our dreams can 
come true, 
ความฝัันของเราทุกคน

สามารถเป็นจริงได้ 

if we have the courage 
to pursue them. 
ถา้เรากลา้พอที�จะไลต่ามมนั

I think it is possible for 
ordinary people 
ผมคิดว่าเป็นไปได้นะ ที�คน

ธรรมดาๆ คนหน่�ง

to choose to be 
extraordinary. 
เลือกที�จะเป็นคนพิเศัษ 

(เหนือกว่าคนทั�วไป)  

- Walt Disney - - Elon Musk -

เกมสั์จับค้่ ลองทายดูกันนะคะว่า	ข�อคิด	–	คำคม	ที�ยกมานี�	เป็นของคนดังท่านใดกันบ�าง

ข้อคิด - คำคม

In the middle of difficulty lies opportunity. 
ท่ามกลางอุปสรรค มีโอกาสอยู่เสมอ

Attitude is a little thing that make a big difference. 
ทัศันคติ คือสิ�งเล็กๆ ที�สร้างความแตกต่างที�ยิ�งใหญ่ 

Work hard in silence.  Let your success be your noise. 
ทำงานหนักแบบเงียบๆ  และปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดังแทนตัวเรา 

When we strive to become better than we are, 
เมื�อใดที�เรามุ่งมั�นที�จะทำให้ตัวเราดีข่้น 

everything around us becomes better too. 
สิ�งต่างๆ ที�อยู่รอบตัวเราก็จะดีข่้นตามไปด้วย 

Be thankful for the hard times, 
จงขอบคุณช่วงเวลาที�ยากลำบาก 

they can only make you stronger. 
เพราะมันทำให้เราแข็งแกร่งข่้นกว่าเดิม

Many of life’s failures are people who did not realize 
ความล้มเหลวในชีวิตของใครหลายคน เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ตัว

how close they were to success when they gave up. 
ว่ากำลังเข้าใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้ว ในตอนที�ตัดสินใจยอมแพ้

A dream does not become reality through magic; 
ความฝัันไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนตร์ 

it takes sweat, determination, and hard work. 
หากต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื�อ ความมุ่งมั�น และการทำงานหนัก 

ตัวเลือก

A.	Frank	Ocean

B.	Keanu	Reeves

C.	Paulo	Coelho

D.	Albert	Einstein	

E.	Colin	Powell

F.	Thomas	Alva	Edison

G.	Winston	Churchill	

คำตอบ
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We are so lucky to be alive.
เราช่างโชคดีเหลือเกินที�ยังมีชีวิตอยู่

We are so lucky to able to help each other 
เราช่างโชคดีเหลือเกินที�สามารถช่วยเหลือผู้อื�นได้

in little ways and in big ways.
ไม่ว่าจะเรื�องเล็กหรือเรื�องใหญ่

The reason we are lucky is because 
เหตุผลที�เราโชคดี ก็เพราะว่า

helping each other is in fact what makes us happy.
การได้ช่วยเหลือกัน คือสิ�งที�แท้จริงแล้วทำให้เรามีความสุข

 ท้�ายสุดีของค่อลััม่นำ์นำี� ผูู้�เขียนขอปิดด�วยบทพูดของ	Kate	จากภาพยนต่ร์เรื�อง	Last Christmas                      
ที�ออกฉายในปี	2019		หนังแนว	feel good ที�สร�างพลังใจ	ทำให�เห็นคุณค่าของต่ัวเอง	และการใช�ชีวิต่อย่าง

มีความหมายได�ดีเรื�องหนึ�งค่ะ
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Pharma Chat 
โดย : ภญ.ณปภัช  สุธัมนาถพงษ์์ 

 ความสัะดวกสับายและ                         

การเข้าใช้บริการได้ทัน้ที ผูู้�บริโภค

ต่่างมองหาความสะดวกสบายในการ

ใช�ชวีติ่	ไมว่า่จะเปน็การจบัจา่ยใช�สอย	

การรับประทานอาหาร	การรับบริการ

ทางด�านสขุภาพ	และการซื�อผู้ลติ่ภณัฑ์์

สุขภาพผูู้�บริโภคเหล่านี�สามารถหาใช�

บริการผู้่านการใช�แอปพลิเคชั�นและ

บริการดิจิต่ัลได�อย่างทันทีทันใด	 รวม

ถึงการเดินเข�ามาซื�อยาหรือผู้ลิต่ภัณฑ์์

สุขภาพที�หน�าร�านยา	 หากร�านไหน

มีที�จอดรถเดินเข�าร�านได�สะดวก																						

เรียกว่าต่อบสนองความสะดวกให�กับ

ลูกค�าได�	ก็ดูจะมีโอกาสขายได�มากขึ�น

แนวิโน้ม่เทร้
นด์

การ้ด้แลี่สืุขภั
าพั

ปี	2566

	 2	 ปีที�ผู้่านมาทั�วโลกต่�องเจ
อกับสถานการณ์โควิด-19	 ส

ถานการณ์หลายอย่างทำให�เทรนด์การดูแล

สุขภาพของผูู้�บริโภค
ต่�องปรับไปต่

ามช่วงเวลา	
วิถีชีวิต่ของผูู้

�คนมีการผู้สม
ผู้สานการใช�ชี

วิต่ปัจจุบันกับ
ออนไลน์																						

กลายเป็นวิถ
ีเดียวกันอย่าง

ไม่รู�ต่ัว	หากเ
รามาวิเคราะ

ห์พฤต่ิกรรมการ
ค�นหาของคน

ไทยผู้่าน	Goog
le	Search	

ใน	 3	 อุต่สาหกรรมหลัก	 คือ	 ค�าป
ลีก	 เทคโนโลยี	 และกา

รเงิน	 เพื�อสำรวจควา
มสนใจ	 (https:/

/www.

thinkwithgoogle.c
om)	 เราจะสาม

ารถเข�าใจถึง
พฤต่ิกรรมของ

ผูู้�บริโภคที�เปลี�ยนไปได�ดียิ�งขึ�น	 เภสัชกร																							

เองกป็ฎเิสธุไ
มไ่ด�ว่าจะต่�อง

พบเจอกบัพฤต่กิรรมวถิกี
ารใช�ชวีติ่ของ

ผูู้�คนทั�วไปอยา่งแน่น
อน	เรามาดกู

นัวา่ในปี	

2566	จะมีเท
รนด์อะไรมาอ

ัพเดทบ�าง

กว่าทำเลที�จอดรถไม่ได�เลย	 แต่่หากมี

ต่ัวช่วยอย่างแอปพลิเคชั�นบางอย่าง																	

ก็อาจเป็นทางเลือกของผูู้�บริโภค	และ

เป็นทางรอดของร�านยาได�เช่นกัน

 การค้าปลีก เมื�อมาต่รการ

การควบคุมโรคระบาดโควิด-19	 ผู้่อน

ปรนแล�ว	 ผูู้�บริโภคก็เริ�มกลับมาใช�

ชีวิต่ในสังคมกันมากขึ�น	 การไปรับ

สนิค�าและบรกิารใกล�บ�าน	ได�รบัความ

นิยมมากขึ�น	 โดยมีการค�นหาคำว่า	

“near	me”	(ใกล�ฉัน)	สำหรับบริการ

เพิ�มขึ�นกว่า	 80%	 ในปีที�แล�ว	 ซึ�งรวม

ความสนใจในการค�นหาด�วยคำว่า	

“restaurant	near	me”	(ร�านอาหาร

ใกล�ฉัน)	 และ	 “food	 near	 me”	

(อาหารใกล�ฉัน)	 มีการค�นหาคำเหล่า

นี�เพิ�มขึ�นกว่า	100%	และ	91%		ต่าม

ลำดับ	 ข�อมูลเหล่านี�ทำให�เราฉุกคิด

ได�เหมือนกันว่า	 นี�ถ�าหากร�านยาร�าน

ไหนได�ปักหมดุไว�ใน	Google	แล�วละ่ก็																																																																																																																											

มีโอกาสเป็นไปได�สูงที�จะมีลูกค�าเดิน

ไปเคาะประตู่ถึงหน�าร�านยาทีเดียว	

ในอนาคต่ข�างหน�าการค�นหาคำว่า	

“ร�านยาใกล�ฉัน”	 อาจมีเปอร์เซ็นพุ่ง

ขึ�นเหมือนร�านอาหารก็เป็นได�

 สำหรับการช�อปปิ�งแบบผู้สม

ผู้สานก็มีมากขึ�น	เช่น	คนเริ�มนิยมการ

ได�ลองเสื�อผู้�าแบบเสมือนจริงกอ่นออก
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ไปซื�อที�หน�าร�านจริง	 โดยมีการค�นหา

คำว่า	“virtual	try	on”	(ลองเสื�อผู้�า

แบบเสมือนจริง)	 เพิ�มขึ�นกว่า	 150%	

ในปีที�แล�ว	 โดยเฉพาะในช่วงต่รุษจีน

ที�ผู้่านมา	 ดูเหมือนว่าการผู้สมผู้สาน

ระหว่างโลกออฟไลน์และออนไลน์

แทบจะเป็นวิถีเดียวกันอย่างกลมกลืน

ไปแล�วดังต่ัวอย่างที�ยกไป

 เทคโน้โลยี เชื�อหรือไม่ว่า

เทรนด์ด�านเทคโนโลยีนี�	 ผูู้�คนต่่างๆ	

ให�ความใส่ใจกับหลักความยั� งยืน

มากขึ�น	 โดยเฉพาะผูู้�ที�พร�อมจะนำ

หลักนี� ไปใช� ในชีวิต่ประจำวัน	 มี

ความสนใจในการค�นหาด�วยคำว่า	

“sustainability”	 (ความยั�งยืน)	 เพิ�ม

ขึ�นถึง	 43%	 และสนใจในการค�นหา

ด�วยคำว่า	 “sustainable	 Fashion” 

(แฟชั�นแบบยั�งยืน)	 เพิ�มถึงกว่า	 90%	

ทีเดียว	

	 แอปพลิเคชั�นและเครื�องมือ

ออนไลน์จึงกลายเป็นสิ�งสำคัญที�ช่วย

ให�กำลังซื�อย�ายมาอยู่ระหว่างโลก			

ออฟไลนก์บัออนไลนอ์ยา่งราบรื�น	เชน่	

การใช�แอปช่วยอำนวยความสะดวก

ในการการทำกิจกรรมออฟไลน์อย่าง					

การหาร�านอาหารเพื�อไปรับประทาน

ที�ร�าน	 โดยมีความสนใจในการค�นหา

ด�วยคำว่า	 “book	 a	 queue”	 และ	

แอพจอง	 “booking	 app”	 เพิ�มขึ�น

กว่า	125%	และ	60%	ต่ามลำดับ	

 การเงิน้ การให�บริการทาง	

การเงินแบบดิจิต่ัลกำลังอยู่ในช่วง

ขาขึ�น	 ผูู้�คนมองหาวิธุีศึกษาเทรนด์

การลงทุนล่าสุดและวิธุีลดความเสี�ยง

ทางการเงินด�วยต่นเอง	 ความสนใจ

ในการค�นหาด�วยคำว่า	 “dogecoin” 

เพิ�มขึ�นกว่า	8	 เท่าในปีที�แล�ว	อันเป็น

ผู้ลจากครปิโต่เคอเรนซ	ีและการค�นหา

ด�วยคำว่า	“fear	and	greed	index”	

