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ผลงานเพ่ือสงัคมของ เภสชักรหญิงอจัฉรา เอกแสงศรี

 เภสัชกรนกัวจิยัพฒันา

คุณภาพดมีปีระสทิธภิาพความปลอดภยั

 เภสัชกรหญงิอจัฉรา  เอกแสงศรี

ฝ่ายวชิาการต่อสูส้ทิธบิตัรยา-

 เอม็เอสเอฟ เอน็จโีอหลายหน่วยงาน

ผูป่้วยเป็นโจทก์ได้ชนะคดคีวาม

 เออาร์วีคอ็คเทล ร่วมพฒันา

ผลติยาไอโอดนี ดเีฟอรโิพรน

 ตัง้ศนูย์ข้อมลูสทิธบิตัรยา

ณ องค์การเภสชักรรม ร่วมก่อการ

 เภสัชกรดเีด่นเพือ่สงัคม

แห่งคณุงามความดทีีท่�ามา

 ให้ตัง้จติมัน่ศรทัธา

เป็นเภสชักรเพือ่สงัคมตลอดไป

ผลติยาเพือ่ประชาเข้าถงึได้

ระดบัชาตพิึง่ตนได้ทางด้านยา

คูห่เูภสชักรยปิซเีป็นทพัหน้า

ดดีไีอ ร่วมกบัสภาทนายความ

เป็นพยานปากเอกหนึง่ในสาม

ผลตดิตามเกดิบรรทดัฐานดงัสากล

สนบัสนนุซแีอลยาบงัเกดิผล

รสิเพอริโดน เอฟฟาไวเร็นซ์ เหน็ผลงาน

ศนูย์ศกึษาชวีสมมลูได้มาตรฐาน

สอดผสานการพึง่ตนทางด้านยา

เกยีรตยิศศกัดิศ์รสีมกบัคณุค่า

เพือ่สขุภาพประชาสงัคมไทย

อดุมการณ์เพือ่ประชานัน้ยิง่ใหญ่

มธีมัมะประจ�าใจตลอดกาล.

ประพันธ์โดย เภสัชกรหญิง ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก

วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

*******

ร่วมกันแสดงความยินดีกับ
เภสชักรหญิงอจัฉรา เอกแสงศร ี เภสชักรดเีด่นเพือ่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๗

และร่วมเสวนาอาศรมความคดิระบบยา เรือ่ง “การปฏริปูระบบผลติยาเพือ่การพึง่ตนเองของสงัคม”
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	 ศ.ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา	ไกรสินธุ์

๒. ผู้อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จของกำรท�ำซีแอลยำในไทย 

	 นายแพทย์วิชัย	โชควิวัฒน
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	 เภสัชกรสรชัย	จ�าเนียรด�ารงการ

๖. เภสัชกรหญิงอัจฉรำ เอกแสงศรี...ที่ดิฉันรู้จัก 

	 เภสัชกรหญิงวนิดา	เดชาวาศน์	

๗. ผู้อยู่เบื้องหลังกำรประสบควำมส�ำเร็จในนโยบำยตำ่งๆขององค์กำรเภสัชกรรม 

	 นายแพทย์วิทิต	อรรถเวชกุล

๘. เภสัชกรที่มีคุณค่ำและเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม 

	 เภสัชกร	พลตรีเรืองสิทธิ	์วิทยาภัค
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๙. “พี่เอื้อย” ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค 

	 เภสัชกรหญิงดนตรี	เกษสุวรรณสิงห์

๑๐. อัจฉรำแปลว่ำนำงฟ้ำ 

	 เภสัชกรหญิงวิลักษณ์	วังกานนท์

๑๑. สังคมดีได้เพรำะคนดีที่หัวใจ 

	 ดร.เภสัชกรหญิงรัชนีกร	เจวประเสริฐพันธุ์

๑๒. เภสัชกรครบรส 

	 ดร.เภสัชกรบัญชา	เชื้อสุวรรณ์

๑๓. You are my idol 

	 ดร.เภสัชกรหญิงอิสริยา	เตชะธนะวัฒน์

๑๔. พี่เอื้อยที่ผมรู้จัก 

	 นิมิตร์	เทียนอุดม

๑๕. สิ่งที่อยำกบอกและมององค์กำรเภสัชกรรมวันนี้ 

	 อภิวัฒน์	กวางแก้ว

๑๖. หัวใจของคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อ 

	 กรรณิการ์	กิจติเวชกุล

๑๗. หมอยำคนยำก..นักสู้เพื่อยำดีรำคำถูก 

	 ชูวงศ์	อาศัยผล

๑๘. พี่เอื้อยของฉัน 

	 ดร.เภสัชกรหญิงอาริยา	สาริกะภูติ

๑๙. ภูมิใจในตัวเอื้อย 

 จากใจเพื่อนร่วมรุ่น	CU	Rx	35	(รหัส	๑๖)

๒๐. Behind all your stories is always your mother's story. 

   Your daughter Asaya
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ระเบียบกำรจัดนักเรียนแพทย์ผสมยำ ศก ๒๔๕๗ 

ปฏิญญำเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี กำรขับเคลื่อนบทบำทวิชำชีพเภสัชกรรม      

  เพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๕๖)
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ค�ำนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงส�าลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)

	 นับว่า	 ภญ.อัจฉรา	 เอกแสงศรี	 คือหนึ่งในผู้สานต่อเจตจ�านงของการ

สถาปนาวิชาชีพเภสชักรรมแผนปัจจบัุน	และเจตนารมณ์ของ	ดร.ภก.ต้ัว	ลพานกุรม	

ผู้ให้ก�าเนิดองค์การเภสัชกรรม	โดยแท้

	 ในป	ีพ.ศ.	๒๕๐๙	กระทรวงสาธารณสุขควบรวมกิจการของ	“โรงงาน

เภสัชกรรม”	ซึ่งท�าหน้าที่ผลิตยา	กับ	“กองโอสถศาลา”	ซึ่งท�าหน้าที่จ�าหน่ายยา

เข้าด้วยกัน	ตั้งเป็น	“องค์การเภสัชกรรม”	ในบทบาทที่ส�าคัญ	คือ	ท�าการผลิต

ยาและกระจายยาสู่หน่วยบริการสาธารณสุขของประเทศ	

	 	“โรงงานเภสัชกรรม”	ริเริ่มก่อตั้ง	โดย	ดร.ภก.ตั้ว	ลพานุกรม	ในปี	พ.ศ.	

๒๔๘๒	 เนือ่งจากปัญหาการขาดแคลนยาในระหว่างสงคราม	ท�าให้ท่านมคีวาม

ประสงค์อย่างแรงกล้าในอันที่จะพัฒนาการผลิตยาเพ่ือการพ่ึงตนเองในระดับ

ประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากบทความท่ีท่านเขียนในเรื่อง	 “วิทยาศาสตร์กับความ

ต้องการของประเทศ”	ทีว่่า	 “...ต่อจากอาหารกถ็งึยา	 	 ซ่ึงมคีวามส�าคญัไม่น้อย	

ยาเป็นสิง่จ�าเป็นของมนษุย์เกอืบเท่าอาหาร	และในบางโอกาสเราจะแยกอาหาร

กบัยาออกจากกนัไม่ได้		วทิยาศาสตร์กบัการประดษิฐ์และท�ายานัน้เป็นสาขาหนึง่

เรยีกว่า	“	เภสชักรรม”		เวลานีง้านในส่วนนีข้องเรายงัล้าสมยัอยูม่าก	เรายงัไม่มี

การค้นคว้าหาสรรพคณุของสมนุไพรต่างๆทีม่อียูใ่นประเทศของเรามากพอ	 เรา

ยงัไม่สามารถท�ายาใช้เองได้อย่างเพยีงพอ		ในระหว่างเวลาปกตเิราอาจหาซือ้ได้

จากต่างประเทศก็จรงิอยู	่แต่ถ้าเป็นเวลาฉกุเฉนิ	เช่น	เกิดสงครามขึน้	เราอาจถกู

ตดัสนิค้าจากต่างประเทศ	ยากไ็ม่มจีะใช้รกัษาทหารและราษฎรทีป่่วยเจบ็...”

	 นับตั้งแต่จบการศึกษาเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี	

พ.ศ.๒๕๒๑	 ภญ.อัจฉรา	 เอกแสงศรี	 เริ่มปฏิบัติงานสืบสานปณิธานของ	
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ดร.ภก.ตั้ว	ลพานุกรม	ให้กับองค์การเภสัชกรรมมาโดยตลอด	รวมเวลามากกว่า	

๓๕	 ปี	 โดยช่วงที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม	 คือ	 ช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาขององค์การเภสัชกรรม	 ได้มีส่วนพัฒนายาจ�านวนมาก	

เช่น	ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอว	ี(โดยการริเริ่มของ	ดร.ภญ.กฤษณา	ไกรสินธุ์	ได้แก	่

ยาสูตรผสม	 Stavudine+Nevirapine+Lamivudine	 (GPO-VIR	 S30),	 Zid-

ovudine+Lamivudine+Nevirapine	 (GPO-VIRZ250),	 Tenofovir+Lami-

vudine	และ	Tenofovir+	Emtricitabine),		ยาขบัเหลก็	Deferiprone	ส�าหรบั

โรคธาลสัซเีมยี,	 ยาโรคจิตเวช	 Risperidone,	 	 ยาเสริมไอโอดีนส�าหรับหญิงต้ัง

ครรภ	์(Iodine	+	Folic	Acid	+	Ferrous	Fumarate	(Triferdine)	และ	Iodine	

150	microgram	tablet),		ยาป้องกันสารกัมมันตภาพรังสี	(Iodine	65	mg	

และ	 Iodine	 130	mg	 tablet)	 เป็นต้น	 งานวิจัยและพัฒนาต�ารับยาเหล่านี้

ท�าให้องค์การเภสัชกรรมได้รับอนุมัติสิทธิบัตร	๑	 ฉบับ	 และ	อนุสิทธิบัตร	๕๕	

ฉบบั	และยงัได้เป็นหลกัในการจดัตัง้ศนูย์ชวีสมมลู	(Bioequivalence,	BE)	ของ

องค์การเภสชักรรม	เพือ่ศกึษาชวีสมมลูของยาทีผ่ลติโดยองค์การเภสัชกรรม	และ

เปิดรับศึกษาชีวสมมูลของยาให้กับหน่วยงานอื่นด้วย

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	 เป็นต้นมา	 ได้ร่วมกับภาคประชาสังคมต่อสู้เพื่อ

เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอว	ีโดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา	ใน

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	ท�าให้การวิจัยและพัฒนายาขององค์การเภสัชกรรมสะดวกขึ้น	

และสามารถตรวจสอบความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์เพื่อฟ้องเพิกถอน	หรือ	 ยื่น

คัดค้านค�าขอรับสิทธิบัตร(Pre-grant	 opposition)	 หากตรวจสอบพบว่าสิทธิ

บัตรนั้นไม่มีความใหม่และไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น	 ข้อมูลเหล่านี้เป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรยาดีดีไอ	 	 	และการคัดค้าน

ในขั้นตรวจสอบค�าขอรับสิทธิบัตรยาสูตรผสม	 Lamivudine+Zid-

ovudine+สารช่วยไหล(Combid®)			
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	 นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐสามารถ

ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร(Compulsory	licensing,	CL)	รวม	๗	ชนิด	ได้แก่	

ยาต้านไวรสัเอชไอว	ี๒	ชนดิ	(Efavirenz	และ	Lopinavir+Ritonavir),		ยาป้องกนั

หลอดเลือดอุดตัน	Clopidogrel,		ยารักษามะเร็ง	๔	ชนิด	(Docetaxel,	Letro-

zole,	Erlotinib	และ	Imatinib)		ยาเหล่านี้	(ยกเว้น	ยา	Clopidogrel	ซึ่งบรรจุ

อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	/	บัญช	ีง	อยู่แล้ว	แต่ราคาแพงมาก)	ได้รับการคัด

เลือกให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ		และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 (สปสช.)	 รับเป็นยาในชุดสิทธิประโยชน์	 ก่อนประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา	ท�าให้ผู้ป่วยเอดส์กว่า	๒๕๐,๐๐๐	คนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง	ผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดอุดตัน	โรคมะเร็งก็เข้าถึงยาได้มากขึ้น	ในระยะแรกประเทศไทย

ต้องน�าเข้ายาต้านไวรสัเอชไอวจีากประเทศอนิเดยี		ต่อมาองค์การเภสัชกรรม	ได้

พฒันาสตูรต�ารบัและผลติยาต้านไวรสัเอชไอวทีัง้	๒	ชนดินี	้ท�าให้ยามรีาคาถกูลง

อีก		จากผลงานเหล่าน้ีท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถงึยาจ�าเป็นได้อย่างกว้างขวางขึน้

	 ด้วยบทบาทดังตัวอย่างข้างต้น	“ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี”	ได้ท�าหน้าที่

ของเภสัชกรเพื่อสังคม	 ในการวิจัยและพัฒนาเรื่องยา	 การผลิตยาจ�าเป็น	 และ

ผลกัดนัการเข้าถงึยาของประชาชน	อย่างถงึพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวชิาชพี	เพ่ือ

ธ�ารงไว้ซึ่ง	 “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม	 คือ	 เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วย

และสาธารณชน”	จงึเป็นผูส้มควรได้รบัรางวลั	“เภสชักรดเีด่นเพือ่สงัคม	ประจ�า

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗”	โดยแท	้

ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

วันจันทร์ที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
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ค�ำประกำศเกียรติคุณ

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี

	 เภสัชกรหญิงอัจฉรา	 เอกแสงศรี	 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม	ทุ่มเทท�างาน

หนักเพือ่การวจิยัและพฒันายาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	เป็นระยะเวลากว่า	๓๐	ปี	

ในฐานะเภสัชกรท่ีเติบโตตามล�าดับจากนักวิทยาศาสตร์ตรี	 หัวหน้าแผนก

วิเคราะห์วัตถุดิบ	 หัวหน้าส่วนวิชาการและข้อมูล	 รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 จนมาเป็นรองผู้อ�านวยการ

องค์การเภสัชกรรมในปัจจุบัน	

	 ที่ผ่านมา	เภสัชกรหญิงอัจฉรา	เอกแสงศรี	ได้ท�างานวิจัยและพัฒนายา

ชื่อสามัญ	ทั้งการพัฒนาสูตรต�ารับเพื่อทดแทนการใช้ยาต้นแบบ	และการพัฒนา

สตูรต�ารบัยาให้สามารถใช้ได้โดยสะดวก	เช่น	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ได้พัฒนาสตูรต�ารบั

ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสม	Zidovudine	250	mg	+	Lamivudine	150	mg	

+	 Nevirapine	 200	mg	 (GPO-VIR	 Z250)	 ซึ่งจัดเป็นยาใหม่ประเภท	 new	

combination	drugs	สามารถลดอาการข้างเคยีงของยาสตูรเดมิ	คอื	Stavudine	

+	Nevirapine	+	Lamivudine	(GPO-VIR	S30)	เป็นการลดขนาดยาให้เหมาะ

สมกับคนไทย	และยาสูตรนี้ได้รับการยอมรับให้เป็น	First	line	regimen	ของ

ประเทศแทนยาสตูรผสม	Stavudine	+	Nevirapine	+	Lamivudine	(GPO-VIR	

S30)	และในป	ี๒๕๕๖	ได้พัฒนาสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสม	Tenofovir	+	

Emtricitabine	Tablet	ซึ่งรับประทานเพียงวันละ	๑	ครั้ง	และจะมาเป็น	First	

line	regimen	แทน	ยาสูตรผสม	Zidovudine	250	mg	+	Lamivudine	150	

mg	+	Nevirapine	200	mg	(GPO-VIR	Z250)	ในอนาคต	ทั้งนี้	ยังมีการพัฒนา
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ต�ารับยาต้านเอชไอวีอื่นๆอีกให้เหมาะกับผู้ใช้ยา	 ช่วยให้ผู้ป่วยบริหารยาได้ง่าย

ขึ้น	ยามีราคาถูกลง	ท�าให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น	ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์กว่า	

๒๕๐,๐๐๐	คนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง

	 นอกจากนี้	 เภสัชกรหญิงอัจฉรา	 เอกแสงศรี	 ยังมีผลงานที่โดดเด่นอีก

มาก	อาทิ:-

	 ปีพ.ศ.	๒๕๔๔	ได้ร่วมจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูสทิธบิตัรยา	เนือ่งจากพบว่าระบบ

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่มีอยู่ไม่สามารถตรวจสอบ	“สิทธิบัตรยา”	ได้ง่าย		ต้องใช้ผู้

เช่ียวชาญในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศ	 ส่งผลให้การพัฒนาต�ารับยา

อาจถูกบริษัทเจ้าของสิทธิบัตรยื่น	 Notice	 	 และเมื่อตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตร

พบว่ายาหลายรายการได้รับสิทธิบัตรโดยไม่สมควร	เช่น	ยาดีดีไอ	บางบริษัทยื่น

ค�าขอจดสิทธิบัตรยาที่ไม่ใหม่	 เช่น	ยาสูตรผสม	Zidovudine	+	Lamivudine	

(Combid®)	 ซึ่งการมีศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา	 ท�าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยา

ขององค์การเภสัชกรรมท�าได้ง่ายขึ้น	 และสามารถตรวจสอบความใหม่และยื่น

คัดค้านได้ทันควัน	หากตรวจสอบพบว่าค�าขอหรือสิทธิบัตรนั้นไม่เหมาะสมหรือ

ไม่ถกูต้อง	ศูนย์ข้อมลูสทิธบิตัรนี	้เป็นการท�างานร่วมกนัระหว่างเภสัชกรและนกั

วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ	

	 ปีพ.ศ.	๒๕๕๐	เภสชักรหญงิอจัฉรา	เอกแสงศร	ีได้ท�าโครงการวจิยัวคัซนี	

Pandemic	Flu	Vaccine	H1N1	และได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีเกิดการระบาด	

