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บทคัดย่อ 

 
         การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาการรับรู้
เวชภัณฑ์ยาในตลาดโรงพยาบาลไทย : กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด
รับประทานในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ของ บริษัท AAA มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา
ด้านการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ยา(IIa)ของบริษัทฯ และก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร,ระดับธุรกิจ และระดับ
หน้าที่เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างการรรับรู้ในผลิตภัณฑ์ยา(IIa)ของบริษัทฯ โดยได้ท าการ
ออกแบบวิจัย(Research Design) เป็นแบบบูรณาการวิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งสองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ในการสรุปประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ และ
สรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ผล
การศึกษาพบว่า 
   ปัญหาที่เกิดข้ึน คือ ยาต้นแบบบางตัวของบริษัทAAA ก าลังจะหมดอายุของสิทธิบัตรยาท าให้บริษัท
อ่ืนๆผลิตลอกเลียนได้ซึ่งส่งผลต่อการเสียส่วนแบ่งในตลาดยาแม้ว่าแนวโน้มของแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี
2005 ยอดขายของบริษัทฯแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัท
ต้องน าเสนอผลิตภัณฑ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลือดที่เป็นยา
นวัตกรรมใหม่เพื่อออกมารองรับและพยุงยอดขายจากส่วนแบ่งที่อาจเสียไป ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ทั้ง
สามระดับ คือกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level) ใช้กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) เพื่อให้บริษัท



เติบโตมากย่ิงข้ึนและเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยาประกอบกับมีการออกผลิตภัณฑ์ยาใหม่ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
(Business unit Level) ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง(Differentiation Strategy) ให้เกิดความแตกต่าง
จากคู่แข่ง และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level) ด้านการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์(Product Strategy) 
ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า(Branding Strategy) กลยุทธ์ราคา(Price Strategy) ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งบริษทสามารถก าหนดราคาเองได้ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place 
Strategy) ใช้กลยุทธ์ผสมทั้งกลยุทธ์ผลักสินค้าและกลยุทธ์ดึงสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร(Integrated Marketing Communication หรือ IMC) ใช้เครื่องมือใรการสื่อสารดังนี้ การโฆษณา
(Advertising) การประชาสัมพันธ์(Publicity/Public Relation) กลยุทธ์ทีมงานขาย กลยุทธ์การจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management : CRM) กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-
Marketing) กลยุทธ์การจัดการลูกค้ารายใหญ่(Key Account Management :KAM) การจัดการความรู้
(Knowledge Management) สร้างฐานข้อมูลที่ส าคัญ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) งานประชุม
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ การจัดแสดงสินค้า ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ ที่ก าหนดข้ึนนี้จะเป็นการแก้ปัญหา
ด้านการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ยา(IIa)ของบริษัทฯ และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและย่ังยืน
มากย่ิงข้ึน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ลักษณะธุรกิจขององค์กรและรูปแบบของสินค้าและบริการ 
 
        บริษัทAAA เป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศเยอรมันซึ่งก่อตั้งข้ึนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1885 ที่
เมืองอินเกลไฮม์ ประเทศเยอรมัน ต่อมาได้ลงทุนในไทยเมื่อ ค .ศ.1959 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ที่ 
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2922/207-8 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ 
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร : +66 (2) 308-8509  แฟ็ก : +66 (2) 308-2117 เพื่อ
ด าเนินธุรกิจการผลิตยารักษาโรคในคนและวัคซีนส าหรับสัตว์ ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา
ตัวยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรค และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลภายใน
บริษัท จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ยาของทางบริษัทฯเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นบริษัทยาชั้นน าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
วิสัยทศัน์ (Vision) 
คุณค่าส่งผ่านนวัตกรรม (VALUE THROUGH INNOVATION) 
พันธกิจ (Mission)            
เราจะเป็นผู้ริเริ่ม (We are taking initiative) 
เราจะก้าวหน้าไปด้วยกัน (We are growing together) 
  
1.2 ลักษณะธุรกิจขององค์กร 
 บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมยาซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคในสัตว์
และในคนโดยแบ่งตามแผนกดังนี้ 
แผนกผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคในสัตว์ (Animal Health) อาทิเช่น วัคซีนส าหรับสุกรซึ่งเป็น
สัตว์เศรษฐกิจ 
แผนกผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคในคนที่สามารถหาซ้ือได้ตามร้านขายยา (Consumer 
Health Care) โดยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินบ ารุงร่างกายและยาแก้ไอ เป็นต้น 
แผนกผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคในคนที่ต้องสั่งจ่ายจากโรงพยาบาล  (Prescription 
Medicines) โดยส่วนใหญ่ จะเป็นยาส าหรับรักษาโรคทางอายุรกรรม อาทิเช่น ยาลดความดัน , 
ยารักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน และยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน
ที่ไม่ต้องติดตามผลเลือด เป็นต้น 

 



   

 

 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทAAA ทั้งหมดเป็นยาต้นแบบทั้งในแผนกยารักษาโรค
ในคนและในสัตว์ซึ่งบางตัวก าลังจะหมดอายุของสิทธิบัตรยาท าให้บริษัทอ่ืนๆผลิตลอกเลียนได้
ซึ่งส่งผลต่อการเสียส่วนแบ่งในตลาดยา แม้ว่าแนวโน้มของแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2005 จะเห็น
ว่าตัวบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่ องในทุกปีดังตัวเลขที่แสดงจากใน
แผนภูมิที่ 1.1 ยอดขายสุทธิและอัตราการเติบโตในแต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
 รายได้หลักของบริษัทฯมาจากแผนกผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคในคนที่ต้องสั่งจ่ายจาก
โรงพยาบาล (Prescription Medicines) ดังแผนภูมิที่ 1.2 แสดงสัดส่วนของรายได้ของแต่ละ
แผนกภายในบริษัทฯ ปี 2009 ซึ่งยาIIa เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยาของแผนกฯ นี้ 
 เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ในอดีตที่ผ่าน
มามีความยุ่งยากในการใช้ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯมียาIIa เป็นนวัตกรรมยาใหม่ที่สามารถใช้ได้ง่ายข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
แผนภูมิที ่1.1 แสดงยอดขายสุทธิรวมของบริษทัAAA ปี2005 – 2009 
ที่มา : ข้อมูลยอดขายของบริษัทAAA ปี 2005-2009 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1.2 แสดงสัดส่วนของรายได้ของแต่ละแผนกภายในบริษัทฯ ปี 2009 
ที่มา : ข้อมูลยอดขายของบริษัทAAA ปี 2009 
  
1.3 กลุ่มลูกค้าหลัก ส่วนแบ่งการตลาด STP ขององค์กร 

กลุ่มลูกค้าหลัก 
 ศัลยแพทยทางออร์โธปิดิกส์ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนเอกชน ที่ท า
การรักษาคนไข้ที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้ 

- คนไข้ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 
- คนไข้ที่มีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ายาเอง 

เนื่องจากยาIIa ของบริษัทเป็นยาใหม่ที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ท าให้ไม่
สามารถใช้ได้กับคนไข้ที่ใช้สิทธิดังต่อไปนี้ 

- คนไข้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม 
- คนไข้ที่ใช้สิทธิบัตรทอง 

Prescription  
Medicines     
611.1  ; 69%

Consumer 
Health Care   
196.1  ;  22%

Animal Health    
80.2  ;   9%



   

 

- คนไข้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยา 
มูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภณัฑย์า ปี 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที ่1.3 แสดงมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภัณฑ์ยา ปี 2009 
ที่มา : ข้อมูลรายงานยอดขายจาก IMS (Thailand) ปี 2009 
 

จากแผนภูมิที ่1.3 มูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภัณฑ์ยา ปี 2009 จะเห็นได้ว่า
ผู้น าตลาด คือ บรษิัทไฟเซอร์มีมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถงึ 5,500 กว่าล้านบาท ซึ่งบริษทั
AAA เป็นอันดับที่ 15 มีมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 800 ล้านบาท 
Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้าทางการตลาด  

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000

( 1) PFIZER INTER. CORP

( 2) SANOFI AVENTIS

( 3) ASTRAZENECA

( 4) GLAXOSMITHKLINE

( 5) NOVARTIS

( 6) SIAM BHAESAJ CO

( 7) MERCK SHARP&DOHME

( 8) ROCHE

( 9) GPO

(10) BERLIN PHARM IND

(11) JANSSEN-CILAG

(12) THAI NAKORN PATANA

(13) BRISTOL-MYERS SQUI

(14) TAKEDA LTD

(15) B.INGELHEIM

(16) OTSUKA

(17) SCHERING AG

(18) BIOLAB

(19) ELI LILLY & CO

(20) BAYER

(21) ORGANON LTD

(22) M&H MANUFACTURING

(23) EISAI

(24) NOVO NORDISK PHARM

(25) WYETH-AYERST

 AAA 



   

 

- การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
อายุ : 30 – 50 ปี 
การศึกษา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
อาชีพ : ศัลยแพทย์ทางออร์ปิดิกส ์

- การแบ่งส่วนตลาดตามจตินิสัย 
ลักษณะบุคลิกภาพ : ความต้องการการปลอดภัยในชีวิต 

- การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม 
ทัศนคต ิ: เชิงบวกและท้าทายต่อการรักษา 
 

Target Market การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ศัลยแพทยทางออร์โธปิดิกสท์ั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนเอกชน 

 
Market Positioning การวางต าแหน่งทางการตลาด 
 ต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทAAA เมื่อพิจารณาจากข้อมูลรายงานยอดขายจาก 
IMS (Thailand) ปี 2009 ตามแผนภูมิที่ 1.3 แสดงมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยา ปี 2009 จะพบว่ามูลค่าทางการตลาดของบริษัทAAA อยู่อันดับที่ 15 ในตลาดของยาต้นแบบ
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้น าทั้งในด้านราคาและคุณภาพของยา เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ผลิตและ
น าเข้ายาต้นแบบที่มีคุณภาพทางการรักษาและการวางราคาที่ สูง เพราะมีต้นทุนในการ
ศึกษาวิจัยต้นแบบและต้นทุนการน าเข้ายาเป็นดังภาพที่ 1.1 แสดงต าแหน่งทางการตลาด 
บริษัทAAA 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 แสดงต าแหน่งทางการตลาด บรษิัทAAA 
 
 
 



   

 

              

 
 
 
ที่มา : ข้อมูลรายงานยอดขายจาก IMS (Thailand), 2009 
 
1.4 อุตสาหกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับองค์กร 

สถานภาพของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมข้ันปลายหรือข้ันที่ 
3 (ข้ันที่ 1 ค้นคว้ายาใหม่ , ข้ันที่ 2 ผลิตวัตถุดิบ และข้ันที่ 3 ผลิตยาส าเร็จรูป) โดยน าเข้า
วัตถุดิบยามาผสม (formulation) เป็นยาส าเร็จรูป  ซึ่งเป็นการใช้ระดับเทคโนโลยีข้ันต้นเท่านั้น 
ส่วนการผลิตวัตถุดิบตัวยาเพื่อใช้ในประเทศมีค่อนข้างน้อย และมีศักยภาพต่ าในการผลิต
วัตถุดิบตัวยาใหม่ เนื่องจากต้องลงทุนมาก และต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมยาจะมีการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มข้ึน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของภาครัฐ เช่น GMP (Good Manufacturing 
Practice) และ มาตรฐาน ISO เป็นต้น เนื่องจากต้องเผชิญกับมาตรการใหม่ ๆ จากประเทศผู้น า
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยา ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอุปสรรคทางการค้า (Non-Tariff 
Barrier) ส่วนราคายาส าเร็จรูปมีแนวโน้มสูงข้ึน เนื่องจากการผูกขาดขององค์การเภสัชกรรม 
และ จ านวนโรงงานที่ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ   

ราคาสูง 

ราคาต่ า คุณภาพสูง 

คุณภาพต่ า 



   

 

บริษัทAAA จัดอยู่ในอุตสาหกรรมยาและเภสัชภัณฑ์ แม้ว่าในประเทศไทยเอง
อุตสาหกรรมยาจะอยู่ในข้ันปลายหรือข้ันที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ นั้นเป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศ
เยอรมันซึ่งได้มีการผลิตยาโดยเริ่มตั้งแต่ข้ันคิดค้นยาใหม่หรือข้ันที่ 1 จึงจัดว่ายาของบริษัทฯเป็น
ยาน าเข้า สาเหตุส าคัญที่ต้องมีการน าเข้ายารักษาหรือป้องกันโรคที่เป็นยาส าเร็จรูป ทั้งที่เป็นยา
ต้นต ารับ และยามีสิทธิบัตร ซึ่งไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ยา เหล่านี้มักเป็นยาส าหรับโรคที่
ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคความดัน เบาหวาน หัวใจ และ ไขมันในเส้นเลือด การน าเข้า
ยารักษาโรคดังกล่าวมีแนวโน้มสูงข้ึน เป็นผลจากการที่ประชากรใน ประเทศมีอายุยืนข้ึน และ
กลุ่มผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพของตนเองมากข้ึน มีการตรวจร่างกาย สม่ าเสมอ 
 
1.5 สภาพการแข่งขันและคู่แข่งขององค์กร 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในแง่ของข้อบ่งใช้แรกที่บริษัทAAA ได้ข้ึน
ทะเบียนยา คือการป้องกันการอุดตันของลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดใหญ่ทาง
ออร์โธปิดิกส์ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก ซึ่งแต่เดิมมี 2 รูปแบบคือ  
1. ยาต้านการแข็งตัวของเลือดรูปแบบฉีดโดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า (Enoxaparin) 
2. ยาต้านการแข็งตัวของเลือดรูปแบบรับประทานซึ่งต้องเจาะเลือดเพื่อติดตามผล (Warfarin) 
 
 คู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ ์
- คู่แข่งโดยอ้อม  
 ยาต้านการแข็งตัวของเลือดรูปแบบฉีดโดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า (Enoxaparin) 
เนื่องจากเป็นการป้องกันระยะสั้นศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์เลือกที่จะไม่ใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือดรูปแบบรับประทานซึ่งต้องเจาะเลือดเพื่อติดตามผล (Warfarin) 
- คู่แข่งโดยตรง 
 ขณะนี้ในประเทศไทยที่มีการข้ึนทะเบียนและท าตลาดในข้อบ่งใช้เดียวกัน  มีอยู่ 2 บริษัท 
คือ บริษัทAAA และบริษัทBBB แม้ว่ายากลุ่มนี้ของทั้ง 2 บริษัทจะมีกลไกการออกฤทธิ์ที่คนละ
ต าแหน่งในกระบวนการการแข็งตัวของเลือด  
 
 
2. ปัญหา และความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาเรื่องสิทธิ์บัตรยาที่ก าลังจะหมดอายุเป็นปัญหาที่ส าคัญ เร่งด่วน และมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว ซึ่งท าให้บริษัทฯต้องมีการออกผลิตภ ณฑ์
ยาตัวใหม่ที่สามารถท าก าไรให้กับบริษัทได้แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะนี้คือการรับรู้ที่มีต่อกลุ่ม



   

 

ผลิตภัณฑ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลือด (ยาIIa)ของ
บริษัทAAA ดังรายละเอียดดังนี้ 

Venous Thromboembolism (VTE) คือภาวะหลอดเลือดด าอุดตันเป็นค าทั่วไปที่ใช้
อธิบายถึงการก่อตัวของการแข็งตัวในเส้นเลือด (thrombus) ที่ปิดกั้นหลอดเลือดอาการนี้อาจ
เกิดข้ึนได้ในหลายๆส่วนของระบบหลอดเลือด แต่อาการที่ปรากฎให้เห็นโดยส่วนใหญ่คือ ภาวะ
หลอดเลือดอุดตันถาวร(DVT) ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนที่ขาและเส้นเลือดอุดตันที่ปอด(PE) ซึ่ง
น ามาสู่การเสียชีวิต 

เนื่องจากอัตราการเสียชีวิต และค่าใช่จ่ายในการรักษาภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน
(VTE) ในผู้ป่วยแถบตะวันตกค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาทางสาธารณะสุขที่ใหญ่ในแถบตะวันตก 
โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก ส าหรับในประเทศไทยเชื่อว่าภาวะหลอดเลือดด าส่วน
ลึกอุดตัน(VTE) เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์น้อย โดยมีความแตกต่างเป็นอย่างมากเมื่อเทียบจาก
อุบัติการณ์เกิดของผู้ป่วยในแถบตะวันตกซึ่งมีอุบัติการณ์ค่อนข้างสูง ท าให้โดยทั่วไปศัลยแพทย์
จึงไม่ได้ป้องกันการเกิด Venous Thromboembolism (VTE)  ด้วยการให้ยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดหลังการผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นที่ผ่านมาการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือดด าในประเทศไทยจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากนักในคนไข้ที่ผ่าตัดเปลีย่น
ข้อ แต่ภายหลังพบว่าหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน(VTE) ซึ่งรวมถึงการเกิดลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด
(PE) เป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงและน ามาซึ่งการเสียชีวิตอีกด้วย 

 
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผลิตภัณฑย์าต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่
ไม่ต้องติดตามผลเลือด(ยาIIa)ของบริษัทAAA 
 ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลือดของบริษัทAAA ได้ท า
การข้ึนทะเบียนยาในประเทศไทยเมื่อวันที่  9 กันยายน พ.ศ. 2552 ด้วยข้อบ่งใช้แรกคือการ
ป้องกันการอุดตันของลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ที่ผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก จึงท าให้มีกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิ
ดิกส์เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ทั้งที่ยาในกลุ่มนี้มีความสามารถในการร่วมรักษาในหลายข้อบ่งใช้ 
แต่ไม่สามารถท าตลาดในกลุ่มโรคอ่ืนได้เพราะยังไม่ได้รับการข้ึนทะเบียนในข้อบ่งใช้อ่ืน ท าให้
ต้องมองย้อนกลับไปในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
และข้อสะโพกในเมืองไทยซึ่งมีจ านวนมากโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (60 ปีบริบูรณ์ข้ึน
ไป) ของสถาบันประชากรศาสตร์ของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
สูงข้ึน ทั้งในแง่จ านวนและสัดส่วนต่อประชากรทั้งประเทศ ในอนาคตจ านวนและสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุประเทศไทย มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากอายุขัยเฉลี่ยของ



   

 

ประชากรไทยเพ่ิมสูงข้ึน สถิติข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรแสดงให้เห็นว่าในปี 2552 มี
ประชากรสูงอายุเป็นจานวนมากถึง 6.6 ล้านคน หรือร้อยละ 10.2 และแนวโน้มในปี พ.ศ.2557 
ประชากรสูงอายุของประเทศไทย จะเพิ่ม เป็น 7.6 ล้านคน หรือร้อยละ 11.4 ของประชากร
ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้สูงอายุมักพบมีอาการด้านปวดตามข้อมากถึง
ร้อยละ 70 หรือ คิดเป็นจ านวน 4.62 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม
ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นจ านวน 462,000 คน ดังนั้นปัจจุบันจึงมีจ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมจ านวนมากที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 
  
ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
 - ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
 บริษัทAAA เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยาในการรักษาโรคในคน โดยมี
ผลิตภัณฑ์ยาส าหรับรักษาโรคทางอายุรกรรม อาทิเช่น ยาลดความดัน ยารักษาโรคหลอดเลือด
สมองอุดตันเฉียบพลัน และยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลอืด 
เป็นต้น  
 ปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นเนื่องมาจากคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ในประเทศไทย
มักไม่ได้รับยาเพื่อป้องกันการอุดตันของลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดใหญ่ทาง
ออร์โธปิดิกส์ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เนื่องจากศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ใน
ประเทศไทยมีความเชื่อที่ว่าภาวะอุดตันของลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดใหญ่
เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเฉพาะชาวตะวันตก 
ตารางที่ 1.1 มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ยาในกลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด 

 
ที่มา : ข้อมูลรายงานยอดขายจาก IMS (Thailand) ปี 2010 
- ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
 ท าให้ความสามารถในการท าตลาดของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานทีไ่มต่อ้ง
ติดตามผลเลือดของบริษัทAAAนั้นท าได้ยากและเสียโอกาสในการท าก าไรให้แก่บริษัทAAA 
แม้ว่าแนวโน้มของแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2005 จะดูเหมือนว่าตัวบริษัทAAA มีการเจริญเติบโต

ชื่อผลิตภัณฑ์ยา ENOXAPARIN FUNDAPARINUX FRAXIPARINE มูลค่าตลาดรวม 

มูลค่า(บาท) 233,608,623 13,384,800 12,014,178 260,937,112 



   

 