(ดชันคีวามกลัวและความโลภ)	เพิ�มขึ�น

กว่า	11	เท่าในปีที�แล�ว

	 ทางเลือกทางการเงินที�ช่วย

ให�ชีวิต่มีความยืดหยุ่นในการซื�อและ

ชำระเงินไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือที�

หน�าร�านจริง	 มีการค�นหาด�วยคำว่า 

“buy	 now	 pay	 later”	 (ซื�อต่อนนี�

จ่ายทีหลัง)	 และ	“pay	 later”	 (จ่าย

ทีหลัง)	เพิ�มขึ�นถึง	4	เท่าและ	1.8	เท่า		

ธุุรกรรมทางการเงินระยะสั�นเหล่านี�

สะท�อนไปยังความกังวลเรื�องเงินเฟ้อ

และค่าครองชีพของ	 ผูู้�บริโภคด�วย	

โดยมีความสนใจในการค�นหาคำว่า	

“inflation”	 (เงินเฟ้อ)	 และ	 “cost	

of	 living”	 (ค่าครองชีพ)	 เพิ�มขึ�นกว่า	

90%	และ	35%	ต่ามลำดับ

	 ถามว่าเรื�องนี�เกี�ยวข�องกับ

เราอย่างไร	 การรู�ทันความสนใจของ

ผูู้�บริโภคในผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการที�

เกี�ยวข�องกับธุุรกิจของคุณจะช่วยให�

คุณสามารถต่อบสนองต่่อพฤต่ิกรรม

ของผูู้�บรโิภคและจบัความต่�องการใหม่

ได�อย่างรวดเร็ว	ซึ�งปัจจุบันการใช�ชีวิต่

ที�เชื�อมระหว่างโลกออนไลน์กับออฟ

ไลน์มีการเชื�อมต่่ออย่างลื�นไหล	 การ

ใช�งานแบบผู้สมผู้สานนี�กำลังจะเป็น

เรื�องปกต่ิในชีวิต่ประจำวัน	 ผูู้�บริโภค

มีการพึ�งพาแพลต่ฟอร์มการซื�อสินค�า

ออนไลน์	 แอปจองโรงแรมและทาง

เลือกในการชำระเงินแบบไร�สัมผู้ัส	

อ๊ะ!	 อย่าบอกนะว่าคุณยังไม่เคยใช�

บรกิารเหลา่นี�!!	คำถามกค็อื	ธุรุกจิของ

คณุได�ปรบัระบบรองรบัสิ�งเหล่านี�แล�ว

หรือยัง?	ต่�องวงเล็บต่ัวโต่	ๆ 	ไว�ก่อนว่า														

ยาอนัต่รายต่า่ง	ๆ 	เปน็สิ�งที�ไมส่ามารถ

ขายได�ทางแพลต่ฟอร์มออนไลน์นะ	

ต่�องรับจากมือเภสัชกรเท่านั�น	 ดังนั�น

หากใครเผู้ลอนำไปลง	ต่�องรีบลบจาก

ระบบนะคะ	 แต่่การให�บริการด�าน

การต่อบสนองความต่�องการของผูู้�

บริโภค	เชน่	การให�ข�อมลูเบื�องต่�นทาง

ด�านการติ่ดต่ามการใช�ยา	 การต่อบ

คำถามด�านยาที�เฉพาะเจาะจง	 ต่าม

ปัจจัยของแต่่ละบุคคลอย่างรวดเร็ว

และถูกต่�องต่ามหลักการปฎิบัต่ิงาน	

เหล่านี�เป็นโอกาสอันดีของเภสัชกรที�

จะเปิดเข�าไปยังโลกที�ผูู้�บริโภคได�ย�าย

เข�าไปอยูม่านานจนแทบจะต่ามไมท่นั																									

เราต่�องทำให�เขาเหล่านั�นรู�วา่	เภสชักร

ไม่ใช่เพียงคนหยิบยาขาย	 แต่่ยังมี

บทบาทวิชาชีพของเภสัชกรอีกหลาย

อย่างที�เภสัชกรกำลังปฎิบัต่ิอยู่	 เพียง

แต่่ผูู้�บริโภคยังไม่รู�เท่านั�นเอง

	 มีการสำรวจเทรนด์แนวโน�ม

สขุภาพในยคุหลงัโควดิ-19	ในป	ี2566	

พบว่าซึ�งมีเทรนด์ของผูู้�บริโภคที�น่า

สนใจ	3	กลุ่มได�แก่

 •  ก ลุ่ มผู่้ บ ริ โภคผู่้ หญิิ ง 

SHEconomy หากสินค�าที�พวกเธุอ

กำลงัมองหามกีารต่อบโจทยใ์นใจของ

เธุอได�อย่างทันทีทันใด	 จะทำให�การ

ต่ัดสินใจซื�อง่ายยิ�งขึ�น	 โดยพฤติ่กรรม

ของเธุอเหล่านี�จะมีการค�นหาข�อมูล
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เปรียบเทียบสินค�าต่่าง	 ๆ	 ที�ต่�องการ

จนกวา่จะต่อบโจทย์ในใจทั�งหมด	แล�ว

จึงต่ัดสินใจซื�อ	 การทำให�ผูู้�บริโภคพบ

คณุบนโลกออนไลน์จะเป็นต่วัชว่ยหนึ�ง

ที�ทำให�ผูู้�บริโภคทราบว่าคุณมีต่ัวต่น	

และอาจต่ิดต่ามมาซื�อได�

 •  กลุ่ มผู่้ บริ โภคคน้โสัด 

Singles คนกลุ่มนี�จัดว่ามีกำลังซื�อ

ค่อนข�างสูง	 เนื�องจากมีอิสระทางการ

ใช�เงิน	การตั่ดสนิใจซื�อคอ่นข�างรวดเร็ว

กวา่กลุ่มอื�น	ๆ 	หากได�ข�อมลูที�เพยีงพอ	

และต่อบสนองความต่�องการของคน

กลุ่มนี�ได�	 การต่ัดสินใจซื�อของต่่าง	 ๆ	

นั�นไม่ยากเลย

 • กลุ่มผู่้บริโภคใน้วัยทำงาน้ 

Workday Consumer ผูู้�บรโิภคกลุม่

นี�เป็นอีกกลุ่มที�น่าจับต่า	 เนื�องจาก

เป็นกลุ่มคนที�มีกำลังซื�อสูงเช่นกัน	แต่่

กลุ่มนี�จะต่ัดสินใจซื�ออย่างมีเหตุ่ผู้ล

มากกว่ากลุ่มอื�น	 ๆ	 คนกลุ่มนี�จะมี

ความสนใจทางด�านสุขภาพเพิ�มเติ่ม

เข�ามามากกว่ากลุม่อื�นด�วย	ดังนั�น	เมื�อ

มีความเจ็บไข�ไม่สบาย	 จะสอบถาม

อาการต่่าง	 ๆ	 อย่างละเอียด	 รวมถึง

ยา	และผู้ลิต่ภัณฑ์สุ์ขภาพที�ได�รบั	หาก

เภสัชกรสามารถให�ข�อมูลรายละเอียด

ต่่าง	 ๆ	 กับคนกลุ่มนี�ได�	 อาจมีการใช�

บริการติ่ดต่่อกันอย่างเป็นประจำได�

เลยทีเดียว

	 ผูู้�บรโิภคเหลา่นี�ให�ความสนใจ

เกี�ยวกับสุขภาพมากขึ�นหลังจากพบ

ภาวะการณ์การระบาดของโรคต่่าง	ๆ		

ในช่วงที�ผู้่านมา	การเลือกรับประทาน

อาหารต่่าง	 ๆ	 จึงเป็นสิ�งที�ผูู้�บริโภค

เลอืกสรรอยา่งบรรจง	เพื�อให�มสีขุภาพ

ที�ดี	รวมถึงการปรับวิถีการใช�ชีวิต่ที�จะ

ส่งผู้ลกระทบต่่อสุขภาพทั�งทางต่รง

และทางอ�อมด�วย	 เรามาอัพเดทกันดี

กว่าว่ามีเทรนด์				อะไรกันบ�าง

 1. อาหารเสัริมสัุขภาพ แม�

สถานการณ์ปัจจุบันจะดูคลี�คลายมาก

ขึ�นเกี�ยวกับการระบาดของโควิด-19																											

แต่่ผูู้�บริโภคยังคงให�ความสนใจเกี�ยว

กบัการดแูลสขุภาพอยู	่โดยเฉพาะเรื�อง

อาหารการกิน	 ยกตั่วอย่างเช่น	 ในปี	

2565	 ที�ผู้่านมาอาหารโพรไบโอต่ิกได�

ถูกพูดถึงอย่างมากในการเป็นตั่วช่วย

ในดูแลสุขภาพด�านต่่าง	ๆ	ต่ั�งแต่่ลำไส�	

ไปจนถึงสมองเลยทีเดียว	นอกจากนี�ยงั

มวีติ่ามนิ	แรธุ่าต่ตุ่า่ง	ๆ 	ที�อยูใ่นกระแส	

ยกต่ัวอย่างเช่น	 วิต่ามินซี,	 วิต่ามินดี,	

ธุาตุ่สังกะสี	 รวมไปถึงวิต่ามินรวม	 ที�

เภสัชกรมักจะต่�องต่อบคำถามในช่วง

โควิด-19	กำลงัระบาดวา่ใช�ได�จรงิหรือ

ไม่	 ต่�องใช�อย่างไรให�ถูกต่�อง	 ป้องกัน

โรคได�จริงหรือ	 นี�ยังไม่รวมสมุนไพร

ชนิดต่่างๆที�เป็นกระแสในช่วงที�ผู้่าน

มา	เช่น	ฟ้าทะลายโจร,	ขมิ�นชัน,	เอค

ไคนาเชีย	 และ	 กระชายขาว	 เป็นต่�น	

เหลา่นี�เปน็โอกาสในการแสดงบทบาท

หนึ�งของเภสัชกรด�วยที�จะให�ข�อมูล

ที�ถูกต่�องกับผูู้�บริโภคเมื�อมีโอกาสได�

ต่อบคำถาม	 ส่วนมากเภสัชกรจะพบ

ว่าผูู้�บริโภคมีการหาข�อมูลมาจากโลก

ออนไลน์แล�วระดับหนึ�ง	 แต่่จะถาม

เภสัชกรในส่วนข�อสงสัยที�มีอยู่ในใจ

เมื�อได�มาซื�อที�หน�าร�านยาเพียงบาง

คำถามเท่านั�นเอง

 2. ภาวะความเครียด	 การ

เผู้ชิญโรคระบาดโควิด-19	 รวมไปถึง

ภาวะสงคราม	 ที�ท�าให�เกิดผู้ลน��ามัน

แพง	 เงินเฟ้อ	 ค่าครองชีพสูงต่าม

มา	 ท�าให�การใช�ชีวิต่ในปัจจุบันเกิด

ความเครียดมากขึ�น	 การบริหาร

ความเครียดด�วยการออกก�าลังกาย	

การออกไปใช�ชิวิต่	 หรือการใช�อาหาร

ช่วยบ�าบัด	 ได�รับความนิยมมากขึ�นใน

ปัจจบุนั	การใช�ต่วัช่วยอย่างกลิ�นบ�าบดั

ต่่างๆ	 สาร	 CBD,	 THC,	 Terpene	

ในกระแสกัญชาทางการแพทย์	 การ

ระบายความเครียดทั�งด�วยต่นเองหรอื

ผู้่านสื�อต่่าง	 ๆ	 ก�าลังได�รับความนิยม

อย่างแพร่หลายมากขึ�น	 โดยเฉพาะ

สื�อในรูปแบบออนไลน์	 ก�าลังได�รับ

ความนิยมมากที�สุด	 เพราะในปีที�ผู้่าน

มามีการอยู่บ�านมากขึ�นเพื�อลดความ

เสี�ยงจากการออกไปใช�ชีวิต่ภายนอก	

หากเภสัชกรที�อยู่ใกล�ชิดชุมชน	 เข�า

มามีบทบาทในการสร�างความรู�	ความ

เข�าใจที�ถูกต่�องกับประชาชน	 อาจจะ

ท�าให�กระแสความสับสนของความ

เข�าใจเกี�ยวกับการใช�กัญชาทางการ

แพทย์เป็นไปในทิศทางที�ดีขึ�น

 3 .  Well -being with 

Digital Health เชื�อหรอืไมว่า่	สำหรบั

บางคนอุปกรณ์ดิจิตั่ลกลายเป็นต่ัว

ช่วยในชีวิต่ประจำวันไปแล�ว	 การใส่

อุปกรณ์สำหรับวัดการนอนหลับเพื�อ

เฝ้าระวังการปรับปรุงคุณภาพการนอน

ให�ดีขึ�น	 กำลังได�รับความนิยม	 เพราะ

การนอนหลับพักผู่้อนที�ดีเป็นจุดเริ�ม

ต่�นที�ดีที�สุดของวันรุ่งขึ�น	 นอกจากนี�
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อุปกรณ์อิเลคทรอนิกต่่าง	 ๆ	 อย่าง	

นาฬิิกาดิจิต่ัล	 เครื�องชั�งน�ำหนักดิจิต่ัล	

หรือแม�กระทั�งโทรศัพท์มือถือที�เมื�อ

กอ่นใช�เพียงแค่พดูคุย	ก็ทำได�มากกว่า

การเป็นโทรศัพท์	โดยใส่แอปพลิเคชั�น

เข�าไปเปน็เครื�องมอืชว่ยในการต่ดิต่าม

ดูแลสุขภาพได�ดียิ�งขึ�น	 โดยการเชื�อม

ต่่อกับอุปกรณ์อย่างนาฬิิกาดิจิต่ัล	 ไม่

ว่าจะเป็นการต่ิดต่ามอัต่ราการเต่�น

ของหัวใจขณะทำกิจกรรมต่่าง	 ๆ																							

การนับก�าวของการเดินในแต่่ละวัน	

	 นอกจากนี�อุต่สาหกรรมอาหารจัดว่าเป็นอุสาหกรรมที�น่าจับต่า	 เพราะมีการพัฒนานวัต่กรรมอย่างต่่อเนื�อง																	

และในปจัจบุนัธุรุกิจการทำ	OEM	เต่บิโต่คอ่นข�างมาก	เอื�อประโยชนใ์ห�ผูู้�ประกอบการรายยอ่ย	ในขณะที�เภสชักรคงหลกี

ไม่พ�นในการต่อบคำถามเกี�ยวกับข�อมูลทั�งทางด�านยา	และทางด�านอาหารเหล่านี�	แนวโน�มนวัต่กรรมอาหารในปี	2022	

(Source	:	Innova	Market	Insight,	2022)	พูดถึงเทรนด์ของการพัฒนาอุต่สาหกรรมอาหารไว�	10	เรื�อง	เป็นที�น่าสนใจ

อย่างมาก	เทรนด์ต่่าง	ๆ	เกี�ยวกับอุต่สาหกรรมอาหาร	ได�แก่	

1.  โลกที�เราใช้ร่วมกัน้ (Shared Planet) เป็นการใส่ใจโลกตั่�งแต่่อาหารจนถึงบรรจุภัณฑ์์ที�เป็นมิต่ร																														

ต่่อสิ�งแวดล�อม	และมีความปลอดภัยต่่อสุขภาพ	เพราะพลาสต่ิกต่่าง	ๆ	ที�เป็นบรรจุภัณฑ์์	จะส่งผู้ลต่่อขยะที�มีอยู่บนโลก

ใบนี�	รวมถึงการวนกลับมากระทบทางด�านสุขภาพอีกด�วย

2. อาหารจากพืชผ่ืน้ผ่้าใบสัำหรับน้วัตกรรม (Plant-Based : the canvas for innovation) เป็นการ

บริโภคอาหารจากพืชเพื�อโภชนาการและความยั�งยืน	 ซึ�งแบรนด์ต่่าง	 ๆ	 มีการพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์อาหารจากพืชให�มีการ

ต่อบโจทย์ต่่อผูู้�บริโภคมากขึ�น	คือ	ทำให�รู�สึกว่าทานพืชแล�วอร่อย	เด็ก	ๆ	ก็สามารถทานผู้ักได�	ไม่ร�องยี�	แถมยังได�รับคุณ

ประโยชน์จากอาหารเหล่านั�นอีกด�วย

3. จากเทคโน้โลยีสู่ัโต๊ะอาหาร (Tech to table) เป็นการใช�เทคโนโลยีขั�นสูงสร�างโอกาสการทำนวัต่กรรม																