(Emergency	Use	Authorization)	 จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา	(อย.)	ในปี	๒๕๕๔	ขณะเดียวกันก็มีโครงการพัฒนาวัคซีนแบบ	Inactivated	

Flu	Vaccine	ด้วย	

	 ปีพ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้จัดตั้งศูนย์ชีวสมมูล	 (Bioequivalence,	 BE)	 ของ

องค์การเภสัชกรรม	เพื่อศึกษาชีวสมมูลของยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม	ให้

เป็นไปตามมาตรฐานการข้ึนทะเบียนของ	อย.	 เป็นการพิสูจน์ว่ายาชื่อสามัญมี
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ประสิทธิผลเทียบเท่ายาต้นแบบ	 ปัจจุบันสามารถศึกษาชีวสมมูลของยาของ

องค์การเภสัชกรรมได้ถึง	๒๐	รายการ/ปี	และ	เปิดรับด�าเนินการศึกษาชีวสมมูล

ของยาให้กับหน่วยงานอื่นด้วย

	 ปีพ.ศ.	๒๕๕๓	ได้ท�างานร่วมกบักรมอนามยั	ในการพฒันาสูตรต�ารับยา

สตูรผสม	Iodine	+	Folic	Acid	+	Ferrous	Fumarate	(Triferdine)	และ	Iodine	

150	microgram	 tablet	 ส�าหรับเสริม	 iodine	 ซ่ึงเป็นสูตรต�ารับยาเฉพาะ

ประเทศไทยใช้ในหญงิตัง้ครรภ์ทัว่ประเทศ		นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาสตูรต�ารบั

ยา	Sildenafil	ขนาด	๒๐	มิลลิกรัม	เพื่อใช้ในโรค	pulmonary	hypertension	

ในเด็ก

	 จากตัวอย่างผลงานบางส่วนที่กล่าวมาข้างต้น	แสดงให้เห็นว่า	เภสัชกร

หญิง	อัจฉรา	เอกแสงศรี	เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์	มีความมุ่งมั่น	มีความคิดริเริ่ม		มี

ความเสียสละ	เพื่อผลส�าเร็จของงาน		มีการพัฒนาตนและทีมงานอย่างต่อเนื่อง		

เป็นผู ้น�าที่มีส่วนท�าให้บทบาทของเภสัชกรในการผลิตและพัฒนายาเพื่อ

ประชาชนโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง			มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของแวดวง

วิชาชีพและประชาสังคม	สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	เภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคม	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

วันจันทร์ที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
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ใบประกำศเกียรติคุณ



10

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗



11

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

เธอคือควำมทรงจ�ำ
กฤษณา ไกรสินธุ์

	 เรำท�ำงำนด้วยอุดมกำรณ์เดียวกัน

	 ควำมมีค่ำก็ตรงที่ได้รู้จักกัน

	 เรำมีโอกำสคุ้นเคยกัน

	 ควำมมีค่ำก็ตรงที่เรำได้รู้ใจกัน

	 เรำคุ้นเคยกัน		รู้ใจกัน		แล้วก็จำกกัน

	 ควำมมีค่ำก็ตรงที่เรำมีควำมทรงจ�ำที่ดีต่อกัน

	 พีท่�างานทีอ่งค์การเภสชักรรม	๒๐	ปีเตม็	และได้มีโอกาสท�างานกบัเอือ้ย

เป็นเวลาเกือบ	๑๕	ปี

	 จ�าวันแรกที่เราท�างานด้วยกันได้ไหม

	 พี่ให้เอื้อยนับขาแมลงที่อยู่ในขวดแก้วสีชาบรรจุยา

	 เอื้อยแปลกใจ		สงสัย		และประหลาดใจว่าท�าไมพี่ขอให้ท�า	แต่เอื้อยก็

ไม่ถาม	และท�าตามที่พี่ขอให้ท�า

	 พี่ประทับใจวันนั้น	และวันต่อๆมาที่พี่ได้มีโอกาสช่วยเอื้อยและคนอื่นๆ	

ทีฝ่่ายประกันคุณภาพ	เรือ่งเครือ่งมอืวเิคราะห์ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่อือ้ยไม่ค่อยถนดันกั

	 พีรู่ต้อนนัน้แล้วว่า	เอือ้ยเก่ง	software	ส่วนพีจ่ะเชีย่วชาญเรือ่ง	hardware

	 เมื่อเรามาท�างานด้วยกัน	 สององค์ประกอบน้ีท�าให้เกิดความสมบูรณ์

และรวดเร็วในงาน

	 เรามีอุดมการณ์เดียวกันที่ว่า

	 “ในการด�าเนนิการขององค์การเภสชักรรม	จะต้องมุง่เน้นทีป่ระเทศชาติ

และประชาชน”
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	 พี่ได้ขอให้เอื้อยศึกษาเรื่องสิทธิบัตรยา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 จนบัดนี้เอื้อยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องนี้

	 พีเ่ป็นคนเริม่วจิยัยาต้านเอดส์ในองค์การเภสัชกรรมต้ังแต่ปีพ.ศ.	๒๕๓๕	

ท่ามกลางการต่อต้านและไม่เห็นด้วยทุกรูปแบบของพนักงานและผู้บริหารทุก

คนขององค์การเภสัชกรรม

	 ตอนนั้นพี่ท�าคนเดียว		เอื้อยคอยดูแลและให้ก�าลังใจอยู่ห่างๆ

	 แต่ในที่สุด	 เราก็ได้มาต่อสู้ด้วยกัน	 พร้อมๆกับองค์กรเอกชนที่ท�างาน

ด้านเอดส์ทั้งในและต่างประเทศ

	 พี่ลาออกจากองค์การเภสัชกรรมในปีพ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เพื่อไปท�างาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติยาต้านเอดส์ในทวปีแอฟรกิา	เมือ่เหน็ว่าผูป่้วยเอดส์

ในประเทศไทยจะได้รับยาต้านเอดส์อย่างทั่วถึง

	 เราได้ร่วมประชุมเอดส์โลกในประเทศไทย	เมื่อปีพ.ศ.	๒๕๔๙	ในขณะ

นั้นผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับยาฟรีจากรัฐบาล

	 พีย่งัพดูกับเอือ้ยว่าพีภ่มูใิจกบัความส�าเรจ็ของงานและไม่เคยคดิว่าจะมี

วันนี้

	 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกท่ีสามารถผลติยา	(ชือ่สามญั)	ต้าน

เอดส์ได้ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘

	 เอื้อยเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จของการต่อสู้เพื่อผู้ป่วยเอดส์ของ

ประเทศไทย

	 หลงัจากปีพ.ศ.	๒๕๔๕	พีก่ไ็ด้ตดิตามข่าวคราวของการผลิตยาต้านเอดส์

ขององค์การเภสัชกรรมมาตลอดวลาและก็ได้ทราบว่าเอื้อยท�าหน้าที่แทนพี่ได้

อย่างดทีีส่ดุ	และในขณะนีเ้ราสามารถรกัษาผูป่้วยเอดส์ได้ถงึ	๒๕๐,๐๐๐	คน	จน

กระทัง่ประเทศไทยได้รบัการยกย่องจากทัว่โลกว่าสามารถต่อสูก้บัโรคนีไ้ด้อย่าง

น่าชื่นชม
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	 พี่คอยเฝ้าดูการท�างานของเอื้อยตลอดเวลา	๑๒	ปี	ที่ออกจากองค์การ

เภสัชกรรม	และคิดว่าเอื้อยเป็นคนเดียวที่จะท�างานแทนพี่ได้

	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	 พ.ศ.	๒๕๕๗	 เป็นต้นมา	 พ่ีก็ได้มีโอกาสมาเป็น

กรรมการองค์การเภสัชกรรม	และได้มาร่วมงานกับเอื้อยอีกครั้งหนึ่ง

	 เป็นการท�างานที่มีความยุ่งยากกว่าเดิม	 เพราะนอกจากงานที่มีขนาด

ใหญ่กว่าเดมิ		มากกว่าเดมิ	และหนกักว่าเดมิแล้ว	ยงัต้องต่อสู้กบัความไม่ถกูต้อง	

ไม่เป็นธรรมหลายรูปแบบ

	 อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของชีวิตพี่		

	 แต่พี่เช่ือว่า	 	 พลังของเราทั้งสองคน	 สามารถขับเคลื่อนและต่อสู้กับ

อุปสรรคต่างๆได้อีกครั้งหนึ่ง

	 เพราะเราสองคนเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า

	 “มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแห่งการมีชีวิต”

	 พีข่อแสดงความยนิดทีีเ่อือ้ยได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นเภสชักรดเีด่นเพือ่

สังคมประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 วันเวลาที่ผ่านมา

	 เอื้อยได้พิสูจน์แล้วว่า	เอื้อยเป็นเพชรที่ได้เจียระไนแล้ว

	 พีภู่มิใจทีไ่ด้มส่ีวนท�าให้เพชรเมด็นี	้	สกุสว่างเป็นทีป่ระจกัษ์แก่คนทัว่ไป

	 เอื้อยเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจชีวิตการท�างานของพี่

    เอื้อยคือควำมทรงจ�ำ
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ผู้อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จของกำรท�ำซีแอลยำในไทย
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

	 ความส�าเร็จของการท�าซีแอลยาในประเทศไทย	 เป็นเรื่องโด่งดังไปทั่ว

โลก	 เพราะเป็นความกล้าหาญของชาติเล็กๆ	 ท่ีเป็น	 “เด็กดี”	 ในสายตาของ

มหาอ�านาจมาโดยตลอด	ได้ลกุขึน้ใช้สทิธอินัชอบธรรมตามข้อตกลงขององค์การ

การค้าโลก	และตามข้อก�าหนดในบทบัญญตัขิองกฎหมายไทย	ท�าเพือ่	“ประโยชน์

สาธารณะ”		เพื่อประโยชน์สุขของคนไข้คนไทยอย่างแท้จริง

	 คนไข้เอดส์ทีท่นยาบางตวัไม่ได้	สามารถใช้ยาซแีอลตวัแรก	ท�าให้สามารถ

กินยาได้ต่อเนื่อง	ลดโอกาสดื้อยาลงได้มาก	ต่อมาคนไข้ที่ดื้อยา	ซึ่งแต่เดิม	“เข้า

ถงึ”	ยา	ได้เพียง	๖๙	คน	เพราะยาราคาแพงมาก	ท่ีเหลอืนอกนัน้ต้องทยอยกลาย

เป็นโรคเอดส์เตม็ขัน้และเสยีชวีติไป	เมือ่มกีารท�าซแีอลยาเอดส์ตัวทีส่อง	กท็�าให้

คนไข้ทีด่ือ้ยาทยอยได้รบัยาเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	จนถงึกว่าหมืน่คนในเวลาไม่นาน	

คนไข้เหล่าน้ีสามารถมีชีวิตยืนยาว	 โดยจ�านวนมากเป็นหลัก-เป็นหัวหน้า

ครอบครัว	 และการขยายการท�าซีแอลยามะเร็งและยาหัวใจ	 ก็ช่วยให้คนไข้เข้า

ถึงยาได้อย่างกว้างขวาง

	 ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่ตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างกล้าหาญคือ	 นายแพทย์

มงคล	ณ	สงขลา	ส่วนผูท้ีม่ส่ีวนส�าคญัในการผลกัดนั	ลงมือเขยีนค�าประกาศบงัคบั

ใช้สิทธิ์	 จัดท�าเอกสารชี้แจง	 อย่างเป็นกิจลักษณะ	 และอย่าง	 “มืออาชีพ”	 ทั้ง

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และออกไปชี้แจงในต่างประเทศอย่างถึงลูกถึงคน	คือ

นายแพทย์สุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ

	 ผลงานอนัน่าชืน่ชมของทัง้สองท่าน	เป็นทีป่ระจักษ์ต่อสาธารณะ	กระทัง่

เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Venture	Network	:	SVN)	ได้มอบรางวัล

เกยีรตยิศให้	พร้อมกบัผูร่้วมงานอกี	๒-๓	คน	โดยอดตีนายกรฐัมนตรอีานนัท์	ปัน



15

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

ยารชุนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบ	 ปรากฏเป็นข่าว	 “เล็กๆ”	 ใน

สื่อมวลชน

	 แต่น้อยคนทีรู่ว่้า	ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็ของงานชิน้นี	้คอื	ภญ.อจัฉรา	

เอกแสงศร	ีซึ่งเป็นผู้	“กัดติด”	เรื่องนี้มาอย่างยาวนาน	จึงสามารถหาและตรวจ

สอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของยาที่จะบังคับใช้สิทธิ	์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาได้ยาก	

เพราะฐานข้อมูลของส�านักงานสิทธิบัตรไทย	ท�าให้ยากมากต่อการค้นหา	ทั้งชื่อ

ทางเคมี	และระยะเวลาในสทิธบัิตร	ซึง่เป็นข้อมลูที	่“จ�าเป็น”	ในการออกประกาศ

บังคับใช้สิทธิ

	 ที่ส�าคัญพอๆกับการออกประกาศ	 ก็คือ	 การหาแหล่งยาชื่อสามัญที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน	และราคาย่อมเยา	ซึง่ขณะนัน้ดูจะมอียูใ่นประเทศเดียวคอื

อินเดีย

	 อจัฉราเป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัในการหาข้อมลูและหาแหล่งจดัซือ้	จนสามารถ

ออกประกาศ	และจดัหายามาให้คนไข้จ�านวนมากได้ใช้โดยต่อเนือ่ง	เพิง่มาสะดุด

ในเวลาต่อมา	อันเกิดจากความฉ้อฉลของรัฐบาลที่แล้ว	ที่ตั้งบอร์ดใหม่เข้ามาท�า

ชั่ว	ปลดนายแพทย์วิทิตออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	และสรรหาผู้บริหารคน

ใหม่เข้ามาสร้างปัญหาจนองค์การเภสัชกรรมตกต�่าไปมาก

	 ความยากในการหาข้อมูลเหล่าน้ี	 ท�าให้ประกาศบังคับใช้สิทธิกับยาตัว

หนึ่ง	ไม่ครอบคลุมจนหมดอายุสิทธิบัตร	ต้องหาช่องทางแก้ไขในเวลาต่อมา

	 อัจฉรา	มีส่วนส�าคัญในความส�าเร็จของการท�าซีแอลยา	ก็เพราะอัจฉรา

ท�าเรือ่งน้ีมานาน	ตัง้แต่กรณยีาดดีไีอ	ซึง่ไม่ควรจดสทิธบิตัรได้ในประเทศไทย	แต่

ความอ่อนแอของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ	ก็ท�าให้ยาตัวนี้ได้สิทธิบัตร	และอัจฉราก็

เร่ิมต่อสู้มาตั้งแต่ครั้งนั้น	 โดยท�าอย่างเป็นขบวนการ	 ผลักดันจนเกิดการชุมนุม

เรียกร้องค้างคืนที่หน้ากระทรวงสาธารณสุข	 ตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๔๒	 มีการเสนอให้

กระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้สิทธิกับยาดังกล่าว	 	 แต่สถานการณ์ขณะน้ัน	 ไม	่
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“สุกงอม”	พอ	กระทรวงสาธารณสุขไม่กล้าลงมือ	แต่อัจฉราและคณะก็ไม่ยอม

แพ้	 เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ใหม่	 เป็นการฟ้องร้องให้เพิกถอนสิทธิบัตร	 ซ่ึงใน

ที่สุดก็ได้ชัยชนะ	คนไข้ได้ใช้ยา

	 ต่อมา	 อัจฉราและคณะยังต่อสู้ขัดขวางการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยา	

Combid®	โดยการต่อสู้อย่างยาวนาน	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๓	–	๒๕๔๙	จนในท่ีสุด

บริษัทกย็อมยกธงขาว	และคนไข้ไทยกส็ามารถใช้ยาทีอ่งค์การเภสชักรรมพฒันา

สูตรขึ้นได้ในราคาถูกกว่ามาก

	 อัจฉราเป็นมือขวาของ	 ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ์	 พัฒนาและผลิตยาเอดส์

ขององค์การเภสัชกรรมสูตรแรก	คือ	GPO-VIR	จนได้ยาราคาถูกลงกว่ายาที่ติด

สิทธิบัตรกว่า	 ๒๐	 เท่า	 และท�าให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ตัดสินใจให้คนไข้เอดส์ทั่วประเทศได้ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรผสม	 ๓	 ชนิด	

นบัเป็นประเทศก�าลงัพฒันาประเทศแรกๆ	ในโลกท่ีคนไข้ได้สทิธิอ์ย่างกว้างขวาง

ทั่วประเทศเช่นนี้	 หลังจากนั้นอัจฉรายังพัฒนาสูตรยาเอดส์อย่างต่อเนื่อง	 ลด

อาการข้างเคียง	เพื่อให้คนไข้ทนยาได้ดี	กินยาได้ต่อเนื่อง	ซึ่งมีผลให้ได้ผลดีจาก

ยาและลดโอกาสดื้อยา

	 นอกจากยาเอดส์แล้ว	อจัฉรายงัศกึษาและพัฒนายาส�าคญัอกีหลายชนดิ	

เช่น	 ยาเม็ดรับประทานแทนยาฉีดส�าหรับคนไข้ธาลัสซีเมีย	 ยาเสริมไอโอดีน

ส�าหรับหญิงตั้งครรภ	์ป้องกันปัญหาเด็กเกิดมาสติปัญญาต�่าหรือเป็นโรคเอ๋อ	ยา

จิตเวช	Risperidone	ซึ่งราคาถูกกว่ายาต้นแบบถึง	๑๕	เท่า

	 องค์การเภสชักรรมมหีน่วยส�าคญัหน่วยหนึง่	คอื	สถาบนัวจิยัและพฒันา	

ซึ่งผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรมท่ีดีท่ีสุดคนหนึ่งคือนายแพทย์ทหาร	 พันธุ์ภู่	