ของยอดขายอย่างต่อเนื่องก็ตามดังตัวเลขที่แสดงในแผนภูมิที่ 1.4  และผลิตภัณฑ์ยาในแต่ละตัว
ตามตารางที่ 1.2 แสดงยอดขายสุทธิและอัตราการเติบโตในแต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทAAA ปี
2008 และ2009 ก็แสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตไปในทางที่ดีเช่นเดียวกัน ซึ่งปัญหาที่ก าลังตามมา
คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทAAAที่เป็นยาต้นแบบบางตัวก าลังจะหมดอายุของสิทธิบัตรยาท าให้
บริษัทอ่ืนๆผลิตลอกเลียนได้ซึ่งส่งผลต่อการเสียส่วนแบ่งในตลาดยา  
 
แผนภูมิที่ 1.4 แสดงยอดขายสุทธิรวมของบริษทัAAA ปี2005 – 2009 

 
ที่มา : ข้อมูลยอดขายของบริษัทAAA ปี 2005-2009 
 
 
ตารางที่ 1.2  ยอดขายสุทธิและอัตราการเติบโตในแตผ่ลติภัณฑ์ของบรษิัทAAA ปี2008 และ
2009 



   

 

 
ที่มา : ข้อมูลยอดขายของบริษัทAAA ปี 2005-2009 
  
4.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการสร้างการรรับรู้ในผลิตภัณฑ์ยา(IIa)ของบริษัทAAA 
2. เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร ,ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดในการสร้างการรรับรู้ในผลิตภัณฑ์ยา(IIa)ของบริษัทฯ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาในผลิตภัณฑ์ยา Iia ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทAAA แผนก
ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคในคนที่ต้องสั่งจ่ายจากโรงพยาบาล (Prescription Medicines) เนื่อง
ด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นยาต้นแบบซึ่งบางตัวก าลังจะหมดอายุของสิทธิบัตร
ยาท าให้บริษัทอ่ืนๆผลิตลอกเลียนได้ซึ่งส่งผลต่อการเสียส่วนแบ่งในตลาดยา แม้ว่า
แนวโน้มของแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2005 จะดูเหมือนว่าตัวบริษัทฯ มีการเจริญเติบโต
ของยอดขายอย่างต่อเนื่อง 



   

 

2.  รายได้หลักของบริษัทฯมาจากแผนกผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคในคนที่ต้องสั่งจ่ายจาก
โรงพยาบาล (Prescription Medicines) ซึ่งยาIIa เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยาของแผนกฯ 
นี้ 

3. เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ในอดีตที่
ผ่านมามีความยุ่งยากในการใช้ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯมียาIIa เป็นนวัตกรรมยาใหม่ที่
สามารถใช้ได้ง่ายข้ึน 

  
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะสั้น  
 จากกรณีศึกษานี้ท าให้บริษัทAAAนั้นได้รับประโยชน์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในแง่ของการเข้าท า
ตลาดก่อนคู่แข่งบริษัทอ่ืนๆที่มีแนวโน้มว่าจะมียาในกลุ่มเดียวกัน 
ระยะกลาง 
 ขณะที่รอการข้ึนทะเบียนในข้อบ่งใช้อ่ืนสามารถท าให้บริษัทAAAมีรายได้และสามารถท า
ก าไรจากการใช้ยากับกลุ่มคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ถึงแม้ว่าจ านวนคนไข้จะ
ไม่มากเท่าคนไข้ในกลุ่มโรคอ่ืน  
ระยะยาว 
 ในแง่ของการติดตลาดและเมื่อได้ทะเบียนข้อบ่งใช้ในกลุ่มโรคอ่ืนโรงพยาบาลที่มียาอยู่แล้ว
สามารถขนาดการใช้ไปในแผนกต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะมียาในบัญชีโรงพยาบาลอยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาการรับรู้

เวชภัณฑ์ยาในตลาดโรงพยาบาลไทย : กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ชนิดรับประทานในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ของ บริษัท AAA 

 
ทฤษฎี แนวคิด และองคค์วามรู้ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี และน าเสนอผลการศึกษาไปใช้ประโยชน ์
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้จึงแบ่งออกเป็น  
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการและกลยุทธ์การตลาด 
3. งานวิจียที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 
1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค(SWOT Analysis) 

ความหมายของ SWOT Analysis  SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือ
หน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการ
ด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  

SWOT  เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังน้ี 

Strengths  - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  

Weaknesses  - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

Opportunities  - โอกาสที่จะด าเนินการได้ 



   

 

 Threats  - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ หลักการส าคัญ
ของ SWOT  ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก    ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT  จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) 
รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค    การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่เกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่
เหมาะสมต่อไป  
 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOTวิเคราะห์ SWOT  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้
ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่
อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 
 
ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการท า  SWOT Analysisการวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มี
ข้อมูล  ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และ
แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะ
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์  
SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ 
ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบ้ืองต้นของข้อมูลเพื่อการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ การบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง 



   

 

ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน 
วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจ
สถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 

- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่
องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็ง
ขององค์กร 

- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้
ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย 
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร  

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 
เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทาง
สังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ 
ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ
ขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงาน
เข็มแข็งข้ึนได้   

- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะ
เผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 

 

ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน 
โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ 



   

 

แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบ
กับ  โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้
สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ 
องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้   

สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิง
รุก (Aggressive - Stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาส
ต่างๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 

สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย 
ประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) 
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการที่จะ
ท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด 

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้าน
การแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่าง
เช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว(Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือ
แก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้ 

สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดข้ึนจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น
แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว 
หรือขยายขอบข่ายกิจการ(diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาส
ในระยะยาวด้านอ่ืนๆแทน  

 

ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังน้ี 
1. ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริง ๆ เป็น

สาเหตหุลัก ๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยทีม่ีประโยชนใ์นการน าไปก าหนดเป็น
นโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ที่จะท าให้องค์การ/ชุมชนบรรลุเป้าหมายที่เป็น
ผลลัพธ์ข้ันสุดท้าย (Result) ได้จรงิ 

2. การก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีความหมาย
คาบเกี่ยวกัน จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดข้ึนมานั้นเป็นปัจจัยใน



   

 

กลุ่มใด ทั้งนี้เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกัน
ออกไป 

 
 

ปัจจัยภายใน /ปัจจัย
ภายนอก 

S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร 

O โอกาสภายนอก SO การน าข้อได้เปรียบของ
จุดแข็ง ภายในและโอกาส
ภายนอกมาใช้ 

WO การแก้ไขจุดอ่อนภายใน
โดย พิจารณาจากโอกาส
ภายนอก ที่เป็นผลดีต่อ
องค์กร 

T อุปสรรคภายนอก ST การแก้ไขหรือลด
อุปสรรคภายนอกโดยน าจุด
แข็งภายในมาใช ้

WT การแก้ไขหรือลดความ
เสียหาย ของธุรกิจอันเกิด
จากจุดอ่อนภายในองค์กร
และอุปสรรคภายนอก 

ตารางที่ 2.1 SWOT 

ที่มา : http://www.msit.mut.ac.t, 2553 

ข้อดี – ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis 
 
ข้อดี เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT  ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้
ความสะดวกเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่น า SWOT มาใช้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ด้านต่างๆ มากมาย เช่น 
- การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลายๆ ทาง 
- การก าหนดความส าคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ 
- การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
- การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการด าเนินการ 

http://www.msit.mut.ac.t/


   

 

- การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่ 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงข้ึน 
– การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ  

ข้อเสีย  ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์และความ
หลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น 

- โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความ
เข้าใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิค SWOT ของผู้วิเคราะห์ 
- ต้องทบทวน SWOT  เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่
น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่  
 

1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Five Force Model)        
 

 

 

ภาพที่ 2.1 Five Force Model 



   

 

ที่มา : Michael E. Porter, Compettitive Straegy, Harvard Business Review, January 2008 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะท าให้ทราบถงึทีม่าของ
ความรุนแรงในการแข่งขันและอิทธิพลอันเกิดจากภาวะการแข่งขันเหล่านี้ การวิเคราะห์นี้มีความ
จ าเป็นส าหรับการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถที่จะจัดท ากลยุทธ์ที่
ประสบความส าเร็จ โดยไม่มีความเข้าใจถึงลักษณะที่ส าคัญของการแข่งขันได้เลยในการ
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น Michael E. Porter ได้เสนอแนวคิดว่ามีปัจจัย
ส าคัญห้าประการที่ส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม  หรือที่เราเรียกกันว่า 
Five-Forces Model ซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งความรุนแรงของปัจจัยแต่ละประการตามแนวคิดนี้ อุตสาหกรรม
คือกลุ่มขององค์กรธุรกิจที่ท าการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน  หรือ
สินค้าและบริการที่สามารถทดแทนกันได้ในลักษณะการทดแทนความต้องการของลูกค้า เช่น
เหล็กและพลาสติกที่ใช้ในการประกอบรถยนต์สามารถทดแทนซึ่งกันและกันได้ ถึงแม้ว่าจะใช้
เทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน 
การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งชี้ถึงโอกาสและข้อจ ากัดที่องค์กรธุรกิจจะต้อง
เผชิญ Michael E. Porter เสนอว่าสภาวะการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจข้ึนอยู่กับสภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่  และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการ
นี้บ่งบอกถึงโอกาสในการได้ก าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ย่ิงปัจจัยเหล่านี้มีความเข้มแข็ง
มากเท่าใดย่อมส่งผลเสียต่อการขึ้นราคาซึ่งน าไปสู่การได้ก าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึง่
ถือเป็นข้อจ ากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยนั้นๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอันดีต่อ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้ก าไรได้มากข้ึน แต่เนื่องจากสภาวะ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นความเข้มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอปัจจัยส าคัญที่ธุรกิจจะต้องท าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ได้แก่การ
หาต าแหน่งในอุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ง 5 ประการเพื่อที่จะหาความ
ได้เปรียบออกมาหรือป้องกันตนเอง ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของปัจจัยทั้ง 5 ประการประกอบด้วย 
(รูปข้างต้น) 

 
1. ข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม ่



   

 

คู่แข่งขันใหม่ๆ ได้แก่องค์กรธุรกิจอ่ืนที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มี
ความสามารถและแนวโน้มที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่
ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้องค์กรใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจาก
องค์กรใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสภาวะในการแงขันในอุตสาหกรรม
อันเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญต่อการด าเนินงานและการแข่งขันขององค์กรธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรม
เนื่องจากองค์กรใหม่ที่เข้ามาย่อมต้องการส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเป็นผลเสียต่อองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้ว
ยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรงย่ิงข้ึน อาจมีการลดราคาสินค้าและบริการลง โดยในการตัดสินใจเข้าสู้
อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะข้ึนอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญสองประการได้แก่ ต้นทุนในการเข้า
สู้อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม 

 
2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงข้ึนเมื่อองค์กรธุรกิจหนึ่ง
มองเห็นช่องทางในการได้ก าไรมากข้ึน หรือถูกคุกคามากการกระท าขององค์กรธุรกิจอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะน าสินค้าใหม่เข้าสู่
ตลาด หรือ การเพิ่มการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่
รุนแรง โอกาสที่องค์กรธุรกิจต่างๆ จะข้ึนราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งก าไรที่มากข้ึนก็
จะมีมาก 

 
3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนที่ผลิตสินค้าที่
มีลักษณะที่ทดแทนกันได้ ซึ่งอาจเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้าทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืนย่อมก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการตั้ง
ราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจากลูกค้าอาจจะหันไปใช้สินค้าที่ทดแทนกันได้ และถ้าค่าใช้จ่าย
ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Switching Cost) ต่ า ปัจจัยในด้านการใช้สินค้าทดแทนก็จะมีผลต่อ
อุตสาหกรรมมากข้ึน เช่น ชาอาจเป็นสินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมีราคาสูงข้ึนมากลูกค้า
อาจจะเปลี่ยนหันมาด่ืมชาแทน  ธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ยอมมี
ผลตอบแทนที่สูงเพนื่องจากสามารถตั้งราคาของสินค้าได้สูงโดยที่ไม่ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้า
อุตสาหกรรมใดมีสินค้าทดแทนได้ง่าย ย่อมไม่สามารถหาก าไรได้มากเนื่องจากลูกค้าจะหันไปใช้
สินค้าทดแทนแทน 



   

 

 
4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 

ผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซื้อมีอ านาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการก าหนด
ราคาของสินค้าและบริการให้ต่ า หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของ
สินค้าและบริการให้มากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อองค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุนการด าเนินงานที่สูงข้ึน ในขณะ
ที่ผู้ซื้อที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มีอ านาจต่อรองย่อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม
สามารถข้ึนราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู้ซื้อจะมีอ านาจมากหรือน้อยย่อมข้ึนอยู่กับอ านาจ
ต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม 

 
5. อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ 

ผู้ขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถก าหนดให้สินค้ามีราคาสูง
หรือต่ าได้หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและก าไรขององค์กรธุรกิจ ใน
กรณีที่ผู้ขายมีความอ่อนแอหรือมีอ านาจในการต่อรองต่ าย่อมถูกผู้ซื้อกดราคา  และเรียกร้อง
สินค้าที่มีคุณภาพที่สูงข้ึนได้  

 
1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST Analysis) 

1. การเมือง (Political Component = P) 
 วิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น  

- นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย  และกฎระเบียบต่าง  ๆ
- ความมั่นคงของรัฐบาล 
- บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง 
- ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 
- พฤติกรรมทางการเมือง 
- กลุ่มผู้มีอิทธิพล / เครือข่ายพันธมิตร 
- ฯลฯ  

2. เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
- เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร  
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
- ผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
- การค้าระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน 



   

 

- อัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
- อัตราการว่างงาน 
- ภาวะการจ้างงานและค่าแรง 
- การลงทุนภาคเอกชน 
- อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา 
- ราคาน้ ามันดิบ 
- ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล 
- หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง 
- การเงินการธนาคาร 
- สภาพปัญหาของสาขาการพัฒนา / บริการ 
- ฯลฯ  

 
 
 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
 เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่หมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร อาทิ  

- ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชากร 
- จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม 
- แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ 
- คุณภาพชีวิต  
- ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม 
- สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
- โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร 
- ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 
- ฯลฯ 

4. เทคโนโลยี (Technological Component = T) 



   

 

 เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน เชน่ 
การผลิตคิดคน้เทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัยและพฒันาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวมถงึการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์
อัตโนมตัติ่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการและกลยุทธ์การตลาด 
 

2.1.Marketing Mix (4 P’s) 
 
 



   

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงส่วนผสมทางการตลาด 
ที่มา : Kotler, P.,and Keller, K. L., 2006 
 

ส่วนประสมทางการตลาดจะพิจารณาถงึ 4 องค์ประกอบหลักด้วยกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
( Product ) , ราคา ( Price ), การจัดจ าหน่าย ( Place) , และการสง่เสรมิการตลาด ( 
Promotion ) โดยจะมีรายละเอียดดังนี ้ 
ผลิตภัณฑ ์( Product ) ในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องพิจารณาสิง่ต่างๆดังนี้ 

1. แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ ( Product Concept ) โดยเป็นการระบุว่าสินค้าของเรามี
อะไรเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เช่น เป็นแชมพูส าหรับขจัดรังแค, 
น้ าผลไม้ที่ไม่มีน้ าตาล, แชมพูทูอิวัน, น้ ายาปรับผ้านุ่ม, รถขนาดเล็กเพ่ือใช้ในเมือง หรือ
รถขนาดใหญ่ส าหรับครอบครัว ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นสินค้า, บริการ, บุคคล, 
สถานที่ ซึ่งต้องระบุไปให้แน่ชัด 

2. คุณสมบัติ ( Product Attribute ) สินค้านั้นผลิตจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ลักษณะ
ทางกายภาพ ความงาม ความทนทาน หรือรูปแบบของสินค้าในตัวมันเอง 

3. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ( Product Feature ) ต้องรู้ว่าสินค้าของเรามีอะไรเป็นจุดเด่นกว่า
สินค้าอ่ืนเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น ร้านอาหารมักจะมีอาหารพิเศษประจ าร้าน ซึ่งเป็นที่นิยม
ของลูกค้า 



   

 

4. ผลประโยชน์ของผลติภัณฑ์ ( Product Benefit ) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
4.1 ผลประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์พึงม ี( Defensive Benefit ) ท าให้ไม่เสียเปรียบคู่แข่ง เช่น 
รถยนต์ ต้องมีเครื่องปรับอากาศ ระบบเบรค ถุงลมนิรภัย เป็นต้น 
4.2 ผลประโยชน์พิเศษ ( Extra Benefit ) ที่ท าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน เช่น รถยนต์อาจ
เพิ่มถุงลมนิรภัยคู่ มีแถม CD มีเบาะไฟฟ้า เป็นต้น 
4.3 ผลประโยชน์เสรมิเล็กๆน้อยๆ ( Fringe Benefit ) ที่ท าใหส้ินค้าดูแตกต่างไปจากคู่
แข่งขัน เช่น ลูกอมรูปหัวใจ หรือมีที่รองเท้าเวลาที่น ารถมาเข้าบริการที่ศูนย์ 

5. ต าแหนง่ผลติภัณฑ ์( Product Positioning ) เป็นสิง่ที่บรษิัทต้องการให้ลูกค้ามองว่า
สินค้ามีอะไรเป็นจุดเด่น เช่น เบียรส์ิงห์ เด่นในแง่ความเป็นไทย, เบียร์คาร์ลสเบอร์ก 
เด่นในแง่ความเป็นสากล  
 

ราคา ( Price ) เป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียงตัวเดียวที่เกี่ยวข้องกับรายรับ ( ในขณะที่ตัว
อ่ืนล้วนเกี่ยวข้องกับรายจ่ายทั้งสิ้น )การวางแผนด้านราคา ก่อนที่จะวางแผนด้านราคาควรจะ
แบ่งตลาดออกเป็นแบบต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าใจและตั้งราคาได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

1. ตลาดกลุ่มเป้าหมายที่สนใจด้านราคา ( Price Sensitive Market ) เป็นตลาดที่ไม่สนใจ
ในประเด็นด้านการบริการหรือคุณประโยชน์ทางอ้อมของสินค้า แต่จะสนใจในด้านราคา
สินค้าเป็นหลัก เนื่องจากประเด็นด้านภาพพจน์หรือชื่อเสียงนั้นไม่มีความส าคัญใน
สายตาผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า สินค้าที่อยู่ในตลาดนี้มักเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
ประจ าวันทั่วไป เช่น ข้าวสาร, กระดาษช าระ, น้ ามันพืช, ยากันยุง ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่
มี   ความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้น การตั้งราคาควรพยายามท าให้ต้นทุนสินค้าต่ าที่สุด 
เพื่อที่จะได้สามารถขายในราคาที่ต่ าที่สุด 

2. ตลาดของสินค้าที่ตั้งราคาโดยเน้นภาพพจน์ ( Image Sensitive )ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
เช่น สินค้าแบรนด์เนมดังๆ เช่น หลุยส์ วิทตอง, กุชชี่, อามาร์นี่, โรเล็กซ์ ซึ่งลูกค้าจะซื้อ
เพราะใช้เสริมบุคลิกมากกว่าคุณประโยชน์ที่แท้จริงของตัวสินค้า ความส าเร็จของสินค้า
ประเภทนี้อยู่ที่ว่า "ถ้าสามารถรักษาภาพพจน์ได้ดี แม้ราคาจะแพงกว่าย่ีห้ออ่ืนคนก็ซื้อ” 
 

 
 
การตัดสินใจต้ังราคา ( Price Decision )ในการตัดสินใจตั้งราคานั้น มีทางเลือกและ
ประเด็นส าคัญที่จะต้องพิจารณา ดังนี้ 



   

 

1. การต้ังราคาตามตลาด ( On going price) หรือการตั้งราคาตามความพอใจ ( Leader 
price ) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การตั้งราคาตามตลาด เหมาะส าหรับสินค้าที่สร้างความแตกต่างได้ยาก จึงไม่
สามารถที่จะตั้งราคาให้แตกต่างจากคู่แข่งขันได้ 
1.2 การตั้งราคาตามความพอใจ เป็นการตัง้ราคาตามความพอใจโดยไม่ค านงึถงึคู่แข่ง
ขัน เหมาะกับสนิค้าที่มีความแตกต่างในตราสนิค้า( Brand Differentiation ) 

2. สินค้าจะออกเป็นแบบราคาสูง ( Premium Price ) หรือราคามาตรฐาน( Standard Price ) 
หรือตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน ( Fighting Brand ) ซึ่งจะใช้ราคาใดนั้นข้ึนอยู่กับความสามารถใน
การจ่ายและการยอมรับในราคาของลูกค้า 