ทางด�านอาหารและเครื�องดื�มให�เป็นทางเลือกสำหรับผูู้�บริโภค	 สิ�งนี�เชื�อว่าจะเป็นการเปลี�ยนมุมมองของวงจรชีวิต่,	

ผู้ลิต่ภัณฑ์์แนวคิดสู่การบริโภคจริง,	 การใช�แอปพลิเคชั�น	 และ	 AI	 ด�านโภชนาการเฉพาะบุคคลและเพื�อการสื�อสาร

เทคโนโลยี	รวมไปถึงการมีโซลูชั�นการต่รวจสอบแบบย�อนกลับ	เป็นต่�น

4. รูปแบบ/โอกาสัการบริโภคที�เปลี�ยน้ไป (Shifting occasions) เนื�องจากสถานการณ์โรคระบาดที�ผู้่าน

มาทำให�วิถีการบริโภคของผูู้�บริโภคเปลี�ยนแปลงไป	เกิดรูปแบบใหม่	ๆ	ในหมู่ผูู้�บริโภค	เช่น	การใช�แอปพลิเคชั�น	Food	

Delivery	ในการสั�งซื�ออาหารมารบัประทานที�บ�าน,	การใช�ระบบจองควิลว่งหน�ามาจากบ�าน	เพื�อลดการใช�เวลาในสถาน

ที�เสี�ยงอย่างโรงพยาบาล,	หรอืการจองคิวร�านอาหารเป็นต่�น	เหล่านี�เป็นรูปแบบที�เปลี�ยนแปลงไปหลังจากเกิดการระบาด

ของโรคโควิด-19	ซึ�งผูู้�คนต่่าง	ๆ	ก็เริ�มเห็นเป็นเรื�องธุรรมดาในชีวิต่ประจำวันไปบ�างแล�ว

การติ่ดต่ามการวิ�ง	 การวัดความดัน	

การวัดการดื�มน�ำ	 การคำนวณแคลอรี�

จากการใช�พลังงานอย่างการเดิน	การ

นับวันต่กไข่	 การแจ�งเต่ือนเพื�อทำ

กิจกรรมต่่าง	ๆ	เป็นต่�น	ปัจจุบันกำลัง

ได�รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	 และ

ดูเหมือนจะกลายเป็นสิ�งที�ขาดไม่ได�

สำหรับใครบางคนไปแล�ว

 4. Food Therapy การ

ทานอาหารให�เป็นยา	 การใช�วิต่ามิน

ในการรักษาสุขภาพ	 รวมถึงการใช�ยา

สมุนไพร	 ปี	 2566	 เป็นปีที�ผูู้�บริโภค																																						

มีแนวโน�มปรับเปลี�ยนพฤต่ิกรรมการ

รับประทานอาหารให�มีความสมดุล

มากยิ�งขึ�น	 เทรนด์นี�ได�รับความสนใจ

อย่างกว�างขวาง	 สังเกต่ได�ว่าอาหาร

เพื�อสุขภาพมีราคาลดลง	 ผูู้�จำหน่าย

มีมากขึ�น	 ทำให�อาหารเหล่านี�ไม่ได�มี

ราคาแพงกว่าอาหารปกต่ิ	 ผูู้�บริโภค

สามารถเข�าถึงอาหารสุขภาพได�ง่าย	

ยิ�งขึ�น

วารสารยาน่่าร้�64



วารสารยาน่ารู้ 65

5. เสัียงจากลูกค้า (Voice of the consumer) ปัจจุบันผูู้�บริโภคมีการเรียกร�องความเปลี�ยนแปลง	 และ

คาดหวังการมีส่วนร่วมมากขึ�นจากแบรนด์	 ผู้่านช่องทางดิจิต่ัลและในโลกแห่งความจริงมากขึ�น	 เสียงผูู้�บริโภคในปัจจุบัน

สามารถสะท�อนปัญหาของการดำเนินกิจการได�ชัดเจนขึ�น	หลาย	ๆ	สถานที�จึงมักให�มีการประเมินความพึงพอใจจากการ

ใช�บรกิาร	เพราะการฟงัเสยีงสะท�อนจากลกูค�า	และปรบัปรงุจนพวกเขาพอใจ	จะทำให�เกดิการกลบัมาซื�อซ�ำจนกลายเปน็

ลูกค�าประจำได�

6.  ความรุ่งโรจน์้ของอาหารที�เป็น้มิตรต่อลำไส้ั ระบบขับถ่ัายและส่ังเสัริมด้าน้อารมณ์์ (Gut glory) มีการ

เปลี�ยนจากคำว่า	 Probiotics	 ไปสู่คำว่า	Microbiome	 ซึ�งมีการศึกษาพบว่ามีศักยภาพที�จะเป็นตั่วพลิกเกมในวิถีการ

ดูแลสุขภาพต่นเองของผูู้�บริโภคมากขึ�น	 จากงานวิจัยหลายสำนักที�ออกสู่ท�องต่ลาดอย่างแพร่หลาย	 ปัจจุบันผูู้�บริโภค

ไม่ได�รู�จักแต่่คำว่า	Probiotics	แต่่ยังรู�จัก	Prebiotic	และ	Synbiotics	อีกด�วย	ความจริงแล�ว	สิ�งเหล่านี�ไม่ใช่เรื�องใหม่																																		

แต่่การให�น�ำหนักความนิยมของผูู้�บริโภคในช่วงปีที�ผู้่านมาแสดงให�เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความนิยมขึ�นกว่าเมื�อก่อน																																																																																																																																	

อาจจะเป็นเพราะกระแส	 Post	 COVID-19	 ก็เป็นได�	 จากการสืบค�นข�อมูลออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต่ที�ผู่้านมาแสดง																																										

ให�ผูู้�บริโภคเห็นว่าหากร่างกายมีความสมดุลของแบคทีเรียต่ัวดี	 ก็จะส่งผู้ลดีต่่อการดูแลสุขภาพมากกว่าเมื�อร่างกายขาด

ความสมดุล	ความนิยมเหล่านี�	เห็นได�จากแบรนด์สินค�าที�พัฒนาสินค�าออกมากันอย่างแพร่หลาย		

7. การกลับสัู่รากเหง้า (Back to the root) ผูู้�บริโภคให�ความสำคัญกับคุณประโยชน์	ความสดใหม่และความ

เป็น	“ของแท�”ของอาหารท�องถิ�นมากขึ�น	และมีการจดสิทธุิบัต่ร	GI	มากขึ�นด�วย	เชื�อกันว่าการนำวิถีชีวิต่กลับไปสู่การใช�

วิถีชีวิต่แบบดั�งเดิมจะทำให�มีอายุยืนยาวมากขึ�น	เพราะมีการต่ั�งสมมุต่ิฐานว่าคนสมัยก่อนอายุยืนด�วยวิถีธุรรมชาต่ิ

8. การขยายประสับการณ์์ (Ampify expericnces)	 สถานการณ์โรคระบาด	 ส่งผู้ลให�ผูู้�บริโภคโหยหา

ประสบการณ์อาหารและเครื�องดื�มใหม่ๆมากขึ�น	เมื�อกลับเข�าสู่สถานการณ์ที�ผู้่อนคลายมากขึ�นจึงมีแนวโน�มที�ผูู้�บริโภคจะ

ออกไปหาประสบการณ์และสิ�งแปลกใหม่มากขึ�น	เพื�อต่อบสนองความต่�องการทางด�านอารมณ์และความท�าทายในชีวิต่

9. การแปลงของเสัียให้เป็น้ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ที�ดีข้�น้ (Upcycling Redefined) วัต่ถุดิบที�ครั�งหนึ�งเคยถูกมองว่า	

เปน็ของเสยี	จะถูกนำมาปรับปรงุด�วยนวตั่กรรมใหมใ่ห�มคีณุค่าและมีการหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิมากขึ�น	เชน่	ถั�วเนา่	

นำมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร,	ขวดน�ำดื�ม	นำมาทำเสื�อสะท�อนแสงให�คนกวาดถนน,	การนำมาทำสิ�งประดิษฐ์

ใช�ในบ�าน,	การนำพลาสต่ิกมาหลอมใช�ใหม่	เป็นต่�น	

10. อาหารของฉััน้ แบรน้ด์ของฉััน้ (My food, my brand) การเลือกอาหารเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงไลฟ์สไต่ล์	

และรสนิยมของผูู้�บริโภค	เนื�องจากคุณค่าส่วนบุคคลมีความเกี�ยวพันกับการต่ัดสินใจซื�ออย่างมาก	ปัจจุบันการค�นหาสิ�งที�

เป็นเฉพาะฉันมีแนวโน�มได�รับความนิยมมากขึ�น	สิ�งนี�หากมองไปในมุมกว�างแล�วอาจจะรวมไปถึงการเลือกใช�วิต่ามินและ

อาหารเสริมที�ต่อบโจทย์เฉพาะบุคคลด�วยก็เป็นได�
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 5 .  N o n - i n v a s i v e 

Treatment นอกจากความสะดวก

สบายแล�ว	 การรับบริการทางการ

แพทย์ก็เป็นสิ�งสำคัญ	 การผู่้าต่ัดใน

สมัยกอ่นยังมีคนฝังใจถึงความเจ็บป่วย

และการพักฟ้�นเป็นระยะเวลายาวนาน	

รวมถึงความยาวนานของการรักษา

แผู้ลจากการผู่้าต่ดัด�วย	เทคโนโลยีการ

รักษาที�ไม่เจ็บต่ัวมาก	 ทำได�รวดเร็ว	

ง่ายและสะดวก	 กำลังได�รับความ

นิยมในขณะนี�	 ปัจจุบันเทคโนโลยี

ที�ใช�การผู้่าต่ัดน�อย	 ฟ้�นต่ัวเร็ว	 แม�มี

ค่าใช�จ่ายสูงกว่า	 แม่เมื�อคำนวณโดย

รวมแล�ว	 จำนวนวันรักษาต่ัวน�อยกว่า	

ทำให�กลับไปทำงานได�เร็วขึ�น	จำนวน

ลาวันน�อย	 ก็เป็นทางเลือกที�น่าสนใจ

มากกว่าสำหรับคนยุคนี�	 แม�แต่่การ

เป็นแผู้ลเพียงเล็กน�อย	 หากเภสัชกร

หาต่วัเลือกที�เปน็ต่วัชว่ยในการทำแผู้ล	

ต่อบสนองความต่�องการของเขาได�

ต่รงจุด	 แม�มีค่าใช�จ่ายแพงกว่าพลาส

เต่อร์ยา	แต่ส่มเหตุ่ผู้ล	ผูู้�บริโภคก็พร�อม

จะจ่าย	 แต่่ต่�องไม่ลืมให�คำแนะนำใน

การดูแลที�ถูกต่�องด�วย

 “เทรนด์ในปี 2566 นี้หากมองความสนใจด้านสุขภาพกันอย่างจริงจัง ความจริงแล้วความสนใจด้านสุขภาพ               

ไม่ค่อยได้ต่างไปจากเดิมมากนัก แต่จะมีความเข้มข้นและขยายเป็นวงกว้างมากข่้นในบางเรื�องที�มีกระแสความสนใจใน

ขณะน้ัน ซึ่่�งเทรนด์ในลกัษณะนีจ้ะยาวนานอย่างนอ้ย 7-8 ป ีตามการพัฒนาของเทคโนโลยีของโลกและตามความต้องการ

ของตลาด หากมองเภสัชกรคือผู้บริโภคคนหน่�ง ท่านก็อาจเป็นคนหน่�งที�ได้อยู่ในเทรนด์ที�ได้กล่าวมาแล้ว แต่หากมองว่า

เภสัชกรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในเทรนด์เหล่านี้ได้อย่างไร?......นี�คือโจทย์ที�เราจะต้องทำกันตั้งแต่ต้นปีทีเดียว”

 6. Outdoor Exercise 

หลังสถานการณ์โควิด-19	 ต่่อเนื�อง

มาจนถึงปัจจุบันนี�	 ผูู้�บริโภคต่่างก็ให�

ความสำคัญกับการออกกำลังกาย	

โดยเฉพาะนอกสถานที�มากกว่าอยู่ใน

ฟิต่เนสหรือห�องปิดแบบเดิม	 บางคน

ทำงานหน�าจอคอมพิวเต่อร์ทั�งวันจน

วุ�นในต่าเสื�อม	 บางครั�งมีอาการปวด

หลัง	 ปวดเอว	 ปวดกล�ามเนื�อ	 เกิด

ออฟฟิศซินโดรม	 ทำให�ระบบการ

ทำงานของร่างกายผู้ิดปกต่ิ	 เกิดความ

เบื�อหน่ายต่่อการใช�ชีวิต่ในห�องปรับ

อากาศ	 จึงออกไปหาที�ออกกำลังกาย	

เดินเล่นพักผู้่อนกันมากขึ�น	 โดยยังคง

ไว�ซึ�งการดำเนินวิถีชีวิต่ปกต่ิแบบใหม่	

(New	 Normal)	 การได�ออกไปออก

กำลังกายพร�อมหญ�าสีเขียวทำให�รู�สึก

ว่าได�รับพลังและพร�อมกลับมาทำงาน

อีกครั�งได�ในเวลาอันรวดเร็วทีเดียว

 7. Work Life Balance 

เทรนด์มาแรงไม่มีต่กตั่�งแต่่ก่อนยุคโค

วิด	-19	และปัจจุบันยังคงได�รับความ

นยิมอยู	่คอืการบรหิารการทำงานและ

การบริหารการใช�ชีวิต่ไปพร�อม	ๆ	กัน

อย่างสมดุล	คนต่ั�งแต่่	Generation	X	

เป็นต่�นมา	 พวกเขายึดถือคำว่า	 การ

ทำงานอย่างเต่็มที�จะควบคู่ไปกับการ

พักผู้่อนอย่างเต่็มที�เช่นกัน

 8. Mental Health and 

Mindfulness	 สุขภาพกายต่�องมาคู่

กับสุขภาพใจ	 ในสมัยก่อนหากใครมี

การพบจิต่แพทย์จะถือว่าเป็นเรื�องไม่

ปกติ่	 แต่่ในปัจจุบันการพบจิต่แพทย์

เพื�อขอคำปรึกษา	 ดูเหมือนได�รับการ

ยอมรับมากขึ�นกว่าในสมัยก่อน	 แถม

ใน	พ.ศ.นี�	 หากต่�องการรับคำปรึกษา

กับจิต่แพทย์โดยต่รงนอกจากการไป

พบที�โรงพยาบาลแล�ว	 	 ยังสามารถ

ขอรับคำปรึกษาได�สะดวกมากขึ�น

ผู้่านแอปพลิเคชั�นอีกด�วย	 และการ

ทำกิจกรรมเพื�อคลายความเครียด																									

ต่่าง	ๆ 	ก็สามารถเข�าถงึได�ง่ายจากทาง

ออนไลน์เช่นกัน
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เทคโนโลยีการควบคุมุอุณหภูมุิ