เป็นผู้ตั้งขึ้น	 และเป็นฐานส�าคัญที่	 ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ์	 และอัจฉรา	 ใช้สร้าง

คณุปูการให้แก่ประเทศ	แต่บางยคุสมยั	ผูบ้รหิารองค์การเภสชักรรมกลบัลดความ

ส�าคัญของหน่วยงานนี้	 เอาคนที่พัวพันทุจริตยา	๑,๔๐๐	ล้าน	ไป	“เข้ากรุ”	ไว้	
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ต่อมาก็ตั้งคนที่	“หมดไฟ”	เข้าไปท�าหน้าที่อีก	หน่วยงานนี้จึงทรุดโทรมอยู่นาน	

จน	นพ.วิทิต	เข้าไป	“ฟื้นฟู”		โดยมอบให้อัจฉราเข้าไปดูแล	ขณะนั้นผู้เขียนเป็น

ประธานองค์การเภสัชกรรมได้เข้าไปเยี่ยม	ขณะก�าลัง	“ฟื้นฟู”	สถาบันแห่งนั้น

พบเจ้าหน้าที่ก�าลัง	“ขัดสนิม”	ที่ท�างานก่อนเข้าไปใช้งานใหม่

	 อัจฉรา	 สร้างคุณูปการให้แก่องค์การเภสัชกรรมและประเทศชาติ

มากมาย	 แต่หลังจากรัฐบาลที่แล้วตั้งบอร์ดใหม่เข้าไปท�าเรื่องร้ายๆ	 ตั้งแต่การ

แทรกแซง	ออกข่าวให้ร้าย	ปลด	นพ.วิทิต	และเร่งรัดสรรหาผู้บริหารใหม่เข้าไป	

องค์การเภสชักรรมกเ็สือ่มทรดุลงเรือ่ยๆ	อจัฉราพยายามหาทางลดความสญูเสยี	

แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้มาก	และคงเพราะไม่ยอมร่วม	“ท�าชั่ว”	กับบอร์ดที่มุ่งท�าแต่

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง	และผู้บริหารที่ไร้ความสามารถ	ไร้คุณธรรม	ในที่สุด	“พลอยเม็ด

งาม”	ขององค์การเภสัชกรรมอย่างอัจฉรา	แทนที่จะมีคนเห็นคุณค่า	แต่กลับถูก

ผู้มีปัญญาเสมอ	“ไก่ได้พลอย”	ออกค�าสั่งกลั่นแกล้ง

	 กรณีของวิทิต	 และอัจฉรา	 จึงสะท้อนสภาพอันชั่วร้ายและขมขื่นตาม

บทโคลงที่ว่า

	 			เมืองสยามใหญ่กว้าง	 สุดสายตา

จักเสาะยุติธรรมหา	 	 ยากแท้

คนดีถูกตีตรา	 	 	 นักโทษ

คนชั่วกลับอิ่มแปล้	 	 นั่งยิ้มครองเมือง

	 หวงัว่า	รางวลั	“เภสชักรดเีด่นเพือ่สงัคม	๒๕๕๗”	จะช่วยให้อัจฉรา	และ

คนดีๆ ทีม่มีากมายในสงัคมไทย	ยงัคงมัน่คงในคณุงามความดี	ยืนหยดัท�าส่ิงทีดี่ๆ

ต่อไป	 แม้จะไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมวงกว้าง	 เฉกเช่นบทกวีของคุณพุ่ม	 เจ้าของ

สมญานาม	“บุษบาเรือจ้าง”	กวีหญิงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์	บทที่ว่า
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แต่น�้ายังหลั่งไหลใต้รอยทราย

เดือนยังหงายในป่าลับตาคน

	 คอืการยนืหยดัเชือ่มัน่ในคณุงามความด	ีดงัสายน�า้ท่ีไหลรอดใต้ทรายไป

ยังความชุ่มช่ืนให้แก่ต้นไม้ใบหญ้าและผืนป่า	 ตลอดจนให้คนขุดขึ้นไปใช้ดื่มกิน	

เดอืนกท็อแสงงามแม้ในป่าท่ีลบัตาคน	ไม่ต้องสนใจว่าใครจะเหน็จะชืน่ชมหรอืไม่
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หญิงเหล็กแห่งองค์กำรเภสัชกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

	 ดิฉันเริ่มรู้จัก	 ภญ.อัจฉรา	 เอกแสงศรี	 หรือที่เราเรียกกันด้วยชื่อเล่นว่า	

“เอื้อย”	 เม่ือเราได้ท�างานร่วมกันในการคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิ

บัตร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ที่ถูกสหรัฐอเมริกากดดันให้มีการแก้ไข	ตั้งแต	่พ.ศ.	๒๕๒๘		

และรูจั้กกันมากขึน้ในการแก้ไขปัญหาการเข้าถงึยาของผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีซึง่ขณะ

น้ันเอื้อยท�างานอยู่กับ	 ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ์	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 องค์การ

เภสัชกรรม	 ได้ท�าการวิจัยยาสูตร	 ddI	 ด้วยหวังว่าจะผลิตยาราคายุติธรรมเพื่อ

ช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 แต่ฝันนั้นก็สลาย	 ไม่สามารถน�าออกสู่ตลาดได้	 ไม่ใช่

เพราะวิจัยไม่ส�าเร็จ	 แต่ถูกยื่นโนทิสจากบริษัทยาที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาสูตร	

ddI	ทีข่ายยานีใ้นราคาสงู	ไม่ให้ผลติออกสูต่ลาด	หลายคนคงคดิว่าท�าไมองค์การ

เภสัชกรรมไม่ศึกษาให้ดีก่อนว่าสูตรยานี้ติดสิทธิบัตร	 ไปเสียเงินวิจัยและไม่

สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างไร	 ดิฉันก็เป็นหนึ่งในจ�านวนนี้	 ทั้งๆที่ตอนนั้น

ดิฉันมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสิทธิบัตรดีระดับหนึ่ง	 แต่ไม่เคยใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมลูสทิธบัิตรของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	ดิฉนัยงัจ�าได้ว่า	เอือ้ยใจเยน็

มากในการอธิบายว่า	ที่ไม่ได้พยายามค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา	 เพราะค้นยากมาก	หาไม่พบ	และจากข้อมูลที่ว่าขณะนั้น

ประเทศไทยให้สิทธิบัตรเฉพาะกรรมวิธีการผลิตยาและยกเว้นไม่ให้สิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์ยา	 ซึ่งสูตรยา	 ddI	 เป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์	 ก็ไม่น่าจะมีสิทธิบัตรใน

ประเทศไทย	

	 จากน้ันเอ้ือยกเ็ป็นหวัเรีย่วหวัแรงท่ีส�าคญัในการค้นคว้าและศกึษาข้อมลู

เกีย่วกบัสทิธบิตัรยาสตูรนี	้ทัง้ข้อมลูในไทยและจากสหรฐัอเมรกิา	ด้วยความช่วย
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เหลืออย่างดีของทีโด	มูลนิธิหมอไร้พรมแดน	เพื่อพิสูจน์ว่าสิทธิบัตรยาสูตร	ddI	

ไม่สมควรได้และควรถูกเพกิถอน	ตลอดจนพยายามผลักดนัให้รฐัใช้มาตรการการ

ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือท่ีเรารู้จักกันดีในช่ือมาตรการซีแอล	 เพ่ือผลิตยาสูตรนี้

ออกสูต่ลาดช่วยชวีติผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ข้าไม่ถงึยานี้	ทัง้ๆทีม่ใีนตลาดแต่ราคาแพง

	 เอ้ือยพยายามและให้ความส�าคญัในการท�างานทีไ่ม่มผีลตอบแทนนี	้ต้อง

ท�ากนัวนัหยดุและเย็นค�่า	อ่านเอกสารภาษาองักฤษเป็นลงัๆ	เอือ้ยไม่เคยบ่น	เป็น

คนที่มีความมุ่งม่ัน	 ตั้งใจ	 ขยัน	 และมีเจตคติที่ดีในการท�างานเพื่อสังคมมาโดย

ตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	เนื่องจากปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญของการเข้าไม่ถึง

ยาของคนไทย	ก็คือ	การผูกขาดภายใต้ระบบสิทธิบัตร	ซึ่งยังคงเป็นปัญหาของ

สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน

	 สถานการณ์สร้างวีรสตรีและเปิดเผยธาตุแท้ของจิตส�านึกที่มีต่อสังคม	

“เอือ้ย”	จึงสมควรอย่างยิง่ทีจ่ะได้รบัการยกย่องให้เป็น	เภสชักรเพ่ือสังคมดีเด่น	

ประจ�าปี	๒๕๕๗
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เภสัชกรที่น�ำกำรจัดหำยำขององค์กำรเภสัชกรรม

เพื่อกำรเข้ำถึงยำของคนไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

	 ขอช่ืนชมเภสัชกรหญิงแห่งองค์การเภสัชกรรม	ที่ยืนหยัดในการน�าให้

องค์การเภสชักรรมท�าหน้าทีใ่นการจดัหายาและกระจายยาเพ่ือให้การเข้าถงึยา

ของคนไทยเป็นไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น

	 ได้เหน็ความตัง้ใจจรงิ	จากบทบาทการท�าหน้าทีใ่นฐานะเภสชักรตัวเลก็ๆ

ในองค์การเภสชักรรม	ก้าวมาสูก่ารเป็นผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาของ

องค์การเภสัชกรรมจนเติบโตเป็นรองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม	

	 ได้เห็นชุดความรู้มากมาย	 จากการวิจัยพัฒนา	 โดยเฉพาะเรื่องระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเรื่องสิทธิบัตร	

	 ได้เห็นบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาระบบยาของประเทศ	

	 จงท�าหน้าทีอ่ย่างสมความภาคภมูขิองวชิาชพีต่อไปเพือ่สงัคมไทยทีด่ขีึน้
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เพชรเม็ดงำมแห่งองค์กำรเภสัชกรรม
เภสัชกรสรชัย จ�าเนียรด�ารงการ

	 พี่จ�าได้ว่า	ได้เริ่มรู้จักเอื้อย	(เภสัชกรหญิงอัจฉรา	เอกแสงศรี)	เมื่อคราว

ทีเ่ครอืข่ายผู้ตดิเช้ือเอชไอวมีาชมุนมุบรเิวณเสาธงชาตหิน้ากระทรวงสาธารณสขุ	

จ.นนทบุรี	 เม่ือวันที่	 ๒๒-๒๓	 ธ.ค.	 ๒๕๔๒	 (ซึ่งตอนนั้น	 พ่ีรับราชการอยู่ใน

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)	 เป็นการรวมตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ประมาณ	๑๐๐	ชีวิต	ตั้งแค้มป์พักแรมที่ชื่อ	 "ชุมชนมาตรา	๕๑	ดีดีไอ	พัฒนา"	

หรือ	หมู่บ้านดีดีไอ	เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งในขณะ

นั้น	คือ	นายกร	ทัพพะรังสี	ประกาศใช้ซีแอลต่อสิทธิบัตรยาดีดีไอ	แม้การต่อสู้

ครั้งนั้นจะกดดันให้รมว.ประกาศใช้ซีแอลไม่ส�าเร็จ	เพราะอธิบดีกรมควบคุมโรค

ในขณะนั้นใช้การไม่ได้	แต่อย่างน้อยๆ	ผู้ติดเชื้อฯก็ได้ใช้ยาดีดีไอที่ราคาต�า่ลงแม้

จะต้องกินยาผงผสมน�้าที่ไม่สะดวกเท่ายาเม็ดก็ตาม

	 ต่อมาประมาณปี	๒๕๔๖-๒๕๔๗	ก็ได้เจอเอื้อยอีกที่ศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	 (ซึ่งตอนนั้นพี่ลาออกจากราชการมา

ท�างานให้กบั	อ.ส�าล	ีใจด	ีทีม่ลูนธิสิาธารณสขุกบัการพฒันา/มสพ.)	ในคดีทีม่ลูนธิิ

เข้าถึงเอดส์ร่วมกับผู้ติดเช้ือฯ	 ๒	 คน	 เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทบีเอ็มเอส	 (Bristol	

Myers	 Squibb	 company,	 BMS)	 เอื้อยไปเป็นพยานฝ่ายโจทก์	 ส่วนพ่ีไป

สังเกตการณ์ในฐานะของผู้แทนของมสพ.ท่ีคอยสนับสนุนฝ่ายโจทก์	 ที่ต้องฟ้อง

คดนีีเ้นือ่งจากบเีอม็เอสสมคบกบัเจ้าหน้าทีข่องกรมทรัพย์สินทางปัญญากระท�า

การฉ้อฉลกระทั่งมีผลท�าให้สิทธิบัตรยาดีดีไอ	 (สิทธิบัตรไทยเลขที่	 ๗๖๐๐)	

ครอบคลุมข้อถือสิทธิอย่างกว้างขวางมากกว่าค�าขอที่บริษัทยื่นไว	้และในที่สุดบี

เอ็มเอสก็กลัวเสียชื่อ	ถ้าหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง	จึงได้ขอเจรจายอมยก

สิทธิบัตรนี้ให้คนไทย
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	 และต่อมาอีก	๒	ปี	คือในปี	๒๕๔๙	พี่ก็ได้รบกวนเอื้อยเป็นประจ�าเกี่ยว

กับการขอข้อมูลเพื่อท�าซีแอลยา	๓	ตัว	คือ	Efavirenz,	Lopinavir+Ritonavir	

และ	 Clopidogrel	 (ตอนน้ัน	 พี่มาอยู่ท่ี	 สปสช.แล้ว)	 เรียกได้ว่า	 ถ้าไม่ได้	

ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	และ	พญ.วันดี	 โภคะกุล	 (กรมการแพทย์)	พี่ในฐานะผู้

ช่วยเลขานกุารคณะอนกุรรมการคดัเลอืกยาเพือ่บังคบัใช้สทิธบิตัรกค็งล�าบากไม่

น้อย

	 สรุปได้ว่า	 เราเจอกันแต่ละครั้ง	 ก็จะต้องมีงานส�าคัญให้ท�า	 และเราก็

ท�างานร่วมกนัฉนัพีน้่องร่วมวชิาชพีทีม่แีต่ความราบร่ืน	ซึง่เป็นเพราะบคุลิกภาพ

ที่ดีของเอื้อยที่ท�าให้ผู้ร่วมงานอย่างพี่ท�างานร่วมด้วยอย่างสบายใจ	สัมผัสได้ถึง

ความจรงิใจ	การให้เกยีรตคิน	ทีส่�าคญัเอือ้ยวางตวัได้อย่างสมดุล	หมายถึงไม่อ่อน

จนกระทั่งดูไม่น่าเชื่อถือ	และไม่แข็งจนดูว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป

	 เชื่อมั่นว่า	ถึงแม้เอื้อยจะไม่ได้รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	เอื้อยก็ยัง

คงรับผิดชอบงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและประชาชนต่อไป		

ส�าหรับความคิดเห็นของพี่	รางวัล	คือ	กิจกรรมทางสังคมที่มีไว้เพื่อแสดงออกถึง

ความชืน่ชมในคณุงามความดขีองบุคคลเท่านัน้	ไม่ได้เป็นเครือ่งล่อให้คนท�าดี	ดงั

นัน้	หากมีคนทีเ่หน็ผลงานของเอือ้ยและตัง้ใจจะท�าดหีรอืท�าให้เกดิประโยชน์แก่

ส่วนรวมให้มากขึน้โดยมไิด้หวงัผลเป็นรางวลั	กถ็อืว่าการมอบรางวลันีบ้รรลุเกนิ

วัตถุประสงค	์และเอื้อยก็มีส่วนในการนั้น
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เภสัชกรหญิงอัจฉรำ	เอกแสงศรี...ที่ดิฉันรู้จัก
เภสัชกรหญิงวนิดา เดชาวาศน์

หวัหน้ากลุม่งานเภสชักรรมสถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี

(พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔)

	 ถ้าจะให้พดูถึงเภสชักรหญงิอจัฉรา	เอกแสงศรี	คงต้องย้อนหลังไปต้ังแต่

ครัง้ทีเ่ธอยงัเป็นนิสติเภสชัจฬุาชัน้ปีท่ี๓	ดฉินัเป็นรุน่พีปี่ที๕่	น้องคนนีเ้ป็นผูม้คีวาม

สดใส	เรียบร้อย	น่ารัก	เรียนดี	เป็นความประทับใจที่จ�าได้จนทุกวันนี้	หลังจาก

เรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เราต่างคนต่างแยกกัน

ไปท�างาน	 ดิฉันรับราชการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลเด็ก(ปัจจุบันคือสถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)	ส่วนเภสัชกรหญิงอัจฉรา	 เอกแสงศรี	ท�างานที่

องค์การเภสัชกรรม	ไม่ได้ท�างานเกี่ยวข้องกัน	จนปีพ.ศ.๒๕๓๔	วงจรชีวิตท�าให้

มโีอกาสพบกนัอกี	ดฉินัได้มาฝึกอบรม	“การพฒันาสตูรต�ารบัยาในระดบัน�าร่อง”	