2.1 ราคาสูง ใช้เมื่อแน่ใจว่าในคุณภาพที่เหนือกว่าและการยอมรับในราคาของลูกค้า 
2.2 ราคามาตรฐาน เมื่อใช้การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขัน 
2.3 ตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน หรือราคาประหยัด ( Economy Brand ) จะลงตลาดล่าง 
สินค้าจะด้อยคุณภาพกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อยในประเด็นที่ไม่ส าคัญ เช่น Package ที่ดูไม่
หรูหราเท่าคู่แข่ง แต่คุณภาพไม่ต่างกันมากนัก 

3. การตั้งราคาแบบเท่ากันหมด ( One Pricing )หรือการตั้งราคาแตกต่างกนั ( Discriminate 
Price )  
          3.1 แบบเท่ากันหมด หมายความว่า ไม่ว่าจังหวัดใดหรือสถานทีใ่ด หรือจะฤดูใดก็จะ   
          ก าหนดราคาเท่ากันหมด 
          3.2 ราคาที่แตกต่างกนั มีหลายสาเหตคุือ 

- แตกต่างกันตามฤดุกาล ( Discriminate by Season ) เช่น โรงแรมจะตั้งราคาตาม
ฤดูกาล ช่วงไหนขายดีก็ตั้งราคาสูง ช่วงไหนขายไม่ดีก็ตั้งราคาต่ า 
- แตกต่างกันตามจ านวนสินค้า ( Discriminate by Volume ) ซื้อจ านวนมากราคาต่ า 
ซื้อจ านวนน้อยราคาสูง 
- แตกต่างกันตามสถานที่ ( Discriminate by Place ) เช่น ราคาน้ ามันในกรุงเทพกับ
ราคาน้ ามันในต่างจังหวัดต่างกัน 
- แตกต่างกันตามลูกค้า ( Discriminate by Customer ) เช่น ข้าราชการพักโรงแรมกับ
ประชาชนพักโรงแรมราคาไม่เท่ากัน  
- แตกต่างกันตามรุน่ ( Discriminate by Version ) เช่น ไวน์ปี 1987 กับปี 1992 ราคา
จะแตกต่างกันมาก 
 



   

 

การจัดจ าหน่าย ( Place ) หมายถงึ กลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท าใหส้ินค้าเคลื่อนย้ายจาก
ผู้ผลติไปสู่มือผู้บรโิภคหลักเกณฑ์ทีต่้องพิจารณาในการจดัจ าหน่าย  

1. สถานทีต่ั้ง ( Location ) จะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าจะขายสินค้า ณ. จุดใด  ถ้า
มีท าเลได้เปรียบจะมโีอกาสมากกว่าคู่แข่งขัน  
          2. ช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Channel of Distribution ) การจัดจ าหน่ายจะผ่านใครบ้าง 
เช่น ส่งผ่านผู้ค้าปลีก หรือส่งผ่านจากผูผ้ลิตสู่มือผู้บริโภคโดยตรง  
          3. ประเภทชนิดของช่องทาง ( Type of Outlet ) เช่น ใช้รูปแบบสหกรณ,์ การขายด้วย
เครื่องขายอัตโนมตั,ิ ขายทางไปรษณีย์ เป็นต้น  
          4. การจัดการสินค้าคงคลงั ( Inventory Control ) จะเกี่ยวข้องกับต้นทุน ถ้าเก็บสินค้า
มากเกิน ไปก็จะท าใหต้้นทุนในการจัดเก็บสงู แต่ถ้าเก็บน้อยเกินไปก็อาจเกิดปัญหาสินค้าไม่พอ
ขายได้  
          5. การบริหารสินค้า ( Merchandising ) นอกจากจะพิจารณาถึงจ านวนแล้วยังต้อง
พิจารณาว่าเราควรมีสินค้าและบริการอะไรไว้ขายบ้าง รวมถึงการดูแลด้านการจัดแสดงสินค้าให้
ดึงดูดผู้บริโภคอีกด้วย  
 
 การส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) หมายถงึ ความพยายามต่างๆทางการตลาดในการที่จุ
ดึงดูดให้ลูกค้าหันมาซื้อสนิค้า แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนรักษาลูกค้าไว้ไม่ให้เปลี่ยนใจไป
ซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว วัตถุประสงค์ของการส่งเสรมิการตลาดมีดงันี้ 
         1. เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสนิค้าของบริษทั 
         2. เพื่อเพิ่มยอดขายในตัวสินค้า 
         3. เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้สนิค้าอย่างต่อเนื่อง 
         4. เพื่อสกัดกั้นคู่แข่งไมใ่ห้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 
         5. เพื่อแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งขัน 
         6. เพื่อช่วยในการตัดสินในซื้อของลูกค้า 
        7. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตัวสินค้า 
 
 หลักในการส่งเสริมการตลาด แบ่งได้เป็นแผนรุกกับแผนรับ  
        1. แผนรุก ( Offensive Plan ) หมายถึง ไม่ว่าคู่แข่งขันจะท าหรือไม่กต็าม แต่บริษทัตัง้ใจ
ไว้แล้วว่าจะท า ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดในวันวาเลนไทน,์ วันปีใหม,่ วัน
ตรษุจีน เป็นต้น ซึ่งการวางแผนในเชิงรุกนี้นับว่าเป็นสิง่จ าเป็น โดยจะต้องมีการวางแผนว่าจะท า
ในช่วงเวลาใด ปีละกี่ครัง้ เพื่อประโยชน์อะไร 



   

 

        2. แผนรับ ( Defensive Plan )คือแผนที่เกิดข้ึนหลังจากที่ทราบว่าคู่แข่งขันท าอะไร เป็น
แผนที่เกิดข้ึนเมื่อคู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่เราจ าเป็นต้องโตต้อบ 
 
สิ่งที่ต้องค านึงในการส่งเสริมการตลาด 
       1. การวางกลุ่มเป้าหมาย ( Target Group )ในการส่งเสริมการตลาดนั้นจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ก าหนดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะส าหรับการสง่เสรมิการตลาดในแต่ละครั้ง เพื่อที่จะได้
ก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธภิาพและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ 
       2. ขอบเขต ( Scope )จะต้องระบุว่าการสง่เสรมิการตลาดจะท าในขอบเขตที่กว้างหรือแคบ
แค่ไหน อย่างไร จะท าเป็นระดับชาติ( National Campaign ) หรือระดับท้องถิน่ ( Regional 
Campaign ) หรือเฉพาะกลุ่ม(Niche)  
      3. ความเข้มข้นของการส่งเสริมการขาย ( Scale ) ในการส่งเสริมการตลาดนั้นจะท าโดยใช้
เวลานานแค่ไหน ท าครั้งเดียว หรือท าหลายครั้งในแต่ละช่วงเวลา เช่น การลดราคาอาจจะใช้
เวลาสั้น การแลกซื้อหรือชิงโชคอาจใช้เวลานาน ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาดแต่ละประเภทจึงมี
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
 
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดการสง่เสรมิการตลาดนัน้สามารถท าได้หลายวิธ ีอาทิเช่น 
  1. การแจกตัวอย่าง ( Sampling ) เหมาะกับสินค้าที่มั่นใจในคณุภาพว่าลูกค้าจะติดใจ
กลับมาซื้อใช้อีก ซึ่งควรแจกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จรงิ 
  2. ขนาดทดลอง ( Sampling ) ในกรณีทีลู่กค้าไม่มัน่ใจทีจ่ะซื้อ ก็อาจท าขนาดทดลอง
ข้ึนมา เช่น แชมพูขนาด 5 บาท 10 บาท ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อไปลองใชไ้ด้ง่ายข้ึน 
  3. การลดราคา ( Discount ) เป็นวิธีที่ลูกค้าชอบที่สุด แต่บริษทัจะไม่ค่อยนิยมเพราะจะ
เสียรายได้บางส่วนไปอย่างชัดเจน เป็นวิธีที่บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงมากทีสุ่ด 
  4. การให้ของแถม ( Premium ) โดยควรเลือกของแถมสอดคล้องกับสินค้า เช่น ซื้อยาสี
ฟันแถมแปรงสีฟัน, ซื้อสบู่แถมกล่องสบู่ เป็นต้น 
  5. การแลกซื้อของแถม ( Self Liquidate) เช่น ซื้อน้ ายาล้างจานขวดใหญ ่เพิ่มเงินเพียง 
12 บาท ก็จะได้ของแถมเป็นชุดจานและช้อนส้อมที่มีมูลค่า 30 บาท เป็นต้น 
  6. ชิ้นส่วนมีมูลค่า ( Voucher Pack ) เช่น กล่องสีฟัน มมีูลค่า 10 บาท เมื่อน าไปซื้อยา
สีฟันกล่องต่อไป หรือ สะสมถุงใส่ขนมปังครบ 5 ถุง น าไปแลกขนมปังฟร ี1 ถุง เป็นต้น 
  7. ขนาดพิเศษเพิ่มคุณค่า ( Bonus Pack หรือ Value Pack ) เป็นการเพิ่มปริมาณให้
มากข้ึน แต่ขายในราคาเท่าเดิม เช่น เลย์ เพิ่มปริมาณใหฟ้รี 30 % เป็นต้น 



   

 

  8. การขายเป็นชุด ( Package Deal ) เป็นการขายยกชุด แล้วให้ราคาพิเศษ แต่ถ้าซื้อ
แยกชิ้นจะแพงกว่าซื้อยกชุด เชน่ ขายชุดเครื่องส าอางค์ ชุดเย่ียมไข้ ชุดกระเช้าของขวัญ หรือ
ชุดเครื่องเสียง เป็นต้น 
  9. การใหส้่วนลดเมื่อซื้อจ านวนมาก ( Volume Discount ) ย่ิงซื้อมาก ย่ิงได้ลดมาก 
  10. การแลกซื้อ ( Trade Up หรือ Trade In ) เป็นการน าของที่ถูกกว่ามาแลกของที่
แพงกว่า เช่น น ามือถือรุ่นเก่ามาแลกรุ่นใหม ่โดยอาจเพิ่มจ านวนเงินอีกเล็กน้อย 
  11. เงื่อนไขทางการเงิน ( Financial Term ) เช่น ระบบเงินผ่อน เงินดาวน ์ลดดอกเบ้ีย  
  12. การจัดแสดงสนิค้า ( Display ) เป็นการจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กับร้านค้า เช่น 
Supermarket เพื่อขอสิทธิพิเศษในการตั้งสินค้าเป็นกองโชว์พิเศษในร้านค้านัน้ๆ เพื่อใหส้ะดุด
ตาลูกค้าและดึงดูดให้ลูกค้าซื้อสินค้า 
  13. คูปอง ( Coupon ) เป็นการจัดท าคูปองส่วนลดข้ึนมา เมื่อลูกค้าน าคูปองไปซื้อ
สินค้าก็จะได้ส่วนลดตามที่ระบุในคูปองนั้นๆ เช่น คูปองลดราคาอาหารของร้าน Chester Grill, 
KFC เป็นต้น 
  14. การรับประกันให้เปลี่ยนและการรับประกนัคืนเงิน ( Exchange Refund and 
Guarantee ) เป็นการที่ผู้ขายรับประกันยินดรีับเปลี่ยนสนิค้าหรือคืนเงนิเมื่อสินค้ามีปัญหา เป็น
การสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า  
  15. การจัดชิงโชค ( Sweepstakes ) ข้อดีคือ ท าได้ยาวนาน, กว้างขวาง และสร้าง
ความสนใจได้ดี หากของรางวัลมีมูลค่าสงู เช่น แจกรถหรือแจกทอง 
  16. การบริการ ( Services ) การบริการที่ดีย่อมกระตุ้นการขายได้ เช่น ถ้าโรงแรมมี
การบริการที่ดี คนก็จะติดใจไปใช้บริการอีก 
  17. การสาธิต ( Demonstration ) เป็นการแสดงวิธีการใช้งานของสนิค้า เช่น สาธิตการ
ใช้เตาไมโครเวฟ หรือกรณีขายเครื่องส าอางค์ก็อาจจะมกีารสาธิตการแต่งหน้าโดยใช้ดาราสวยๆ
มาสาธิต เป็นการเรียกความสนใจและกระตุน้ให้ลูกค้าซื้อสินค้า 
  18. การแนะน าสมาชิกโดยสมาชิก (Member - get - member หรือ Customer - get - 
Customer ) นิยมใช้กนัมากในกรณีขายบัตรเครดิต, ขายบ้าน หรือขายประกัน โดยจะเป็นการ
มอบรางวัลให้แก่สมาชิกเดิมที่แนะน าสมาชิกใหมใ่ห้แก่บริษัท เช่น ขายประกันมีการให้รางวัล
ส าหรับผูท้ี่แนะน ารายชื่อลูกค้า 
  19. การฝึกอบรม ( Training ) เป็นการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า เช่นซื้อคอมพิวเตอร ์จะมี
การฝึกอบรมวิธีใชใ้ห้ฟร ี
  20. การบ ารุงรักษาฟรี ( Free Maintenance ) มักใชใ้นสนิค้าอุตสาหกรรม เช่น ซื้อ
เครื่องป้ัมน้ า มีการบ ารุงรักษาให้ฟร ี



   

 

  21. การขนส่งฟรี ( Free Delivery ) เป็นการบริการขนสง่สินค้าให้ฟร ีมักใช้กับสินค้า
ขนาดใหญ ่
  22. การติดตั้งให้ฟรี ( Free Installment ) เช่น ซื้อเครื่องปรับอากาศบริการติดตั้งให้ฟร ี
  23. การให้ทดลองใช้ ( Trial Use ) เป็นการเปิดโอกาสให้น าสินค้าไปทดลองใช้ก่อนใน
ระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากสินค้านั้นมรีาคาแพง เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้น าไปทดลองก่อนว่าใชไ้ด้ดีหรือเปล่า ถ้าไม่ดีก็สามารถน าของกลับมาคืนได้โดยไมต่้อง
จ่ายเงิน 
 
 2.2 CRM(Customer Relationship Management)  

ความส าคัญของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
แสวงหาลูกค้า และ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) โดยการสร้าง
กระบวนการท างานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า จ านวนผู้ประกอบการ ที่
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สามารถน าแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เช่น แนวทางที่
ส าคัญในการจัดการระบบการบริหารงานและสร้างมาตรฐานการท างานในบริษัท เช่น การ
รวบรวมการเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า , การจัดการเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารและการพัฒนา
สินค้า และบริการเพื่อสนองตอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
 
ประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ต่อบริษัท 

1.การเพิ่มรายได้จากการขาย (Sale Revenue Increase) การมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีการใช้สินค้าหรือบริการ (Customer 
Loyalty) การน าหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีรายได้ที่เพิ่มข้ึน ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานใน บริษัทลดรายจ่ายในการด าเนินงาน และต้นทุนการหาลูกค้า ใหม่ๆหรือดึงลูกค้า
กลับมาใช้สินค้าหรือบริการอีกครั้ง 
 2.การบริหารของวงจรการท าธุรกิจของลูกค้า (Customer Life Cycle 
Management) 
  2.1 การหาลูกค้าใหม่เข้าองค์กร (Customer Acquisition) 
  2.2 การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อท าการซื้อสินค้าและบริการ 
  2.3 การรักษาลูกค้า (Customer Retention) ให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด  

3.การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Improving Integration of 
Decision Making Process) การเพิ่มการประสานงานในฝ่ายต่างๆของบริษัท โดยเฉพาะการ



   

 

ใช้ระบบฐานข้อมูลของลูกค้าร่วมกัน และผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลจากระบบต่างๆมา
ประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call 
Center), รายละเอียดของการจ่ายเงินของลูกค้าจากฝ่ายขาย (Sales), กิจกรรมทางการตลาดที่
เสนอให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลจากฝ่ายการตลาด  (Marketing) และ การควบคุม
ปริมาณของสินค้าในแต่ละช่วงจากฝ่ายสินค้าคงคลัง (Inventory Control) เป็นต้น 
 4.การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Enhanced Operational Effiency) 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายต่างๆ ของบริษัท 
โดยข้อมูลต่างนั้นได้มาจากช่องทางการสื่อสาร เช่น Fax, โทรศัพท์ และ อีเมล์ (Email) เป็นต้น 
 5.เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed of Service) การใช้หลักการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานโดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าจะต้องรวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะการตอบสนองแบบให้บริการ หรือ
ตอบสนองกับลูกค้าทันที (Real Time) เช่น ระบบการสั่งสินค้ามีการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ทั้งใน
ฝ่ายรับการสั่งซื้อ (Order Fulfillment), ฝ่ายขาย(Sales Department), ฝ่ายบัญชี (Accounting 
Department), ฝ่ายสินค้าคงคลัง (Inventory) และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิตกับลูกค้า 
(Credit Authorization) 
 6.การรวบรวมรายละเอียดต่างของลูกค้า (Gathering More Comprehensive 
Customer Profiles) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของฝ่ายต่างๆ ในบริษัทได้มากข้ึน เพราะว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยการจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ได้มากข้ึนท าให้ข้อมูลเก็บอย่างเป็นระบบอย่างเชื่อมโยงข้ึน 
บริษัทฯ สามารถน าฐานข้อมูลนี้มาใช้ในระบบต่างๆ ได้ 
 7.การลดต้นทุนในด้านการขายและการจัดการ (Decrease General Sales and 
Marketing Administration Costs)การลดลงของต้นทุนการด าเนินงานนั้นมาจากใช้หลักการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องจาก บริษัท มีระบบการจัดการที่เน้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน 
ท าให้ บริษัท ไม่สูญเสียต้นทุนในการดึงลูกค้ากลับเป็นลูกค้า ขององค์กรอีก และตัดกระบวนการ
ที่ไม่จ าเป็นและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท 
 8.การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)ให้กับลูกค้าในปัจจุบันลูกค้านั้นพยายาม
แสวงหาความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการ สิ่งที่ลูกค้าต้องการจึง ไม่ใช่แค่คุณค่า (Value) 
อีกต่อไป แต่ต้องการคุณค่าเพิ่มที่ท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่าความพอใจ ซึ่งผู้ประกอบการ
ควรสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยผ่าน Value Chain ทั้งในส่วนของคู่ค้า (Supply 
Chain) และในส่วนของความต้องการของลูกค้า (Demand Chain) เพื่อท าให้เกิดการบูรณาการ



   

 

ที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า อย่างครบวงจรทั้งระบบ จากหลายหน่วย งานเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้ง ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (Internal and External Organization) นับตั้งแต่ผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบ (Raw Materials Suppliers) , กระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ (Material 
Procurement), การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designers), การจัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วน 
(Spare Parts Suppliers) ,การขาย (Sales) และการตลาด (Marketing), ผู้ที่ท าการจัดจ าหน่าย 
(Distributors) และ หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center) เป็นต้น 
 

 
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 นัทธพงศ์ ประจักษ์วิจิตร์ (2552) ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และ
ก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจเพ่ือเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจผลิตจ าหน่ายยา : กรณีศึกษาบริษัทABC 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ และก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่  เพื่อเพิ่มผล
ประกอบการของบริษัท โดยได้ท าการออกแบบการวิจัย (Research Design) เป็นแบบบูรณา
การวิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากนั้น
จึงน าข้อมูลทั้งสองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management Process) ในการสรุปประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ และสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้ง
สามระดับ คือกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ผลการศึกษา
พบว่าปัญหาที่เกิดข้ึน คือ ผลิตตภัณฑ์ B ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท มีสัดส่วนถือครอง
ทางการตลาดน้อยมากและอัตราการเติบโตของยอดขายที่ลดลงอย่างมากในปี 2552 ผล
การศึกษาพบว่า กลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level) ใช้กลยุทธ์
เติบโต (Growth Strategy) เพื่อให้บริษัทเติบโตมากย่ิงข้ึนและเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยา กล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business unit Level) ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง(Differentiation 
Strategy) ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level) ด้าน
การตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า(Branding 
Strategy) กลยุทธ์ราคา(Price Strategy) ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามตลาด ไม่ให้ราคาแตกต่าง
จากคู่แข่งมากนัก กลยุทธืช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place Strategy) ใช้กลยุทธ์ผสมทั้งกลยุทธ์
ผลักสินค้าและกลยุทธ์ดึงสินค้า กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร(Integrated 
Marketing Communication หรือ IMC) ใช้เครื่องมือใรการสื่อสารดังนี้ การโฆษณา(Advertising) 
การประชาสัมพันธ์(Publicity/Public Relation) กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 



   

 

Social Responsibility หรือ CSR) กลยุทธ์ทีมงานขาย กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า(Customer Relationship Management : CRM) กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-
Marketing) กลยุทธ์การจัดการลูกค้ารายใหญ่(Key Account Management :KAM) การจัดการ
ความรู้(Knowledge Management) สร้างฐานข้อมูลที่ส าคัญ การเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning) งานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การจัดแสดงสินค้า ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ 
ที่ก าหนดข้ึนนี้จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์ B และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทได้
อย่างรวดเร็วและย่ังยืนมากย่ิงข้ึน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีศึกษา และผลการศึกษา 

   ในการศึกษาเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาการรับรู้
เวชภัณฑ์ยาในตลาดโรงพยาบาลไทย : กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ชนิดรับประทานในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ของ บริษัท AAA” เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยมี
ข้ันตอนและรายละเอียดของระเบียบการศึกษาดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strtegic Analysis) 
3.2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
3.3 การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic Alternative) 

 
3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strtegic Analysis) 
3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Research) 

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แสดงข้อมูล
ของอุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ จึง
นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  ทั้งด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค  

ปริมาณการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในปี 2548 คาดว่าจะมีประมาณ 24,498.8 
ตัน ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 5.8 เนื่องมาจากผู้ผลิตได้ท าการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักรให้ดีข้ึน และเพิ่มก าลังการผลิต ยาที่ผลิตเป็นยาชื่อสามัญ (Generic Drug) มีราคาไม่
สูงมากนัก จึงมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
สถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ มีความต้องการยาที่ ผลิตจากภายในประเทศเพิ่ม
มากข้ึน 

ปริมาณการจ าหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในปี 2548 คาดว่าจะมี ประมาณ
23,328.7 ตัน ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 10.3 เนื่องมาจากคนไทยให้ ความสนใจต่อสุขภาพ
มากข้ึน รวมทั้งโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ให้สถานพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลของ
รัฐ ใช้ยาที่ผลิตจากภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการจ าหน่ายยา ขยายตัวเพิ่มข้ึน อย่างไรก็
ตาม การจ าหน่ายยาในประเทศมีการแข่งขันสูงด้านราคา บาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อย



   

 

ละ 11.1 โดยมีตลาดน าเข้า ส าคัญ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งการน าเข้า จากประเทศดังกล่าวมีมูลค่ากว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ทั้งหมด การขยายตัวของการน าเข้ามีสาเหตุส าคัญมาจากมีการน าเข้ายา
รักษาหรือป้องกันโรคที่เป็นยา ส าเร็จรูปเพิ่มข้ึน ทั้งที่เป็นยาต้นต ารับ และยามีสิทธิบัตร ซึ่งไม่
สามารถผลิตได้ในประเทศ ยา เหล่านี้มักเป็นยาส าหรับโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรค
ความดัน เบาหวาน หัวใจ และ ไขมันในเส้นเลือด การน าเข้ายารักษาโรคดังกล่าวมีแนวโน้ม
สูงข้ึน เป็นผลจากการที่ประชากรใน ประเทศมีอายุยืนข้ึน และกลุ่มผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพของ
ตนเองมากข้ึน มีการตรวจร่างกาย สม่ าเสมอ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอุตสาหกรรมยาและเภสัชกรรมของในกลุ่มผลิตภัณฑ์  
การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาการรับรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ยาในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยานั้นจ าเป็นที่จะต้องทราบสภาวะการ
แข่งขันของตลาดยาในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาถึงความรุนแรงในการแข่งขันของตลาดดังกล่าว 
รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ โดยท าการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ PEST Environment 
  ด้านการเมือง ทางบริษัทมองปัจจัยทางด้านนี้ว่า ปัจจัยทางด้านการเมืองส่งผลต่อ
ทิศทางเศรษฐกิจเช่นกันทั้งนี้ถ้าสถานะภาพทางด้านการเมืองไม่ประสบปัญหาใดๆเศรษฐกจิกจ็ะ
ดี งบประมาณภาครัฐบาลก็ไม่ถูกจ ากัด ดังนั้นผลที่กระทบกับอุตสาหกรรมยาก็คือ แพทย์
สามารถใช้ยาดีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงได้อย่างเต็มที่ 
  ด้านเศรษฐกิจ มีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยาเป็นย่างมากเนื่องจากปกติยา
ต้นแบบต้องอาศัยการน าเข้าซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าท าให้ต้นทุนของยาต้นแบบที่ผลิตจาก
ต่างประเทศมีราคาที่สูงกว่ายาสามัญที่หมดสิทธิ์บัตรและสามารถผลิตข้ึนลอกเลียนเองได้
ภายในประเทศ ในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ าการจ ากัดการใช้ยาจากยาต้นแบบให้เป็นยาสามัญย่อม
เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้น 
  ด้านสังคม สังคมในปัจจุบันนี้คนไข้มีความรู้และมักเรียกร้องสิทธิ์คุ้มครองในการรักษา
จากแพทย์และโรงพยาบาลที่ท าการรักษาตน ดังนั้นแนวทางในการรักษาคนไข้ในปัจจุบันจึงต้อง
มีทั้งแนวทางการป้องกันและรักษา ซึ่งยาที่รักษานั้นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
  ด้านเทคโนโลยี ยาต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ย่อมผลิตมาจากเทคโนโลยีข้ันสูงและ
การค้นคว้าตัวยาก็เช่นกันต้องอาศัยเทคโนโลยีในการค้นคว้าวิจัยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ยา



   

 

ต้นแบบเหล่านี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ายาทั่วไป ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาใช้ยานั้นค่อนข้าง
ล าบากเพราะสาเหตุจากราคา และบางครั้งอาจเสียโอกาสที่ดีในการรักษาไปใช้ยาที่ตัวอ่ืนที่ราคา
ถูกกว่า 

 
2. การวิเคราะห์ Five Force Model ตามโมเดลของ Michael E.Porter 

  อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ในตลาด (The threat of new  entrants to the 
market) เนื่องจากขณะนี้มีการท าการศึกษาและวิจัยพัฒนายาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด
รับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลือดในคนของอีกหลายบริษัท ถึงแม้ว่าการศึกษาในคนต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อยเป็นปีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อปิดการทดลองภายหลังที่ได้ผลจนเป็นที่น่าพอใจ
นั้นยาในกลุ่มดังกล่าวก็จะถูกข้ึนทะเบียนภายในประเทศผู้ผลิตและขึ้นทะเบียนในประเทศต่างๆ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ือท าตลาดตามล าดับ 
  อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (The bargaining power of the 
firm’s suppliers) ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลือดของ
บริษัทAAA กล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการการรักษาที่แตกต่างจากยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดในยุคก่อน ท าให้วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตไม่ ว่าจะเป็นส่วนประกอบหลักและ
ส่วนประกอบรองต้องมีการระบุลักษณะเฉพาะ โดยเป็นที่แน่นอนว่าผู้ขายปัจจัยการผลิตย่อมมี
การผูกขาดเพียงรายเดียวเนื่องจากเป็นยานวัตกรรมใหม่ 
  อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (The bargaining power of buyers) โดยปกติใน
อุตสาหกรรมยานั้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นภาวะของการต่อรองเจรจาราคาของยาก่อนที่จะบรรจุ
เข้าสู่บัญชีการใช้ยาของแต่ละโรงพยาบาล โดยอ านาจการต่อรองกรณีโรงพยาบาลนั้นๆมีความ
อ่อนไหวต่อราคามากจะส่งผลให้ก าไรที่คืนกลับมาลดลง 
  อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้ (The threat of substitute products)  
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดซึ่งแต่เดิมมี 2 รูปแบบคือ  
  1)รูปแบบฉีดโดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า  
  2)รูปแบบรับประทานซึ่งต้องเจาะเลือดเพื่อติดตามผล  
มีความสามารถในการทดแทนกันได้ในแง่ของการรักษา ซึ่งจะท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์ยาในอุตสาหกรรมเมื่อราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนจะ
ก่อให้เกิดอุปสรรคดังนั้นต้องพยายามสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน 

 



   

 

  การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น (The intensity of rivalry 
among competing firms) ขณะนี้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตาม
ผลเลือดในประเทศไทยที่มีการขึ้นทะเบียนและท าตลาดในข้อบ่งใช้เดียวกัน  มีอยู่ 2 บริษัท คือ 
บริษัทAAA และบริษัทBBB แม้ว่ายากลุ่มนี้ของทั้ง 2 บริษัทจะมีกลไกการออกฤทธิ์ที่คนละ
ต าแหน่งในกระบวนการการแข็งตัวของเลือด แต่ทั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่ายาต้านการแข็งตัวของ
เลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลือดของบริษัทBBB เป็นคู่แข่งโดยตรงกับยาต้านการ
แข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ไม่ต้องติดตามผลเลือดของบริษัทAAA และการแข่งขันนี้จะมี
ความรุนแรงมากย่ิงข้ึนเนื่องจากในอนาคตยากลุ่มนี้จะขยายไปท าตลาดในแผนกอ่ืนๆภายหลัง
การได้ข้อบ่งใช้ที่จะตามมาเพิ่มข้ึนและมีสัดส่วนของคนไข้ที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่
กว่าข้อบ่งใช้แรกที่ได้ผ่านการข้ึนทะเบียนอนุญาติท าตลาด 

 
3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research) 

  การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิท าได้โดยท าการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับยาIIa
ซึ่งได้แก่ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์และเภสัชกรของโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้
และสั่งซื้อยาโดยตรง โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept Interview) และก าหนดประเด็น
การสัมภาษณ์ตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์จ านวน 40 ท่าน ได้แก่ 

1. ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ จ านวน 20 ท่าน 
2. เภสัชกรที่พิจารณายาเสนอเข้าใหม่ จ านวน 20 ท่าน 

  
 ขั้นตอนในการศึกษา 

   การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับยาIIaโดยการ
สัมภาษณ์ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ 20 ท่าน และเภสัชกรโรงพยาบาล 20 ท่าน รวม
จ านวน 40 ท่าน ผู้ศึกษาได้ก าหนดข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 

1. เตรียมข้อมูลค าถามโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนส าหรับศัลยแพทย์ทางออร์
โธปิดิกส์และเภสัชกรของโรงพยาบาล 

2. ติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์และเภสัชกรของ
โรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับยาIIa ซึ่งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้และ
สั่งซื้อยาโดยตรง 

3. นัดหมาย วัน-เวลา ที่จะขอเข้าพบเพื่อท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลนัด
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 



   

 

 จดบันทึกประเด็นส าคัญในระหว่างสัมภาษณ์เพื่อน ารายละเอียดทั้งหมดไปสรุปและวิเคราะห์
ผลต่อไป 
เครื่องมือในการศึกษา 

   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ซึ่งผู้
ศึกษาต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ศึกษา 
2. ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้ศึกษาจ า

ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยเป็นค าถามเปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างละเอียด 

 สรุปผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึกของศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ 20 ท่าน และเภสัช
กรโรงพยาบาล 20 ท่าน รวมจ านวน 40 ท่าน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
2553 ดังนี้ 
ตาราง 3.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประเภทโรงพยาบาล จังหวัด 

รัฐบาล เอกชน กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 

ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส ์ 15 5 20 0 

เภสัชกรโรงพยาบาล 11 9 20 0 

 
รวม (คน) 

26 14 40 0 

40 40 

 
บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 

1. ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ จ านวน 20 ท่าน 
    ความเป็นไปได้ในการท าตลาดกับศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่จะใช้ยาต้านการ
แข็งตัวของเลือดส าหรับคนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์เพื่อป้องกันการอุดตันของ
ลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด านั้น ข้ึนอยู่กับอุบัติการณ์เกิดภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน  
(VTE) ในผู้ป่วยในแถบตะวันตกที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ใหญ่ในประเทศ
แถบตะวันตก โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก ส าหรับในประเทศไทย เชื่อว่าภาวะ



   

 

หลอดเลือดด าอุดตันส่วนลึกอุดตัน (VTE)  เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์น้อย โดยแตกต่างจาก
อุบัติการณ์ในผู้ป่วยแถบตะวันตกซึ่งมีค่อนข้างสูง ท าให้โดยทั่วไปศัลยแพทย์จึงไม่ได้ให้การ
ป้องกันการเกิดโดยการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหลังการผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง  
ดังนั้นที่ผ่านมาการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าในประเทศไทยนั้น จึงยังไม่
เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากนัก แต่ภายหลังพบว่าภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน (VTE) 
ซึ่งรวมถึงการเกิดลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด (PE) เป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรง และน ามาซึ่งการเสียชีวิต 
    โดยทั้งนี้สามารถดูได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มี
ผลกระทบต่อการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด(ยาIIa) ด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- สังคมแพทย์ในประเทศไทย กล่าวคือความเชื้อที่มีต่อการป้องกันลิ่มเลือด
อุดตันนั้นยังค่อนข้างต่ ากว่าความเชื้อของแพทย์ในแถบตะวันตกทั้งนี้มี
สาเหตุมาจากอุบัติการณ์ภาวะการเกิดในคนไข้เอเซียที่น้อยกว่า 

- สังคมคนไข้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีความรู้และมักเรียกร้องสิทธิ์คุ้มครองในการรักษา
จากแพทย์และโรงพยาบาลที่ท าการรักษาตน ดังนั้นแนวทางในการรักษา
คนไข้ในปัจจุบันจึงต้องมีทั้งแนวทางการป้องกันและรักษา ซึ่งยาที่รักษานั้น
ต้องมีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงภาวะการอุดตันของลิ่ม
เลือดภายในหลอดเลือดด าที่ใช้กันในปัจจุบันมี 2 วิธี ดังนี้ 

ตาราง 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของภาวะการอุดตันของลิ่มเลือด
ภายในหลอดเลือดด า 

วิธ ี ข้อด ี ข้อเสีย 

ฉีดส ี สามารถตรวจเหน็ได้ชัดเจน ราคาสูงและคนไข้อาจมีอาการแพ้สีได้ 

อัลตร้าซาวน์ 
ราคาถูกและคนไข้ไม่มี
อาการข้างเคียงใดๆ 

อาจตรวจไม่เจอเพราะต้องใช้เทคนิค
เฉพาะของแพทย์แต่ละคน 



   

 

ที่มา : ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ศัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ , (ตุลาคม,พฤศจิกายน 2553) 

 

- ยาIIa เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ท าให้ข้อจ ากัดต่างๆที่เคยมีมาในอดีตส าหรับ
การป้องกันและรักษานั้นท าได้ง่ายข้ึน ซึ่งแต่เดิมการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
มียา 2 ตัว ดังนี้ 

ตารางที่ 3.3 ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในอดีตที่ใช้ส าหรับการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน 

ยา ข้อด ี ข้อเสีย 

Enoxaparin 
ประสิทธิภาพสงู,ปฏิกิริยาระหว่าง
ยาต่ าคนไข้ไมต่้องปรับขนาดยา
และเจาะเลือดติดตามผล 

รูปแบบฉีดคนไข้ต้องเจ็บตัวจากการฉีด
ยาและราคาสูงกว่าWarfarin มาก 

Warfarin 
ราคาถูกและรับประทานได้
เนื่องจากเป็นยาชนิดเม็ด 

ปฏิกิริยาระหว่างยาสูงคนไข้ต้องปรับ
ขนาดยาอย่างไรก็ตามคนไข้ยังต้องเจ็บ
ตัวจากการเจาะเลือดติดตามผล 

ที่มา : ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ศัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, (ตุลาคม,พฤศจิกายน 2553) 

 
 ซึ่งยาIIa มีคุณสมบัตใินการต้านการแข็งตัวของเลือดโดยมีลักษณะดังนี้ 
ตารางที่ 3.4 คุณสมบัติของยาIIa 

ที่มา : ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ศัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ , (ตุลาคม,พฤศจิกายน 2553) 

 
2. เภสัชกรที่พิจารณายาเสนอเข้าใหม่ จ านวน 20 ท่าน 

ยา ข้อด ี ข้อเสีย 

IIa 
รับประทานได้เนื่องจากเป็นยาชนิดเม็ดโดยมี
ประสิทธิภาพสงู,ปฏิกิริยาระหว่างยาต่ าคนไข้
ไม่ต้องปรับขนาดยาและเจาะเลือดติดตามผล 

ต้องระประทานครัง้ละ 2เม็ด
และราคาสูงกว่าWarfarin 
มาก 



   

 

    เมื่อกล่าวถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือดนั้น บทบาททีโ่ดดเด่นส าหรับยากลุ่มนี้
จะอยู่ที่การรักษาภาวะของหัวใจเต้นผิดจังหวะเพื่อป้องกนัลิ่มเลือดอุดตันทีส่มองทีต่ลาดที่มี
คนไข้ในประเทศไทยจ านวนมากโดยผู้ใช้ยาจะเป็นอายุรแพทย์ทางหลอดเลือดและหลอดเลือด 
แต่ทั้งนี้ความที่ยาIIa เป็นยาใหม่ที่ยังไม่ได้รับข้อบ่งใชใ้นข้างต้น จะละไว้ไม่กล่าวถงึดังนั้นจึงมา
ว่ากันด้วยข้อบ่งใช้ในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดใหญท่างออร์
โธปิดิกส์ โดยมีความคิดเห็นในด้านต่างๆ ดงันี ้

- ความเป็นไปได้ในการเสนอยาเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นยาใหม่ยังไม่มี
ในบัญชีโรงพยาบาลเพื่อสั่งจ่ายแก่คนไข้ มีแนวโน้มค่อนข้างสูงเพราะเป็น
ยานวัตกรรมใหม่ที่มีข้อบ่งใช้ที่หลากหลายในคนไข้แต่ละโรค 

- ปริมาณการสั่งซื้อต่อเดือนเมื่อยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล ข้ึนอยู่กับ 2 ปัจจัย 
ดังนี้ 
o ยาIIa ได้รับข้อบ่งใช้ขณะนี้เพียงข้อบ่งใช้เดียวคือใช้กับคนไข้ออร์

โธปิดิกส์ที่มีจ านวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคนไข้อายุรกรรม 
o ยาIIa เป็นยาใหม่ที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติท าให้

ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากรัฐบาลท าให้คนไข้ต้องเสียเงินค่า
รักษาเองถ้าจะใช้ยาตัวนี้เพราะแพทย์ส่วนใหญ่จะจ่ายยาตามสิทธิท์ี่
คนไข้มีในการรักษาพยาบาลเพื่อให้คนไข้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มเติม 
 

โดยสรุปยาIIa สามารถเข้าท าตลาดโดยเสนอเข้าบัญชีโรงพยาบาลซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูง
เนื่องจากเป็นยาใหม่แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในบัญชีโรงพยาบาลแล้วปริมาณการสั่งซื้อต่อเดือนที่ได้จะ
ไม่สูงมากเนื่องจากติดข้อจ ากัดในด้านข้อบ่งใช้ที่มีเพียงข้อบ่งใช้เดียวซึ่งมีคนไข้น้อยและการสั่ง
จ่ายยาที่ล าบากเพราะไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเนื่องจากเป็นยาใหม่ 
 
บริษัทAAA มีคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่มีความคล้ายคลึงกันกับยาIIa ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมดังน้ี 
- คู่แข่งโดยอ้อม  
 Enoxaparin เนื่องจากเป็นการป้องกันระยะสั้นศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์เลือกที่จะไม่ใช้
Warfarin ซึ่งต้องคอยเจาะเลือดในการติดตามผล 
- คู่แข่งโดยตรง  



   

 

 ขณะนี้ในประเทศไทยที่มีการข้ึนทะเบียนและท าตลาดในข้อบ่งใช้เดียวกัน  มีอยู่ 2 บริษัท 
คือ บริษัทAAA และบริษัทBBB แม้ว่ายากลุ่มนี้ของทั้ง 2 บริษัทจะมีกลไกการออกฤทธิ์ที่คนละ
ต าแหน่งในกระบวนการการแข็งตัวของเลือด  
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร(SWOT Analysis) 
 ดูได้จากตารางที่ 3.5 
ตารางที่ 3.5 แสดงการวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง 
 
S1 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง 
S2 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีว่าผลิตภัณฑ์ยาของ
บริษัทมีคุณภาพ 
S3 เป็นบริษัทแรกที่ผลิตยาIIa ออกจ าหน่าย 
S4 บริษัทมีการท าวิจัยที่สามารถน ามาสนับสนุนเพื่อ
เป็นหลักฐานอ้างอิงทงการตลาดส าหรับการใช้ยา
อย่างต่อเนื่อง 
S5 มีฐานลูกค้าเดิมที่เป็นศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์
เนื่องจากบริษัทเคยมียาที่ท าตลาดกับแพทย์กลุ่มนี้อยู่
แล้ว 
S6 พนักงานมีความรู้ในการให้ข้อมูลแก่แพทย์ 
 