ในการส่่งยาชีีววัตถุุในการส่่งยาชีีววัตถุุ

เทคโนโลยีีการควบคุมอุุณหภููมิ

ThaiYPGrow
โดย : ภก.ศัักดา  เธีียรไพศัาล

กรรมการอำำานวยการเภสััชกรรมสัมาคมแห่่งประเทศัไทย ในพระบรมราชูปถััมภ์

	 การ้ขนส่ืงยาช่วิวัิตัถึุ	 เป็นการ้ขนส่ืงท่�ม่่
ควิาม่พัิเศษ์	เพัร้าะจะตั้อีงม่่เงื�อีนไขในการ้ควิบคุม่
ขั�นตัอีนการ้ขนสื่งหลี่ายอีย่าง	 เช่น	 อีุณหภ้ัม่ิ,																											
การ้สืั�นสืะเทือีน,	แลี่ะปัจจัยอีื�น	ๆ 	อี่กม่ากม่ายท่�อีาจ
สื่งผลี่ให้ยาช่วิวิัตัถึุม่่คุณภัาพัท่�เปลี่่�ยนแปลี่งไปได้	
โดยเฉพัาะในปร้ะเทศไทยท่�เป็นปร้ะเทศในเขตัร้้อีน	
อีุณหภั้มิ่ม่่ควิาม่สืำาคัญ่ต่ัอีคุณภัาพัขอีงยาช่วิวัิตัถุึ
เป็นอีย่างม่าก

	 จากช่วงที�อยู ่ในสถานการณ์การระบาดของ

โคโรนาไวรัส	 ประเทศไทยเกิดความล่าช�าในการน�าเข�า	

และการ	กระจายวัคซีนบางชนิด	ซึ�งจ�าเป็นจะต่�องควบคุม

อุณหภูมิอย่างเคร่งครัด	 จากข�อมูลของกรมควบคุมโรค	

วัคซีนโควิด	19	(Pfizer)	หากเก็บที�อุณหภูมิ	-80	ถึง	-60	

องศาเซลเซียส	 จะมีอายุ	 6	 เดือน	 แต่่ถ�าหากเก็บไว�ที�

อุณหภูมิ	-25	ถึง	-15	องศาเซลเซียส	จะเก็บได�นานเพียง

แค่	2	สัปดาห์	ซึ�งอายุของวัคซีนจะลดลงไปถึง	22	สัปดาห์

	 หากเกิดข�อผิู้ดพลาดที�การควบคุมอุณหภูมิไม่

สามารถทำได�ต่ามเงื�อนไข	 จะเกิดเหตุ่การณ์ที�เรียกว่า	

Temperature	 Excursions	 ซึ�งจะทำให�ความคงต่ัวของ

ยาชีววัต่ถุแย่ลง	 โดยเฉพาะวัคซีนโควิด	 19	 ของ	 Pfizer													

ที�ยังไม่เคยมีข�อมูลความคงที�อุณหภูมิที�อุณหภูมิ	25	องศา

เซลเซียส	 ทำให�วัคซีนล็อต่นั�นจะต่�องถูกทำลายไปในทันที	

เพยีงเพราะไมมี่ข�อมลูคณุภาพ	ดงันั�น	การควบคมุอณุหภมูิ

จึงมีความสำคัญมาก
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การ้ควบค์มอุณ์ห้ภ้มิของสัิ�งที�สั่งจะสัามาร้ถึแบ่งออกเปี็น 3 ปีร้ะเภท  	ได�แก่
	 Temperature-monitored	 Shipments	 	 คือ	

การติ่ดต่ามอุณหภูมขิองสิ�งที�จดัส่งโดยต่รง	โดยใช�อุปกรณ์ที�

เรยีกว่า	Data	Logger	ซึ�งสามารถติ่ดต่ามอุณหภูมใินความถี�

ที�เราต่ั�งไว�	 เช่น	วัดอุณหภูมิทุก	5	นาที	หากอุณหภูมิออก

จากช่วง	จะทำให�เราสามารถคำนวณระยะเวลาที�อุณหภูมิ

เกินกำหนดได�ละเอียดขึ�น	สามารถนำข�อมูลนี�ไว�ใช�ประเมิน

ความคงต่ัวของยาชีววัต่ถุได�

	 ข�อดีของการต่ิดต่ามอุณหภูมิ	 คือ	 มีความแม่นยำ

ที�สูง	 และมีความละเอียดในการต่ิดต่าม	 เหมาะสำหรับ

ยาที�จำเป็นจะต่�องควบคุมโดยละเอียดเป็นรายนาที																															

แต่่มีข�อจำกัดในเรื�องของราคาที�ต่�องใช�ต่�นทุนในการ

ขนส่งสูงกว่า	 และก่อให�เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า																					

Time-monitored	shipments

	 Time-monitored	 shipments	 	 คือ	 การติ่ดต่ามระยะเวลาของสิ�งที�จัดส่ง	

โดยใช�	Validated	Shipper	ที�ผู้่านการทดสอบแล�วว่า	สามารถควบคุมให�อยู่ในช่วงที�

กำหนด	 ในระยะเวลาที�เพียงพอสำหรับการขนส่ง	 เช่น	 กล่องส่งยาที�ควบคุมอุณหภูมิ

ให�อยู่ในช่วง	2	ถึง	8	องศาเซลเซียส	เป็นระยะเวลา	72	ชั�วโมง	

	 ข�อดีของการต่ิดต่ามแบบนี�	 คือ	 ต่�นทุนโดยรวมจะถูกกว่า	 Temperature-

monitored	shipments	ประหยัดงบประมาณในการขนส่งได�ดีหากขนส่งในจำนวน

ที�มาก	 แต่่อาจมีข�อด�อยในเรื�องของระยะเวลาขนส่งจะมีจำกัด	 หากเกิดปัญหาทำให�

ขนส่งช�ากว่าปกต่ิ	อาจทำให�ยาชีววัต่ถุเสียได�

	 หากกล่องนี�อยู่ในสภาวะที�เหมาะสมและยังไม่ถูกแกะออก	 กล่องจะควบคุมอุณหภูมิเอาไว�อยู่ในช่วง																						

แต่่ถ�าหลังจาก	 72	 ชั�วโมงไปแล�ว	 การจัดส่งยังไม่สำเร็จ	 อาจทำให�อุณหภูมิเกินจากช่วงที�กำหนดและส่งผู้ลให�ยาเกิด																

ความเสียหายได�	 ดังนั�น	 ต่�องมั�นใจว่ากระบวนการขนส่งมีความรวดเร็วเพียงพอ	 จึงจะสามารถใช�	 Time-monitored	

shipments	ได�อย่างเหมาะสม

วารสารยาน่่าร้� 69



วารสารยาน่ารู้70

Ref
	 •		https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/11/1628146686621.pdf

	 •		https://www.pharmalogisticsiq.com/logistics/news/pharma-supply-chain-guide

	 •		https://www.pharmaceutical-technology.com/sponsored/the-supply-chain-innovations-

	 			behind-the-worlds-largest-vaccine-programme/

	 ในปัจจุบัน	 มีการผู้นวกวิธุีการในการติ่ดต่าม

อุณหภูมิ	 ด�วยการใส่	 Data	 Logger	 ลงไปใน	 Time-

validated	shipment	เพื�อเพิ�มความละเอยีดในการบนัทกึ

อุณหภูมิ	และสามารถต่ิดต่ั�งระบบเข�าไปใน	Data	Logger	

เพิ�มเต่ิมได�	เช่น	การส่งเสียง	Alarm	เพื�อแจ�งเต่ือนให�มีการ

แก�ไขอุณหภูมิเกิน	 การส่งข�อความ	 SMS	 เข�าสู่เบอร์ที�ติ่ด

ต่ั�งเอาไว�	หรือแม�กระทั�งการเชื�อมต่่อสัญญาณ	3G	เพื�อส่ง

ข�อมลูเข�าสู	่Application	ในสมารท์โฟน	เพื�อใช�ในการแจ�ง

เต่ือนและดูข�อมูลระยะเวลาในการเกิด	Temp	Excursion	

แบบรายนาทีต่่อนาทีได�อีกด�วย	

	 จากข�อมลูทั�งหมด	จะเหน็ได�ว่า	Logistics	เข�ามามี

บทบาทส�าคัญในทางเภสัชกรรม	เพราะว่ายาชีววัต่ถุมีมาก

ขึ�น	และยาชวีวตั่ถเุองก็ต่�องถกูเกบ็ในเงื�อนไขที�ซบัซ�อนกว่า

ยาทั�วไป	การใช�เทคโนโลยมีาช่วยในการติ่ดต่ามและควบคุม

อณุหภมูริะหว่างขนส่ง	จะช่วยให�ลดโอกาสในการสญูเสยียา

ระหว่างขนส่ง	ท�าให�เรามั�นใจในคุณภาพของยาแม�ว่าจะถูก

กระจายไปยงัที�ต่่าง	ๆ 	แล�วกต็่าม	ส่งผู้ลให�ผูู้�ป่วยได�รับยาที�มี

ประสิทธุิภาพและมีคุณภาพ	แม�จะอยู่ในที�พื�นห่างไกลและ

เข�าถึงยาได�ยาก	
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ภญ.ผู้ศ.ดร.อาภา	เพชรสัมฤทธุิ�	

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศัาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภญ.ผู้ศ.ดร.ธุันย์ชนก	ศิริรักษ์	

สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี 

คณะเภสัชศัาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยกิตการศึกษ์าต่อเน่ือง
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

1.5 Credits

วััตถุุประสงค์์
	 1.	 เพื�อทราบลักษณะและคุณประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่น

	 2.	 เพื�อทราบฤทธุิ�ทางเภสัชวิทยาของสารสำคัญที�ได�จากสาหร่ายพวงองุ่น

	 3.	 เพื�อทราบแนวทางการเลือกซื�อสาหร่ายพวงองุ่นที�มีจำหน่ายในท�องต่ลาด	

บทค์ัดย่่อ
	 สาหร่ายพวงองุ่น	 (Caulerpa lentillifera)	 สาหร่ายสีเขียวที�ได�รับความนิยมบริโภคในหลายประเทศ	 เช่น	

ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	และญี�ปุ่น	รวมทั�งประเทศไทย	มีการส่งเสริมการเพาะปลูกจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ	ทั�งนี�สาหร่าย

พวงองุน่เปน็สาหรา่ยสเีขยีวที�อดุมไปด�วยคารโ์บไฮเดรต่	แรธุ่าต่	ุวติ่ามนิ	และไขมนัชนดิไมอ่ิ�มต่วัสงู	สง่ผู้ลให�สาหรา่ยพวง

องุ่นมีฤทธุิ�ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย	 เช่น	 กระตุ่�นการเสริมสร�างภูมิคุ�มกัน	 ต่่อต่�านอนุมูลอิสระ	 ป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือด	และป้องกันโรคเบาหวานชนิดที�	2			 	
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 ลัักษณะทั�วัไป สาหรา่ยพวงองุน่เป็นสาหร่ายทะเล

สเีขยีว	ทลัลัสเลื�อยไปต่ามพื�นแต่กแขนงได�ทำหน�าที�ยดึเกาะ

คล�ายรากและมีลามูลัสเป็นก�านสั�น	ๆ	ส่วนปลายเป็นก�อน

กลมขนาด	1.5-2.0	มลิลเิมต่ร	(รปูที�	1)	มีลกัษณะคล�ายพวง

องุ่นขนาดเล็ก

 การเจริญเติบโต สามารถเต่ิบโต่ได�บนก�อนหิน

หรือพื�นทรายเขต่น�ำต่ื�น	 และสามารถเพาะเลี�ยงในบ่อดิน

ได�แต่่ไม่สามารถเจริญเต่ิบโต่ได�ในน�ำจืด	

 การเก็บเก่�ย่วั ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ

เลี�ยงสัต่ว์น�ำชายฝั� งเพชรบุรี ได�แนะนำให� เกษต่รกร																																	

จะแบ่งสาหร่ายบางส่วนประมาณร�อยละ	 25	 เพื�อเพาะ

เลี�ยงให�เจริญเต่ิบโต่สำหรับการเก็บเกี�ยวในรอบถัดไป																				

ในกระบวนการผู้ลิต่สาหร่ายพวงองุ่นจะมีขั�นต่อนในการ

ล�างด�วยนำเค็มเพื�อกำจัดสิ�งสกปรก	 และผู้่านหมุนเวียน

ที�มีระบบรังสีอัลต่ราไวโอเลต่	 (UV)	 เพื�อฆ่่าเชื�อแบคทีเรีย	

สาหร่ายพวงองุ่นร�อยละ	 60-70	 จะถูกคัดเป็นสาหร่าย

คุณภาพต่�ำอันเนื�องมาจากลักษณะทางกายภาพและสี	แต่่

จากการศึกษาของ	Srinorasing	และคณะ	พบว่าสาหร่าย

ที�ถูกคัดเลือกเป็นเกรดคุณภาพต่�ำยังคงมีฤทธุิ�ทางชีวภาพ

ไม่แต่กต่่างจากสาหร่ายที�ถูกคัดเป็นเกรดรับประทานจึง

สามารถนำสาหรา่ยที�คณุภาพต่�ำในทางอตุ่สาหกรรมนี�มาส

กัดและผู้ลิต่เป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์อื�น	ๆ	เพื�อเพิ�มมูลค่าต่่อไปได�	[4] 