ท่ีสถาบนัวจิยัและพฒันา	องค์การเภสชักรรม	ขณะนัน้เภสัชกรหญงิ	ดร.กฤษณา	

ไกรสินธุ์เป็นผู้อ�านวยการ	ได้พบเภสัชกรหญิงอัจฉรา	เอกแสงศรีที่นี	่เธอยังเป็น

น้องที่น่ารักเช่นเดิมแต่ครั้งนี้พบว่าเธอเป็นผู้ที่ท�างานเพื่องาน	มีความขยัน	ตั้งใจ	

มุ่งมั่น	ท�างานแบบทุ่มเททั้งกายและใจ	ท�างานหนักตลอดเวลา

	 ในปีพ.ศ.๒๕๕๒	มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	๒๐๐๙	ทั่ว

โลกรวมทั้งในประเทศไทย	ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ใช้ยาเม็ดแคปซูล	Oseltamivir	ใน

การป้องกนัและรกัษาไข้หวดัใหญ่	แต่ในผูป่้วยเดก็ท่ีมอีาการไข้หวดัใหญ่กลบัไม่มี

รปูแบบยาน�า้ส�าหรบัเดก็เน่ืองจากไม่มกีารน�ายาน�า้ชนดินีเ้ข้ามาในประเทศ		กลุม่

งานเภสัชกรรม	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ผลิตยาเตรียมเฉพาะ

รายในรูปยาน�า้	Oseltamivir	oral	suspension	๑๐	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจาก

ยาเม็ดแคปซูล	Oseltamivir	ขององค์การเภสัชกรรมเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยเด็ก	ใน
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เบือ้งต้นให้ผลการรกัษาท่ีด	ีแต่เมือ่ให้ค�าแนะน�าในการท�ายาแก่โรงพยาบาลอืน่ๆ	

ก็พบว่ามีปัญหาในเรื่องความคงตัวของยาน�้า	 Oseltamivir	 ที่เตรียมข้ึน	 ทาง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ติดต่อเภสัชกรหญิงอัจฉรา	 เอกแสงศรี	

ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา		องค์การเภสชักรรม	ขอให้ช่วยทดสอบความ

คงตัวของยาเตรียมดังกล่าว	ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี	ท�าให้ทราบว่ายาน�้าที่

เตรียมขึ้นอยู่ได้อย่างน้อย	๓๐	วันในตู้เย็น	นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้

ป่วยเด็กรวมทั้งสามารถเผยแพร่ให้เภสัชกรสามารถเตรียมยานี้ได้อย่างมั่นใจใน

การรักษาผู้ป่วยเด็กท่ีเป็นไข้หวัดใหญ่ท่ัวประเทศ	 มีผลให้ผ่านวิกฤตการระบาด

ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ไปได้ด้วยดี

	 งานส�าคัญที่เธอบุกเบิกเพื่อสุขภาพของคนไทยมีอีก	๒	เรื่องใหญ่ๆ	คือ

การต่อสูเ้รือ่งสทิธบิตัรยาต้านไวรสัเอชไอว	ีท�าให้องค์การเภสชักรรมสามารถผลติ

ยาน้ีได้อย่างถกูกฎหมาย	ราคายาลดลง	เป็นผลให้ผูป่้วยสามารถเข้าถงึยาได้	รวม

ทั้งการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนายาชื่อสามัญและยาใหม่ประเภท	new	

combination	drugs	ของยาต้านไวรัสเอชไอวีอีกหลายต�ารับ

	 ในโอกาสทีเ่ภสชักรหญงิอจัฉรา	เอกแสงศร	ีได้รบัคดัเลือกเป็น	“เภสชักร

ดีเด่นเพื่อสังคม”	พ.ศ.๒๕๕๗	ดิฉันขอแสดงความยินดีและอยากบอกว่ามีความ

ภูมิใจในน้องคนน้ี	 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปกป้องคุ้มครองเภสัชกรหญิง

อัจฉรา	 เอกแสงศรีและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง	 มีความสุขกายสุขใจ	 มี

คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป



26

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงักำรประสบควำมส�ำเรจ็ในนโยบำยต่ำงๆขององค์กำร

เภสชักรรม
นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล

อดีตผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

	 "หกปีของการเข้าไปท�างานในองค์การเภสัชกรรมในต�าแหน่งผู้อ�านวย

การองค์การเภสชักรรม		ต้องยอมรบัว่าเป็นเรือ่งท่ีต้องเรยีนรูอ้ย่างมากในหลายๆ

ด้าน	เพราะพื้นฐานเดิมของกระผมมาจากโรงพยาบาลชุมชนในฐานะแพทย์ผู้ใช้

ยาแต่ต้องมาบริหารการวิจัย	 การผลิตและการตลาด	 ตลอดจนการดูแลรายรับ	

รายจ่าย	และผลก�าไรขององค์การเภสัชกรรมซึ่งมีตัวชี้วัดหลักด้านการเงินที่ต้อง

ดูแลอย่างจริงจัง	 ขณะเดียวกันการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมคือการเข้าถึง

ยาที่จ�าเป็นของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน

	 หน่วยงานหลักที่ถือได้ว ่าเป็นสมองขององค์การเภสัชกรรมคือ

สถาบนัวจิยัและพฒันาทีท่�าหน้าทีข่บัเคลือ่นองค์กรไปในลักษณะท่ีดูแลควบคูท้ั่ง

ความเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กรและดูแลสังคมให้มีความเป็นธรรม	ผู้อ�านวย

การสถาบนัวจัิยและพฒันาจงึต้องมอีงค์ประกอบหลายอย่างทีด่เียีย่ม	เช่น	มคีวาม

เป็นผูน้�าทีม่อีดุมการณ์ทีจ่ะรบัใช้ประเทศชาตแิละประชาชนอย่างแน่วแน่	มคีวาม

รูแ้ละเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	มคีวามมุง่มัน่ต่อความส�าเรจ็ขององค์กร	มคีวามซือ่สตัย์

สุจริต	 คุณสมบัติเหล่านี้แม้จะหาได้ยากในปัจจุบัน	 แต่องค์การเภสัชกรรมก็ยัง

โชคดทีีม่ผีูอ้�านวยการสถาบันวิจยัและพฒันาท่ีมคีณุลกัษณะดงักล่าวถ่ายทอดกนั

มา	ตั้งแต่	ดร.กฤษณา	ไกรสินธุ์	จนถึงยุคการบริหารของ	ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านวิจัยพัฒนามายาวนาน

	 ในสมัยที่กระผมด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม	 (พ.ศ.	

๒๕๕๐	–	๒๕๕๖)	ภญ.	อัจฉรา	เอกแสงศรี	ท่านเป็นผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังการ
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ประสบความส�าเรจ็ในนโยบายต่างๆขององค์การเภสชักรรม	อาท	ิการขบัเคลือ่น

ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างผลงานวิจัยยาใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปีอย่าง

ต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายทุกป	ีซึ่งได้ท�าให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วย

งานหลักของรัฐที่พึ่งพาได้ในยามท่ีประเทศมีวิกฤติ	 เช่นในครั้งที่เกิดการระบาด

ของโรคไข้หวดัใหญ่	๒๐๐๙	องค์การเภสชักรรมสามารถมยีาส�ารองให้ความมัน่ใจ

ในคุณภาพและผลลัพธ์ด้านการรักษาของยา	 ตลอดจนความเพียงพอแก่

ประชาชนทัง้ประเทศ	การวจิยัและผลติยาต้านไวรสัเอดส์ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายงบ

ประมาณแผ่นดินได้นับพันล้านบาท	 การวิจัยและผลิตยาขับธาตุเหล็กในผู้ป่วย

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้น	

นอกจากนั้น	 ยังมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงยา	 เช่น	 มีความรอบรู้

ด้านสิทธิบัตรยา	 	 มีทั้งการเจรจาต่อรองกับบริษัทยาต้นแบบ	การท�า	 CL	ยาที่

จ�าเป็นต่อผู้ป่วย	 เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้สร้างเอาไว้อย่าง

มากมายที่สถาบันวิจัยฯขององค์การเภสัชกรรม	

	 ภญ.อัจฉรา	 เอกแสงศรี	 ยังมีวิสัยทัศน์ในการแสวงหาความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ได ้มาซึ่งงานวิจัยด้าน

เภสชัศาสตร์เพือ่น�ามาสูก่ารผลติ	และสร้างความมัน่คงด้านยาของประเทศต่อไป

	 ในโอกาสที่ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดี

เด่นเพือ่สงัคมประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	นี	้กระผมในฐานะอดีตผูอ้�านวยการองค์การ

เภสัชกรรม	ขอแสดงความยินดีและขอให้	ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	มีสุขภาพแข็ง

แรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อพร้อมที่จะน�าพาการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมให้

เป็นที่พึ่งด้านยาที่จ�าเป็นของประเทศไทยสืบไป
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เภสัชกรที่มีคุณค่ำและเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม
เภสัชกร พลตรีเรืองสิทธิ์ วิทยาภัค

ผู้ช�านาญการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

	 ขอแสดงความยนิดกีบั	ภญ.อจัฉรา	เอกแสงศร	ีรองผู้อ�านวยการองค์การ

เภสัชกรรม	 ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 ของมูลนิธิ

เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

	 ผมตดิตามบทบาทของมลูนธิเิภสชัศาสตร์เพือ่สงัคมมานาน	 รู้สกึศรทัธา

และชืน่ชมในบทบาทของมลูนธิเิภสชัศาสตร์เพือ่สงัคมต่อวชิาชพีเภสัชกรรมและ

สังคมโดยรวมมาตลอดระยะเวลาหลายปี	เภสชักรทุกคนทีไ่ด้รบัเลอืกให้ได้รบัรางวลั	

๕	 ปี	ทีผ่่านมาน้ัน	ผมได้เคยร่วมงานและสมัพนัธ์ในแขนงงานในอาชพีมาทกุท่าน	

และทกุท่านเป็นคนดแีละท�าประโยชน์ต่อวงการวชิาชพีเภสชักรรมในวงกว้าง

	 โดยเฉพาะท่านล่าสุด	ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	รองผู้อ�านวยการองค์การ

เภสชักรรม	ผมได้มโีอกาสร่วมงานกบัท่าน	ในฐานะทีผ่มมบีทบาทในทีมงานคณะ

กรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดปัจจุบัน	 ยอมรับว่าท่านเป็นเภสัชกรที่เพียบ

พร้อมทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์	สิง่ส�าคญัคอืได้ท�าหน้าทีเ่ภสชักรด้านการวจิยั

และพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา	 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของ

กลุ่มเป้าหมายประชาชนคนไทยในวงกว้างทุกระดับ	 โดยเฉพาะประชาชนใน

ชนบทห่างไกลที่บริโภคผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม		นอกจากนั้นยังอุทิศ

เวลาให้กับการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ในสถานศึกษาต่างๆเป็นอเนกประการ	

รวมถึงการมีส่วนร่วมในวงการยาหลายองค์กร	 ในหน้าที่งานประจ�าก็นับได้ว่ามี

ผลการท�างานที่ดี	มีความเจริญก้าวหน้าประสบความส�าเร็จ	จนได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นรองผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรมในปัจจบัุน		ทัง้นีก้ด้็วยความเก่ง	ความ

ดีและความคิดที่กว้างไกล	 นับเป็นเภสัชกรที่มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างแก่
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เภสชักรรุน่หลงัๆได้เป็นอย่างด	ีเชือ่มัน่ว่า	ภญ.อจัฉรา	เอกแสงศร	ีจะเป็นเภสัชกร

ที่มีคุณค่าต่อวงการวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปในอนาคตตราบนานเท่านาน
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	“พี่เอื้อย”	ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค
เภสัชกรหญิงดนตรี เกษสุวรรณสิงห์

ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม

	 ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	หรือ	ที่น้องๆในองค์การเภสัชกรรม	(อภ.)	รู้จัก

ดีในนามของ	“พี่เอื้อย”	คนสวยและคนเก่งแห่งสถาบันวิจัยและพัฒนา	ซึ่งด�ารง

ต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการในปัจจบุนั	ในวนันีพ้ีเ่อือ้ยของเราได้รับการคดัเลือกให้

เป็นเภสชักรดเีด่นเพือ่สงัคมประจ�าปี	๒๕๕๗		สมแล้วกบัความทุม่เททัง้กายและ

ใจในการท�างานเพื่อประชาชนมาตลอดชีวิตการท�างาน	 เราขอแสดงความยินดี

กับพี่เอื้อยจากใจจริง

	 สมัยที่เราเข้ามาท�างานในอภ.ใหม่ๆ	 พี่เอื้อยยังท�างานอยู่ท่ีกองควบคุม

คุณภาพหรือฝ่ายประกันคุณภาพในปัจจุบัน	 แล้วต่อมาพี่เอื้อยก็จับมือกับพี่หมู	

ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ ์	 “เภสัชกรยิปซี”ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซสาขาบริการ

สาธารณะปี	 ๒๕๕๒	 มาสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา	 พ่ีเอื้อยต่อสู้เคียงบ่าเคียง

ไหล่กับดร.กฤษณา	ซึง่เป็นผอ.สถาบันวจิยัฯในขณะนัน้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย

ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร	 เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอภ.มาจนถึง

ปัจจบุนั	หนึง่ในผลงานนัน้คอืการคดิค้นสตูรและผลกัดนัให้มกีารผลติยาต้านไวรสั

เอดส์ในประเทศไทยซึ่งช่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้สามารถเข้าถึงยาได้เป็นจ�านวน

มากและท�าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้อย่างมากมาย	

	 ในเวลาต่อมาพีเ่อือ้ยกไ็ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผอ.สถาบนัวจิยัและพฒันาใน

ยุคที่	นพ.วิทิต	อรรถเวชกุล	เป็นผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม		เมื่อมีผู้บังคับ

บัญชาที่มีทัศนคติและอุดมการณ์สูงส่งในการท�างานเพื่อสังคมเช่นกัน	 พี่เอื้อย

ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีให้ใช้ศักยภาพและพลังงานอันล้นเหลือร่วมกับ

ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอีกมากมาย	เช่น	การ
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คิดค้นสูตรยารักษาโรคเรื้อรังหลายรายการซึ่งมีคุณภาพด	ีสามารถใช้ทดแทนยา

จากต่างประเทศที่มีราคาสูง	 ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้นอีก

จ�านวนมาก

	 จนในป	ี๒๕๕๖	องค์การเภสัชกรรมประสบวิกฤติครั้งใหญ่เริ่มจากการ

ถูกโจมตีหลายๆเรื่อง	 ทั้งเรื่องการสร้างโรงงานล่าช้า	 ปัญหาการจัดซื้อวัตถุดิบ	

ฯลฯ	 จนเป็นเหตุให้	 นพ.วิทิต	 อรรถเวชกุล	 ต้องออกจากการเป็นผู้อ�านวยการ

องค์การเภสัชกรรม	 	 และในปลายปี	๒๕๕๖	องค์การเภสัชกรรมประสบวิกฤติ

ครั้งใหญ่อีกครั้งจากปัญหายา	Mix	up	จนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายผู้บริหารครั้ง

ใหญ่ในอภ.	 ในเวลานี้เองพี่เอื้อยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ�านวยการและได้รับ

มอบหมายให้ดแูลฝ่ายผลติยาซึง่ก�าลงัสะบักสะบอมอย่างหนกัจากปัญหายา	Mix	

up	ที่เกิดขึ้น		และช่วงนี้แหละที่เราได้มีโอกาสท�างานใกล้ชิดพี่เอื้อยในฐานะผู้ใต้

บังคับบัญชาโดยตรงเพราะเราเองก็ถูกโยกย้ายและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้

อ�านวยการฝ่ายผลิตยาในเวลาเดียวกัน

	 การท�างานในช่วงเวลานั้นไม่ง่ายเลย	 เพราะฝ่ายผลิตยาต้องหยุดการ

ผลติเป็นเวลาถงึ	๒	เดอืนเพือ่ปรบัระบบการท�างานใหม่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน	

GMP	 ให้มากขึ้น	 	 การหยุดผลิตในครั้งนั้นท�าให้เกิดปัญหายาขาดจ่ายมากมาย		

กอร์ปกับตัวโรงงานท่ีพระราม	 ๖	 ทั้งอาคารสถานที่	 เครื่องจักรอุปกรณ์	 ระบบ	

Facillities	ต่างๆก็เก่าและจ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน	ในขณะที่

โรงงานที่อภ.สร้างขึ้นใหม่ที่รังสิตก็ยังไม่สามารถเปิดท�าการได้	 	 มีอุปสรรค

มากมายให้ฝ่าฟัน	มีปัญหามากมายให้แก้ไข	มเีสยีงต่อว่าต่อขานจากทัว่ทกุสารทศิ	

เราต้องท�างานกันแบบหามรุง่หามค�า่	หลายครัง้ทีเ่รารูส้กึท้อแท้กบัการท�างาน	พ่ี

เอื้อยจะสอนว่าเราต้องคิดเสมอนะว่าเราไม่ได้ท�างานเพ่ือตัวเอง	 แต่เราก�าลัง

ท�างานเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ	โดยเฉพาะประชาชนที่ด้อยโอกาส	อยู่
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ห่างไกลความเจริญ	 เพราะลูกค้าขององค์การเภสัชกรรมส่วนใหญ่เป็นโรง

พยาบาลชมุชน	เราควรภมูใิจทีไ่ด้มโีอกาสท�างานหนกัเพือ่สงัคม	เพือ่ผูด้้อยโอกาส

ได้มีโอกาสเข้าถึงยา	เราต้องสู้	ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม	แล้วก็ให้ก�าลังใจให้เรา

สู้ต่อไปโดยมีพี่เอื้อยเป็นแบบอย่างที่ดีของนักสู	้พี่เอื้อยจะสนุกกับการท�างานอยู่

เสมอ	 ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไร	 พี่เอื้อยจะไม่เคยย่อท้อ	 ไม่เคยล้มเลิก	 ฮึดสู้ทุก