จุดอ่อน 
 
W1 องค์กรมี ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ค่อนข้างสูง 
W2 ยาIIaยังไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นยานวัตกรรม
ใหม่ที่ยังไม่มีในตลาด 
W3 ยาIIaได้รับการขึ้นทะเบียนเพียงข้อบ่งใช้เดียว ณ 
ขณะนี้  ซึ่ งเป็นข้อบ่งใช้ที่สามารถใช้ได้เฉพาะ
ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ซึ่งมีจ านวนคนไข้ที่ใช้
ยากลุ่มนี้ไม่มาก 
W4 ยาIIa ต้องรับประทานครั้งละ 2 เม็ดซึ่งในแง่ของ
การบริหารยาแพทย์ยังมองว่าด้อยกว่ายาตัวอื่น 
W5 พนักงานบางคนยังขาดความรู้ทางเทคโนโลยี 
 



   

 

 
 
 
3.2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

ก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix Model เป็นเครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์
ขององค์กร แล้วน าไปก าหนดเป็นทิศทางของกลยุทธ์โดยมีหลักการในการน าจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์และเภสัชกรของโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับยาIIa ซึ่ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้และสั่งซื้อยาโดยตรง และข้อมูลทุติยภูมิมาสรุปประมวลโดย
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วจึงน าข้อมูลทั้งหมดมา
ก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ทที่ดีที่สุดและกลยุทธ์ทางเลือกส าหรับบริษัทโดยใช้ Model TOWS 
Matrix ตามตารางที่ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.6 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ Corporate โดยใช้ TOWS Matrix 
 

โอกาส 
 
O1 วารสารงานวิจัยทางการแพทย์ตีพิมพ์งานวิจัย
ของยาIIaจึงท าให้ยาเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
O2 ในอนาคตจะมีแนวโน้มคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
มากขึ้นซึ่งต้องใช้ยาIIaในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
หลังผ่าตัด 
O3 มีการตื่นตัวจากศัลยแพทย์ในการป้องกันลิ่มเลือด
อุดตันหลังการผ่าตัด 
O4 คนไข้ มักเรียกร้องสิทธิ์คุ้มครองในการรักษาจาก
แพทย์และโรงพยาบาล  

อุปสรรค 
 
T1 ใ นอ ดี ตแพทย์ ไ ม่ มี conceptใน ก าร ป้ อ ง กั น
ภาวะการอุดตันของลิ่มเลือด 
 T2 อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะการอุดตันของลิ่ม
เลือดภายในหลอดเลือดด าในประเทศไทยมีน้อย 
T3 ยังไม่มีเกณฑ์ในการประเมินส าหรับการป้องกัน
ภาวะการอุดตันของลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด า 
T4 เครื่องมือประเมินความเสี่ยงนั้นมีข้อจ ากัดหลาย
ด้าน 
T5 การแข่งขันในอุตสาหกรรมยามีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
T6 ข้อจ ากัดการเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
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External Factor 

 

จุดแข็ง(Stength) 
 
S1 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง 
S2 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีว่า
ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทมี
คุณภาพ 
S3 เป็นบริษัทแรกที่ผลิตยาIIa 
ออกจ าหน่าย 
S4 บริษัทมี การท าวิ จั ยที่
สามารถน ามาสนับสนุนเพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงทางการตลาด
ส าหรับการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง 
S5 มีฐ านลูก ค้า เ ดิมที่ เ ป็น
ศัลยแพทย์ทางออร์ โธปิดิกส์
เนื่องจากบริษัทเคยมียาที่ท า
ตลาดกับแพทย์กลุ่มนี้อยู่แล้ว 
S6 พนักงานมีความรู้ในการให้
ข้อมูลแก่แพทย์ 
 

จุดอ่อน(Weakness) 
 
W1 องค์กรมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การบริหารจัดการค่อนข้างสูง 
W2 ย า IIaยั ง ไ ม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
เนื่องจากเป็นยานวัตกรรมใหม่ที่
ยังไม่มีในตลาด 
W3 ยาIIaได้รับการขึ้นทะเบียน
เพียงข้อบ่งใช้เดียว ณ ขณะนี้ 
ซึ่งเป็นข้อบ่งใช้ที่สามารถใช้ได้
เฉพาะศัลยแพทย์ทางออร์โธปิ
ดิกส์ซึ่งมีจ านวนคนไข้ที่ใช้ยาก
ลุ่มนี้ไม่มาก 
W4 ยาIIa ต้องรับประทานครั้ง
ละ 2 เม็ดซึ่ง ในแง่ของการ
บริหารยาแพทย์ยังมองว่าด้อย
กว่ายาตัวอื่น 
W5 พนักงานบางคนยังขาด
ความรู้ทางเทคโนโลยี 
 

โอกาส(Opportunities) 
 
O1 ว า ร ส า ร ง า น วิ จั ย ท า ง
การแพทย์ตีพิมพ์งานวิจัยของยา
IIaจึงท าให้ยาเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
O2 ในอนาคตจะมีแนวโน้ ม
คนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อมากขึ้น
ซึ่งต้องใช้ยาIIaในการป้องกันลิ่ม
เลือดอุดตันหลังผ่าตัด 
O3 มีการตื่นตัวจากศัลยแพทย์
ในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
หลังการผ่าตัด 
O4 คนไข้ มักเรียกร้องสิทธิ์

SO-Strategies 

กลยุทธ์การเติบโต(Growth 
Strategy) ที่มุ่งเน้นการกระจาย
ธุรกิจ(Diversification Growth 
Strategy) ไปสู่ธุรกิจใหม่หรือ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เก่ียวข้อง
กับยาIIa ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
ใหม่ในรูปแบบกลยุทธ์การ
กระจายธุรกิจออกจากแกน
ธุรกิจเดิม (Concentric 
Diversification Strategy) 
(S3,S5,O2,O3) 

WO-Strategies 

กลยุทธ์คงตัว(Stablility 
Strategy)ใช้กลยุทธ์ที่ไม่ท าการ
ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ(No 
ChangStrategy)เป็นการด าเนิน
ตามกลยุทธ์เดิม
(W1,W3,O1,O3) 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.7 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ Business Unit and Functional โดยใช้ TOWS Matrix 

คุ้มครองในการรักษาจากแพทย์
และโรงพยาบาล 

อุปสรรค(Threats) 
 
T1 ในอดีตแพทย์ไม่มีconcept
ในการป้องกันภาวะการอุดตัน
ของลิ่มเลือด 
 T2 อุ บั ติก าร ณ์ของการ เ กิด
ภาวะการอุดตันของลิ่มเลือด
ภายในหลอดเลือดด าในประเทศ
ไทยมีน้อย 
T3 ยังไม่มีเกณฑ์ในการประเมิน
ส าหรับการป้องกันภาวะการอุด
ตันของลิ่มเลือดภายในหลอด
เลือดด า 
T4 เครื่องมือประเมินความเสี่ยง
นั้นมีข้อจ ากัดหลายด้าน 
T5 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ยามีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
T6 ข้อจ ากัดการเบิกจ่ายยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ 
 

ST-Strategies 

กลยุทธ์คงตัว(Stablility 
Strategy)ใช้กลยุทธ์ที่ไม่ท าการ
ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ(No 
ChangStrategy)เป็นการด าเนิน
ตามกลยุทธ์เดิม
(S3,S4,S5,T2,T4) 

 

WT-Strategies 
 

ก ล ยุ ท ธ์ ถ ด ถ้ อ ย  (Retrench 
Strategy) ลดขนาดขององค์กร
ตามความ เหมาะสม ในการ
จัดการหรือลดต้นทุนในการ
ด า เ นิ น ง านบ า ง อ ย่ า ง ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้น 
(W1,W3,W5,T5,T6) 
 



   

 

 

 

                  Internal Factor 

 

 

 

External Factor 

 

จุดแข็ง(Stength) 
 
S1 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง 
S2 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีว่า
ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทมี
คุณภาพ 
S3 เป็นบริษัทแรกที่ผลิตยาIIa 
ออกจ าหน่าย 
S4 บริษัทมี การท าวิ จั ยที่
สามารถน ามาสนับสนุนเพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงทางการตลาด
ส าหรับการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง 
S5 มีฐ านลูก ค้า เ ดิมที่ เ ป็น
ศัลยแพทย์ทางออร์ โธปิดิกส์
เนื่องจากบริษัทเคยมียาที่ท า
ตลาดกับแพทย์กลุ่มนี้อยู่แล้ว 
S6 พนักงานมีความรู้ในการให้
ข้อมูลแก่แพทย์ 
 

จุดอ่อน(Weakness) 
 
W1 องค์กรมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การบริหารจัดการค่อนข้างสูง 
W2 ย า IIaยั ง ไ ม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
เนื่องจากเป็นยานวัตกรรมใหม่ที่
ยังไม่มีในตลาด 
W3 ยาIIaได้รับการขึ้นทะเบียน
เพียงข้อบ่งใช้เดียว ณ ขณะนี้ 
ซึ่งเป็นข้อบ่งใช้ที่สามารถใช้ได้
เฉพาะศัลยแพทย์ทางออร์โธปิ
ดิกส์ซึ่งมีจ านวนคนไข้ที่ใช้ยาก
ลุ่มนี้ไม่มาก 
W4 ยาIIa ต้องรับประทานครั้ง
ละ 2 เม็ดซึ่ง ในแง่ของการ
บริหารยาแพทย์ยังมองว่าด้อย
กว่ายาตัวอื่น 
W5 พนักงานบางคนยังขาด
ความรู้ทางเทคโนโลยี 
 

โอกาส(Opportunities) 
 
O1 ว า ร ส า ร ง า น วิ จั ย ท า ง
การแพทย์ตีพิมพ์งานวิจัยของยา
IIaจึงท าให้ยาเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
O2 ในอนาคตจะมีแนวโน้ ม
คนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อมากขึ้น
ซึ่งต้องใช้ยาIIaในการป้องกันลิ่ม
เลือดอุดตันหลังผ่าตัด 
O3 มีการตื่นตัวจากศัลยแพทย์
ในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน
หลังการผ่าตัด 
O4 คนไข้ มักเรียกร้องสิทธิ์
คุ้มครองในการรักษาจากแพทย์

SO-Strategies 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) 
ของสินค้าเพื่อจะตั้งราคาให้สูง
กว่าคนอื่นได้ โดยสินค้า นั้นต้อง 
มีคุณสมบัติคือ สินค้ามีคุณภาพ 
และ นวัตกรรมใหม่ๆ 
(S2,S3,O1,O2) 
 
การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) เพื่อสร้างเครื่อง 
มือให้ลูกค้าใช้ในการเรียนรู้ 
(S4,S6,O1) 

WO-Strategies 

จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการ
สร้างการรับรู้ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
(W2,W3,O1) 

จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ขายให้รับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ยาไปในทิศทางเดียวกัน
(W5,O1) 



   

 

 
จาการวิเคราะห์ดังกล่าวจากนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กรและการก าหนด

วัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ได้ข้อสรุปเพื่อก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา (Strategic Alternative) โดยมีทางเลือกกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับ
องค์กร(Corporate Strategy),กลยุทธ์ระดับธุรกิจ(Business Strategy) และกลยุทธ์ตามหน้าที่
(Functional Level Strategy) 

 
3.3 การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic Alternative) 

จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถก าหนดกลยุทธ์ส าหรับ บริษัท
AAA ได้ดังต่อไปนี้ 

1.กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)  

และโรงพยาบาล  

อุปสรรค(Threats) 
 
T1 ในอดีตแพทย์ไม่มีconcept
ในการป้องกันภาวะการอุดตัน
ของลิ่มเลือด 
 T2 อุ บั ติก าร ณ์ของการ เ กิด
ภาวะการอุดตันของลิ่มเลือด
ภายในหลอดเลือดด าในประเทศ
ไทยมีน้อย 
T3 ยังไม่มีเกณฑ์ในการประเมิน
ส าหรับการป้องกันภาวะการอุด
ตันของลิ่มเลือดภายในหลอด
เลือดด า 
T4 เครื่องมือประเมินความเสี่ยง
นั้นมีข้อจ ากัดหลายด้าน 
T5 การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ยามีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
T6 ข้อจ ากัดการเบิกจ่ายยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ 
 

ST-Strategies 

สร้างความตระหนักถึง
ผลข้างเคียงภายหลังจากการ
ผ่าตัดกระจายไปยังฐานลูกค้า
กลุ่มเดิมก่อน(S4,S5,T1) 

 

 

WT-Strategies 
 

กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM) ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและกล
ยุทธ์การจัดการลูกค้ารายใหญ่ 
(Key Account Management : 
KAM) เพื่อรักษาลูกค้าที่มี 
ความส าคัญ (W1,W3,T5,T6) 
 



   

 

1.1 กลยุทธ์การเติบโต(Growth Strategy) ที่มุ่งเน้นการกระจายธุรกิจ(Diversification 
Growth Strategy) ไปสู่ธุรกิจใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยาIIa ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่ในรูปแบบกลยุทธ์การกระจายธุรกิจออกจากแกนธุรกิจ เดิม  (Concentric 
Diversification Strategy) 

ข้อดี 
- ผลิตภัณฑ์ยาIIa เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนลอกเลียนได้ยาก 
- พนักงานขายของบริษัทมีความรู้และความช านาญเฉพาะด้านเป็นอย่างดี

เนื่องจากมีองค์ความรู้มาจากผลิตภัณฑ์เดิม 
- บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนส าหรับการวิจัยและค้นคว้าสูง

นักเนื่องจากมีองค์ความรู้เดิมที่สามารถต่อยอดได้ ท าให้เกิดการประหยัด
ต่อขนาด 

ข้อเสีย 
- ความเสี่ยงที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันในด้านแนวคิดของการรักษา

เดียวกันเนื่องจากถ้าในอนาคตมีแนวคิดทางการรักษาใหม่เข้ามาล้มล้าง
แนวคิดเดิมจะก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทเป็นอย่างมาก 

1.2 กลยุทธ์คงตัว (Stablility Strategy) ใช้กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No Change 
Strategy) เป็นการด าเนินตามกลยุทธ์เดิม 

ข้อดี 
- ลดความเสี่ยงในช่วงภาวะเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลในทางลบ 
- ไม่มีการลงทุนเพิ่ม ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ข้อเสีย 
-    คู่แข่งมีความแข็งแกร่งข้ึนท าให้ไม่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 

1.3 กลยุทธ์ถดถอย (Retrench Strategy) ลดขนาดขององค์กรตามความเหมาะสมใน
การจัดการหรือลดต้นทุนในการด าเนินงานบางอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดีข้ึน 

ข้อดี 
- ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงท าให้มีก าไรเพิ่มมากข้ึนได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 

ข้อเสีย 
-    เป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันมีโอกาสเป็นผู้น าในตลาด 
-    บริษัทอาจมียอดขายที่ตกต่ า 

 



   

 

การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
จากแนวทางการก าหนดกลยุทธ์lและก าหนดทางเลือกในการแก้ไข ได้เลือกกลยุทธ์การ

เติบโต(Growth Strategy) เนื่องจากมุ่งเน้นการกระจายธุรกิจ(Diversification Growth Strategy) 
ไปสู่ธุรกิจใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยาIIa ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ในรูปแบบ
กลยุทธ์การกระจายธุรกิจออกจากแกนธุรกิจเดิม (Concentric Diversification Strategy)  

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
จากข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์ ท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท

ซึ่งมีการแข่งขันสูง การท าการตลาดควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้กลยุทธ์ต่างๆดังนี้ 

2.1กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
      บริษัทAAA ใช้เรื่องความแตกต่างของสินค้าเพื่อจะตั้งราคาให้สูงกว่าคนอ่ืนได้ โดยสินค้า 
นั้นต้อง มีคุณสมบัติคือ สินค้ามีคุณภาพ และ นวัตกรรมใหม่ๆ มีผลทางด้านจิตใจของผู้ซื้อ, เป็น
ที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความเกี่ยวข้องและถ่ายทอดมาจากกลยุทธ์ในระดับบนที่
มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้โดยเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 
  ข้อดี 

- ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทสามารถตั้งราคาได้สูง เป็นผู้ก าหนดราคาได้เอง 
- เพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายในการรักษาที่ง่ายข้ึน 

  ข้อเสีย 
    -    เสี่ยงเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ความแตกต่างจากยาเดิมในตลาด 
    -    สามารถเลียนแบบได้เมื่อหมดอายุสิทธิบัตรยา 
   2.2 กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

ทางบริษัทมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันด้านต้นทุนโดยที่กล่าวไว้ในข้างต้นว่า
บริษัทสามารถประหยัดต่อขนาดในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตเนื่องจากยาบางตัวของบริษัทมี
ความใกล้เคียงกันดังนี้กลุ่มยาละลายลิ่มเลือดหรือต้านการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ 

- ยาละลายลิ่มเลือดที่ส าหรับใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
เฉียบพลัน 

- ยาละลายลิ่มเลือดที่ส าหรับใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
เฉียบพลัน 

ซึ่งมีองค์ความรู้และที่มาของการค้นคว้าวิจัยตัวโรคที่คล้ายคลึงกันท าให้เงินทุนในการ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เสียไปนั้นน ามาใช้ในการพัฒนายาได้มากกว่าหนึ่งตัว 



   

 

  ข้อดี 
- ลดต้นทุนในการการค้นคว้าวิจัยยาเพื่อผลิตออกจ าหน่าย 
- บริษัทสามารถตั้งราคายาได้ตามปกติโดยที่ต้นทุนการวิจัยค้นคว้าถูกปัน

ส่วนกันไป 
  
 
 ข้อเสีย 
    -   ถ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดข้ึน อาจท าให้บริษัทฯ สูญเสียความได้เปรียบ 
                        ทางด้านต้นทนุในทันท ี
  2.3 กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Difference Focus Strategy) 
  บริษัทฯ มีการท าตลาดกับแพทย์เฉพาะกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะทางที่อยู่ใน
กลุ่มยาละลายลิ่มเลือดหรือต้านการแข็งตัวของเลือด ดังนี้ 

- ยาละลายลิ่มเลือดที่ส าหรับใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
เฉียบพลัน 

- ยาละลายลิ่มเลือดที่ส าหรับใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
เฉียบพลัน 

ซึ่งท าให้บริษัทได้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยที่มีความเกี่ยวข้องจากยาดังกล่าวในข้างต้นมา
พัฒนายาIIa ที่เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ใช้ส าหรับการป้องกันการอุด
ตันของลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เนื่องจาก
เทคโนโลยีและแนวคิดของกลุ่มยาละลายลิ่มเลือดหรือต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นแนวคิดเดียว
และองค์ความรู้เดิมที่ว่าด้วยระบบการหมุนเวียนของเลือด และกระบวนการแข็งตัวของเลือด 
เช่นเดียวกัน 
  ข้อดี 

- สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและเฉพาะเจาะจงกับการ
รักษา 

  ข้อเสีย 
    -   ขนาดของตลาดมีขอบเขตที่จ ากัด 
    -   ปริมาณของยอดขายจะน้อยกว่าการจ าหน่ายยาทั่วไปเนื่องจากเป็นยเฉพาะ     
 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) 



   

 

จากแนวทางการก าหนดกลยุทธ์lและก าหนดทางเลือกในการแก้ไข ได้เลือกกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เนื่องจากบริษัทAAA ใช้เรื่องความแตกต่างของ
สินค้าเพื่อจะตั้งราคาให้สูงกว่าคนอ่ืนได้ โดยสินค้า นั้นต้อง มีคุณสมบัติคือ สินค้ามีคุณภาพ และ 
นวัตกรรมใหม่ๆ มีผลทางด้านจิตใจของผู้ซื้อ, เป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องและถ่ายทอดมาจากกลยุทธ์ในระดับบนที่มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้โดยเป็นที่ต้องการของตลาด 
   
 
 3. กลยุทธ์ตามหน้าที่ (Functional Level Strategy)  
 หน่วยงานของบริษัทAAA ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา  การผลิต 
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เป็นต้น ใช้ในการท าหน้าที่ของตนเพื่อ
ตอบสนองกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับธุรกิจ โดยด าเนินกลยุทธ์ตลาดตาม 4P’s (Product, 
Price, Place และ Promotion)  
 3.1 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 
   1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Produt Strategy) 
   1.1 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (Branding Strategy) สร้างการจดจ าตราสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์ยาIIa ด้านประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัย รวมทั้งบริการ 
  ข้อดี 

- มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
- สามารถตอบสนองความต้องการในการรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
- เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเป็นการเพิ่มยอดขายอย่างย่ังยืน 

  ข้อเสีย 
- การสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจ านั้นต้องใช้เวลานาน 

   1.2 กลยุทธ์ความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Difference Strategy) 
สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณสมบัติและการใช้งานจริง โดยยาIIa 
คุณสมบัติการออกฤทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องปรับบขนาด และเจาะ
เลือดเพื่อติดตามผล 
  ข้อดี 

- ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทสามารถตั้งราคาได้สูง เป็นผู้ก าหนดราคาได้เอง 
- เพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายในการรักษาที่ง่ายข้ึน 

  ข้อเสีย 



   

 