รูปท่�  1 
ลัักษณะสาหร่าย่พวังองุ่น

สารอาหาร
	 สาหร่ายพวงองุ่นได�กลายเป็นที�นิยมบริโภค

มากขึ�นในปัจจุบัน	 ทั�งร�านอาหาร	 โรงแรม	 และร�านค�า

ทั�วไป	 เนื�องจากมีคาร์โบไฮเดรต่	 แร่ธุาตุ่	 วิต่ามิน	 และ																																							

ไขมันชนิดไม่อิ�มต่ัวสูง	 คาร์โบไฮเดรต่ที�พบคือพอลิแซ็ก																

คาไรด์	 (Polysaccharide)	 กรดแกลลิก	 (gallic	 acid)																																		

คาเทชิน	 (catechin)	 กรดแทนนิก	 (tannic	 acid)	 รูต่ิน	

(rutin)	 ไอโซเคอซิติ่น	 (isoquercetin)	 และ	 เคอซิต่ิน	

(quercetin)	ที�เป็นสารที�มีฤทธุิ�ทางเภสัชวิทยาอีกด�วย	[5]

บทนำา
	 สาหร่ายพวงองุ่น	 เป็นสาหร่ายสีเขียว	 (green	 algae)	 ที�ได�รับความนิยมบริโภคเป็นอาหารในแถบมหาสมุทร

อนิเดยีและแปซฟิกิ	รวมทั�งในเอเชยีต่ะวนัออกเฉยีงใต่�	เนื�องจากอดุมด�วยสารอาหารและแร่ธุาตุ่	ด�วยลกัษณะของสาหร่าย

ที�คล�ายพวงองุน่หรอืไขป่ลาจงึอาจเรยีกวา่	sea	grapes	หรือ	grape	caviar	มชีื�อวทิยาศาสต่ร์วา่	Caulerpa lentillifera 

อยู่ในวงศ์ต่ระกูล	Claulerpaceae	แหล่งผู้ลิต่สาหร่ายพวงองุ่นส่วนใหญ่พบในประเทศต่่าง	ๆ	เช่น	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	

และญี�ปุ่น	 โดยเฉพาะในประเทศญี�ปุ่นซึ�งสาหร่ายนี�สามารถพบได�ในคิวชูต่อนใต่�และหมู่เกาะริวกิว	 [1]	 สาหร่ายพวงองุ่น

ได�รับความนิยมในประเทศไทยเพิ�มมากขึ�น	 โดยนิยมนำมารับประทานสด	 ปัจจุบันสาหร่ายพวงองุ่นสามารถเพาะเลี�ยง																						

ได�ดีในบ่อดิน	 และสามารถผู้ลิต่ได�ปริมาณมาก	 ส่งเสริมจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ	 	 การควบคุมปัจจัยการเพาะเลี�ยง																							

สง่ผู้ลต่อ่คณุภาพของสาหรา่ย	[2,	3]	โดยสาหรา่ยพวงองุ่นหลงัจากเกบ็เกี�ยวจะมกีารคดัเลอืกเพื�อจำหนา่ยสำหรบัรับประทาน	

(food	grade,	รูปที�	1)	ซึ�งราคาแต่กต่่างกันออกไปขึ�นกับลักษณะทางกายภาพ	ได�แก่	ขนาด	ความยาว	จำนวนของการ

แต่กกิ�งแขนง	ความหนาแน่น	สีเขียวสด	เป็นต่�น
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ค์ุณค์่าทางโภชนาการของสาหร่าย่พวังองุ่น
 คาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์

	 คาร์โบไฮเดรต่เป็นสารอาหารที�พบมากที�สุดใน

สาหร่ายพวงองุ่น	 โดยพบอยู่ในช่วง	 30-60%	พอลิแซ็ก																	

คาไรด์เป็นคาร์โบไฮเดรต่ที�พบมากและเป็นส่วนประกอบ

ของผู้นังเซลล์	 [6]	 มีคุณสมบัต่ิช่วยป้องกันการเกิดโรค																	

เบาหวานและช่วยให�ระดับน�ำต่าลในเลือดลดลง	 [7] 

ไฟเบอร์ก็พบได�ทั�งชนิดละลายน�ำและชนิดไม่ละลายน�ำ	

ปริมาณไฟเบอร์ทั�งหมดพบในช่วง	 25-40%	 ทั�งนี�ขึ�นอยู่

กับแหล่งที�มาของต่ัวอย่างสาหร่าย	 [8]	การศึกษาสาหร่าย

พวงองุ่นจากพื�นที�ต่่าง	 ๆ	 ได�แก่	 มณฑ์ลไห่หนาน	 มณฑ์ล

ซานต่ง	 ประเทศจีน	 จังหวัดเพชรบุรี	 ประเทศไทย	 และ																																																																																					

รัฐเซมโปรา	 รัฐซาบาประเทศมาเลเซีย	 พบว่าสาหร่าย

พวงองุ่นที�ได�จากจังหวัดเพชรบุรี	 ประเทศไทยมีปริมาณ

พอลิแซ็กคาไรด์สูงสุด	 และมากกว่า	 สาหร่ายสีน�ำต่าล	

(Sargassum polycystum)	สาหรา่ยสแีดง	(Eucheumaa 

cottonii)	ที�สกัดเป็นคาราจีแนน	[6]	

 กรดไขมัน้

	 กรดไขมันจำแนกออกเป็นกรดไขมันชนิดอิ�มตั่ว	

(Saturated	 fatty	acid,	 SFA)	และกรดไขมันชนิดไม่อิ�ม

ต่ัว	(Unsaturated	fatty	acid,	UFA)	ซึ�งสามารถแบ่งออก

เปน็กรดไขมนัชนดิไมอิ่�มต่วัเชงิเดี�ยว	(Monounsaturated	

fatty	acid,	MUFA)	และกรดไขมันชนิดไม่อิ�มต่ัวเชิงซ�อน	

(Polyunsaturated	fatty	acid,	PUFA)		

	 กรดไขมันชนิดอิ�มตั่วและชนิดไม่อิ�มตั่วทั�งเชิงเดี�ยว

และเชิงซ�อนหลายชนิดสามารถพบได�ในสาหร่ายพวง

องุ่น	 เช่น	 กรดปาล์มิต่ิก	 (Palmitic	 acid)	 กรดสเตี่ยริก	

(Stearic	acid)	กรดโอเลอิก	(Oleic	acid)	กรดลิโนเลอิก	

(Linoleic	acid)	และกรดแอลฟาลิโนเลนิก	(α-linolenic	

acid)	 เป็นต่�น	 แม�ว่าในสาหร่ายพวงองุ่นจะมีปริมาณ

กรดไขมันที�พบน�อยเพียง	 0.05-14.0%	 ของน�ำหนักแห�ง																															

แต่ส่ิ�งที�นา่สนใจคอืกรดไขมนัชนดิไมอ่ิ�มต่วัเชงิซ�อนสายยาว																		

(long-chain	 PUFA)	 และแคโรทีนอยด์	 (carotenoids)																							

มีปริมาณสูง	ซึ�งเมื�อเทียบกับผู้ักต่่าง	ๆ	พบว่าสาหร่ายพวง

องุน่มฤีทธุิ�ต่�านอนมุลูอสิระสงูเนื�องจากมปีรมิาณกรดไขมัน

ชนิดไม่อิ�มต่ัวเชิงซ�อนสูง	เช่น	Omega-3,	Omega-6	fatty	

acid	 [9]	 	 และกรดไขมันเหล่านี�ก็มีผู้ลช่วยป้องกันการเกิด																																									

โรคหัวใจและหลอดเลือด	 โรคข�อกระดูกอ่อนเสื�อม	 และ

โรคเบาหวาน	[10]	กรดไขมนัโอเมกา-6	(กรดลโินเลอกิ)	และ

กรดไขมันโอเมกา-3	(กรดแอลฟาลิโนเลนิก)	เปน็กรดไขมัน

ที�มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได�เองและจำเป็นต่�องได�รับ

จากอาหารก็พบได�จากสาหร่ายพวงองุ่น	

 แร่ธาตุ

	 แร่ธุาตุ่มีความสำคัญและจำเป็นต่่อการทำงาน

ของเมต่าบอลิซึมในร่างกายมนุษย์	 โดยปริมาณแร่ธุาตุ่																						

แต่กต่่างกันไปต่ามแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสต่ร์ควบคู่ไป

กับการเปลี�ยนแปลงของสภาพทางภูมิศาสต่ร์	 สิ�งแวดล�อม

และคุณภาพน�ำทะเล	[6,	11]	แร่ธุาตุ่ขนาดใหญ่ที�พบปริมาณ

มาก	ได�แก่	แคลเซียม	(Ca)	โพแทสเซียม	(K)	โซเดียม	(Na)	

และแมกนีเซียม	(Mg)	แร่ธุาตุ่อื�น	ๆ	ได�แก่	แมงกานีส	(Mn)	

เหล็ก	(Fe)	ทองแดง	(Cu)	ซีลีเนียม	(Se)	สังกะสี	(Zn)	และ	

ไอโอดีน	 (I)	 [6]	ซึ�งสังกะสีและไอโอดีนมีส่วนสำคัญในการ	

กระตุ่�นหรือเสริมสร�างภูมิคุ�มกัน	 ในทางกลับกันนอกจาก

จะมีแร่ธุาตุ่ที�มีประโยชน์ก็ยังพบแร่ธุาตุ่ที�เป็นพิษ	 เช่น																																																																														

อลูมิเนียม	 (Al)	 สารหนู	 (As)	 แคดเมียม	 (Cd)	 ปรอท	

(Hg)	 และต่ะกั�ว	 (Pb)	 ซึ�งไม่มีประโยชน์ใด	 ๆ	 ต่่อมนุษย์																										

แต่ก่อ่ให�เกดิผู้ลเสยีต่อ่รา่งกายได�อกีด�วย	[8,	12]	จงึควรต่รวจ

สอบแหล่งที�มาของสาหร่ายก่อนนำมาบริโภคเพื�อความ

ปลอดภัยต่่อร่างกาย

 วิตามิน้

	 วิต่ามินที�พบได�ในสาหร่ายพวงองุ่นมีทั�งชนิดที�

ละลายน�ำและละลายในไขมนั	ได�แก	่ไทอะมนี	(วติ่ามนิบ	ี1)	

ไรโบฟลาวิน	(วิต่ามินบี	2)	ไนอะซิน	(วิต่ามินบี	3)	วิต่ามินซี	

วิต่ามินอีและวิต่ามินเอ	ดังแสดงในต่าราง	1
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กรดอะมิิโน
	 กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของโปรต่ีน	 ซึ�งแบ่ง

ออกเป็น	 2	 ชนิด	 คือ	 กรดอะมิโนจำเป็นซึ�งร่างกายไม่

สามารถสร�างขึ�นเองได�	 จำเป็นต่�องได�รับจากอาหาร	 และ

กรดอะมิโนไม่จำเป็นซึ�งร่างกายสามารถสร�างขึ�นเองได�	

โดยกรดอะมิโนที�พบในสาหร่ายพวงองุ่นมีทั�งกรดอะมิโน

จำเป็นและไม่จำเป็น	 ดังแสดงในต่าราง	 2 [6]	 ซึ�งปริมาณ																			

ตาราง 1	ปริมาณวิต่ามินในสาหร่ายพวงองุ่น	ปริมาณสารอาหารอ�างอิงที�ควรได�รับประจำวัน	และปริมาณสูงสุดต่่อวัน

วิตามิน้

วิต่ามินที�ละลายในน�ำ

วิต่ามินบี	1	(มิลลิกรัม/100	กรัม)

วิต่ามินบี	2	(มิลลิกรัม/100	กรัม)

วิต่ามินบี	3	(มิลลิกรัม/100	กรัม)

วิต่ามินซี	(มิลลิกรัม/100	กรัม)

วิต่ามินที�ละลายในไขมัน

วิต่ามินอี	

(มิลลิกรัมของแอลฟาโทโคฟีรอล/วัน)

วิต่ามินเอ	(เบต่าแคโรทีน)	

(ไมโครกรัมของเรต่ินอล/วัน)

ปริมาณ์ที�พบจาก

สัาหร่ายพวงองุ่น้

0.021-8.8

0.02-2.5

1.09-200

0.028-274

0.02-0.46

0.1-1530

UL/day*

ยังไม่มี

รายงาน

ยังไม่มี

รายงาน

35

2000

300

3000

DRI/day*

1.1	(หญิง)

1.2	(ชาย)

1.1	(หญิง)

1.3	(ชาย)

14	(หญิง)

16	(ชาย)

85	(หญิง)

100	(ชาย)

13	(หญิง)

11	(ชาย)

600	(หญิง)

700	(ชาย)

เอกสัารอ้างอิง

[13]

[13]

[13]

[6,	13-15]

[6,	14,	15]

[13,	14]

หมายเหตุ*

	 -	DRI/day:	the	daily	reference	intake	ปริมาณสารอาหารอ�างอิงที�ควรได�รับประจำวันสำหรับคนไทยอายุ	

19	ปีขึ�นไป	พ.ศ.	2563	(ข�อมูลจากสำนักโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธุารณสุข)

	 -	UL/day:	tolerable	upper	intake	level	per	day	ค่าปริมาณสูงสุดต่่อวันของสารอาหารที�บริโภคได�โดย

ไม่มีอันต่รายต่่อสุขภาพ

กรดอะมิโนหรือที�พบจะแต่กต่่างกัน	 เนื�องจากการเจริญ

เติ่บโต่ของสาหร่ายพวงองุ่นขึ�นอยู่กับพื�นที�ของการเพาะ

ปลูก	อุณหภูมิ	และแสง	 [16]	ในสาหร่ายพวงองุ่นมีปริมาณ

กรดอะมิโนจำเป็นและไม่จำเป็นที�องค์การอนามัยโลก

แนะนำเพียงพอ
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กรดอะมิโน้จำเป็น้