ปัญหา	พี่เอื้อยจะเดือดร้อนเสมอเมื่อทราบว่ามีนโยบายหรือปัญหาอะไรก็ตามที่

จะท�าให้ผู้ป่วยเดือดร้อนเพราะขาดยาจ�าเป็นในระบบ	และจะวิ่งวุ่นประสานคน

โน้นคนนี้เพื่อให้ยาถึงมือผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด

	 อีกเพียงไม่ถึงปี	 พี่เอ้ือยก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว	 แต่เราทราบดีว่า

น่ันไม่ใช่ปัญหาส�าหรบัพีเ่อือ้ย	พีเ่อือ้ยสามารถหาช่องทางทีจ่ะท�างานสร้างสรรค์

ส่ิงดีๆเพื่อสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 ขอปรบมือดังๆให้พ่ีเอื้อย	 “นางฟ้าของผู้

ยากไร้”	กับรางวัลอันทรงคุณค่านี้
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อัจฉรำแปลว่ำนำงฟ้ำ
เภสัชกรหญิงวิลักษณ์ วังกานนท์

องค์การเภสัชกรรม

	 เมื่อฉันเข้ามาท�างานที่องค์การเภสัชกรรมและได้เจอพี่เอื้อย	ครั้งแรกก็

รูส้กึประทบัใจว่าพีค่นนีส้วยจงั	แอบมองพีเ่อือ้ยได้ไม่นานพีเ่อือ้ยกย้็ายไปท�างาน

ทีส่ถาบนัวจัิยและพฒันาซึง่อยูค่นละตกึ	ฉนัจงึไม่ค่อยได้เจอพีเ่อือ้ยแต่กไ็ด้ทราบ

ถึงผลงานในการวิจัยและพัฒนายารายการใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาในกลุ่ม

ต้านไวรัสเอดส์ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก	ความ

รู้สึกขณะนั้นจะเป็นความชื่นชมที่มีพี่ที่ทั้งสวยทั้งเก่งอยู่ที่ท�างานเดียวกัน

	 คร้ันฉนัได้มโีอกาสท�างานในฐานะลกูน้องมพีีเ่อือ้ยเป็นหวัหน้าช่วง	๒-๓	

ปีนี้	 นับได้ว่าเป็นช่วงที่ฉันได้เรียนรู้แบบก้าวกระโดด	พี่เอื้อยให้โอกาส	ส่งเสริม

และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆแก่ฉัน	พี่เอื้อยเป็นนักวางแผนที่ต้องท�าทุกทางให้

ส�าเร็จตามแผน	เป็นคนที่ใส่ใจและติดตามงานตลอดเวลา	เป็นหัวหน้าที่ไม่ได้แต่

เพยีงสัง่งานแต่จะท�างานให้ดเูป็นตวัอย่าง	ให้ค�าปรกึษาแนะน�าด้านการงาน	ช่วย

ท�างาน	ช่วยแก้ไขปัญหา	และเต็มที่กับการท�างานอยู่ตลอดเวลา	ยามที่ฉันคิดว่า

พี่เอื้อยพบกับปัญหาและอุปสรรค	 พี่เอื้อยไม่เคยแสดงให้เห็นสักครั้งว่ารู้สึกเบื่อ

หรือท้อถอย	ฉันเห็นแต่ความเป็นนักสู้ที่เข้มแข็ง	เด็ดเดี่ยว	ไม่เคยมีค�าว่ายอมแพ้

ในพจนานุกรมของพีเ่อือ้ย	มแีต่ฉนัทีบ่างครัง้กร็ูส้กึท้อแท้	ซึง่พีเ่อือ้ยจะเป็นเหมอืน

ดัง่พีส่าวทีแ่สนดคีอยสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบัฉนัเสมอ	และเมือ่ฉันท�างานผดิ

พลาดพี่เอื้อยก็ตักเตือน	พร้อมให้อภัย	คอยสั่งสอน	พี่เอื้อยบอกว่า	“คนไม่ท�า	ก็

ไม่ผิด	ไม่เคยผิด	ก็ไม่เก่ง”	

	 พีเ่อือ้ยให้ความเป็นกนัเองกบัฉนัมาก	ไม่เพยีงแต่เรือ่งงานแต่รวมถงึเรือ่ง

ส่วนตัว	 เราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องบันเทิงเริงรมย์	 ดูหนังดูละคร	
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อาหารการกิน	ท่องเที่ยว	ความงาม	และอื่นๆอีกมากมาย		ฉันเคยตั้งค�าถามถาม

พีเ่อือ้ยว่าความสขุทีส่ดุของพีเ่อือ้ยคอือะไร	ด้วยความทีฉ่นัเหน็พีเ่อือ้ยเพยีบพร้อม

ทกุอย่างทัง้รปูสมบตั	ิคณุสมบัต	ิทรพัย์สมบัต	ิดเูป็นพวกคณุหน	ูพีเ่อือ้ยนิง่คดินดิ

เดยีวและตอบฉนัว่า	“พีม่คีวามสขุทีส่ดุเมือ่พีท่�าให้คนอืน่มคีวามสขุ”	ส�าหรบัฉนั

พี่เอื้อยจึงเป็นทั้งหัวหน้า	ทั้งครู	ทั้งพี่	ทั้งเพื่อน	และเป็นเหมือน..นางฟ้า
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สังคมดีได	้เพรำะคนดีที่หัวใจ
ดร.เภสัชกรหญิงรัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

	 หวนย้อนกลับไปเมื่อ	๑๕	ปีที่แล้ว	ในฐานะของบัณฑิตจบใหม	่และได้

เลือกเริ่มต้นชีวิตการเป็นเภสัชกรใช้ทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา	 องค์การ

เภสัชกรรม	 ในต�าแหน่งนักวิจัย	 ท�าให้ได้มีโอกาสรู ้จักและท�างานร่วมกับ	

ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	หรือที่น้องๆในสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียกกันอย่างคุ้น

เคยว่า	“พี่เอื้อย”	

	 พี่เอื้อยเป็นความภาคภูมิใจและแรงผลักดันของบรรดาน้องๆผู้ร่วมงาน

ในหลายๆด้าน	 เราต่างรู้สึกท่ึงในแนวคิดอันแหลมคมที่พี่เอื้อยใช้ส�าหรับการ

ท�างาน		ในหลายๆปัญหาที่คิดว่าไม่มีทางแก้ไขได	้จนนึกอยากจะเลิกล้ม	แต่เมื่อ

ได้เข้าไปขอค�าปรกึษา	เราทุกคนจะต้องได้รบัแนวทางแก้ไขปัญหากลบัมา	พีเ่อือ้ย

มักบอกอยู่เสมอว่าไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได	้ เราต้องพยายามและต้องสู้เท่านั้น

จึงจะชนะ	อีกหนึ่งความพิเศษของพี่เอื้อยคือมีความจ�าอันเป็นเลิศ	น้องๆทุกคน

เคยนึกสงสัยว่าท�าไมพี่เอื้อยจึงจดจ�าเรื่องราวต่างๆได้ตั้งมากมาย	จนเมื่อพี่เอื้อย

เฉลยว่าถ้าเรามีความเอาใจใสก่ับงานนัน้ๆเราจะคอยหมัน่ทบทวน	ตดิตามความ

คืบหน้าของงานนั้นอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	เมื่อท�าอย่างนี	้เราจะไม่มีวันหลงลืม

ได้เลย	ซึ่งแนวทางการท�างานเหล่านี้	พวกเราต่างได้น�ามายึดถือปฏิบัติเป็นแบบ

อย่างจนถงึทกุวนันี	้ทัง้ความพยายามไม่ยอมแพ้	และการเอาใจใส่ต่องานทีไ่ด้รับ

ผิดชอบ

	 ถึงแม้ว่าในขอบเขตของนักวิจัย	 เราเพียงมุ่งเน้นท�าหน้าท่ีวิจัยยาใหม่ๆ

ออกมา	กน่็าจะเพยีงพอ	แต่พีเ่อือ้ยกลบัสอนอยูเ่สมอว่าในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพี

เภสชักรรมเรามไิด้มเีพยีงหน้าทีว่จิยัยาเท่านัน้	เราต้องนกึถงึผูป่้วยทีต้่องใช้ยาของ
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เราเป็นส�าคัญทีส่ดุ	ท�าอย่างไรให้ยาท่ีเราวจิยัสามารถออกไปถงึผูป่้วยอย่างรวดเรว็	

มีคุณภาพมาตรฐาน	 และด้วยราคาเหมาะสมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่าง

ทัว่ถึง	โดยเฉพาะยาจ�าเป็นหลายกลุม่	เช่น	ยาส�าหรบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีซึง่เป็นงาน

ที่พี่เอื้อยให้ความทุ่มเทอย่างมากเสมอมา	 นอกจากนี้	 พ่ีเอื้อยยังมีความคิดอ่าน

มองการณ์ไกล	สอนน้องๆให้คิดมองไปถึงข้างหน้าว่ายาทุกตัวมี	 life	cycle	 ไม่

สามารถคงอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไป	 นักวิจัยที่ดีต้องดูแลยาที่เราวิจัยจนจบ	 life	

cycle	และวางแผนวิจัยยาใหม่ตัวอื่นๆมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง	

	 พีเ่อ้ือยเน้นย�า้เสมอเรือ่งการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพว่า	การท�างานต้อง

ท�าเป็นทีม	ท�างานต้องมีความรับผิดชอบ	ทุ่มเท	เสียสละ	การท�างานของเราไม่

ได้ท�าเพ่ือคนคนเดยีว	แต่เป็นการท�างานเพือ่องค์กร	ประชาชน	และประเทศชาติ

เป็นส�าคัญ	จากแนวคิด	แนวทางการใช้ชีวิตในการท�างานทั้งหมดของพี่เอื้อยนั้น	

แสดงให้เห็นชัดถึงความทุ่มเทอุตสาหะต่องานวิจัยและพัฒนา	 ความยึดมั่นใน

หน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม	และความรับผิดชอบต่อสังคมไทย	

	 สดุท้ายน้ี	ในฐานะของน้องคนหนึง่	ขอแสดงความชืน่ชมยนิดกีบัพีเ่อือ้ย

ส�าหรับการได้รับรางวัล	“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	ประจ�าป	ี๒๕๕๗”		อีกหนึ่ง

สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงการทุ่มพลังกายอย่างเต็มที่	และเทพลังใจอันมุ่ง

มั่น	ท�างานเพื่อประชาชนไทยผู้ใช้ยาเสมอมา	
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เภสัชกรครบรส
ดร.เภสัชกรบัญชา เชื้อสุวรรณ์

	 ผูห้ญงิสวย	บคุลกิภาพด	ีท่าทางคล่องแคล่ว	คอืภาพแรกทีผ่มได้รูจ้กักบั	

“เภสัชกรหญิงอัจฉรา	เอกแสงศรี”	หรือ	“พี่เอื้อย”	หรือที่เราหลายคนเรียกว่า	

“คุณแม่”

	 ย้อนกลับไปเมื่อ	 ๑๑	 ปีก่อน	 ผมสมัครเข้าท�างานกับสภาบันวิจัยและ

พัฒนา	 องค์การเภสัชกรรม	 โดยมีพี่เอื้อยเป็นคนสัมภาษณ์	 พี่เอื้อยถามค�าถาม

หลายค�าถามให้คิดรวมทั้งให้ค�าแนะน�าหลายอย่าง	จนผมเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้

น่าจะมอีะไรดีๆ อยูใ่นตวัไม่น้อย	และคงจะเป็นโอกาสทีดี่มากทีจ่ะได้ร่วมงานด้วย

	 ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้ร่วมงานด้วย	ผมรูส้กึเสมอว่าพีเ่อือ้ยเป็นตวัอย่างที่

ดีว่าความสวยกับความเก่งสามารถไปด้วยกันได้	ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย

ก็ให้ลองคิดถึงไอน์สไตน์ในร่างของปุ๋ย	 พรทิพย์	 ก็ไม่น่าจะผิดนัก	 พี่เอื้อยสอน

น้องๆเสมอให้ท�างานโดยมองภาพในมุมกว้างให้รอบด้าน	 แต่พี่เอื้อยก็ไม่ทิ้งราย

ละเอียด	สามารถจดจ�าข้อมูลงานได้มากมายอย่างน่าทึ่ง	จนหลายครั้งผมอดคิด

ไม่ได้ว่าสมองของพี่เอื้อยมีฮาร์ดไดรฟ์ความจุสูงฝังอยู่สักกี่ลูก

	 พี่เอื้อยชอบให้โจทย์การท�างานยากๆ	เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การท�างาน

เป็นกระบวนการอย่างมีระบบ	 อันเป็นคุณสมบัติที่นักวิทยาศาสตร์ที่ดีพึงมี	 ใน

ขณะเดยีวกันก็ให้ความส�าคญักบัการท�างานเพือ่คนืประโยชน์กลบัสูส่งัคม	ดงัจะ

เห็นได้จากหลากหลายบทบาทของพี่เอื้อย	 เช่น	 การเป็นวิทยากรทางวิชาการ	

การต่อสู้คัดค้านการผูกขาดสิทธิบัตรยาที่ไม่สมเหตุผล	 และการวิจัยและพัฒนา

ยาที่มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น	

	 นอกจากเรื่องของความเก่งแล้ว	 พี่เอื้อยยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆใน

เรือ่งความขยนัเป็นเลศิ	ใครทีม่โีอกาสได้ร่วมคณะไปท�างานกบัพ่ีเอือ้ยทัง้ในและ
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ต่างประเทศจะทราบเรื่องนี้ดี	 ครั้งหนึ่งผมเคยเดินทางไปติดต่องานท่ีประเทศ

อินเดียกับพี่เอื้อย	เรามีเวลา	๔	วัน	กับ	๔	บริษัทใน	๔	เมือง	บินกันจนปีกจะงอก	

ท�างานเช้ายนัเยน็	แถมยังต้องมาสรปุงานรายวนักนัทกุค�า่อกี	ดงันัน้จงึไม่น่าแปลก

ใจถ้าใครจะได้รับอีเมลงานจากพี่เอื้อยตอนตีสี่	ตีห้า	เพราะพี่เอื้อยท�างานตลอด

เวลาที่ตื่นจริงๆ

	 พี่เอื้อยแสดงให้พวกเราเห็นเสมอว่าในทุกความส�าเร็จ	 มีหนทางมุ่งไป

เสมอ	หลายคร้ังทีอ่งค์การเภสชักรรมเผชญิภาวะสะอกึในการด�าเนนิการ	จนเรา

ต้องหันมามองหน้ากนัเองว่าจะเอาอย่างไรต่อ	พอหนัไปมองหน้าพีเ่อือ้ยกจ็ะเจอ

สัญลักษณ์ให้เดินหน้าเสมอ	 โดยสไตล์การท�างานของพี่เอื้อยนั้นจะเรียกว่าเป็น

ส่วนผสมทีก่ลมกล่อมระหว่างการท�างานเชงิรกุลยุทกุอปุสรรคกบัการท�างานเชงิ

ขนานเพื่อย่นระยะเวลาสู่ความส�าเร็จก็ว่าได้

	 ด้วยคุณลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมา	จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า	

พี่เอ้ือย	 อัจฉรา	 เอกแสงศรี	 เป็นเภสัชกรที่ครบรส	 ควรคู่กับรางวัลเกียรติยศ	

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๗”	และขอแสดงความยินดีมา	ณ	

โอกาสนี้ครับ
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You are my idol
ดร.เภสัชกรหญิงอิสริยา เตชะธนะวัฒน์

	 ย้อนกลับไปเมื่อปี	 ๒๕๔๓	ที่ฉันได้เข้าท�างานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา	

องค์การเภสัชกรรม	และได้พบกับ	“พี่เอื้อย	ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี”	วินาทีแรก

ที่ได้พบ	ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้	ท�าไมสวยจัง	บุคลิก	รูปร่าง	หน้าตา	ทรงผม	การ

แต่งตัว	พูดได้ค�าเดียวว่า	“เป๊ะเว่อร	์ทุกกระเบียดนิ้ว”

	 หลังจากที่ได้เข้าท�างานที่สถาบันฯ	ซักระยะ	ก็ได้รับรู้ความจริงว่า	สิ่งที่

งดงามยิ่งกว่าหน้าตาและบุคลิกของพี่เอื้อยนั้น	คือ	ความฉลาดและความมุ่งมั่น

ทุ่มเทในการท�างาน	 พี่เอื้อยจะสอนน้องใหม่ท่ีเข้ามาท�างานที่สถาบันฯอยู่เสมอ

ว่า	ถงึแม้ว่าเงนิเดอืนเราจะไม่ได้อูฟู้ห่มอืนพวกทีท่�างานบริษทัเอกชน	แต่งานวิจัย

และพัฒนายาสามัญท่ีเราท�าอยู่นั้น	 มีคุณค่าและมีผลกระทบกับประชาชนและ

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมากแค่ไหน	การที่ประชาชนคนไทยสามารถ

เข้าถึงยาสามัญที่มีคุณภาพและมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบที่ต้องน�าเข้าจากต่าง

ประเทศนัน้	มันถอืเป็นรางวลัของชวีติ	เป็นความภมูใิจท่ีมคีณุค่ามากกว่าเงินทอง

อย่างประเมนิค่ามไิด้	เรยีกได้ว่าหน้าตาสวยแถมความคดิกย็งัสวย	สวยจากภายใน	

express	สู่ภายนอกจริงๆ

	 การท�างานกับพี่เอื้อยไม่ใช่เรื่องง่าย	เพราะพี่เอื้อยเป็นคนที่จริงจัง	ขยัน

และมุ่งมั่นในการท�างานมาก	พี่เอื้อยชอบตั้งเป้าหมายในการท�างานให้ฉันแบบ

สูงลิบ	สูงจนตัวเองคิดในใจว่า	“เอ่อ..	เอ่อ...	พี่คะ	พี่จะเอาอย่างนั้นจริงๆ	เหรอ

คะ	พี่คะ	มันจะเป็นไปได้อย่างไรคะ”	ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสท�างานกับพี่