    -    เสี่ยงเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ความแตกต่างจากยาเดิมในตลาด 
    -    สามารถเลียนแบบได้เมื่อหมดอายุสิทธิบัตรยา 
  2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 
  2.1 กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Skimming Price Strategy) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ยา
เป็นนวัตกรรมใหม่ บริษัทฯสามารถก าหนดราคาได้เอง โดยที่ที่ไม่ต้องค านึงถึงราคายาเดิมที่มี
อยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เก่าอย่างชัดเจน เมื่อน าออกสู่
ตลาดมักจะเปิดราคาขายครั้งแรกให้สูงไว้ก่อน ทั้งนี้เพื่อต้องการผลตอบแทนกลับคืนให้เร็วที่สุด 
หลังจากนั้นจึงค่อยลดราคาให้ต่ าลงมา เมื่อต้องการแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ 
   
  ข้อดี 

- บริษัทฯ สามารถก าหนดราคาได้เองอย่างอิสระ 
- ลดปัญหาหากทราบภายหลังว่ากิจการค านวณต้นทุนผิดพลาด เพราะการ

ก าหนดราคาสูงไว้ตั้งแต่แรก แม้จะมีการคิดต้นทุนผิดพลาด โดยคิดต่ าไป 
แต่ราคาที่จ าหน่ายไปย่อมสูงกว่าต้นทุนที่แท้จริง  

- สามารถน าเงินที่ได้มาเป็นเงินลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายในข้ัน
แนะน าตลาด  

- ไม่ต้องขยายปริมาณมาก ก็สามารถจะคุ้มทุนหรือมีก าไรได้  
- เปิดโอกาสให้ผู้บุกเบิกตลาดได้เรียกทุนคืนโดยเร็ว ก่อนที่คู่แข่งขันจะเข้า

มาร่วมตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตสินค้าที่คู่แข่งเลียนแบบได้ง่าย  
- เป็นการวางต าแหน่งสินค้าให้สูง ในสายตาของลูกค้า  

ข้อเสีย 
- เสียกลุ่มลูกค้าที่ไม่นิยมยาราคาสูงเนื่องจากมองว่าราคาสูงเกินไป 
- ขนาดตลาดจ ากัด  
- จูงใจให้คู่แข่งขันมาร่วมในตลาดมากข้ึน และเร็วข้ึน 

  2.2 กลยุทธ์ราคาต่่าเพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing Strategy) การตั้งราคา
ต่ าเพื่อเป้าหมายในการได้ส่วนแบ่งตลาดให้มากข้ึน การจ าหน่ายในปริมาณมากได้ลูกค้าจ านวน
มาก แต่ได้ก าไรต่อหน่วยต่ า อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ราคาต่ าจะก่อให้เกิดก าไรรวมจากปริมาณ
ขายสูงในระยะยาว 
  ข้อดี 

- ลดความต้องการเข้ามาร่วมตลาดของคู่แข่งขันได้  
- โอกาสในการท าก าไรจะมีมากข้ึน 



   

 

  ข้อเสีย 
- ก าไรต่อหน่วยต่ า 
- ขยายปริมาณมาก จึงจะสามารถคุ้มทุนหรือมีก าไรได้  
- ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างยาวนาน 

  3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
  3.1 กลยุทธ์ผลักสินค้า (Push Strategy) เป็นการให้ลูกค้าเก็บสินค้าให้มากข้ึนโดยการ
เสนอโปรโมชั่น เช่น ส่วนแถมเมื่อสั่งสินค้าในจ านวนมาก 
  ข้อดี 

- ท าให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มมากข้ึน 
   
  ข้อเสีย 

- ถ้ามากเกินไปอาจท าให้ลูกค้าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึน 
  3.2 กลยุทธ์ดึงสินค้า (Pull Strategy) เป็นการช่วยให้สินค้าขายออกไปได้มากข้ึนโดย
จัดกิจกรรมให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ คือ แพทย์ในโรงพยาบาล และเภสัชกร หรือจัดกิจกรรมให้มีคนไข้
มากข้ึน เพื่อให้ยาออกจากคลังเก็บยาได้มากที่สุด 
  ข้อดี 

- เป็นการช่วยน ายาออกท าให้ระบบหมุนเวียนของยาใน stock ดีข้ึน 
- ท าให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากข้ึน 

  ข้อเสีย 
- ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายสูง 

 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) ลงในวารสารทางการแพทย์และวงการยา เพื่อให้สื่อสาร
กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อดี 

- สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อเสีย 

- ไม่สามารถรับรู้การตอบสนองจากผู้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันที 
  4.2 การประชาสัมพันธ์ (Publicity/Public Relation)สร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ 
  ข้อดี 



   

 

- การแจ้งข่าวโดยไม่อาศัยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายโดยตรงให้แก่สื่อ 

  ข้อเสีย 
- ใช้งบประมาณที่สูงในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนท าให้เกิดความเสี่ยง 

  4.3 กลยุทธ์ทีมงานขาย (Personal Selling) ใช้พนักงานขายเพื่อพุ่งเป้าหมายไปยัง
กลุ่มลูกค้าโดยการอบรมทักษะการขายให้แก่พนักงานขายควบคู่กับข้อมูลวิชาการข้อผลิตภัณฑ์ 
  ข้อดี 

- สามารถพุ่งเป้าหมายไปที่ตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่คาดหวัง 
  ข้อเสีย 

- ผลตอบรับของการน าเสนอการขายสามารถถูกประเมินได้จากการ
ตอบสนองของลูกค้า 

 
  4.4 กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship 
Management : CRM) ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  ข้อดี 

- สามารถรักษาฐานลูกค้าที่ส าคัญไว้ได้ 
- เป็นการเพิ่มยอดขายอย่างย่ังยืน 

  ข้อเสีย 
- ต้องลงทุนมากข้ึนในด้านของระบบฐานข้อมูลลูกค้า 
- ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร 

  4.5 E-marketing ผ่านทาง Social network เช่น twitter เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ตลอดจนระบบการสั่งซื้อออนไลน์กับบริษัทผู้จัดจ าหน่าย 
  ข้อดี 

- เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากข้ึน 
  ข้อเสีย 

- เหมาะกับลูกค้าบางกลุ่ม 
  4.6 กลยุทธ์การจัดการลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Management : KAM) เพื่อ
รักษาลูกค้าที่มีความส าคัญ 
  ข้อดี 

- ดูแลลูกค้ารายใหญ่ได้ดีข้ึน 
  ข้อเสีย 



   

 

- ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร 
  4.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ส าคัญใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นระบบ 
  ข้อดี 

- ได้ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 
  ข้อเสีย 

- ลงทุนสูงในการสร้างระบบฐานข้อมูลลูกค้าและเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เพื่อ
ด าเนินการ 

  4.8 การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)เพื่อสร้างเครื่องมือให้ในการเรียนรู้ 
  ข้อดี 

- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการด้านวิชาการ 
  ข้อเสีย 

- เหมาะกับลูกค้าบางกลุ่ม 
  4.9 งานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
  ข้อดี 

- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 
- สามารถสร้างการตระหนักรู้และจดจ าตราสินค้า 
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

  ข้อเสีย 
- ต้องคัดเลือลูกค้าที่เหมาะสมเท่านั้น 

  4.10 การจัดแสดงสินค้าเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า 
  ข้อดี 

- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างการตระหนักรู้และจดจ าตราสินค้า 
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

  ข้อเสีย 
- สิ้นเปลืองถ้าผู้เข้าร่วมงานประชุมนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ระดับตามหน้าที่ (Functional Level Strategy ) 

จากแนวทางการก าหนดกลยุทธ์lและก าหนดทางเลือกในการแก้ไข ได้เลือกกลยุทธ์ผสม
โดยด าเนินตามส่วนผสมทางการตลาด เนื่องจากหน่วยงานของบริษัทAAA ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เป็น



   

 

ต้น ใช้ในการท าหน้าที่ของตนเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับธุรกิจ โดยด าเนินกล
ยุทธ์ตลาดตาม 4P’s (Product, Price, Place และ Promotion) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

บทที่ 4 

           สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาการศึกษาเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาการ
รับรู้เวชภัณฑ์ยาในตลาดโรงพยาบาลไทย : กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาต้านการ
แข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ของ 
บริษัท AAA” ผู้ท าการศึกษาได้ด าเนินการศึกษาท าการออกแบบวิจัย (Research 
Design) เป็นแบบบูรณาการวิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งสองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการจัดการเชิงกลลยุทธ์ (Strategic Management Process) ในการสรุป
ประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆและสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับ
องค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
4.1 สรุป 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัญหาด้าน
การรับรู้และแก้ไขเพื่อหาแนวทางในการสร้างการรรับรู้ในผลิตภัณฑ์ยา(IIa)ของบริษัทฯ 
และก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร,ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดในการสร้างการรรับรู้ในผลิตภัณฑ์ยา(IIa)ของบริษัทฯ ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ  
- แนวคิดหรือความเชื่อของแพทย์ในเอเชียยังมีความแตกต่างจากแพทย์ทางตะวันตก 
- ภาวะอุดตันของลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด านั้นอุปกรณ์หรือเทคนิคในการ

วิเคราะห์โรคให้ชัดเจนยังมีค่อนข้างจ ากัด 
- ยาละลายลิ่มเลือดที่มีข้อจ ากัดในการให้ที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากและจ าเป็นที่

จะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ตรวจวิเคราะห์คนไข้ก่อนการให้ยา 
 

ดังนั้นปัญหาที่เกิดข้ึนจะท าให้บริษัทฯเสียโอกาสในการท าตลาด จึงด าเนินการแกไ้ข
และวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าและ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถก าหนกกลยุทธ์ 3 ระดับ ได้ดังนี้ 

 1.กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต(Growth 
Strategy) ที่มุ่งเน้นการกระจายธุรกิจ(Diversification Growth Strategy) ไปสู่ธุรกิจใหม่หรือ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยาIIa ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ในรูปแบบกลยุทธ์การกระจาย



   

 

ธุรกิจออกจากแกนธุรกิจเดิม (Concentric Diversification Strategy) เนื่องจากบริษัทฯ เดิมมี
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะทางที่อยู่ในกลุ่มยาละลายลิ่มเลือดหรือต้านการ
แข็งตัวของเลือด ดังนี้ 

- ยาละลายลิ่มเลือดที่ส าหรับใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
เฉียบพลัน 

- ยาละลายลิ่มเลือดที่ส าหรับใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
เฉียบพลัน 

ซึ่งท าให้บริษัทได้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยที่มีความเกี่ยวข้องจากยาดังกล่าวในข้างต้นมา
พัฒนายาIIa ที่เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ใช้ส าหรับการป้องกันการอุด
ตันของลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด าภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เนื่องจาก
เทคโนโลยีและแนวคิดของกลุ่มยาละลายลิ่มเลือดหรือต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นแนวคิดเดียว
และองค์ความรู้เดิมที่ว่าด้วยระบบการหมุนเวียนของเลือด และกระบวนการแข็งตัวของเลือด 
เช่นเดียวกัน 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) หรือ Micheal Porter's Generic Strategy
เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)โดยสินค้านั้นต้อง มีคุณสมบัติ
คือ สินค้ามีคุณภาพ และ นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นที่ต้องการของลูกค้า 

3. กลยุทธ์ตามหน้าที่ (Functional Level Strategy) ด าเนินตามกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาด ได้ดังนี้ 

3.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Produt Strategy) ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (Branding 
Strategy) สร้างการจดจ าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ยาIIa ด้านประสิทธิภาพในการรักษาและ
ความปลอดภัย รวมทั้งบริการ 

3.2 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Skimming Price 
Strategy) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ยาเป็นนวัตกรรมใหม่ บริษัทฯสามารถก าหนดราคาได้เอง 
โดยที่ที่ไม่ต้องค านึงถึงราคายาเดิมที่มีอยู่ในตลาด 

3.3 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ใช้กลยุทธ์ผสมทั้งกลยุทธ์ผลัก
สินค้าและกลยุทธ์ดึงสินค้า ซึ่งกลยุทธ์ผลักสินค้า (Push Strategy) เป็นการให้ลูกค้าเก็บสินค้าให้
มากข้ึนโดยการเสนอโปรโมชั่น เช่น ส่วนแถมเมื่อสั่งสินค้าในจ านวนมาก และกลยุทธ์ดึงสินค้า 
(Pull Strategy) เป็นการช่วยให้สินค้าขายออกไปได้มากข้ึนโดยจัดกิจกรรมให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ คือ 
แพทย์ในโรงพยาบาล และเภสัชกร หรือจัดกิจกรรมให้มีคนไข้มากข้ึน เพื่อให้ยาออกจากคลัง
เก็บยาได้มากที่สุด 



   

 

 3.4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เป็นการใช้เครื่องมือหลายอย่าง
ประกอบเข้าดวยกันเพื่อสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเลือกใช้เครื่องมือด 
ดังนี้ 

3.4.1 การโฆษณา (Advertising) ลงในวารสารทางการแพทย์และวงการยา 
เพื่อให้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.2 การประชาสัมพันธ์ (Publicity/Public Relation) สร้างภาพลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์และลูกค้าได้รับทราบข่าวสาร 

3.4.3 กลยุทธ์ทีมงานขาย (Personal Selling) การใช้พนักงานขายเพื่อพุ่ง
เป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง 

3.4.4 กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าท าให้ได้ยอดขายที่ยั่งยืน 

3.4.5 E-marketing ผ่านทาง Social network เช่น twitter เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

3.4.6 กลยุทธ์การจัดการลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Management : KAM) 
เพื่อรักษาลูกค้าที่มีความส าคัญ 

3.4.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นระบบ 

3.4.8 การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสร้างเครื่องมือให้ลูกค้า
ใช้ในการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ยา 
 3.4.9 งานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางด้าน
วิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
 3.4.10 การจัดแสดงสินค้าเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์และยังสามารถพบปะลูกค้าได้อย่างเป็นกันเอง 

 
4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
   จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้างต้นพบว่าการรับรู้ทางการตลาดโรงพยาบาลยาใน
ไทยที่มีต่อยาIIa ของศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์นั้นค่อนข้างต่ าทั้งนี้มีผลมาจากปัจจัยต่างๆที่
ส่งผลต่อการรับรู้ไม่มว่าจะเป็นแนวโน้มของการเกิดโรคหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค 
ดังนั้นแล้วการสร้างการรับรู้ในเบื้องต้นควรสร้างตลาดกับศัลยแพทย์ที่มีบุคลิกดังนี้ 
   1. ผู้ริเริ่ม (initiator) บุคคลที่เสนอความคิดในการซื้อผลติภัณฑ์เป็นคนแรก  



   

 

   2. ผู้มีอิทธิพล (influencer) ผู้มีอิทธิพลในการให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ
ซื้อ  
   จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการเก็บข้อมูลปฐมภูมินั้นเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เป็น
สมาชิกชมรมข้อเข่าและข้อสะโพกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยตรง
ดังนั้นจึงถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยา ซึ่งการหลักในการส่งเสริมการตลาดกับศัลยแพทย์ออร์
โธปิดิกส์มีทั้งแผนรับและแผนรุกดังนี้  แผนรุก ( Offensive Plan ) บริษัทได้มีการวางแผนการ
ส่งเสริมการขายไว้แล้วในปี2554 ไม่ว่าจะมีการจัดกิจกรรมใดๆจากคู่แข่งทางธุรกิจหรือไม่ก็ตาม 
บริษัทAAA จะยังด าเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่ตั้งไว้โดยไม่เปลี่ยน  และแผนรับ ( 
Defensive Plan ) บริษัทได้สร้างการวางแผนรองรับเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางการตลาด
เกิดข้ึนจากคู่แข่งทางธุรกิจเป็นแผนโต้ตอบทางการตลาด นอกจากนี้สิ่งที่ต้องค านึงในการ
ส่งเสริมการตลาด ยังมีประเด็นของการวางกลุ่มเป้าหมาย ( Target Group )ในการส่งเสริม
การตลาดนั้นจ าเป็นที่จะต้องก าหนดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะส าหรับการส่งเสริมการตลาด
ในแต่ละครั้ง เพื่อที่จะได้ก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ว า ง ไ ว้ 
และประเด็นสุดท้ายคือ ขอบเขต ( Scope )จะต้องระบุว่าการส่งเสริมการตลาดจะท าในขอบเขต
ที่ซึ่งการท าตลาดของยาIIa ในเบ้ืองต้นจะเป็นการท าตลาดเฉพาะกลุ่ม(Niche) ศัลยแพทย์ออร์
โ ธ ปิ ดิ ก ส์ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
  4.3.1 กลยุทธ์การสร้างพันธิมิตรของแต่ละหน่วยธุรกิจย่อยภายในองค์กรเป็นกลยุทธ์ที่จะ
ช่วยเพิ่มผลประกอบและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่มีความซ้ าซ้อนจากการที่ต้องดูแลลูกค้ากลุ่มเด่ียวกัน
ได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการสร้างพันธมิตรกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์นี้ในระดับ
องค์กรและน ากลยุทธ์นี้ไปปฎิบัติ จึงควรน ามาปฎิบัติเป็นอย่างย่ิง 
  4.3.2 การจัดการข้อมูลในการด าเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า คู่แข่ง สภาพแวดล้อมต่างๆ 
รวมถึงข้อมูลภายในบริษัท ซึ่งในธุรกิจยังไม่มีระบบมารองรับ ท าให้ข้อมูลเหล่านี้กระจัดกระจาย
อยู่ที่พนักงานในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งมักเกิดปัญหาเมื่อพนักงานเกิดการลาออก ข้อมูลเหล่านี้จะ
สูญหายไปต้องเสียเวลาในหารรวบรวมข้อมูลใหม่หรือปัญหาในการน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งไม่มีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานและ
อาจท าให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ ดังนั้นการจัดการเรื่องข้อมูลเพื่อให้น าไปใช้ได้จริงเป็นสิ่งจ าเป็น
และยังน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตลาดอ่ืนๆได้ เช่น กลยุทธ์การจักการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อน ามา



   

 

ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถรักษาลูกค้าที่ส าคัญไว้ได้ ดังนั้นการมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
จะช่วยให้การก าหนดกลยุทธ์ท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  4.2.3 ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลเชิงลึกแพทย์และเภสัชกรถึงปัจจัยที่
ส่งผลให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาในการรักษาหรือสิ่งที่ต้องการให้บริษัทปฎิบัติเพื่อเป็นการ
ยกระดับการรักษาให้สูงข้ึนเพื่อประโยชน์ต่อคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยให้
การก าหนดกลยุทธ์มีความถูกต้อง แม่นย าและมีประสิทธิภาพในการน าไปปฎิบัติให้เกิดผลลัพธ์
มากที่สุด 
 
4.4 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
  เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการท าการศึกษาท าให้การเก็บข้อมูลเชิงลึกยัง
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การก าหนดกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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Venous Thromboembolism 

Venous Thromboembolism  (VTE)   คือ ภาวะหลอดเลือดด าอุดตันเป็นค าทั่วไปที่ใช้

อธิบายถึงการก่อตัวของการแข็งตัวในเสน้เลือด (thrombus)ที่ปิดกั้นหลอดเลือด อาการนี้อาจ

เกิดข้ึนในหลายๆส่วนของระบบเส้นเลือด แต่อาการที่ปรากฎให้เห็นโดยส่วนใหญ่ คือ ภาวะ

หลอดเลือดด าอุดตันถาวร(DVT) ซึ่งส่วนใหญม่ักเกิดข้ึนที่ขา และเส้นเลือดอุดตันที่ปอด (PE) ซึ่ง

น ามาสู่การเสียชีวิต  

เนื่องจากอัตราการเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน 

(VTE) ในผู้ป่วยในแถบตะวันตกที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีใ่หญใ่นประเทศ

แถบตะวันตก โดยเฉพาะหลงัการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก ส าหรับในประเทศไทย เชื่อว่าภาวะ

หลอดเลือดด าอุดตันส่วนลึกอุดตัน (VTE)  เป็นโรคทีม่ีอุบัติการณ์น้อย โดยแตกต่างจาก

อุบัติการณ์ในผู้ป่วยแถบตะวันตกซึง่มีค่อนข้างสูง ท าใหโ้ดยทั่วไปศัลยแพทยจ์ึงไม่ได้ให้การ

ป้องกันการเกิดโดยการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหลังการผ่าตัดใหญ่ทีม่ีความเสี่ยงสูง  

ดังนั้นทีผ่่านมาการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตนัในหลอดเลือดด าในประเทศไทยนั้น จึงยังไม่

เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากนัก แต่ภายหลังพบว่าภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน (VTE) 

ซึ่งรวมถงึการเกิดลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด (PE) เป็นโรคที่คอ่นข้างรุนแรง และน ามาซึ่งการเสียชีวิต

อีกด้วย  

 