Methionine

Valine

Leucine

Isoleucine

Phenylalanine

Threonine

Lysine

Histidine

กรดอะมิโน้ไม่จำเป็น้

Arginine

Cysteine

Glutamine

Glycine

Proline

Serine

Tyrosine

Alanine

Aspartic	acid

ตาราง 2 กรดอะมิโนที�พบในสาหร่ายพวงองุ่น

ฤทธิ์ิ�ทางเภสัชวัิทย่า
	 สาหร่ายพวงองุ่นมีรายงานผู้ลการศึกษาฤทธุิ�

ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย	 เช่น	 ลดระดับน�ำต่าลในเลือด																					

ลดความดัน	 	 ต่�านการอักเสบ	 ต่�านการแข็งต่ัวของเลือด			

ต่�านมะเร็ง	และมีสารที�มีฤทธุิ�ต่�านอนุมูลอิสระ

 ฤทธิ�ลดระดับน้�ำตาลใน้เลือด

	 จากผู้ลการรวบรวมข�อมูลการศึกษา	 พบว่าการ

รับประทานอาหารที�มีกรดลิโนเลอิกช่วยป้องกันการเกิด

โรคเบาหวานชนิดที�	 2	 ได�	 โดยปริมาณกรดลิโนเลอิกใน																								

ผูู้�ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ�วนของชาวอเมริกันสูงกว่า

ชาวยุโรปจึงทำให�ความชุกของโรคเบาหวานต่�ำกว่า	 [17] 

จากการศึกษาในห�องปฏิิบัต่ิการโดย	 Fajriah	 และคณะ

สกัดสารกลุ่ม	sulfated	polysaccharide	และฟูคอยแดน	

(fucoidan)	หนึ�งในพอลิแซ็กคาไรด์ชนิดละลายน�ำที�ได�จาก

สาหร่ายพวงองุ่น	 มีผู้ลยับยั�งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส	

(α-glucosidase)	 ส่งผู้ลให�ช่วยลดระดับน�ำต่าลในเลือด	
[18-20]	และป้องกันโรคเบาหวานชนิดที�	2	[21]

 ฤทธิ�ต่อระบบหัวใจ

	 การศึกษาในหนูแรทที�มีภาวะอ�วน	ความดันโลหิต่

สูง	 ไขมันในเลือดสูง	 ที�กระตุ่�นด�วยอาหารคาร์โบไฮเดรต่

และไขมันสูง	 พบว่าเมื�อให� C. lentillifera ร่วมด�วยเป็น

เวลานาน	 8	 สัปดาห์	 มีผู้ลช่วยลดน�ำหนัก	 ลดความดัน																																		

ซิสโทลิค	 ลดคอเลสเต่อรอล	 ลดการอักเสบของเซลล์ใน

หัวใจและต่ับ	และลดไขมันในช่องท�อง	[22]	Matanjun	และ

คณะทำการศึกษาในหนูแรทโดยให�รับประทานอาหารที�มี

คอเลสเต่อรอลสูงและเสริมด�วยสารสกัด	C. lentillifera 

5%	 เป็นเวลา	 16	 สัปดาห์	 หนูแรทสามารถลดน�ำหนักต่ัว

ได�	39.5%	เพิ�มระดับ	HDL-C	ได�อย่างมีนัยสำคัญ	48.7%	

ลดระดับคอเลสเต่อรอล	 (cholesterol)	 18.4%	 LDL-C	

34.6%	 และไต่รกลีเซอไรด์	 (Triglyceride)	 33.7	 %																																																																																	

เมื�อเทียบกับหนูที�ได�รับอาหารที�มีคอเลสเต่อรอลสูงอย่าง

เดียว	 [14]	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	 Manoppo	 และ

คณะ	 [20]	ที�ระบุว่าสารสกัดสาหร่ายมีผู้ลช่วยลดระดับ

คอเลสเต่อรอลของหนูแรทได�	 ทั�งนี�จากการศึกษาแบบ															

อภิวิเคราะห์ความสัมพันธุ์ของการเกิดโรคหัวใจและ																	

หลอดเลือดกับการบริโภคกรดแอลฟาลิโนเลนิก	พบว่าการ

บรโิภคกรดแอลฟาลโินเลนกิมผีู้ลชว่ยลดความเสี�ยงของการ

เสียชีวิต่จากโรคหัวใจและหลอดเลือด	[23]

 ฤทธิ�ต้าน้การอักเสับ

	 ฤทธิุ�ต่�านการอักเสบของ	C. lentillifera	 ศึกษา

ในเซลล์มะเร็งลำไส�ใหญ่	 (HT29)	 กระตุ่�นการอักเสบ

ของ	 HT29	 ด�วย	 lipopolysaccharide	 (LPS)	 พบว่า																																																																																						

พอลิแซ็กคาไรด์	 มีผู้ลต่่อการยับยั�งเซลล์มะเร็งลำไส�ใหญ่	

โดยลดการผู้ลิต่การสื�ออักเสบ	(TNF-α	และ	IL-1β)	และ

โปรตี่นที�เกี�ยวข�อง	 (Secretory	 immunoglobulin	 A	

(SIgA)		และ	mucin2)	[24]

 ฤทธิ�ต้าน้อนุ้มูลอิสัระ

	 ฤทธุิ�ต่�านอนุมูลอิสระเป็นฤทธุิ�ที� โดดเด่นของ

สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น	 สารสกัดด�วยเมทานอลและ																											

เอทานอลมีฤทธุิ�ต่�านอนุมูลอิสระสูงกว่าต่ัวทำละลายชนิด

อื�น	 (เอทิลอะซิเต่ท	 อะซิโต่น)	 ฤทธุิ�ที�ต่่างกันนี�ขึ�นอยู่กับ					

ความมีขั�วของของตั่วทำละลาย	 แต่่อย่างไรก็ต่ามสารสกัด

น�ำซึ�งเป็นสารที�มีขั�วสูงก็มีฤทธุิ�เช่นกันแต่่น�อยกว่าสารสกัด

เมทานอลและเอทานอล	 [11]	 ทั�งนี�ปริมาณสารสกัดที�สูงขึ�น

นั�นอาจไม่ได�แสดงถึงฤทธุิ�ต่�านอนุมูลอิสระที�สูงกว่าเสมอ

ไป	 แต่่บางครั�งฤทธุิ�ต่�านอนุมูลอิสระอาจขึ�นอยู่กับผู้ลของ

ปริมาณฟินอลิกที�สกัดได�จึงช่วยเสริมฤทธุิ�กัน	[25]
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	 การศึกษาฤทธุิ�ต่�านอนุมูลอิสระมีหลายการ

ศึกษารายงานผู้ล	 ซึ� ง โดยมากแล�วนิยมหาปริมาณ																																									

ฟินอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมร่วมด�วย																									

เพื�อเป็นการวิเคราะห์ว่าฤทธุิ�ต่�านอนุมูลอิสระนั�นเป็นผู้ล

มาจากสารกลุ่มใด	 [11]	 de	 Preez	 และคณะทดสอบด�วย

วิธุี	 DPPH	 [26]	 ซึ�งจากผู้ลการศึกษาบ่งชี�ว่าเป็นฤทธุิ�ของ

สารฟินอลิก	 เนื�องจากผู้ลปริมาณฟินอลิกรวมมากกว่า																																			

ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม	Manoppo	และคณะ	ศึกษาพบ

ว่าระดับ	superoxide	dismutase	(SOD)	ซึ�งเป็นเอนไซม์

ชนิดหนึ�งเป็นต่วัทำลายอนมุลูอสิระที�เกดิจากการเผู้าผู้ลาญ

ภายในเซลล์ของร่างกายเพิ�มมากขึ�นในกลุ่มหนูแรทที�ได�

รับอาหารที�มีคอเลสเต่อรอลและไขมันสูงร่วมกับสารสกัด																				

C. lentillifera	เป็นเวลา	4	สัปดาห์	โดยเมื�อเพิ�มปริมาณ

สารสกัดระดับเอนไซม์ก็เพิ�มขึ�นด�วย	 [20]	 ส่งผู้ลให�อนุมูล

อิสระลดลง	 จากผู้ลการศึกษาทั�งในห�องปฏิิบัติ่การและใน

สตั่วท์ดลองกพ็บวา่สาหรา่ยพวงองุ่นมีฤทธุิ�ต่�านอนมุลูอสิระ

สงูเนื�องจากมปีรมิาณฟนิอลกิรวมและปรมิาณฟลาโวนอยด์

รวมสูง

 ฤทธิ�ต้าน้จุลชีพ

	 การทดสอบฤทธุิ�ต่�านเชื�อ	Methicillin-resistant	

Staphylococcus aureus	 (MRSA)	 และ	 Escherichia 

coli K1	 พบว่าสารสกัด	 C. lentillifera	 ด�วยเมทานอ

ลสามารถต่�านเชื�อ	 MRSA	 ได�ดีกว่า	 E. coli	 และดีกว่า

สารสกัดด�วยน�ำ	 จากผู้ลการทดสอบนี�บ่งชี�ว่าสารสกัด	C. 

lentillifera	มปีระสทิธุภิาพในการต่�านเชื�อจลุชพีแกรมบวก

มากกว่าแกรมลบ	[26]

สรุป
	 สาหร่ายพวงองุ่นหนึ�งในอาหารที�มีคุณประโยชน์	 อุดมไปด�วย

คาร์โบไฮเดรต่	 โปรต่ีน	 แร่ธุาตุ่	 วิต่ามิน	 และไขมันชนิดไม่อิ�มต่ัวสูง	 อีกทั�ง

มีรายงานฤทธุิ�ทางเภสัชวิทยาจากห�องปฏิิบัต่ิการและมีผู้ลช่วยลดระดับ

คอเลสเต่อรอลและน�ำต่าลในเลือดของสัต่ว์ทดลอง	 แต่่อย่างไรก็ต่าม																					

แร่ธุาตุ่ที�ไม่มีประโยชน์ต่่อร่างกายก็สามารถพบได�เช่นกัน	 ดังนั�นจึงควร

เลอืกซื�อสาหร่ายจากฟาร์มที�ได�รบัการรับรองมาต่รฐาน	เพื�อให�ปลอดภัยใน																

การบริโภค



วารสารยาน่ารู้78

เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง

[1]		 R.	Terada,	T.	Tanaka,	M.	Uchimura,	Morphology	and	distribution	of	Caulerpa	lentillifera	J.	Agardh	(Chrolophyceae)	

in	Japanese	waters,	including	the	first	record	from	southern	Kyushu	and	northern	Ryukyu	Islands,	2012.

[2]		 M.D.S.	 Rabia,	 Cultivation	 of	 Caulerpa	 lentillifera	 using	 tray	 and	 sowing	methods	 in	 brackishwater	 pond,	

Environmental	Sciences	4	(2016)	23-29.

[3]		 N.A.	Paul,	N.	Neveux,	M.	Magnusson,	R.	de	Nys,	Comparative	production	and	nutritional	value	of	“sea	grapes”	

—	the	tropical	green	seaweeds	Caulerpa	lentillifera	and	C.	racemosa,	Journal	of	Applied	Phycology	26(4)	(2014)	

1833-1844.

[4]		 T.	 Srinorasing,	 N.	 Chirasuwan,	 B.	 Bunnag,	 R.	 Chaiklahan,	 Lipid	 Extracts	 from	Caulerpa	 lentillifera	Waste:	 An	

Alternative	Product	in	a	Circular	Economy,	Sustainability	13(8)	(2021)	4491.

[5]		 S.	Yoojam,	A.	Ontawong,	N.	Lailerd,	K.	Mengamphan,	D.	Amornlerdpison,	The	Enhancing	Immune	Response	and	

Anti-Inflammatory	Effects	of	Caulerpa	lentillifera	Extract	in	RAW	264.7	Cells,	Molecules	26(19)	(2021).

[6]		 M.	Zhang,	Y.	Ma,	X.	Che,	Z.	Huang,	P.	Chen,	G.	Xia,	M.	Zhao,	Comparative	Analysis	of	Nutrient	Composition	of	

Caulerpa	lentillifera	from	Different	Regions,	Journal	of	Ocean	University	of	China	19(2)	(2020)	439-445.

[7]		 R.	Chaiklahan,	T.	Srinorasing,	N.	Chirasuwan,	M.	Tamtin,	B.	Bunnag,	The	potential	of	polysaccharide	extracts	from	

Caulerpa	lentillifera	waste,	Int	J	Biol	Macromol	161	(2020)	1021-1028.

[8]		 M.	 Iannaccone,	 A.	 Ianni,	 R.	 Elgendy,	 C.	 Martino,	M.	 Giantin,	 L.	 Cerretani,	 M.	 Dacasto,	 G.	 Martino,	 Iodine	

Supplemented	Diet	Positively	Affect	 Immune	Response	and	Dairy	Product	Quality	 in	Fresian	Cow,	Animals	

(Basel)	9(11)	(2019).

[9]		 E.	Mendis,	S.K.	Kim,	Present	and	future	prospects	of	seaweeds	in	developing	functional	foods,	Adv	Food	Nutr	

Res	64	(2011)	1-15.

[10]		P.	Déléris,	H.	Nazih,	J.M.	Bard,	Chapter	10	-	Seaweeds	in	Human	Health,	in:	J.	Fleurence,	I.	Levine	(Eds.),	Seaweed	

in	Health	and	Disease	Prevention,	Academic	Press,	San	Diego,	2016,	pp.	319-367.

[11]		N.	Syakilla,	R.	George,	F.Y.	Chye,	W.	Pindi,	S.	Mantihal,	N.A.	Wahab,	F.M.	Fadzwi,	P.H.	Gu,	P.	Matanjun,	A	Review	

on	Nutrients,	Phytochemicals,	and	Health	Benefits	of	Green	Seaweed,	Caulerpa	lentillifera,	Foods,	2022.