เอื้อยนั้น	พีเ่อือ้ยจะใสใ่จในทุกรายละเอียด	คอยตดิตามความกา้วหน้าในงานทกุ

งานที่พี่เอื้อยสั่ง	 (ซึ่งพี่เอื้อยก็สั่งงานใหม่ได้ทุกวัน)	แต่แม้งานจะเยอะขนาดไหน	

พี่เอื้อยก็จดจ�ารายละเอียดของงานทุกงานได้อย่างแม่นย�า	 จนบางครั้งตัวฉันก็
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สงสัยว่ารอยหยักในสมองของผู้หญิงคนน้ีจะลึกขนาดไหน	 เพราะพี่เอื้อยจ�า	 จ�า	

จ�าทุกอย่างได้แม่นย�าจริงๆ	 พี่เอ้ือยจะคอยติดตามงานและคอยช่วยแก้ปัญหาที่

เกดิขึน้	ท�าให้เป้าหมายในการท�างานทีพ่ีเ่อือ้ยตัง้ไว้อย่างสูงลิบนัน้ส�าเร็จได้อย่าง

ยอดเยี่ยมทุกครั้ง	 แต่พี่เอ้ือยก็เป็นคนสวย	 เก่ง	 แซ่บที่ไม่ยอมหยุดนิ่งจริงๆ	พอ

เป้าหมายน้ีส�าเร็จ	พีเ่อือ้ยกส็ามารถตัง้เป้าหมายใหม่ทีท้่าทายมากยิง่ขึน้ให้น้องๆ

ที่สถาบันฯได้เสมอ	 เพราะเป้าหมายในการท�างานของพ่ีเอื้อยจะ	 Big	 Bigger	

Biggest	ขึน้เรือ่ยๆ	ช่วงแรกท่ีร่วมงานกบัพีเ่อือ้ย	ขอสารภาพตามตรงว่ากลบับ้าน

ร้องไห้ไปก็หลายครั้งหลายครา	 เพราะเป็นพี่เอื้อยเป็นคนที่จริงจังในการท�างาน

และการทวงงานมาก	การได้รบั	e-mail	ทวงงานตอนต	ี๕	และในวนัหยดุราชการ

คือชีวิตส่วนหนึ่งในการท�างานร่วมกับพี่เอื้อยเลยก็ว่าได้		สักระยะพอเริ่มท�างาน

เข้าขากันกับพี่เอื้อยได้ก็รู้ใจตัวเองแล้วละว่า	ผู้หญิงคนนี้คือ	Idol	ในการท�างาน

ของฉัน	การเรียนรู้การท�างานเชิงรุกแบบ	aggressive	ในสไตล์ของพี่เอื้อยท�าให้

ผู้หญิงใสๆ	แบ๊วๆ	อย่างฉัน	 เติบโตก้าวกระโดดเป็นหญิงแกร่งในช่วงระยะเวลา

ไม่กี่ปี	

	 ๑๔	 ปีท่ีผ่านมากับการได้ร่วมท�างานกับพี่เอื้อย	 พบว่าสามสิ่งที่ไม่

เปลีย่นแปลงในชวีติของพีเ่อือ้ย	คอื	ความงาม	ความมุง่มัน่ทุม่เทและความฉลาด	

การได้ร่วมงานกบัเภสชักรดเีด่นเพือ่สงัคมประจ�าปี	๒๕๕๗	อย่างพ่ีเอือ้ยคอืความ

ภูมิใจสูงสุดของเภสัชกรน้อยๆคนนี้คะ	รักและชื่นชมพี่เอื้อยจากหัวใจคะ
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พี่เอื้อย	ที่ผมรู้จัก
นิมิตร์ เทียนอุดม  

คนท�างานด้านเอดส์

	 เมื่อสิบกว่าปีท่ีแล้ว	 ท่ีพวกเราคนท�างานด้านเอดส์	 กลุ่มผู้ติดเชื้อฯจาก

ทั่วประเทศตัดสินใจชุมนุมประท้วง	 เรียกร้องให้รัฐใช้มาตรการ	CL	หรือที่เรียก

กันอีกหลายชื่อ	 เช่น	“การบังคับใช้สิทธิ”	หรือ	“การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดย

รัฐ”	 	 เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยา	ddI	 โดยชุมนุมกันที่บริเวณหน้าเสาธง	

กระทรวงสาธารณสขุ	การชุมนุมในครัง้น้ัน	ผมได้รูจ้กักบัพีส่าวคนนี	้และหลงัจาก

นั้นก็ได้มีโอกาสท�างานกับเธอเรื่อยมา	 	 ตอนนั้นผมสงสัยว่า	 เธอจบกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาจากที่ไหนมา	ดูจะเชี่ยวชาญมากและที่ส�าคัญ	คือมุมมองใน

การใช้กฎหมายที่ยืนอยู่ข้างคนส่วนใหญ่	ยืนอยู่ข้างผู้ป่วยอย่างมั่นคงมากๆ	งาน

แรกที่เราร่วมมือกันคือการฟ้องให้เพิกถอนสิทธิบัตรยา	ddI	ของบริษัท	BMS	ซึ่ง

เป็นงานทีต้่องค้นคว้า	ต้องหาข้อมลูทีม่ากมายและต้องมคีวามแม่นย�าสงูมาก	จะ

แพ้จะชนะ	กข็ึน้อยูก่บัการเตรยีมข้อมลู	และเธอคนนี	้ไม่ท�าให้เราผิดหวงั	เธอค้น	

เธอเอาข้อมูลมาอธิบายและชี้ให้เราเห็นว่า	มันคืออะไร	มีผลต่อคดีอย่างไร	และ

ต้องบอกว่า	 สิ่งที่เธอท�าให้ครั้งนั้น	 คือการวางรากฐาน	 วางโครงสร้างการขับ

เคลื่อนการท�างานในเรื่องสิทธิบัตรยาให้กับเครือข่ายคนท�างานด้านเอดส์และ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ	 และเป็นผู้หน่ึงท่ีท�าให้การเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

เอชไอวีในประเทศไทยเป็นจริงขึ้นมา	

	 ขอขอบคณุทีไ่ด้ร่วมเคยีงบ่าเคยีงไหล่บนหนทางของการท�างานเรือ่งการ

เข้าถึงยา	 เข้าถึงการรักษาด้วยดีมาตลอด	 และหวังว่าจะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค

ข้างหน้าไปด้วยกันต่อไปนะครับ
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สิ่งที่อยำกบอกและมององค์กำรเภสัชกรรมวันนี้
อภิวัฒน์ กวางแก้ว

ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

	 องค์การเภสชักรรมในมมุทีผู่ต้ดิเชือ้ฯอย่างผมพอรูจ้กักเ็ป็นทีพ่ึง่เรือ่งยา	

ซึง่ยากเ็ป็นสนิค้าคณุธรรมท่ีต้องอาศยัคนท่ีมคีวามมุง่มัน่ในการท�างานทีจ่ะท�าให้

ยามีคุณภาพและราคาถูกเพื่อให้คนที่เจ็บป่วยเข้าถึงยาจ�าเป็นได้เพ่ือให้เรามี

คุณภาพชีวิตที่ดี	 นั่นคือภารกิจขององค์การเภสัชกรรมที่จะท�าให้ระบบยาของ

ประเทศมีความมั่นคงทางยาต่อไป	

	 ผมได้รูจั้กกบั	ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศร	ีซึง่ผมเรยีกว่าพีเ่อือ้ยมาโดยตลอด	

ท่ามกลางปัญหาเรือ่งยาทีผู่ต้ดิเชือ้เอชไอวอีย่างผมและเพ่ือนๆก�าลังสาละวนกบั

เรือ่งยาต้านไวรสัขาดในระบบการรกัษาและต้องประสานกนัอย่างวุน่วาย	เพราะ

ชีวิตเรากับยาต้านฯเป็นของคู่กัน	ต้องบอกว่า	พี่เอื้อยช่วยประสานงานจนท�าให้

สถานการณ์ทีก่�าลงัจะท�าให้ผูต้ดิเชือ้ฯอย่างพวกเราขาดยาดีขึน้	พีเ่อือ้ยมบีทบาท

อย่างมาก	 ท�าให้ผมรู้สึกประทับใจท่ามกลางบรรยากาศวิกฤตที่พวกเราก�าลัง

เผชิญปัญหายาขาด	 แต่ถึงอย่างไร	 เราก็ยังเชื่อมั่นในพันธกิจขององค์การ

เภสัชกรรม

	 พี่เอื้อยเคยบอกกับผมว่า	ณ	ตอนนี้หากเกิดปัญหารีบประสานพี่เลย	ยิ่ง

ท�าให้ผมรู้สึกว่า	 พี่เขาใส่ใจมากกับความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนและ

สังคม	ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้น	เราได้เห็นความกล้าหาญของพี่เอื้อยหลายครั้ง

ที่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม	

	 ท�าไมผมถึงพูดแบบนี้	เพราะอดีตที่เพื่อนๆผู้ติดเชื้อฯและผมได้เห็นเป็น

ประจกัษ์กบัตา	กค็อื	การท่ีพีเ่อ้ือยเป็นก�าลงัส�าคญัท�าให้เกดิยาต้านไวรสัสตูรผสม

ที่พวกเรารู้จักกันด	ีคือ	จีพีโอเวียร์	ชึ่งพี่เอื้อยและเภสัชกรอีกหลายท่าน	ที่ส�าคัญ
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คือ	 ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ์	 ช่วยกันผลักดันท�าให้มียา	 และหลังจากนั้น	 ยาก็เร่ิม

ราคาถูกลง	พวกเราก็ช่วยกันผลักดันเข้าระบบหลักประกันสุขภาพได้

	 ไม่เพยีงเท่านัน้	ต่อมาพวกเรากช่็วยกนัผลกัดนัเร่ืองซีแอล	หรือการบงัคบั

ใช้สิทธิ	 ซึ่งพี่เอื้อยก็มีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยดูเรื่องข้อกฎหมายและความพร้อม

ขององค์การเภสชักรรมในการสนบัสนนุการท�าซแีอล	ทีป่ระเทศไทยกล้าหาญท�า

ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก	 (WTO)	 นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่การเมืองจะ

เอาด้วยและกล้าลงมือท�า	 แต่พวกเราก็ช่วยกันผลักดันจนส�าเร็จ	 นี่ก็เป็นอีกมุม

หนึ่งที่ผู้ติดเชื้อฯเห็นบทบาทของพี่เอื้อยมาโดยตลอด

	 อีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้พูดคุย	 คือ	 เรื่องยาต้านฯของเพื่อนแรงงานข้ามชาติ

ทีม่าท�างานในประเทศไทย	เราได้ขอรบับรจิาคยาต้านฯเพือ่ช่วยเพือ่นมนษุย์ด้วย

กัน	 ก็ได้รับการประสานงานจากพี่เอื้อยกับฝ่ายต่างๆในองค์การเภสัชกรรมเพื่อ

ให้ได้ยาต้านฯไปช่วยผูต้ดิเชือ้ฯท่ีแม้พวกเขาจะไม่ใช่คนไทยกต็าม	แต่กม็ชีวีติและ

อยู่อาศัยในเมืองไทยและมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย		ในขณะที่ระบบ

การรกัษาเพือ่นแรงงานข้ามชาตยิงัล่าช้าและไม่ชดัเจน	ต้องบอกว่า	เราได้รบัการ

ช่วยเหลือจากองค์การเภสัชกรรมมาโดยตลอดจากการประสานงานของพี่เอื้อย

 นี่ก็เพียงสิ่งที่เล็กน้อยแต่มากด้วยคุณค่าและมีความหมายกับชีวิตของ

คนที่ต้องใช้ยาต้านฯทุกวัน	ท�าให้เราได้จดจ�าและรู้จักกับพี่เอื้อย

 ในครัง้น้ีพวกเรากข็อแสดงความยนิดกีบัพีเ่อือ้ยทีไ่ด้รบัรางวลัเภสชักรดี

เด่นเพื่อสังคม	 ดีใจด้วยกับพี่เอื้อย	 คนที่สวยและงามทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและ

ในจติใจทีมุ่ง่มัน่ท�าหน้าทีข่องตวัเองและใส่ใจคนในสงัคมทีต้่องใช้ยาในยามจ�าเป็น	

 พี่เอื้อยครับ	พี่ท�าให้สังคมมีชีวิตชีวาและมีความหมายมากครับ
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หัวใจของคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อ
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

	 ฉันยังจ�าวันแรกที่พบพี่เอื้อย	ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี	ได้อย่างแม่นย�า	...

	 เดือนปีใดไม่แน่ชัด	 แต่ท่ีแน่ๆ	 ตอนน้ันฉันแทบไม่มีความรู้เรื่องระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขัดขวางการเข้าถึงยา	 วันนั้นฉันได้รับเชิญมาร่วมการ

สัมมนาเรื่องสิทธิบัตรและการเข้าถึงยา	 ณ	 ห้องประชุมนานาชาติ	 คณะ

เภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 พี่เอื้อยโดดเด่นมากทั้งความสวยสะ	 รูปร่างสมส่วนตามแบบสาวไทย	

และทีส่�าคญัเธอแต่งตวังามสง่าหรหูรา	จนฉนัคดิในใจคณุผูห้ญงิคนนีน่้าจะมาผดิ

งาน	เพราะเธออยู่ท่ามกลางอาจารย์หัวหมู่ทะลวงฟันด้านยาที่ออกจะเชยๆและ

ไม่ค่อยใส่ใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองมากเท่ากับงานที่ท�าเพื่อสังคม

	 แต่เมื่อถึงหัวข้อที่พี่เอื้อยน�าเสนอ	ทันใดนั้น	first	 impression	ที่ฉันมี

กับรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวเลือนหายไปทันที	

	 พีเ่อือ้ยน�าเสนอเรือ่งประสบการณ์การสูค้ดยีา	ddI	ยาต้านไวรัสตัวแรกๆ	

ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตได้แต่ถูกโนติสจากบริษัทยา	BMS	ขัดขวาง	จนน�าไปสู่

มหากาพย์การต่อสู้เพื่อการเข้าถึงยาเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก

	 ในวนันัน้	เนือ้หาทีห่นกัแน่นไปด้วยข้อมลู	และการเผชญิหน้ากบัปัญหา

สารพัดตลอดเส้นทางในการสู้คดีถูกน�าเสนอ	 วิบากนั้นท�าให้ทุกวันนี้	 คงไม่เกิน

ไปที่จะกล่าวว่า	 เธอคือคนแถวหน้าของโลกที่รู้เส้นสนกลในของระบบทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่ขัดขวางการเข้าถึงยา

	 แต่ความทรงจ�าท่ียังชัดเจนอยู่กับฉันทุกวันนี้	 คือ	 พี่เอื้อยน�าเสนอไป

พร้อมกับน�า้ตาเมื่อเธอเล่าว่า	กว่าค�าพิพากษาจะออกมาว่า	เราชนะ	เพื่อนผู้ติด

เชื้อฯที่ร่วมฟ้องคดีก็ตายจากไปแล้วจ�านวนหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะได้ใช้ยา	
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	 ณ	ช่วงเวลานั้น	ท�าให้ฉันได้ตระหนักว่า	หัวใจของคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่

แค่ก้อนเนือ้ธรรมดา	แต่มนัช่างงดงามและมพีืน้ทีก่ว้างขวางเพยีงพอทีจ่ะโอบอุม้

สังคมเอาไว้	ยิ่งเมื่อท�างานด้วยกันมากเข้า	นานวันเข้า	ก็ยิ่งพิสูจน์ข้อสรุปข้างต้น	

	 หากใครเคยได้ชมละครบรอดเวย์เรื่อง	 Cocktail	 ที่พูดถึงชีวิตของ	

ดร.กฤษณา	ไกรสินธุ์	ที่ต้องฝ่าฟันปัญหาเพื่อผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี	คุณก็อาจ

จะรู้จักกับ	 ‘อัจฉรา’	 ตัวละครท่ีเป็นเลขาฯของ	 ดร.กฤษณา	 ตัวละครที่วิ่งวุ่นๆ	

เรยีกรอยยิม้ได้เป็นระยะ	เหมอืน	‘ตวัตามนางเอก’	ทัว่ไป	แต่ในชวีติจรงิ	‘อจัฉรา’	

คือเบื้องหลังที่เข้มแข็ง	ยิ่งใหญ่	และมั่นคงที่สุดในการผลิตยาต้านไวรัสฯ	และยา

จ�าเป็นอีกหลายร้อยตัวเพื่อคนไทยและระบบยาของไทย

	 ฉนัไม่ใช่เภสชักร	ไม่เคยเรยีนในคณะเภสชัศาสตร์	แต่ครัง้หนึง่ฉนัเคยได้

รบัเชญิให้ไปพดูในงานซึง่เป็นส่วนหนึง่ของงาน	๑๐๐	ปีเภสชัศาสตร์	ฉนับอกกบั

เภสชักรหลายร้อยคนทีอ่ยูใ่นห้องประชมุแห่งนัน้ว่า	“เชือ่เถอะ	ความเป็นเภสัชกร

เปลี่ยนโลกได้”	

	 คุณอาจไม่ยิ่งใหญ่เท่าหมอ	 แต่นั่นท�าให้คุณเป็นคนฟังคนและโน้มตัว

เข้าหาคนทีต่�า่กว่าได้มากขึน้	คณุมคีวามรูใ้นเรือ่งยา	ซึง่เป็นความจ�าเป็นของชวีติ	

แต่ขณะเดียวกันคุณก็มีมุมมองเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะยาไม่ใช่ขนมจึง