ในเอเชียและในประเทศไทย  

อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยง  

 ประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน (VTE) ค่อนข้างน้อย  

เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน มีเพียง 1 การศึกษา โดยพบว่า อุบัติการณ์การเกิด DVT หลังจาก
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ผ่าตัดข้อสะโพก มีเพียง 4% เท่านั้น  ปัจจุบันมีการท าการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดภาวะหลอด

เลือดด าส่วนลึกอุดตัน (VTE) ในเอเชียและในไทยมากข้ึน เช่น จากข้อมูลของ AIDA study 

(Assessment of the Incidence of Deep Vein Thrombosis in Asia following major 

orthopaedic surgery study) ซึ่งเป็นการศึกษาผู้ป่วยจาก 7 ประเทศ ( จีน อินโดนีเซีย เกาหล ี

มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส ์รวมทั้งประเทศไทย) โดยมีผู้เข้าการศึกษามากกว่า 400 คน เพื่อ

ศึกษาดูอุบัติการณ ์ของ DVT หลังการผ่าตัด Total Hip Replacement, Total Knee 

Replacement และ Hip Fracture ในผู้ป่วยที่ไมไ่ด้รับการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังการ

ผ่าตัด   พบว่า มี DVT 41% (95% Cl 35.4-46.7) โดยเป็น Proximal DVT 10.2% (95%Cl  

7.0-14.2)  โดยพบ DVT  25.6% ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 58.1% ในผู้ป่วยทีผ่่าตัด

เปลี่ยนข้อเข่า และ 42% ในผู้ป่วยทีผ่่าตัดข้อสะโพกหัก17    

นอกจากนั้น จาก smart study (Surgical Multinational Asian Registry in 

Thrombosis Study )เป็นการศึกษาในผู้ป่วย 2420 คน จาก 11 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง 

เกาหลีใต ้สิงคโปร ์อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน และ

ฟิลิปปินส ์ในปีพ.ศ. 2544-2545 โดยศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเพื่อศึกษาระบาดวิทยาของ VTE ใน

ผู้ป่วย Asian ที่เข้ารับการผ่าตัดซึ่งรวมทัง้ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก และ 

ผ่าตัดสะโพกหัก โดยไม่ได้รับการป้องกนั โดยดูอัตราการเกิด symptomatic VTE หรือการ

เสียชีวิตเฉียบพลัน พบ 1.2% และ 1.5%  ตามล าดับ13  

ในประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับหลอดเลือดด าอุดตัน ยังมีข้อมูลค่อนข้างจ ากัด โดย

จากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิด DVT หลังการผ่าตดัเปลี่ยนข้อเข่าในโรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้า ในผู้ป่วย 100 คน          ที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และมีการท า contrast 

venography ที่ขาหลังการผ่าตัด ในพ.ศ. 2545-2546 พบว่า ผู้ป่วย 61% ม ีpositive 

venography 8  และเมื่อศึกษาความชุกของภาวะการแข็งตัวของเลือดและภาวะการเกิดลิ่มเลือด
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แข็งตัวในหลอดเลือดด า ในการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ในผู้ป่วย 100 คน พบว่า 61% เกิดภาวะ

หลอดเลือดด าอุดตัน และม ี11 คน ซึ่งผู้ป่วยเกิดภาวะหลอดเลือดด าอุดตันของขาทั้งสองข้าง7  

จากการศึกษาการตรวจค่า D-dimer ในเลือดก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในปี 

พ.ศ.2545-2547 เพื่อท านายภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าที่เกิดตามหลงัการผ่าตัดใน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ไม่สามารถบอกอุบัตกิารณ์การเกิดภาวะลิ่มเลือดหลังผ่าตัด

ข้อเข่าได้9   

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาอุบัติการณ์ของ deep vein thromosis (DVT) ในผู้ป่วย

สูงอายุที่มีสะโพกหัก และได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ านวน 96 คน ในปี

พ.ศ. 2545-2546 โดยท าหลังการผ่าตัด 6-10 วัน พบ ผลบวกจาก venography 47.9% แต่มี

ผู้ป่วย 9 คนที่มีผลบวก มีอาการและอาการแสดงของ deep vein thrombosis โดย Distal DVT 

พบ 43.5% ในกลุ่มทีม่ีผลบวกใน promixal DVT พบ 56.5% ไม่มผีู้ป่วยที่มีปัญหา PE และ

ภาวะแทรกซ้อนจากการท า venography6  นอกจากนั้นยังมีการศึกษาอัตราการเสียชีวิต

ภายหลังการผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกหัก ร่วมกับได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ซึ่ง

โดยทั่วไปพบว่า อัตราการตายหลังจากเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้ป่วยสูงอายุนั้น มีอัตราค่อนข้าง

สูง โดยสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดด าอุดตัน โดยอัตราการเสียชีวิตที่ 

1 ปีของกลุ่มที่ได้รับยาเท่ากับ 12% เทียบกับ 9% ในกลุม่ที่ไมไ่ด้รับยา แตผ่ลการศึกษาไมไ่ด้

พบอัตราการตายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทัง้สองกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างที่น้อย

เกินไป10  

จากการศึกษา prospective ภาวะหลอดเลือดอุดตันเรื้อรงั (Post thrombotic 

Syndrome)  หลงัการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยใช้ Villalta 

Score และ Duplex Ultrasound ในผู้ป่วย 76 คน พบว่าผู้ป่วยเกิด Post thrombotic Syndrome 
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22 คนใน 76 คน โดยเฉพาะผูท้ี่เคยมีปัญหา DVT มาก่อน แม้ว่าจะได้รับการรักษามาแล้วก็ตาม
12  

นอกจากนั้น การศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะ VTE หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2544-2545 โดยใช ้radionuclide venography และการท า 

duplex ultrasonography  ไม่พบภาวะหลอดเลือดด าอุดตัน โดยการตรวจ duplex 

ultrasonography แต่เมื่อตรวจโดย radionuclide venography พบว่า เกิดภาวะหลอดเลือดด า

อุดตัน 24% และ พบ asymptomatic PE 12% 18 

จาก Endorse study ซึ่งได้ศึกษาเพื่อดูความเสี่ยงและประเมินอัตราการให้ยาป้องกัน

การเกิดภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน (VTE) ในเอเชยีและในไทย รวม 68,183 คน โดย 

45% เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด   พบว่า ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค VTE ที่ควร

ป้องกัน ประมาณ 64.4% โดยจากข้อมูลทั่วโลก พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด มีความเสี่ยงของ

การเกิด VTE ประมาณ 64.4%  แต่มีอัตราการให้การป้องกันในประเทศทั่วโลก พบว่า มีการ

ป้องกัน VTE ในผู้ป่วย ประมาณ 50% ของผู้ป่วยเสี่ยง (95%Cl, 49.7-50.7)  โดยประเทศไทยมี

อัตราการป้องกัน VTE ต่ า เพียง 0.6% เท่านั้น4  ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสงู ควรได้รับการ

พิจารณาให้การป้องกนั และควรพิจารณาประวัติและอาการของผู้ป่วยให้ละเอียด โดยเฉพาะถ้า

ผู้ป่วยมีอาการขาบวม หรือหอบเหนื่อย ควรรีบท าการตรวจวินิฉัยเพื่อยืนยัน และให้การรักษาที่

เหมาะสมโดยทันที เพื่อป้องกันไมใ่ห้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะ PE หรือ ทุกข์ทรมานจาก

posthrombotic  syndrome 
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ข้อแนะน าทั่วไป  (General Recommendation)19,20,21 

AAOS 

(2007)   

 

1.  การดูแลผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (Pre-operative Care) 

1.1 ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการประเมินความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด  

(Pulmonary embolism)  ก่อนการผ่าตัด โดยการพิจารณา  

 ภาวะเลือดแข็งตัวมากกว่าปกติ (Hypercoagulable states) 

 ประวัติการเกิดลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด ( Pulmonary embolism) 

 (Level III, Grade B)  

ปัจจุบัน ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดลิ่ม

เลือดอุดกั้นที่ปอด ( Pulmonary embolism)  จึงควรซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย

ร่วมกับการใช้วิจารณญาณทางคลีนิค ซึ่งการผสานความรู้ของปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ

อาการทางคลินิกของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ส าคัญของการจัดการความเสี่ยงของลิ่มเลือดอุด

กั้นที่ปอด ( Pulmonary embolism) ส าหรับผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก  ดังนั้น

การประเมินความเสี่ยงของลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด ( Pulmonary embolism) เป็นสิ่ง

ส าคัญในการเลือกการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอย่างเหมาะสม  

 1.2 ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการประเมินความเสี่ยงการเกิด Major Bleeding ก่อนการ

ผ่าตัด โดยความเสี่ยงนั้นควรประเมินมากกว่าความเสี่ยงมาตรฐาน โดยการพิจารณา  

 ประวัติการเกิดเลือดออกผิดปกต ิ

 ประวัติการเกิดเลือดออกในกระเพาะในระยะเวลาใกล้เคียง 

 ประวัติการเกิด hemorrhagic stroke ในระยะเวลาใกล้เคียง  

 (Level  III  ,Grade C) 

Note: Grade of Recommendation ถูกลดลงจากเกรด B เป็นเกรด C เพราะขาด

หลักฐานอ้างอิงที่แม่นย าสม่ าเสมอในกลุ่มประชากรทีม่ีความเสี่ยง 
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 1.3  ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulation) ควรจะได้รับการ

พิจารณา vena cava filter placement. 

 (Level  V  ,Grade C) 

2. การดูแลผู้ป่วยในระยะผ่าตัด (Intra –Operative Care ) 

 ผู้ป่วยควรถูกพิจารณาการป้องกันโดยใช ้Mechanical  ในระยะผ่าตัด และ/หรือ 

หลังผ่าตัดทันท ี(Level  III  ,Grade B) 

 ในการปรึกษาวิสัญญีแพทย ์ผู้ป่วยควรถูกพิจารณาให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ 

(Regional anesthesia)   (Level  IV  ,Grade C) 

3. การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด    

 หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยควรถูกพิจารณาให้การป้องกันโดยใช้ Mechanical อย่าง

ต่อเนื่องจนกระทัง่กลับบ้าน  (Level  IV  ,Grade C) 

ยกเว้นว่ามีข้อห้ามใช้   

Mechanical Compression น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูป่้วยผ่าเปลี่ยนข้อเข่าและข้อ

สะโพกในห้องพักฟื้น และในช่วงพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ส าหรับระยะเวลาที่

เหมาะสมของการใช ้Mechanical Compression นั้น ยังไม่มีข้อมูล  ผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมของการใชเ้ครื่องมือกบัรยางค์ของผู้ป่วย 

ประกอบด้วย ศัลยแพทย,์ พยาบาล, ผู้ช่วย และนักกายภาพบ าบัด การน าผู้ป่วยกลุ่ม

เดียวกัน ย้ายไปในบริเวณการฟื้นฟูร่างกายในบริเวณเดียวกัน หรือพื้นที่อ่ืนของ

โรงพยาบาลตัง้แตห่ลังผ่าตัดในช่วงแรก แนะน าใหใ้ช้การป้องกัน โดย Mechanical 

อย่างต่อเนื่องในบริเวณดังกล่าว ถ้าสามารถท าได้  

 หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยควรจะเคลื่อนไหวทันทีที่พร้อมที่จะประเมินความปลอดภัย

และความสะดวก  (Level  V  ,Grade C) 
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 ไม่แนะน าการคัดกรองเป็นกิจวัตร (Routine Screening) ส าหรับหลอดเลือดด าอุด

ตัน(DVT) หรือ ลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด (PE) หลังการผ่าตดัในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ 

      (Level  III  ,Grade B )   

4. การกลับบ้านของผู้ป่วย (Discharge to Home) 

 ผู้ป่วยควรถูกกระตุ้นให้เพิ่มการเคลื่อนไหวหลังจากกลับบ้านแล้วตามล าดับ (Level  

V  ,Grade C) 

 ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาการทั่วไปของ หลอดเลอืดด าอุดตัน (DVT) หรือ 

ลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด (PE) (Level  V  ,Grade C) 

 

ACCP 

(2008) 

 ส าหรับโรงพยาบาลทั่วไป ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา ควรให้แผนการปฏิบัติการที่

เหมาะสม ซึ่งการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน (VTE) ควรได้รบัการพัฒนาแนวทาง (Grade  

1A)  

 ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาควรแนะน าการท าแผนการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน 

(Thromboprophylaxis) และนโยบายการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน

(Thromboprophylaxis) เป็นเอกสาร (Grade  1C)  

 ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาควรแนะน าแนวทางปฏิบัติซึง่สามารถเพิ่มการยึดถือแนว

ทางการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (Thromboprophylaxis) โดยการน าระบบ

คอมพิวเตอร์เข้าสนับสนนุการตัดสินใจ (Grade 1A) การใช้การสัง่ยาล่วงหน้า 

(Grade 1B) และ มีการตรวจสอบเป็นระยะและให้ข้อเสนอแนะ (Grade  1C) ไม่

แนะน าวิธีการแจกเอกสารให้ความรู้หรือการประชุมเพื่อให้ความรู้ ซึ่งเป็นแผนการซึง่

ไม่สามารถเพิ่มการคงอยู่ของแผนการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน (Thromboprophylaxis) 

(Grade 1B) 
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ทฤษฎีการใช ้Mechanical ส าหรับการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน 

(Thromboprophylaxis) 

 ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา แนะน า ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเลือดออก 

แนะน าให้ใช้เริ่มใช ้Mechanical ก่อน ในการป้องกัน (Grade 1A) หรือใหค้วบคู่กับยา

ต้านการแข็งตัวของเลือด (Grade 2A)  

 ผู้ป่วยที่ได้รับการป้องกันลิ่มเลือดอุดตนั (Thromboprophylaxis) โดยใช ้Mechanical 

ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา  ควรเลือกจัดการการป้องกันอย่างระมัดระวังตลอดจน

การใช้ที่เหมาะสม รวมทั้ง ระยะเวลาและทฤษฎ ี(Grade  1A) 

การใช้แอสไพริน (Aspirin) ในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน (Thromboprophylaxis) 

ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา แนะน าว่าไม่ควรใช ้แอสไพรนิเดี่ยวๆ (Aspirin alone) (Grade  

1A) 

ขนาดยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulation) 

การใช้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (Antithrombotic agents) ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา

แนะน าให้แพทย์ควรพิจารณาขนาดการใช ้ตามค าแนะน าของแต่ละบรษิัทผูผ้ลติ (Grade  

1C) 

ผู้ป่วยไตบกพร่องและขนาดยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulation) 

ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน า แพทย์ควรพิจารณาการท างานของไต ในการเลือกใช้

ยาและเลือกขนาดยา LMWH, foundaparinux, direct thrombin inhibitors หรือ ยา

ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (Antithrombotic agents) อ่ืนๆ  ซึ่งขับออกทางไต โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยสูงอายุ และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเลือดออก  (Grade  1A) 

ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (Antithrombotic drugs) และ Neuraxial Anesthesia 

/Analgesia หรือ Peripheral Nerve Blocks 
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 มีข้อควรระวัง ส าหรับผู้ป่วยทั้งหมดทีใ่ช ้Neuraxial anesthesia หรือ analgesia เมื่อ

ใช้การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดโดยการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

(anticoagulation) 

(Grade  1 A) 

 ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา แนะน าให้ พิจารณาข้อห้ามเช่นเดียวกับ neuraxial 

technique ส าหรับผู้ป่วยที่ใช ้deep peripheral nerve blocks เมื่อใช้การป้องกันด้วย

ยาต้านแข็งตัว   ของเลือด  

การผ่าตัดเก่ียวกับกระดูก  

การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดใน Major Orthopedic Surgery 

การคัดกรองโรคหลอดเลือดด าอุดตัน (DVT) ก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน (Discharge)  

ส าหรับผู้ป่วยทีไ่ม่มีอาการหลังการผ่าตัดใหญ่ (Major orthopedic surgery)         

ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าว่า ไม่ควรใช ้Dopper Ultrasonography (DUS)  

เป็นกิจวัตรเพื่อคัดกรองก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน (Grade  1A) 

 

การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดดว้ย Mechanical และยา 
(Mechanical and Pharmacologic Thromboprophylaxis) 

 
AAOS 

(2007)  

 

การแนะน าดังต่อไปนี้ ข้ึนกับเอกสารตีพิมพ์ และหลักฐาน 

      การป้องกันด้วยการให้ยา (Chemoprophylaxis) หลังการผ่าตัดข้อเข่า

และข้อสะโพก  

       ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปกติต่อทั้งหลอดเลือดอุดก้ันที่ปอด (PE) และ

เลือดออกอย่างรุนแรง (major bleeding) ควรถูกพิจารณาเลือกยาตัวใดตัวหนึ่ง

ในแนวทางการรักษา ดงันี ้ 
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ก.  Aspirin 325 mg วันละ 2 ครั้งต่อวัน (ลดเป็น 81 mg วันละครั้งถ้ามีอาการ

เกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือล าไส)้ เริ่มตัง้แต่วันที่ผ่าตัด เป็นเวลา 6 สัปดาห์  

ข. LMWH  ขนาดยาตามเอกสารก ากับยา เริ่ม 12-24 ชัว่โมงหลงัการผ่าตัด (หรือ

หลังถอดสาย epidural catheter)  โดยให้เป็นเวลา 7-12 วัน ( ตามหลักฐานที่มี

LMWHs ไมไ่ด้ถูกแนะน าให้ใช้ในระยะยาวที่นอกเหนือจากที่แนะน า)  

ค. Synthetic pentasaccharides ขนาดยาตามเอกสารก ากับยา เริ่ม 12-24 ชั่วโมง

หลังการผ่าตัด (หรือหลังถอดสาย epidural catheter)  โดยให้เป็นเวลา 7-12 วัน 

(ตามหลักฐานทีม่ี Synthetic pentasaccharides  ไมไ่ด้ถกูแนะน าให้ใช้ในระยะ

ยาวที่นอกเหนือจากที่แนะน า)  

ง. Warfarin โดยให้ถงึระดับที ่≤2.0 โดยเริ่มคืนก่อนผ่าตัดหรือคืนหลังผ่าตัด เป็น

เวลา 2-6 สัปดาห ์

(Level III, Grade  B ) (ทางเลือกของการใช้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด), Grade C 

(ขนาดและระยะเวลา) 

         ผู้ป่วยที่มีความเสีย่งสงูต่อหลอดเลือดอุดก้ันที่ปอด (PE) และความ

เสี่ยงปกติต่อเลือดออกอย่างรุนแรง ควรถูกพิจารณาเลือกยาตัวใดตัวหนึง่ในแนว

ทางการรักษา ดงันี ้

ก.  LMWH  ขนาดยาตามเอกสารก ากับยา เริ่ม 12-24 ชั่วโมงหลงัการผ่าตัด (หรือ

หลังถอดสาย epidural catheter)  โดยให้เป็นเวลา 7-12 วัน ( ตามหลักฐานที่มี 

LMWHs ไมไ่ด้ถูกแนะน าให้ใช้ในระยะยาวที่นอกเหนือจากที่แนะน า)  

ข.  Synthetic pentasaccharides ขนาดยาตามเอกสารก ากับยา เริ่ม 12-24 ชั่วโมง

หลังการผ่าตัด (หรือหลังถอดสาย epidural catheter)  โดยให้เป็นเวลา 7-12 วัน 

(ตามหลักฐานทีม่ี Synthetic pentasaccharides  ไมไ่ด้ถกูแนะน าให้ใช้ในระยะ
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ยาวที่นอกเหนือจากที่แนะน า)  

ค.  Warfarin โดยใหถ้ึงระดับที ่≤2.0 โดยเริ่มคืนก่อนผ่าตัดหรือคืนหลงัผ่าตัด เป็น

เวลา 2-6 สัปดาห ์

(Level III, Grade  B ) (ทางเลือกของการใช้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด), Grade C 

(ขนาดและระยะเวลา) 

         ผู้ป่วยที่มีความเสีย่งปกติต่อหลอดเลือดอุดก้ันที่ปอด (PE) และมีความ

เสี่ยงสูงต่อการเกิดเลือดออกอย่างรุนแรง ควรถูกพิจารณาเลือกยาตัวใดตัวหนึง่

ในแนวทางการรักษา ดงันี ้

ก.  Aspirin 325 mg วันละ 2 ครั้งต่อวัน (ลดเป็น 81 mg วันละครั้งถ้ามีอาการ

เกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือล าไส)้ เริ่มตัง้แต่วันที่ผ่าตัด เป็นเวลา 6 สัปดาห์  

ข. Warfarin โดยใหถ้ึงระดับที ่≤2.0 โดยเริ่มคืนก่อนผ่าตัดหรือคืนหลังผ่าตัด เป็น

เวลา 2-6 สัปดาห ์

ค. ไมใ่ห้ยา 

(Level III, Grade  C ) 