[12]		N.Z.	Gammoh,	L.	Rink,	Zinc	and	the	Immune	System,	in:	M.	Mahmoudi,	N.	Rezaei	(Eds.),	Nutrition	and	Immunity,	

Springer	International	Publishing,	Cham,	2019,	pp.	127-158.

[13]		R.	Chaiklahan,	T.	Srinorasing,	N.	Chirasuwan,	M.	Tamtin,	B.	Bunnag,	The	potential	of	polysaccharide	extracts	from	

Caulerpa	lentillifera	waste,	International	Journal	of	Biological	Macromolecules	161	(2020)	1021-1028.

[14]		P.	Matanjun,	S.	Mohamed,	K.	Muhammad,	N.M.	Mustapha,	Comparison	of	cardiovascular	protective	effects	of	

tropical	seaweeds,	Kappaphycus	alvarezii,	Caulerpa	lentillifera,	and	Sargassum	polycystum,	on	high-cholesterol/

high-fat	diet	in	rats,	J	Med	Food	13(4)	(2010)	792-800.

[15]		Pattama	Ratana-arporn,	A.	Chirapart,	Nutritional	Evaluation	of	Tropical	Green	SeaweedsCaulerpa	lentillifera		and	

Ulva	reticulata,	Agriculture	and	Natural	Resources	40(6	(Suppl.))	(2006)	75-83.



วารสารยาน่ารู้ 79

[16]	H.	Guo,	J.	Yao,	Z.	Sun,	D.	Duan,	Effect	of	temperature,	irradiance	on	the	growth	of	the	green	alga	Caulerpa	

lentillifera	(Bryopsidophyceae,	Chlorophyta),	Journal	of	Applied	Phycology	27(2)	(2015)	879-885.

[17]	J.H.Y.	Wu,	M.	Marklund,	 F.	 Imamura,	N.	Tintle,	A.V.	Ardisson	Korat,	 J.	de	Goede,	X.	Zhou,	W.-S.	 Yang,	M.C.																								

de	Oliveira	Otto,	J.	Kröger,	W.	Qureshi,	J.K.	Virtanen,	J.K.	Bassett,	A.C.	Frazier-Wood,	M.	Lankinen,	R.A.	Murphy,	

K.	Rajaobelina,	L.C.	Del	Gobbo,	N.G.	Forouhi,	R.	Luben,	K.-T.	Khaw,	N.	Wareham,	A.	Kalsbeek,	J.	Veenstra,	J.	

Luo,	F.B.	Hu,	H.-J.	Lin,	D.S.	Siscovick,	H.	Boeing,	T.-A.	Chen,	B.	Steffen,	L.M.	Steffen,	A.	Hodge,	G.	Eriksdottir,	A.V.	

Smith,	V.	Gudnason,	T.B.	Harris,	I.A.	Brouwer,	C.	Berr,	C.	Helmer,	C.	Samieri,	M.	Laakso,	M.Y.	Tsai,	G.G.	Giles,	T.	

Nurmi,	L.	Wagenknecht,	M.B.	Schulze,	R.N.	Lemaitre,	K.-L.	Chien,	S.S.	Soedamah-Muthu,	J.M.	Geleijnse,	Q.	Sun,	

W.S.	Harris,	L.	Lind,	J.	Ärnlöv,	U.	Riserus,	R.	Micha,	D.	Mozaffarian,	Omega-6	fatty	acid	biomarkers	and	incident	

type	2	diabetes:	pooled	analysis	of	individual-level	data	for	39&#x2008;740	adults	from	20	prospective	cohort	

studies,	The	Lancet	Diabetes	&	Endocrinology	5(12)	(2017)	965-974.

[18]		Y.	Sharifuddin,	Y.-X.	Chin,	P.-E.	Lim,	S.-M.	Phang,	Potential	Bioactive	Compounds	from	Seaweed	for	Diabetes	

Management,	Marine	Drugs	13(8)	(2015)	5447-5491.

[19]		S.	Fajriah,	I.F.	Rizki,	E.	Sinurat,	Characterization	and	analysis	of	the	antidiabetic	activities	of	sulphated	polysaccharide	

extract	from	Caulerpa	lentillifera,	Pharmacia	68(4)	(2021)	869-875.

[20]	J.I.C.	Manoppo,	 F.	 Nurkolis,	 A.	 Pramono,	M.	 Ardiaria,	 E.A.	Murbawani,	M.	 Yusuf,	 F.R.	 Qhabibi,	 V.M.	 Yusuf,																															

N.	Amar,	M.R.A.	Karim,	A.D.	Subali,	H.	Natanael,	R.	Rompies,	R.F.	Halim,	A.S.L.	Bolang,	G.	Joey,	C.A.	Novianto,	H.K.	

Permatasari,	Amelioration	of	obesity-related	metabolic	disorders	via	supplementation	of	Caulerpa	lentillifera	

in	rats	fed	with	a	high-fat	and	high-cholesterol	diet,	Frontiers	in	Nutrition	9	(2022).

[21]		B.R.	Sharma,	D.Y.	Rhyu,	Anti-diabetic	effects	of	Caulerpa	lentillifera:	stimulation	of	insulin	secretion	in	pancreatic	

β-cells	and	enhancement	of	glucose	uptake	in	adipocytes,	Asian	Pac	J	Trop	Biomed	4(7)	(2014)	575-80.

[22]	R.	 du	 Preez,	M.E.	Majzoub,	 T.	 Thomas,	 S.K.	 Panchal,	 L.	 Brown,	 Caulerpa	 lentillifera	 (Sea	Grapes)	 Improves	

Cardiovascular	and	Metabolic	Health	of	Rats	with	Diet-Induced	Metabolic	Syndrome,	Metabolites	10(12)	(2020).

[23]	S.	 Naghshi,	 D.	 Aune,	 J.	 Beyene,	 S.	Mobarak,	M.	 Asadi,	 O.	 Sadeghi,	 Dietary	 intake	 and	 biomarkers	 of	 alpha	

linolenic	acid	and	risk	of	all	cause,	cardiovascular,	and	cancer	mortality:	systematic	review	and	dose-response																							

meta-analysis	of	cohort	studies,	BMJ	375	(2021)	n2213.

[24]		Y.	Sun,	Z.	Liu,	S.	Song,	B.	Zhu,	L.	Zhao,	J.	Jiang,	N.	Liu,	J.	Wang,	X.	Chen,	Anti-inflammatory	activity	and	structural	

identification	of	a	sulfated	polysaccharide	CLGP4	from	Caulerpa	lentillifera,	 Int	J	Biol	Macromol	146	(2020)				

931-938.

[25]		P.T.	Chan,	P.	Matanjun,	S.M.	Yasir,	T.S.	Tan,	Antioxidant	activities	and	polyphenolics	of	various	solvent	extracts	

of	red	seaweed,	Gracilaria	changii,	Journal	of	Applied	Phycology	27(6)	(2015)	2377-2386.

[26]		W.F.	Yap,	V.	Tay,	S.H.	Tan,	Y.Y.	Yow,	J.	Chew,	Decoding	Antioxidant	and	Antibacterial	Potentials	of	Malaysian	

Green	Seaweeds:	Caulerpa	racemosa	and	Caulerpa	lentillifera,	Antibiotics	(Basel)	8(3)	(2019).



วารสารยาน่ารู้ 81

แบบทดสอบค์วัามิรู้ทางวัิชาการ 
สาหร่าย่พวังองุ่น

***	ถ�าท่านต่อบคำถามถูกต่�องอย่างน�อย	13	ข�อ	ท่านจะได�รับ	CPE	1.5	หน่วยกิต่	
เลือกคำต่อบที�ถูกต่�องที�สุดแล�วทำเครื�องหมายในกระดาษคำต่อบ	ส่งกลับมายังเภสัชกรรมสมาคมฯ	ภายในวันที�	 30 เมษายน้ 2566 ***

1. ข้อใดผิิดเก่�ย่วักับสาหร่าย่พวังองุ่น
	 1.	 เลื�อยไปต่ามพื�นแต่กแขนงได�	 	 2.	 เลี�ยงในน�ำจืดได�

	 3.	 เลี�ยงแบบน�ำต่ื�น	 	 	 	 4.	 ไม่มีข�อใดผู้ิด

2. สารใดท่�พบได้ในสาหร่าย่พวังองุ่น
	 1.	 พอลิแซ็กคาไรด์	 	 	 	 2.	 กรดไขมันชนิดอิ�มต่ัว

	 3.	 ไฟเบอร์		 	 	 	 4.	 ถูกทุกข�อ

3. ข้อใดเป็นกรดไขมิันท่�มินุษย่์ไมิ่สามิารถุสังเค์ราะห์ได้เองท่�พบได้จากสาหร่าย่พวังองุ่น 
	 1.	 กรดปาล์มิต่ิก	(Palmitic	acid)		 	 2.	 กรดสเต่ียริก	(Stearic	acid)	

	 3.	 กรดโอเลอิก	(Oleic	acid)		 	 4.	 กรดลิโนเลอิก	(Linoleic	acid)	

4. ข้อใดไมิ่ใชแ่ร่ธิ์าตุชนิดท่�พบปริมิาณมิากในสาหร่าย่พวังองุ่น
	 1.	 เหล็ก	(Fe)	 	 	 	 2.	 แคลเซียม	(Ca)	

	 3.	 โพแทสเซียม	(K)			 	 	 4.	 แมกนีเซียม	(Mg)	

5. แร่ธิ์าตุชนิดใดท่�พบปริมิาณมิากในสาหร่าย่พวังองุ่น
	 1.	 แคลเซียม	(Ca)		 	 	 	 2.	 แมกนีเซียม	(Mg)	

	 3.	 โซเดียม	(Na)		 	 	 	 4.	 ถูกทุกข�อ

6. การศึึกษาในหนูแรทสารสกัดสาหร่าย่พวังองุ่นมิ่ผิลัอย่่างไร
	 1.	 เพิ�มระดับคอเลสเต่อรอล	 	 	 2.	 เพิ�มระดับ	HDL	

	 3.	 ลดความดันโลหิต่		 	 	 4.	 ลดกรดยูริค

7. วัิตามิินชนิดใดท่�มิ่ราย่งานวั่าพบในสาหร่าย่พวังองุ่น
	 1.	 วิต่ามินซี	 	 	 	 2.	 วิต่ามินเอ

	 3.	 วิต่ามินเค	 	 	 	 4.	 วิต่ามินบี

แบุบุทุดสอบุคว�มร้้ทุ�งวิชิ�ก�ร
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8. ฤทธิ์ิ�ต้านอนุมิูลัอิสระของสาหร่าย่พวังองุ่นท่�มิ่ราย่งานการศึึกษา มิักนิย่มิหาปริมิาณสารใดร่วัมิด้วัย่
	 1.	 ปริมาณวิต่ามินซี		 	 	 2.	 ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม

	 3.	 ปริมาณคลอโรฟิลด์	 	 	 4.	 ถูกทุกข�อ

9. สารชนิดใดในสาหร่าย่พวังองุ่นท่�มิ่ฤทธิ์ิ�ย่ับย่ั�งเซลัลั์มิะเร็งลัำาไส้ใหญ่
	 1.	 กรดไขมัน	 	 	 	 2.	 วิต่ามินเอ

	 3.	 พอลิแซ็กคาไรด์	 	 	 	 4.	 กรดอะมิโน

10. กระบวันการผิลัิตสาหร่าย่พวังองุ่นสำาหรับรับประทานสามิารถุกำาจัดเช้�อแบค์ท่เร่ย่ได้ด้วัย่วัิธิ์่การใด
	 1.	 การแช่สาหร่ายในระบบน�ำวน	 	 2.	 การแช่ในระบบที�มีรังสีอัลต่ราไวโอเลต่

	 3.	 การแช่ในน�ำยาสำหรับฆ่่าเชื�อแบคทีเรีย	 4.	 ถูกทุกข�อ

11. การเลั้อกซ้�อสาหร่าย่พวังองุ่นเพ้�อรับประทานค์วัรพิจารณาลัักษณะใดบ้าง
	 1.	 สาหร่ายมีลักษณะกลมเต่่งสม�ำเสมอ	 2.	 การแต่กกิ�งของสาหร่าย

	 3.	 สีเขียวสด	 	 	 	 4.	 ถูกทุกข�อ

12. เหตุใดการรับประทานสาหร่าย่พวังองุ่นจึงสามิารถุป้องกันโรค์หลัอดเลั้อดแลัะหัวัใจได้
	 1.	 มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ�มต่ัวสูง	 	 2.	 มีแร่ธุาตุ่ไอโอดีนปริมาณมาก

	 3.	 มีวิต่ามินบีช่วยเพิ�มอัต่ราเมแทบอลิสม	 4.	 ถูกทุกข�อ

13. สารสกัดสาหร่าย่พวังองุ่นด้วัย่ตัวัทำาลัะลัาย่ใดท่�มิ่ฤทธิ์ิ�ต้านเช้�อแบค์ท่เร่ย่ด่ท่�สุด
	 1.	 น�ำ	 	 	 	 	 2.	 เมทานอล

	 3.	 สารผู้สมน�ำและเมทานอล		 	 4.	 ไม่มีข�อใดถูกต่�อง

14. สาร fucoidan ท่�พบในสาหร่าย่พวังองุ่นมิ่ฤทธิ์ิ�ทางช่วัภาพใด
	 1.	 ยับยั�งเชื�อ	Escherichia	coli	 	 2.	 สมานแผู้ล

	 3.	 ยับยั�งเอนไซม์	α-glucosidase	 	 4.	 ลดการผู้ลิต่	TNF-α

15. แร่ธิ์าตุใดท่�พบในสาหร่าย่พวังองุ่นแลัะส่งเสริมิการสร้างภูมิิค์ุ้มิกัน
	 1.	 แคลเซียมและแมกนีเซียม		 	 2.	 สังกะสีและไอโอดีน

	 3.	 แมงกานีสและทองแดง	 	 	 4.	 ซีลีเนียมและสังกะสี
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.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

(กระดาษค�าตอบสัามารถัถั่ายเอกสัารได้)

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

***	ท่านจะได�รับ	CPE	1.5	หน่วยกิต่	หมดเขตรับคำตอบ 30 เมษายน้ 2566	นับจากต่ราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
CPE	จะปรากฎบนเว็บไซต่์การศึกษาต่่อเนื�อง	หลังหมดเขต่รับค�าต่อบ	1	เดือน	***

(พับตามรอยนี้)

(พับตามรอยนี้)

กระดาษคำ�าตอบฉบับประจำ�าเดือนมกราคำม - มีนาคำม 2566

(ขอความกรุณาใส่เลขที่ใบประกอบให้ด้วยเพื่อการคิดคะแนน CPE)

Reply

 



1.5 Credits

   1 2 3 4    1 2 3 4
		1.	 1	 2	 3	 4
		2.	 1	 2	 3	 4
		3.	 1	 2	 3	 4
		4.	 1	 2	 3	 4
		5.	 1	 2	 3	 4
		6.	 1	 2	 3	 4
		7.	 1	 2	 3	 4
		8.	 1	 2	 3	 4

		9.	 1	 2	 3	 4
	10.	 1	 2	 3	 4
	11.	 1	 2	 3	 4
	12.	 1	 2	 3	 4
	13.	 1	 2	 3	 4
	14.	 1	 2	 3	 4
	15.	 1	 2	 3	 4



กรุณ์าสั่ง

 เภสััชกรรมสัมาคมแห่งประเทศไทย ใน้พระบรมราชูปถััมภ์
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ชื�อและที�อยู่ผูู้�ฝาก
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....................................................................