จ�าเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสม	ความรู้ทีค่ณุมอีาจไปสร้างรายได้ให้ตัวเองและก�าไร

ให้บริษัทที่สังกัดได้อย่างมหาศาล	แต่ขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อ

สังคม	 ประชาชนจ�านวนมากมายมหาศาลก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นก�าไรที่

งดงามแก่สังคม	

	 แน่นอนว่า	ในวันนั้น	หนึ่งในคนที่ฉันยกตัวอย่าง	ในฐานะเภสัชกรเพื่อ

สังคม	คือ	ภญ.อัจฉรา	เอกแสงศรี
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หมอยำคนยำก..นักสู้เพื่อยำดีรำคำถูก	
ชูวงศ์ อาศัยผล

	 เมื่อหลายปีก่อน	 ผมได้มีโอกาสไปเลี้ยงเด็กก�าพร้าและได้พบกับ	

ดร.กฤษณา	ไกรสินธุ์	เภสัชกรแมกไซไซ	โดยบังเอิญ	ผมดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มี

โอกาสพบคนมชีือ่เสยีงระดบัประเทศ	และในวนัน้ันผมกส็งัเกตเหน็ผูห้ญงิหน้าตา

ดีสูงวัยท่านหนึ่ง	 สวมเสื้อผ้าธรรมดาและรองเท้าแตะเดินตามหลัง	 ดร.กฤษณา	

ครั้งแรกที่เห็น	ผมก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของ	ดร.กฤษณา	

เธอคงเป็นคนทีแ่อบชืน่ชมและคอยตดิตามคล้ายๆกบัผมกระมงั		ผู้หญงิธรรมดา

คนหนึ่ง	 ที่คงรักสวยรักงามและออกช่วยเหลือสังคม	 ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งใน

สายตาของผมในวันนั้น	 	 แต่หลายวันถัดมา	 ผมได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้น

จากเพ่ือนของผมคนหนึ่ง	 และจากวันนั้น	 ผมจึงเริ่มรู้จักผู้หญิงคนนั้น	 เธอชื่อ	

อัจฉรา	เอกแสงศร	ีและผมก็ได้มีโอกาสได้พบและได้คุยแบบใกล้ชิดกับเธอ	และ

ผู้หญิงคนนั้นก็อนุญาตให้ผมเรียกเธอว่า	“พี่เอื้อย”	จนถึงทุกวันนี้	เภสัชกรหญิง

อัจฉรา	เอกแสงศร	ีหมอยาคนยากที่คนไทยไม่ค่อยรู้จัก

	 ยิง่ได้คุยยิง่ได้พบกบัพีเ่อือ้ย	ความรูส้กึในวนัแรกทีไ่ด้พบและในวนันีช่้าง

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 พี่เอื้อยดูเหมือนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งดูเรียบร้อยใน

สายตาของคนทั่วไป	แต่เมื่อได้รู้ประวัติและผลงานของพี่เอื้อย	กลับดูแข็งแกร่ง

เอาจริงเอาจัง	 โดยเฉพาะในเรื่องการท�างานและการต่อสู้เรื่องสิทธิบัตรยา	การ

ผลิตยาดีราคาถูก	ให้คนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงยา	อาทิ	ยาต้านไวรัสเอดส์	การ

คิดค้นและวิจัยยาสามัญ	 คุณภาพดีทัดเทียมยาจากต่างประเทศ	 	 ผมรู้สึกภาค

ภมิูใจในงานและการอทุศิเวลาของพีเ่อือ้ยทีไ่ด้ท�าเพือ่สงัคม	โดยเฉพาะคนยากจน

ที่ต้องอ�าลาจากโลกนี้	เพราะไม่สามารถซื้อยาราคาแพงเหมือนคนรวย	พี่เอื้อยมี

ส่วนช่วยผู้ป่วยที่ยากจนให้มีชีวิตรอดในโลกนี้ได้มากขึ้น	
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	 ผมดีใจที่ยังมีคนท่ีกล้าคิดกล้าท�า	 กล้าต่อสู้เรื่องการผลิตยา	 เพ่ือให้คน

ไทยได้ใช้ยาดรีาคาถกู	พีเ่อือ้ยเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัวสิาหกจิทีค่ดิเพือ่ผูอ้ืน่และท�าเพือ่

ผูอ้ืน่	ทีผ่มเช่ือม่ันเตม็ร้อยว่าพีเ่อือ้ยไม่ได้คาดหวงัสิง่ใดแม้แต่ชือ่เสยีง	ผมดใีจทีย่งั

คงมเีจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่แีนวคดิและอดุมการณ์แบบนีห้ลงเหลืออยูใ่นประเทศนี้	

ยิ่งรู้จักพี่เอื้อย	ก็ยิ่งท�าให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่า	 ความอ่อนโยนและอ่อนหวานจาก

ภายนอก	 อาจจะซ่อนความแกร่งความกล้าความเด็ดเดี่ยวไว้ภายในก็ได้	 อย่าง

เช่น	เภสัชกรหญิงอัจฉรา	เอกแสงศรี	หมอยาเพื่อคนยาก	นักต่อสู้เรื่องสิทธิบัตร

ยาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ยาดีราคาถูก	คนนี้



48

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

พี่เอื้อยของฉัน
ดร.เภสัชกรหญิงอาริยา สาริกะภูติ

ส�านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

	 สองทุ่ม	๒๓	นาที	ของวันที่	๒๒	ตุลาคม	ค.ศ.	๒๐๑๔	ฉันได้รับ	Line	

จากพ่ีเอ้ือย	พีส่าวของฉนั	มข้ีอความว่า	“พีไ่ด้รางวลัเภสชักรดเีด่นเพือ่สงัคม	เลย

จะขอให้ยุ้ยเขียนบทความเกี่ยวกับพี่ลงหนังสือสักหนึ่งหน้า”	สองทุ่ม	๓๐	นาท	ี

พ่อ	แม่ฉัน	พี่เปิ้ล	จารุณี	ลูกชายฉัน	รวมทั้งพี่ๆน้องๆทุกตระกูลของฝั่งพ่อ	ฝ่าย

แม่	ทกุครอบครัว	รูเ้รือ่งข่าวดขีองพีเ่อือ้ยผ่าน	Facebook	ทีฉ่นัโพสต์แสดงความ

ยินดี	รวมทั้งโทรศัพท์ด้วย	

	 ครอบครัวของเราเป็นอย่างนี	้ มีข่าวอะไรก็จะรู้ถึงกันหมดในชั่วพริบตา	

คุณยายของฉันมีลูก	๖	คน	ผู้ชาย	๒	คน	ผู้หญิง	๔	คน	ลูกสาว	๔	คนของคุณยาย

ต่างก็มีครอบครัว	และ	แต่ละครอบครวัมลีกูสาวบ้านละ	๑	คน	สรปุว่า	ทัง้ตระกลู

ในรุน่ของฉนัม	ี๔	สาวลกูพีล่กูน้องซึง่มยีายและตาคนเดยีวกนั	เรยีงกนัตามอาวโุส

ตั้งแต่	พี่อ้อย	พี่หนู	พี่เอื้อย	และ	ฉัน	เราสี่สาวสี่พี่น้องจากสี่บ้าน	สนิทกันมาก	ไม่

เหมือนลูกพี่ลูกน้อง	แต่เป็นเหมือนพี่น้องที่คลานตามกันออกมามากกว่า

	 ฉนัมอีายหุ่างจากพีเ่อือ้ย	๑๒	ปี	พอด	ีเราสองคน	เป็นม้าสาวปราดเปรยีว

ปีมะเมียด้วยกันทัง้คู	่พีส่าวแต่ละคนของฉนั	มบุีคลกิเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนั	ความ

ทรงจ�าของฉันที่มีต่อพี่สาวแต่ละคนก็แตกต่างกัน	ตั้งแต่ฉันยังเด็ก	 ฉันจ�าภาพพี่

สาวคนสวย	ขาว	รูปร่างโปร่ง	แต่งตัวเก่ง	ยิ้มสวย	มีเสน่ห์	และ	แสนใจดีได	้ใน

งานชุมนุมญาติพี่น้อง	ฉันมักชอบเถลไถลไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวพี่เอื้อยคนสวย	ซึ่ง

ไม่เคยดุฉันเลยไม่ว่าฉันจะท�าอะไร

	 ฉันกับพี่เอื้อยจบจากเซนต์โยเซฟคอนเวนต์สีลมด้วยกัน	 ฉันอยู่อนุบาล	

พี่เอื้อยอยู	่มศ.	๕	พอฉันขึ้น	ป.	๑	แม่บอกว่า	พี่เอื้อยเอนท์ติดเภสัชจุฬาฯ	ฉันเอง
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กไ็ม่รูว่้าเภสชัคอือะไร	แต่แม่บอกฉนัตลอดเวลาว่า	“ยายเอือ้ยมนัเก่งฯลฯ”	หรือ

ไม่ก็	ยายเอื้อยมันดีอย่างโน้นอย่างนี้	สรรพคุณความสวยเก๋	อ่อนหวาน	แต่งตัวดี

ของพี่เอื้อย	 เป็นภาพฝังในสมองฉันอยู ่แล้ว	 พอฉันอยู ่	 ม.	 ๖	 เลือกคณะ

แพทยศาสตร์	 ๒	 อันดับบน	 พออันดับ	 ๓	 ก็ไม่รู้อะไรดลใจให้เลือกเป็นคณะ

เภสัชศาสตร์	 ม.มหิดล	 โดยท่ีก็ไม่แน่ใจว่า	 เภสัชเขาท�าอะไรกัน	 นอกจากท�ายา	

จิตส�านึกของฉัน	คงจะจ�าค�าที่แม่บอกตลอดเวลาว่า	“ยายเอื้อยมันเก่ง”	อยู่จน

จ�าฝังใจ

	 และ	พี่สาวคนนี้ของฉันก็เก่งจริง	เป็นเภสัชกรที่ฉันตั้งเป็นต้นแบบไว้ใน

ใจ	ตั้งแต่เรียนจบจากคณะเภสัชจุฬาด้วยเกียรตินิยมอันดับ	๑	ความก้าวหน้าใน

วิชาชีพที่พี่เอื้อยม	ีจนถึงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรมในขณะนี้	

รวมทั้งเรื่องความสนใจและทุ่มเทของพี่เอื้อยในเรื่องยารักษาโรคเอดส์และสิทธิ

บตัรยา	เมือ่พีเ่อือ้ยได้รบัรางวลัเภสชักรดเีด่นเพือ่สงัคม	คนท่ีเป็นทัง้น้องสาวและ

เภสัชกรรุ่นน้องอย่างฉัน	ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี	ฉันมองว่า	พี่สาวคนเก่ง

คนดขีองฉนัสมควรจะได้รบัรางวลันีเ้ป็นอย่างยิง่	และฉนักเ็ชือ่ว่าผูค้นรอบตวัและ

คนที่ท�างานร่วมกับพี่เอื้อยทุกคนต่างเห็นด้วยกับรางวัลเกียรติยศอันนี้เช่นกัน
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ภูมิใจในตัวเอื้อย
จากใจเพื่อนร่วมรุ่น CU Rx ๓๕ (รหัส ๑๖)

	 นบัจากพวกเราเรยีนจบและแยกย้ายกนัไปท�างานเป็นเวลาร่วม	๓๖	ปีแล้ว	

เราต่างก็ไม่ค่อยได้รบัรูเ้รือ่งราวการท�างานของเพือ่นมากนกั	เมือ่เจอกนัเรากไ็ด้แต่คยุ

แบบเฮฮากนั	จนมาถงึวนัทีเ่ราเข้าร่วมประชมุเพือ่คดัเลอืกเภสชักรดเีด่นร้อยปีร้อยคน

ร่วมกับรุ่นพ่ีคณะกรรมการสมาคมนสิติเก่าเภสชัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	วนันัน้เป็น

วนัทีท่างคณะกรรมการได้คดัเลอืกเภสชักรท่ีสมควรได้รบัต�าแหน่งนีไ้ว้แล้วเป็นส่วน

ใหญ่	 โดยทีรุ่น่เราไม่ได้รบัการเสนอชือ่เข้ารบัการคดัเลอืกเลย	 วนันัน้จงึเป็นวนัทีเ่รา

ต้องพยายาม	present	ผลงานของเพือ่น	๔	คนเพือ่ให้ได้รบัการคดัเลอืกให้ครบทัง้	๔	

คน	หน่ึงในนัน้คอื	เอือ้ย	อจัฉรา	เอกแสงศร	ีเพือ่นซึง่ก่อนหน้านีเ้รายอมรบัเลยว่า	เรา

ไม่เคยรูม้าก่อนว่าเพือ่นเราคนน้ีท�าอะไรมาบ้าง	 รูแ้ต่เพยีงว่าเอือ้ยท�างานองค์การ

เภสชักรรม	แต่จากข้อมลูทีไ่ด้รบัมานัน้	เอือ้ยท�าอะไรไว้เป็นผลงานมากมาย	เราอ่าน

อย่างละเอยีดเกีย่วกบังานของเอ้ือยท่ีคดิว่าคนท่ีอยูน่อกองค์การเภสชัฯยากทีจ่ะได้รบั

รูโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งเกีย่วกบัการผลกัดนัให้มกีารผลิตยาเอดส์ท่ีเป็นยาชือ่สามญั

ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศและท�าให้บรกิารผูป่้วยได้อย่างทัว่ถงึ	 ผู้ป่วย

สามารถด�ารงชวีติปกตไิม่เป็นภาระของสงัคม	ซึง่เป็นผลดต่ีอระบบประกนัสขุภาพของ

ประเทศโดยรวม	 เราภูมใิจมากนะท่ีได้มาท�าหน้าท่ีนี	้ หน้าท่ีทีไ่ด้เผยแพร่ผลงานของ

เพือ่นให้เป็นทีป่ระจกัษ์และยอมรบัจากผูอ้ืน่ในวชิาชพีเดียวกนั	 รุน่เราได้รับการคดั

เลือกทัง้หมด	๔	คนตามทีเ่สนอไปและหนึง่ในนัน้กค็อื	เอือ้ย	

	 ต่อมาเมื่อเราได้ทราบข่าวว่าเอื้อยได้รับการคัดเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่น

เพือ่สงัคม	ในปีน้ี	เราจงึอยากบอกแทนเพือ่นๆทกุคนในรุ่นว่าพวกเราภมูใิจในตัว

เอื้อยและเอื้อยก็สมควรได้รับการยกย่องกับต�าแหน่งอันทรงเกียรติแห่งวิชาชีพ

เภสัชกรของพวกเรา
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Behind	all	your	stories	is	always	your	mother's	story.
Your Daughter Asaya

“Behind	all	your	stories	is	always	your	mother's	story.	

Because	hers	is	where	yours	begin.”

	 I	have	an	extraordinary	mom.	A	mom	who	doesn't	come	

home	to	prepare	a	meal,	but	instead,	she	comes	home	to	turn	on	

her	laptop	and	starts	working.	I	can	say	that	my	mom	doesn't	cook	

food	but	she	cooks	medicine,	it	is	what	she	does	best.	

	 Besides	working,	she	is	a	fun	mom	who	very	much	enjoy	

coffee	and	flyer	mileage.	She	is	a	mom	who	would	sneak	into	your	

closet	and	steal	your	clothes.	Unfortunately	for	me,	everything	fits	

my	mom	beautifully.	Her	appearance	makes	it	impossible	for	all	

my	friends	not	to	talk	about	her	because	if	you	say	your	mom	is	a	

pharmacist,	this	is	not	what	they	will	have	in	mind.	

	 Some	say	my	mom	is	like	Khun-mor	Phornthip	of	the	phar-

maceutical	world	through	her	standout	look.	Some	say	her	person-

ality	is	too	cute	to	be	in	the	science	field.	Well,	if	they	ever	see	

how	hard	she	works,	which	is	all	the	time,	and	they	would	know	

that	“my	mom,	she	didn't	just	win	the	award,	she	earned	it.”
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ประวัติและผลงำนของเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม	ภ.	๓๕๐๒
ต�ำแหน่ง/ที่ท�ำงำนปัจจุบัน

 รองผู้อ�านวยการ

	 องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน
	 ๑๓๘/๓๙๓ ไอดิโอคิวพญาไทคอนโดมิเนียม	 แขวงทุ่งพญาไท	 ถนน

พญาไท	เขตราชเทว	ีกทม	๑๐๔๐๐



54

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประวัติ
	 เภสัชกรหญิงอัจฉรา	 เอกแสงศร ี เกิดเมื่อวันที่	 ๒๓ พฤศจิกายน	พ.ศ.	