        ผู้ป่วยที่มีความเสีย่งสูงทั้งต่อหลอดเลือดอุดก้ันที่ปอด (PE) และมีความ

เสี่ยงสูงต่อการเกิดเลือดออกอย่างรุนแรง ควรถูกพิจารณาเลือกยาตัวใดตัวหนึง่

ในแนวทางการรักษา ดงันี ้

ก.  Aspirin 325 mg วันละ 2 ครั้งต่อวัน (ลดเป็น 81 mg วันละครั้งถ้ามีอาการ

เกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือล าไส)้ เริ่มตัง้แต่วันที่ผ่าตัด เป็นเวลา 6 สัปดาห์  

ข.  Warfarin โดยใหถ้ึงระดับที ่≤2.0 โดยเริ่มคืนก่อนผ่าตัดหรือคืนหลงัผ่าตัด 

เป็นเวลา      2-6 สัปดาห ์

ค.  ไม่ให้ยา 
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(Level III, Grade  C ) 

ACCP 

(2008) 

การผ่าตัดเก่ียวกับกระดูก (Orthopedic Surgery)  

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Elective THR) 

1. ส าหรับผู้ป่วยผ่าเปลี่ยนข้อสะโพกผู้พัฒนาแนวทางการรกัษาว่าควรให้ยาต้าน

การแข็งตัวของเลือด ( Anticoagulant) เป็นกิจวัตร โดยเลือกจาก 

ก.  LMWH  (ขนาดยาตามความเสี่ยงสูง) เริ่ม 12 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด หรือ เริ่ม 

12-24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด หรือ 4-6 ชั่วโมง หลังผ่าตัดโดยให้ขนาดยา

ครึ่งหนึ่งของขนาดยาที่ความเสี่ยงสูง และเพิ่มขนาดยาทีค่วามเสี่ยงสงูปกติ

ในวันถัดไป   

  ข. Fondaparinux (2.5 mg เริ่ม 6-8 ชั่วโมงหลังผ่าตัด) หรือ  

  ค. VKA ปรับขนาดยา โดยเริ่มก่อนผ่าตัดหรือตอนเย็นหลังการผ่าตัด (โดยให้

ถึงระดับ INR ที่ 2.5 โดยให้อยู่ในช่วง 2.0-3.0   

 ( All Grade 1 A) 

2. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าใหไ้ม่

ใช ้aspirin, dextran, LDUH, GCS หรือ VFP เป็นตัวเดียวของการป้องกันการ

เกิดลิ่มเลือด  ( All Grade 1 A) 

3. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ในผูท้ี่เสี่ยงสูงต่อภาวะเลือดออก 

ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าใหใ้ช ้Mechanical ด้วย VEP หรือ IPC 

(Grade 1A) เมื่อความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกลดลง แนะน าให้ทดแทนด้วยการ

ให้ยา หรือ Mechanical (Grade 1C) 
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  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Elective TKR) 

1. ส าหรับผู้ป่วยผ่าเปลี่ยนข้อเข่า  ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาว่าควรให้ LMWH (ที่

ขนาดความเสี่ยงสูง), fondaparinux, การปรับขนาด VKA ใหไ้ด้ INR ที ่2.5 

โดย INR อยู่ในช่วง 2.0-3.0   เป็นกิจวัตร (all Grade 1 A)  

2. ส าหรับผู้ป่วยหลงัผ่าเปลี่ยนข้อเข่า การใช ้IPC ที่เหมาะสมเป็นทางเลือกของ

การป้องกันลิ่มเลือดอุดตันด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด ( Anticoagulant) 

(Grade 1B)  

3. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าใหไ้มใ่ช้ 

aspirin (Grade 1A) , LDUH (Grade 1A)  หรือ VFP (Grade 1B) 

4. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ในผู้ที่เสี่ยงสงูต่อภาวะเลือดออก ผู้พัฒนา

แนวทางการรักษาแนะน าให้ใช้ Mechanical ด้วย VEP (Grade 1B) หรือ IPC 

(Grade 1A) เมื่อความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกลดลง แนะน าให้ทดแทนด้วยการ

ให้ยา หรือ Mechanical (Grade 1C) 

 

 

เรื่องอ่ืนๆเก่ียบกับการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยที่ได้รับการ

ผ่าตัดเก่ียวกับกระดูก 

 การเริ่มตน้การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน  

1. ส าหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับ LMWH เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในการผ่าตัด

เกี่ยวกับกระดูก ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าให้เริ่มให้ยาก่อนหรือหลัง

ผ่าตัดก็ได้     (Grade 1A) 

2. ส าหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับ Fondaparinux เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในการ
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ผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าให้เริม่ให้ยาหลังผ่าตัด 

6-8 ชั่วโมงหรือในวันถัดไป (Grade 1A) 

 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดด าอุดตัน(DVT)ก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน (Discharge) 

             ส าหรับผู้ป่วยทีไ่ม่แสดงอาการหลังการผ่าเกี่ยวกับกระดูก ผู้พัฒนาแนวทาง

การรักษาแนะน าว่า ไม่ควรใช ้Doppler Ultrasonography (DUS) เป็นกิจวัตรเพื่อคัด

กรองก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน (Grade  1A) 

 

ระยะเวลาในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน  

1. ส าหรับผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก หรือ ข้อสะโพกหัก ผู้พัฒนา

แนวทางการรักษาแนะน าว่า การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดด้วยหนึ่งในทางเลือก

อย่างน้อย 10 วัน (Grade 1A) 

2. ส าหรับผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดข้อสะโพก ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าว่า ให้

เพิ่มระยะเวลาในการป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดมากกว่า 10 วันจนถงึ 35 วันหลัง

การผ่าตัด (Grade 1A) ทางเลือกส าหรับการเพิ่มระยะเวลาในการป้องกันการ

เกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดข้อสะโพก ประกอบด้วย LMWH (Grade 1 

A), VKA (Grade 1B), หรือ fondaparinux (Grade 1C) 

3.  ส าหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดข้อเข่า ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าว่า ให้

เพิ่มระยะเวลาในการป้องกนัการเกิดลิ่มเลือดมากกว่า 10 วันจนถงึ 35 วันหลัง

การผ่าตัด (Grade 2B) ทางเลือกส าหรับการเพิ่มระยะเวลาในการป้องกันการ

เกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดข้อสะโพก ประกอบด้วย LMWH (Grade 

1C), VKA (Grade 1C), หรือ fondaparinux (Grade 1C) 
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Thromboprophylaxis in specific surgery 19,20,21,22 

 

ACCP 2008  

1. แนวทางในการป้องกัน 

1. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสงูต่อการเกิดเลือดออก แนะน าใหใ้ชเ้ริ่มใช ้Mechanical ก่อน ในการป้องกัน 

(Grade 1C+) หรือให้ปรับขนาดยาต้านการแข็งตัวของเลอืด (Grade 2A)  

2. ผู้ป่วยที่ได้รับการป้องกันลิ่มเลือดอุดตนั (Thromboprophylaxis) โดยใช ้Mechanical ควรเลือก

จัดการการปอ้งกันอย่างระมัดระวังตลอดจนการใชท้ี่เหมาะสม รวมทั้ง ระยะเวลาและทฤษฎ ี

(Grade  1C+) 

3. ไม่ควรแนะน าการใช ้แอสไพรนิเดี่ยวๆ (Aspirin alone)ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ใน

ผู้ป่วยทุกกลุ่ม (Grade  1A) 

4. แพทย์ควรพิจารณาขนาดการใช ้ตามค าแนะน าของแต่ละบริษัทผู้ผลิต (Grade  1C) 

5. แพทย์ควรพิจารณาการท างานของไต ในการเลือกขนาดยา LMWH, foundaparinux, direct 

thrombin inhibitors หรือ ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (Antithrombotic agents) อ่ืนๆ  ซึง่ขับออก

ทางไต โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ และมีความเสี่ยงสงูต่อการเกิดเลือดออก  (Grade  1C+)  

6. มีข้อห้ามพิเศษ ส าหรับผู้ป่วยทั้งหมดที่ใช ้Neuraxial anesthesia หรือ analgesia เม่ือใช้การ

ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดโดยการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulation) (Grade  1C+) 

2. การผ่าตัดเก่ียวกับกระดูก (Orthopedic Surgery)  

2.1 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ( Elective hip arthroplasty)  

1.  ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ควรให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ( Anticoagulant) 

เป็นกิจวัตร โดยเลือกจาก 
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ก.  LMWH  (ขนาดยาตามความเสี่ยงสูง) เริ่ม 12 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด หรือ เริ่ม 12-24 ชั่วโมง

หลังการผ่าตัด หรือ 4-6 ชั่วโมง หลังผ่าตัดโดยให้ขนาดยาครึ่งหนึง่ของขนาดยาที่ความ

เสี่ยงสงู และเพิ่มขนาดยาที่ความเสี่ยงสงูปกตใินวันถัดไป  หรือ เริ่ม LMWH 6-12 ชั่วโมง

หลังผ่าตัด (NICE 2010)  

ข.  Fondaparinux (2.5 mg เริ่ม 6-8 ชั่วโมงหลังผ่าตัด) หรือ  

ค.  VKA ปรับขนาดยา โดยเริ่มก่อนผ่าตัดหรือตอนเย็นหลังการผ่าตัด (โดยให้ถงึระดับ INR ที่ 

2.5 โดยให้อยู่ในช่วง 2.0-3.0  ( All Grade 1 A) 

ง.  Dabigatran etexilate เริ่ม 1-4 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ( NICE 2010)  

จ.  Rivaroxaban เริ่ม 6-10 ชั่วโมงหลงัผ่าตัด (NICE 2010) 

ฉ.  UFH (ส าหรับผู้ป่วย renal failure) เริ่ม 6-12 ชั่วโมงหลงัการผ่าตัด (NICE 2010) 

2.   ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ไม่แนะน าใหใ้ช ้aspirin, dextran, LDUH, GCS หรือ 

VFP เป็นตัวเดียวของการป้องกันการเกิดลิ่มเลือด  ( All Grade 1 A) 

3.  แนะน าให้ใช้การป้องกันโดยใช ้Mechanical ร่วมกับการให้ยาในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 

(NICE 2010) โดยการให ้Mechanical ในระหว่างที่พักฟ้ืน จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถ

เคลื่อนไหวได้ โดยเลือกจากปัจจัยของผู้ป่วยแต่ละราย 

3.1  anti-embolism stocking (thigh หรือ knee length) 

3.2  foot impulse devices 

3.3  intermittent pneumatic compression devices (thigh หรือ knee length) 

4. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ในผูท้ี่เสี่ยงสูงต่อภาวะเลือดออก ผู้พัฒนาแนวทางการ

รักษาแนะน าใหใ้ช้ Mechanical ด้วย VEP หรือ IPC (Grade 1A) เมื่อความเสี่ยงต่อภาวะ

เลือดออกลดลง แนะน าให้ทดแทนด้วยการให้ยา หรือ Mechanical (Grade 1C) 

2.2 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Elective knee arthroplastry) 

1. ส าหรับผู้ป่วยผ่าเปลี่ยนข้อเข่า  ควรให ้
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ก. LMWH (ที่ขนาดความเสี่ยงสงู) 

ข. fondaparinux, การปรับขนาด VKA ใหไ้ด้ INR ที ่2.5 โดย INR อยู่ในช่วง 2.0-3.0   เป็น

กิจวัตร เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (all Grade 1 A)   

ค. dabigatran etexilate เริ่ม 1-4 ชั่วโมงหลงัผ่าตัด  (NICE 2010) 

ง. Rivaroxaban เริ่ม 6-10 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (NICE 2010) 

จ. UFH (ผู้ป่วย renal failure) เริ่ม 6-12 ชั่วโมงหลังผ่าตดั ( NICE 2010)  

2. ส าหรับผู้ป่วยหลงัผ่าเปลี่ยนข้อเข่า การใช ้IPC ที่เหมาะสมเป็นทางเลือกของการป้องกันลิ่ม

เลือดอุดตันด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด ( Anticoagulant) (Grade 1B)  

3. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผู้พัฒนาแนวทางการรักษาแนะน าใหไ้มใ่ช ้aspirin (Grade 

1A) , LDUH (Grade 1A)  หรือ VFP (Grade 1 B) 

4.  แนะน าให้ใช้การป้องกันโดยใช ้Mechanical ร่วมกับการให้ยาในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า  

(NICE 2010)    

โดยการให ้Mechanical ในระหว่างที่พักฟ้ืน จนกระทัง่ผูป่้วยสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยเลือกจาก

ปัจจัยของ 

ผู้ป่วยแต่ละราย 

 4.1 anti-embolism stocking (thigh หรือ knee length) 

 4.2 foot impulse devices 

 4.3 intermittent pneumatic compression devices (thigh หรือ knee length) 

5. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ในผู้ที่เสี่ยงสงูต่อภาวะเลือดออก ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา

แนะน าให้ใช้ Mechanical ด้วย VEP (Grade 1B) หรือ IPC (Grade 1A) เมื่อความเสี่ยงต่อ

ภาวะเลือดออกลดลง แนะน าให้ทดแทนด้วยการให้ยา หรือ Mechanical (Grade 1C) 

2.3 การผ่าตัดข้อเข่าโดยส่องกล้อง (Knee arthroscopy ) 
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1.   แพทย์ไม่ควรป้องกันการเกิดลิม่เลือดอุดตันในผู้ป่วยกลุ่มกลุ่มนี ้  มากไปกว่าการให้เคลื่อนไหว

ในระยะเริ่มแรก (Grade 2 B) 

2.   ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดข้อเข่าโดยส่องกล้อง ซึ่งมคีวามเสี่ยงสูงกว่าปกติ   โดยมีปัจจัยเสี่ยงของ

การเกิดลิ่มเลือดหรือยืดเวลาหรือมีความซับซ้อน แนะน าใหใ้ช้การป้องกันการเกิดลิม่เลือดอุดตัน

ด้วย LMWH   (Grade 2B) 

2.4  การผ่าตัดข้อสะโพกหัก  

1.  ส าหรับผู้ป่วยทีผ่่าตัดข้อสะโพกหัก แนะน าใหใ้ช ้foundaparinux (Grade 1A) ,LMWH ขนาดที่

ความเสี่ยงสงู (Grade 1C+), ปรับขนาด VKA (ให้ได้ INR ที่ 2.5 โดย INR อยู่ในช่วง 2.0-3.0  ) 

(Grade 2 B), หรือ LDUH (Grade 1B)  หรือ แนะน า UFH (ผู้ป่วย renal failure) เริ่ม 6-12 

ชั่วโมงหลังผ่าตัด (NICE 2010) 

2.  ไม่แนะน าใหใ้ช ้aspirin เพียงตัวเดียว (Grade 1A) 

3.  ถ้าการต้องใช้เวลาในการผ่าตัด แนะน าให้ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดด้วย LDUH หรือ LMWH 

ตั้งแต่เริ่ม ในช่วงระหว่างการเข้านอนในโรงพยาบาลและการผ่าตัด (Grade 1C+) 

4.  แนะน าให้ใช้การป้องกันโดยใช ้Mechanical ร่วมกับการให้ยาในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า  

(NICE 2010)    

โดยการให ้Mechanical ในระหว่างที่พักฟ้ืน จนกระทัง่ผูป่้วยสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยเลือก

จากปัจจัยของผู้ป่วยแต่ละราย 

4.1  anti-embolism stocking (thigh หรือ knee length) 

4.2  foot impulse devices 

4.3  intermittent pneumatic compression devices (thigh หรือ knee length) 

5. ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดข้อสะโพกหัก ในผู้ที่เสี่ยงสงูต่อภาวะเลือดออก ผู้พัฒนาแนวทางการรักษา

แนะน าให้ใช้ Mechanical ตามความเหมาะสม (Grade 1A) เมื่อความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก

ลดลง แนะน าใหท้ดแทนด้วยการให้ยา หรือ Mechanical (Grade 1C) 
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2.5 การป้องกันอ่ืนๆในการผ่าตัดใหญ่เก่ียวกับกระดกู 

1. ส าหรับการผ่าตัดใหญ่เกี่ยวกับกระดูก (Major orthropedic surgical procedures) แนะน าว่า 

เวลาในการเริ่มให้ยาเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ให้พิจารณาจาก ประสิทธิภาพ ความ

ปลอดภัย ส าหรับแต่ละยา (Grade 1A) ส าหรับ LMWH มีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อให้ก่อน 

หรือหลังผ่าตัด ดงันั้นสามารถเลือกใชไ้ด้ทัง้สองแบบ (Grade 1A) 

2. ไม่แนะน าใหใ้ช ้DUS เป็นกิจวัตรในการประเมินเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านในผู้ป่วยที่ไมม่ีอาการหลัง

การผ่าตัดใหญเ่กี่ยวกับกระดูก (Grade 1A) 

2.6 ระยะเวลาการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน 

1. ส าหรับผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก หรือ ข้อสะโพกหัก แนะน าว่า การป้องกันการเกิด

ลิ่มเลือดด้วย LMWH (ที่ขนาดความเสี่ยงสูง), fondaparinux (2.5 mg ต่อวัน), หรือ VKA (ใหไ้ด้ 

INR ที ่2.5 โดย INR อยู่ในช่วง 2.0-3.0) อย่างน้อย 10 วัน (Grade 1A) 

2. ส าหรับผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดข้อสะโพก หรือสะโพกหัก แนะน าว่า ให้เพิ่มระยะเวลาในการป้องกัน

การเกิดลิ่มเลือดเป็น 28-35 วันหลังการผ่าตัดข้อสะโพก (Grade 1A) (NICE 2010)ทางเลือก

ส าหรับการเพิ่มระยะเวลาในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดข้อสะโพก 

ประกอบด้วย LMWH (Grade 1 A), VKA (Grade 1A), หรือ fondaparinux (Grade 1C+)  

ส าหรับการผ่าตัดข้อสะโพกหัก แนะน า fondaparinux (Grade 1A) , LMWH (Grade 1C+) หรือ 

VKA (Grade 1C+) 

3. ส าหรับผู้ป่วยหลงัผ่าตัดข้อเข่า แนะน าว่า ให้เพิ่มระยะเวลาในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเป็น 

35 วันหลังการผ่าตัดข้อเข่า (Grade 2B)  หรือ ให้ยาหลงัผ่าตัดข้อเข่าต่ออีกเพียง 10-14 วัน 

(NICE 2010)  โดยยาประกอบด้วย LMWH (Grade1C) ,VKA (Grade 1C) หรือ Fondaparinux 

(Grade 1C) 

2.6 การผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spine Surgery) 
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1.  ผู้ที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังทีไ่ม่มีความเสี่ยง ไม่แนะน าใหใ้ชก้ารป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ให้

ผู้ป่วยเคลื่อนไหวตัง้แต่แรก และต่อเนื่อง (Grade 1C) 

2.  การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอาจถูกใชใ้นผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลงัที่ีปัจจัยมีปัจจัยเสี่ยงไม่

มาก เช่น อายุ เนื้อร้าย (Known malignancy) , มีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย , มี

ประวัต ิVTE มาก่อน หรือ การผ่าตัดทางด้านหน้า (anterior surgical approach) (Grade 

1B) แนะน าให้ป้องกันการเกิดลิม่เลือดโดย LDUH หลังการผ่าตัด (Grade 1B) , LMWH 

หลังการผ่าตัด (Grade 1B), หรือ IPC เมื่อรับการผ่าตัด (Grade 1B) หรือพิจารณาร่มกับ 

GCS (Grade 2B) 

3.  ส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลงัที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง แนะน าให้ป้องกันการเกิดลิ่ม

เลือดโดย การให้ร่วมกนั ของ LDUH หรือ LMWH กับ GCS และ/หรือ IPC (Grade 2C)   

2.7 การบาดเจ็บของรยางคส์่วนล่าง (Isolated lower extremity injuries)  

      แพทย์ไม่ควรใช้การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเป็นกิจวัตร (Grade 2A) 
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ประวัติผู้ศึกษา 
 

        นางสาวกรกช วรรธนเศรณี เกิดเมื่อวันที่  เดือน เมษายน ปี 2528 ส าเร็จการศึกษาปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อการศึกษา 

2550 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยหอการค้าไทย เมื่อปีการศึกษา 2552 ขณะนี้ยังศึกษาอยู่ใน

หลักสูตรดังกล่าว ประสบการณ์ในการท างาน ปี 2552 ถึงปัจจุบัน บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ 

(ไทย) จ ากัด ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2551-2552 บริษัท โนวาติส ประเทศไทย 

จ ากัด ต าแหน่ง ผู้เสนอขายทางการแพทย์ และปี 2550-2551 บริษัท เกรส อีสเทริน ดรั๊ก จ ากัด 

ต าแหน่ง ผู้เสนอขายทางการแพทย์ 
         