Reply
Reply

1.5 Credits
1.5 Credits



บริษััท เกิร๊ตเตอร์ม�ยบ�ซิินำ จำ�กิัด

บริษััท เกิร๊ทเตอร์ฟ�ร์ม่� จำ�กิัด

บริษััท เกิร๊ต อิสเทอร์นำ ดรั�กิ จำ�กิัด

บริษััท เกิรทเทส เฮลท์ จำ�กิัด

บริษััท กิ�โนำเอ็กิเซิลเอ็นำเตอร์ไพร์ส 

(ประเทศไทย) จำ�กิัด

บริษััท ข�วละออเภสัช จำ�กิัด

บริษััท เคุนำย�กิุ (ประเทศไทย) จำ�กิัด

บริษััท คุอร์ด้�ไบโอเทคุ จำ�กิัด

บริษััท ชุมชนำเภสัชกิรรม จำ�กิัด (มห�ชนำ)

บริษััท ซิ้โนำฟ�ร์ม (ไทย) จำ�กิัด

บริษััท เซิฟิเคุ้ยว จำ�กิัด

บริษััท ซิูกิ�เว้ย จำ�กิัด

บริษััท ดร.ซิ้บ้ด้ จำ�กิัด

บริษััท ไทยเฮลท์ โปรดักิส์ จำ�กิัด

บริษััท ไทยนำคุรพัฒนำ� จำ�กิัด

บริษััท ท้.แมนำ ฟ�ร์ม�ซิูติคุอล จำ�กิัด

บริษััท ท้ เอ็นำ พ้ เฮลท์แคุร์ จำ�กิัด

บริษััท เนำเจอร์ไบโอเทคุ จำ�กิัด

บริษััท เนำเจอร์ไอเด้ย จำ�กิัด

บริษััท นำิวไลฟ์ ฟ�ร์ม่� จำ�กิัด

บริษััท ไบโอฟ�ร์ม เคุมิคุัลส์ จำ�กิัด

บริษััท ไบโอว�ลิส จำ�กิัด

บริษััท บริทิช ดิสเพนำซิ�ร้� เฮลท์แคุร์ จำ�กิัด

บริษััท แบลคุมอร์ส จำ�กิัด

บริษััท เบอร์แทรมเคุมิคุอล (1982) จำ�กิัด

บริษััท บ�งกิอกิดรักิ จำ�กิัด

บริษััท บ้ โต้เวิลด์ จำ�กิัด

บริษััท บ้โปรดักิส์อินำดรัสตร้� จำ�กิัด

บริษััท บ้.เอ็ล.ฮั�ว จำ�กิัด

บริษััท ปว้ณ์มล จำ�กิัด

บริษััท โปรฟ�สซิิโนำ จำ�กิัด 

บริษััท โปลิฟ�ร์ม จำ�กิัด

บริษััท ผลิตภัณฑ์์สมุนำไพรไทย จำ�กิัด

บริษััท โพสเฮลท์แคุร์ จำ�กิัด

บริษััท เฟรเซินำิอุส คุ�บิ (ไทยแลนำด์) จำ�กิัด

เภสััชกรรมสัมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถััมภ์ เภสััชกรรมสัมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถััมภ์ 

ขอขอบพัร้ะค์ณ์สัปีอนเซอร้์ และผ้ึ้้ ให้ญ่ใจดีท์กท่าน ขอขอบพัร้ะค์ณ์สัปีอนเซอร้์ และผ้ึ้้ ให้ญ่ใจดีท์กท่าน 
ท่�ได้้ร่วมให่้การสันับสันุน  "วารสัารยาน่ารู้""วารสัารยาน่ารู้"  ของเราให่้สัามารถัผลิิตออกมา

เพ่อการเผยแพร่แก่พ่� ๆ น้อง ๆ เภสััชกร แลิะสัมาชิกได้้อย่างราบร่น

บริษััท ฟ�ร์ม�แลนำด์ (1982) จำ�กิัด

บริษััท ฟ�ร์ม่� อินำโนำว� จำ�กิัด

บริษััท แม็กิซิ์เวย์ จำ�กิัด

บริษััท เมกิ้� ไลฟ์ ไซิแอ็นำซิ์ พ้ท้ว�ย จำ�กิัด

บริษััท ม�ซิ�แลบ จำ�กิัด

บริษััท มิลลิเมด จำ�กิัด

บริษััท ศิริบัญช� จำ�กิัด

บริษััท สมุนำไพรไทยหงส์ไทย จำ�กิัด

บริษััท สย�มเฮลท์ กิรุ๊ป จำ�กิัด

บริษััท สย�มมอริท โปรดักิส์ จำ�กิัด

บริษััท ส�มัคุคุ้เภสัช จำ�กิัด

บริษััท โอเร็กิซิ์เทรดดิ�ง จำ�กิัด

บริษััท แอโรแคุร์ จำ�กิัด

บริษััท แอตแลนำต้� เมดดิคุแคุร์ จำ�กิัด

บริษััท เอ็นำบ้ด้ เฮลท์แคุร์ จำ�กิัด

บริษััท โอนำิแม็กิซิ์ จำ�กิัด

บริษััท อ้วยอันำโอสถ จำ�กิัด

บริษััท เอสเอสยูพ้ โทแทลเวลเนำส จำ�กิัด

บริษััท เอส ท้ ฟ�ร์เมติกิส์ จำ�กิัด

บริษััท เอไซิ (ประเทศไทย) ม�ร์เกิ็ตติ�ง จำ�กิัด

บริษััท อังกิฤษัตร�งู (แอล.พ้.) จำ�กิัด

บริษััท อ�ร์เอ็กิซิ์ จำ�กิัด

บริษััท อินำเตอร์ฟ�ร์ม่� จำ�กิัด (มห�ชนำ)

โรงง�นำเภสัชกิรรมทห�รศูนำย์กิ�รอุตส�หกิรรมป้องกิันำ

ประเทศและพลังง�นำทห�ร

โรงพย�บ�ล ปิยะเวท

โรงพย�บ�ล วิชัยยุทธ  

โรงพย�บ�ล ธนำบุร้

โรงพย�บ�ลศูนำย์วชิระภูเกิ็ต

มูลนำิธิเภสัชกิรอุบล

มูลนำิธิโรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร ในำพระอุปถัมภ์ฯ

ห้�งหุ้นำส่วนำจำ�กิัด นำิวเจริญฟ�ร์ม�ซิูติคุอล 

องคุ์กิ�รเภสัชกิรรม

SANOFI – AVENTIS (Thailand) co.,Ltd.

VIATRIS (THAILAND) LIMITED.

ขอขอบคุณมา ณ ท่�น่� 

กองบรรณาธิิการวารสัารยาน่ารู้



 (เภสััชกรวิชา  สัุขุมาวาสัี)
อุปน้ายกเภสััชกรรมสัมาคมแห่งประเทศไทย ใน้พระบรมราชูปถััมภ์ 

และที�ปร้กษาวารสัาร “ยาน้่ารู้” 

"สวััสดีีครัับ วารสาร	 “ยาน่ารู�”	 ยังอยู่คู่กับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ฉบับนี�

เป็นฉบับของไต่รมาสที�หนึ�งเป็นการต่�อนรับศักราชใหม่ปี	 พ.ศ.2566	 ทีมงานของเรายังมุ่งมั�นต่่อการดำเนินงานให�เป็น

ไปต่ามวัต่ถุประสงค์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	ที�กำหนดไว�อย่างชัดเจน		

	 ท่านผูู้�อ่านที�เคารพ วารสาร	 “ยาน่ารู�”	 ฉบับนี�จะนำท่านผูู้�อ่านไปพบกับเรื�องราวของผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�น่าสนใจ																						

ที�ท่านอาจไม่คาดคิดมาก่อนก็ได�ว่า	 ฉบับนี�จะมีเรื�องราวของผู้ลิต่ภัณฑ์์ที�อยู่นอกวงการยา	 ซึ�งเคยเสนออยู่เป็นประจำ						

ทีมงานของเราได�เดินทางขึ�นไปถึงภาคเหนือถึงจังหวัดลำพูน	 ซึ�งเป็นแหล่งต่�นกำเนิดการผู้ลิต่น�ำผู้ึ�งจากฟาร์มผู้ึ�งเลี�ยง														

เป็นสถานที�ผู้ลิต่น�ำผู้ึ�ง	โดยอาศัยผู้ึ�งที�เลี�ยงไว�ในฟาร์มต่่าง	ๆ	ที�มีอยู่ในจังหวัดลำพูนหลายแห่ง	ท่านจะทราบรายละเอียด

และความเป็นมาของผู้ลิต่ภัณฑ์์นี�	 จากบทสัมภาษณ์ของบรรณาธิุการที�จะนำมาถ่ายทอดให�แก่ผูู้�อ่านได�รับทั�งความรู�																																																				

และความเข�าใจอย่างถ่องแท�	ทุกเนื�อหาและเรื�องราว	จะได�ทราบจาก	“เภสัชกร	วีระพันธ์ุ	ตั่นติ่พงษ์”	เจ�าของและกรรมการ

ผูู้�จัดการของ	Bee	Products	Industry	Co.,Ltd.	ที�ผู้ลิต่และจำหน่ายน�ำผู้ึ�งจากฟาร์มผู้ึ�งเลี�ยงทั�วประเทศ	และยังมีสาขา

ในประเทศเวียดนาม	และประเทศลาว	เป็นเวลาเนิ�นนานนับสิบปี

	 “เภสชักร	วีระพนัธุ	์	ต่นัต่พิงษ”์	เภสชัศาสต่ร์บณัฑิ์ต่	จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสต่ร์	ป	ีพ.ศ.2511	ท่านได�วางมือ

จากวงการยาที�เคยเป็นผูู้�เสนอขายยาของบริษัทที�สั�งยาที�มีชื�อเสียงจากต่่างประเทศ	 ได�สนใจที�จะมาทำธุุรกิจที�เกี�ยวกับ

สุขภาพร่างกาย	จนประสบผู้ลสำเร็จด�วยดี	จากคำพังเพยที�ว่า	“ค่ิดีถึึงนำำ�าผึ้ึ�ง ค่ิดีถึึงบีีโปีรดีักส์ไท้ย” ทำให�ได�รับรางวัล																

ต่่าง	ๆ	มากมายให�เป็นที�ประจักษ์ถึงคุณภาพผู้ลิต่ภัณฑ์์น�ำผู้ึ�ง	ที�เป็นเลิศจวบจนทุกวันนี�

	 “เภสัชกร	วีระพนัธุ	์	ต่นัต่พิงษ”์	มุง่มั�นดำเนินธุรุกจิต่ามหลักธุรรมเป็นที�ต่ั�งไว�คอื	“คณุธุรรม	จรยิธุรรม	นำธุรุกจิ”	

โดยยึดถอืการบริหารองค์กรให�บุคลากรทุกคนได� “ร้�รัก สาม่คั่คี่ ดีจุดีงัผึ้ึ�งเม่่�อถึก้ค่นำรบีกวันำ จะย�ายรังไปีอย้แ่หล่ังอ่�นำ” 
บุคลากรที�ทำงานในที�แห่งนี�จะมีความกลมเกลียว	รู�รักรู�สามัคคีกันอย่างดุจเครือญาต่ิ

	 ท�ายที�สุดนี�ต่�องขอขอบคุณ	 “เภสัชกร	 วีระพันธุุ์	 ต่ันต่ิพงษ์”	 ที�ได�ให�การต่�อนรับคณะทีมงานที�ได�ขึ�นไปพบและ

พูดคุยกันอย่างใกล�ชิด	 เป็นการต่�อนรับดุจญาต่ิที�ได�มาพบกัน	 สร�างความอบอุ่นใจและซึ�งใจแก่ทีมงานเป็นอย่างมาก																											

ขออำนวยพรให�กิจการของ		Bee	Products	Industry	Co.,Ltd.	จงเจริญก�าวหน�าประสบความสำเร็จในธุุรกิจที�ดำเนิน

ไปด�วยดีต่ลอดกาล

 สุดีท้้ายนี้ี� ต้้องถืือโอกัาสอำานวยิพี่รให้ท่านผ้้อ่านจงมีความสุขกัายิ สุขใจ ไร้โรคภัยินานา มีความมั�งคั�ง มั�นคงแลีะยิั�งยิืน
ในชีีวิต้ เนื�องในโอกัาสข้�นเถืลีิงศกัปีีใหม่ 2566 โดยิทั�วหน้ากััน
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