๒๔๙๗	ที่อ�าเภอบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นบุตรของนายแพทย์วิสิษฐ	 เอก

แสงศรี	และนางอนงค์	เอกแสงศรี	

เภสัชกรหญิงอัจฉรา	เอกแสงศรี	มีพี่น้อง	๔	คน	คือ	

๑)	นางอัจฉรา	เอกแสงศรี

๒).นายอภิสิทธิ	์เอกแสงศรี

๓)	นายอิทธิชัย	เอกแสงศรี

๔)	นางอัญชลี	เต็งไตรรัตน์
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มีบุตรและธิดา ๒ คน คือ

๑)	นางสาวอาสยา	วิรัตติพงศ์

๒)	นายเอกมณฑน	์วิรัตติพงศ์
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เริ่มเรียนรู้

	 เภสัชกรหญิงอัจฉรา	 เอกแสงศรี	 เริ่มต้นการศึกษาเตรียมอนุบาลท่ีโรง
เรยีนดรุโณทยาน	(ในสมยันัน้ยงัไม่มเีตรยีมอนบุาล	แต่เน่ืองจากคณุน้าเป็นครอูยู่
ที่โรงเรียนดรุโณทยาน	คุณแม่เลยฝากให้ไปเดินเล่น	นั่งเล่นที่โรงเรียน	เพราะถ้า
อยู ่บ้านจะไม่ยอมให้คุณแม่เลี้ยงน้อง)	 แล้วมาเข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๓ คุณครูมักจะเขียนในสมุดพกว่า
เป็นเด็กเรียบร้อย	 เรียนดี	 กิจกรรมที่ร่วมกับทางโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นร�า
ละคร	เพราะคุณแม่เคี่ยวเข็ญให้เรียนร�าตั้งแต่ยังเล็ก	คุณแม่เป็นพยาบาล	แต่พอ
มีลูกก็ออกจากงานมาเลี้ยงลูก	full	time	เลยมีเวลาเต็มที่ในการรับ	ส่งลูก	และ
พาลูกๆไปท�ากิจกรรมต่างๆ
	 ต่อมา	 ได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ชีวิตในโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาก็แตกต่างจากโรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ซึง่เป็นโรงเรยีนหญงิล้วน	
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีเพื่อนต่างเพศ	ต่างจังหวัดและหลากหลายรูปแบบ	
ต้องพยายามปรบัตวัให้เข้ากบัเพือ่นใหม่ให้ได้	เรยีนอยูโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
๒ ปี	กส็อบเข้ามหาวทิยาลยัโดยเลอืกคณะเภสชัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
เป็นอันดับ	๑  ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ชัดนักว่า	อาชีพนี้ต้องท�าอะไรบ้าง	แต่คุณพ่อ
บอกว่าดี	และไม่อยากให้เลือกแพทย์	 (คุณพ่อเป็นแพทย	์แต่ไม่อยากให้ลูกสาว
เรียนแพทย)์	ก็ปรากฏว่าสอบติดคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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	 เรียกว่าเป็นเด็กกรุงเทพฯตั้งแต่เกิด	 และก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู ่ใน

กรุงเทพฯ	 จะไปต่างจังหวัดก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวตามสถานที่พักผ่อน

ชายทะเลหรอืภเูขาในช่วงปิดเทอม	ดงัน้ันการรบัรูใ้นความเป็นอยูข่องต่างจงัหวดั

จริงๆ	จึงน้อยมาก
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

	 ชีวิตในมหาวิทยาลัยปีแรกเป็นท่ีน่าตื่นตา	 ต่ืนใจ	 และสนุกสนานมาก	

เพราะมีอิสระในการเลือกห้องเรียน	ชั่วโมงเรียน	ต้องเดินเปลี่ยนจากห้องนั้นไป

ห้องนี้	 ท�าให้หลายครั้งท่ีเดินไปไม่ถึงห้องเรียน	 แต่ชอบเข้าห้องเชียร์กับรุ่นพี่ทุก

คร้ัง	 ท�าให้คะแนนในปีแรกต�่ามาก	 ขณะท่ีเพื่อนบางคนก็สามารถดูหนังสือเอง

โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนได	้แต่ตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้น	ต้องฟังจากครูจึงจะเข้าใจ	

ปีต่อมากต็ัง้ใจเรยีนขึน้	ท�าให้เกรดดขีึน้เรือ่ยๆ	ตอนอยูปี่	๑ มเีหตุการณ์	วนัที	่๑๔ 

ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖ ก่อนวนันัน้กไ็ด้ไปร่วมเดนิกบัเพ่ือนๆจุฬาฯทีถ่นนราชด�าเนนิ	

แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์มีการท�าร้ายนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยปิด	 ก็ได้ชวนคุณ

พ่อไปบรจิาคโลหติท่ีสภากาชาดไทย	ตลอดเวลาท่ีเรยีนอยูใ่นมหาวทิยาลยักไ็ม่ใช่

เด็กกลุ่มกิจกรรม	เพราะไม่สะดวกที่จะออกไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านค�่า
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ประวัติกำรศึกษำ

พ.ศ.	๒๕๑๓	 มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พ.ศ.	๒๕๑๕	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ.	๒๕๒๐	 เภสัชศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)   

																							จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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ประวัติกำรท�ำงำน	
พ.ศ. ๒๕๒๑	–	๒๕๓๑ นักวิทยาศาสตร์ตรี	กองควบคุมคุณภาพ 

	 	 	 องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ.	๒๕๓๑	–	๒๕๓๖	 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์วัตถุดิบ	

   ฝ่ายประกันคุณภาพองค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. ๒๕๓๗	–	๒๕๔๖		 หัวหน้าส่วนวิชาการและข้อมูล	

																															สถาบันวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. ๒๕๔๖	–	๒๕๕๑	 รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

	 	 	 องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๑	–	๒๕๕๖	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                               องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๖	 	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๑ องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. ๒๕๕๖	–	ปัจจุบัน	 รองผู้อ�านวยการ องค์การเภสัชกรรม
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บทบำท/หนำ้ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
	 คณะกรรมการก�ากับทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทย	

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

	 คณะอนกุรรมการระดบัประเทศด้านการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละ

ผู้ป่วยเอดส์

	 คณะกรรมการทีป่รกึษาโครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ

ตรวจและรักษาทันที	 ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองใน

สถานพยาบาลภาครัฐ	และศูนย์ดรอปอิน

	 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	องค์การเภสัชกรรม

	 เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 องค์การ

เภสัชกรรม

	 คณะท�างานติดตามและก�ากับการด�าเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยา

รังสิต	๑

	 คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของวิชาชีพเภสัชกรรม	

ด้านวิจัยและพัฒนา	 (จัดท�าร่างเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	

ด้านเภสัชอุตสาหการ	ของสภาเภสัชกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๖)

	 ตัวแทนสิทธิบัตร ทะเบียนเลขที	่๑๔๖๐
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รำงวัลที่ได้รับ
๑)	รางวัล ๑๐๐ ปีเภสัช	๑๐๐	ศิษย ์ เก ่าดี เด ่น	ของสมาคมนิสิตเก ่า

คณะเภสัชศาสตร ์ 	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๕๖



64

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลงำนดีเด่นเพื่อสังคม
ด้ำนสิทธิบัตร

พ.ศ.	๒๕๔๔	 	 ร่วมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา	ของ	สถาบันวิจัย	

	 	 	 และพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ.	๒๕๓๖	–	๒๕๕๖	 การจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

	 -	ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร	๑๕ ฉบับ	อนุสิทธิบัตร	๗๓ ฉบับ

	 -	ได้รับอนุมัติสิทธิบัตร	๑ ฉบับ	อนุสิทธิบัตร	๕๕ ฉบับ

พ.ศ.	๒๕๔๒	–	๒๕๕๖	การคัดค้าน	และการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตร

ความเป็นมา

	 เนื่องจากปัญหาสิทธิบัตรยาท�าให้ยามีราคาแพงมาก	 เพราะท�าให้เกิด

การผกูขาด	บรษัิทยาชือ่สามญัไม่สามารถผลติยานัน้ๆได้	 ท�าให้ผูป่้วยไม่สามารถเข้า

ถงึยาได้	และบรษิทัยาได้เลง็เหน็ช่องทางทีจ่ะผกูขาด	โดยการยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัร

ทีเ่รยีกว่า	Evergreening	patent	(สทิธบิตัรไม่มวีนัตาย)	ซึง่ใช้เทคนคิฉ้อฉล	โดยการ

เปลีย่นแปลงสารหรอืการประดษิฐ์เพยีงเลก็น้อย	แล้วย่ืนจดทะเบยีนสทิธบิตัร	 เพือ่

ขยายอายกุารคุม้ครอง	(ผกูขาดการผลติและการขาย)	อกี	๒๐ ปี	ดงันัน้	จงึมคีวาม

จ�าเป็นทีจ่ะต้องร่วมมอืกนัในการป้องกนัและยบัยัง้การจดสทิธบิตัรประเภทนี้
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

การฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรยาดีดีไอ

	 พ.ศ.	๒๕๔๒	–	๒๕๔๗	ได้ร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชน	(NGO) และผูต้ดิ

เช้ือเอชไอว	ีฟ้องร้องบรษิทั	Bristol-Myers	Squibb	ต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง เพือ่เพกิถอนสทิธบิตัรยาต้านไวรสัเอชไอวทีีช่ือ่	

ดดีไีอ	(ddI)	โดยเป็นพยานผูเ้ชีย่วชาญให้การต่อสูใ้นศาล	และอบรมผูต้ดิเชือ้เอชไอ

วใีห้เข้าใจเรือ่งสทิธบิตัรและการผกูขาดเพือ่ให้ผูต้ดิเชือ้เอชไอวสีามารถเป็นโจทก์

ร่วมในการฟ้องร้องบรษิทั	จนในท่ีสดุ	บรษิทั	Bristol-Myers	Squibb	ได้ยอมถอน

สทิธบิตัรนี	้ท�าให้องค์การเภสชักรรมสามารถผลติยานีไ้ด้อย่างถกูกฎหมาย	ซึง่ท�าให้

ราคายาลดลงมากกว่า	๖๐ % ท�าให้ผูป่้วยสามารถเข้าถงึยาได้เพิม่ขึน้
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การคัดค้านการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร

	 พ.ศ.	๒๕๔๓	–	๒๕๔๙	ได้ร่วมกบัมลูนธิสิาธารณสขุกบัการพฒันา	(มสพ.)	

คัดค้านค�าขอรบัสทิธบิตัรยา	 Combid® ของบรษิทั	 GlaxoSmithKline	 ต่อกรม

ทรพัย์สนิทางปัญญา	และด้วยการสนบัสนนุจากองค์กรพฒันาเอกชน	 (NGO) ใน

หลายประเทศ	จนในทีส่ดุ	บรษิทั	GlaxoSmithKline	ได้ถอนค�าขอรบัสทิธบิตัรนี้

	 ขณะเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนา	 องค์การเภสัชกรรมก็พัฒนาสูตร

ยานี้ออกจ�าหน่าย	ซึ่งท�าให้ราคายาลดลงมากกว่า	๖๐ % ท�าให้ผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้น

	 พ.ศ.	๒๕๔๔	–	๒๕๔๙	ได้ยืน่คดัค้านค�าขอรบัสทิธบิตัรยา	Nevirapine	

(in	liquid	dosage	form)	ของบรษิทั	Boehringer	ต่อกรมทรพัย์สนิทางปัญญา 

ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกค�าคัดค้านขององค์การเภสัชกรรม	 ท�าให้

สถาบนัวจิยัและพฒันา	 องค์การเภสชักรรมต้องพฒันาสูตรยาทีเ่ล่ียงสิทธบิตัรนี	้

และเมือ่องค์การเภสชักรรมผลติยานีอ้อกจ�าหน่าย	ราคายานีก้ล็ดลงมากกว่า	๕๐ % 

ผูป่้วยจงึสามารถเข้าถงึยาได้เพิม่ขึน้



67

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

การเจรจากับบริษัทยาต้นแบบ

	 พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๖	ได้ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติด

เชื้อฯ เจรจากับบริษัท	 Gileads	 เรื่องค�าขอรับสิทธิบัตรยา	 Tenofovir	 +	

Emtricitabine	จนสามารถท�าให้บริษัท	Gileads	ถอนค�าขอรับสิทธิบัตรนี้จาก

ประเทศไทย	 ท�าให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยานี้ได้อย่างถูกกฎหมาย	

ราคายานี้ลดลงมากกว่า	๖๐ % ผู้ป่วยจึงสามารถเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้น
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การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร	(Compulsory	Licensing)

	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 –	 ๒๕๕๑ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ

ให้สามารถประกาศใช้สทิธติามสทิธบิตัรในยาต้านไวรสัเอชไอว	ี๒ ชนดิ	(Efavirenz	

และ	Lopinavir+Ritonavir)	ยาป้องกนัหลอดเลอืดอดุตนั	๑ ชนดิ	(Clopidogrel) 

และ	ยารกัษามะเรง็	๔ ชนดิ	(Docetaxel,	Letrozole,	Erlotinib	และ	Imatinib) 

โดยในระยะแรกประเทศไทยต้องน�าเข้ายาจากประเทศอนิเดยี	แต่ต่อมาก็สามารถ

ผลกัดนัให้มกีารพฒันาและผลติยาต้านไวรสัเอชไอวีทัง้	๒ ชนดิเองได้โดยองค์การ

เภสัชกรรม	 และ	 เป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกยาและ

เวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นและมีปัญหาในการเข้าถึงของประชาชน	 ภายใต้ระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

ด้ำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและพัฒนำยำ	

	 พ.ศ.	๒๕๓๗	–	๒๕๕๖	บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนายาชื่อสามัญ	

และยาใหม่ประเภท	new	combination	drugs	มากกว่า	๒๐๐ ต�ารับ โดยมี	

ผลงานการวิจัยและพัฒนายาที่ภาคภูมิใจดังนี	้
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ยาต้านไวรัสเอชไอวี

	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 :	 ยาสูตรผสมต้านไวรัสเอชไอวี	 Zidovudine	 + 

Lamivudine	+	Nevirapine	(GPO-VIR	Z250)	ซึ่งจัดเป็นยาใหม่ประเภท	new	

combination	drugs	สามารถลดอาการข้างเคียงของยาสูตรผสม	Stavudine	

+ Lamivudine	+	Nevirapine	(GPO-VIR	S30)	และลดขนาด	(dose) ของยา

ให้เหมาะสมกับคนไทย	และ	กลายมาเป็น	 First	 line	 regimen	ของประเทศ

แทนยาสูตรผสม	Nevirapine	+	Lamivudine	+	Stavudine (GPO-VIR	S30) 

ท�าให้ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์กว่า	๒๕๐,๐๐๐ คนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง 

	 พ.ศ.	๒๕๕๕	:	ยา	Tenofovir	300	mg	Tablet	และ	Lamivudine	
300	mg	 Tablet	 เป็นยาที่มีความสะดวกให้การรับประทานยา	 จากเดิมที่รับ
ประทานยาวันละ	๒	ครั้ง	เช้า	–	เย็น	เหลือเพียงวันละ	๑	ครั้ง	ท�าให้เพิ่มคุณภาพ
ชีวิต	และ	เพิ่ม	adherence	ของผู้ป่วย
	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 :	 ยา	 fixed	 dose	 combination	 Tenofovir	 +	
Emtricitabine	tablet	เป็นยาที่มีความสะดวกในการรับประทานยา	จากเดิมที่
รับประทานยา	3	เม็ด	(Tenofovir	+	Emtricitabine	+Efavirenz	)	วันละ	๑ 
ครั้ง เหลือเพียง	๒ เม็ดวันละ	๑ ครั้ง
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ยาส�าหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

	 พ.ศ.	๒๕๕๑	:	ยา	Deferiprone	(GPO-L1) เป็นยารับประทานส�าหรับ

ผูป่้วยธาลสัซเีมยี	จากเดมิทีผู่ป่้วยธาลสัซเีมยีต้องใช้ยาฉีด	infusion	และ	pump	

วันละ	๘ ชม.	เปลี่ยนมาเป็นรับประทานยาเม็ดแทน	ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น	และ	ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า	๑๐ เท่า	ท�าให้รัฐบาลสามารถ

ให้การรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้เพิ่มมากขึ้น

ยาเสริมไอโอดีนส�าหรับหญิงตั้งครรภ์

	 พ.ศ.	๒๕๕๓	:	ยาสตูรผสม	Iodine	+	Folic	acid	+	Ferrous	fumarate	

(Triferdine)	และ	Iodine	150	microgram	tablet	ส�าหรับเสริมไอโอดีนใช้ใน

หญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศ
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ยาป้องกันสารกัมมันตภาพรังสี

	 พ.ศ.	๒๕๕๓	:	Iodine	65	mg	และ	Iodine	130	mg	tablet		เมื่อโรง

ไฟฟ้าปรมาณูที่ประเทศญี่ปุ่นระเบิด	 มีสารกัมมันตภาพรังสีร่ัวท�าให้เกิดการ

โกลาหลทั่วโลก	 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้เร่งวิจัยและผลิตยาป้องกันสาร

กัมมันตภาพรังสีได้อย่างทันการ

ยาส�าหรับผู้ป่วยจิตเวช

	 พ.ศ.	๒๕๕๓	:	Risperidone	tablet		สามารถผลิตยาชื่อสามัญส�าหรับ

ผู้ป่วยจิตเวชได้ในราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบมากกว่า	 ๑๕ เท่า	 ท�าให้	 cost	

effective		และกระทรวงสาธารณสุขสามารถบรรจุยานี้เข้าในบัญชียาหลักแห่ง

ชาติ	ท�าให้ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ด้ำนวัคซีน
	 พ.ศ.	๒๕๕๐	:	งานวิจัยวัคซีน	Pandemic	Flu	Vaccine	H1N1	และ

ได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีเกิดการระบาด	(Emergency	Use	Authorization)

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

ด้ำนกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรศึกษำชีวสมมูล

	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒ จัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวสมมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา	

องค์การเภสัชกรรม	 และได้รับการรับรอง	OECD	 GLP	 (Good	 Laboratory	

Practice	)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕ นับเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐแห่งแรกที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานนี้	 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ก�าหนดให้ผลการศึกษาชีวสมมูลที่จะใช้ในการขึ้นทะเบียนยาต้องด�าเนินการใน

ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง	OECD	GLP	หรือ	ISO	17025	
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หลักกำรและแนวคิดในกำรท�ำงำนเพื่อสังคม

เภสัชกรหญิง อัจฉรา  เอกแสงศรี
“ท�ำงำนด้วยควำมสุข		สนกุกบังำน	หำควำมรู้อยูเ่สมอ		ทกุปัญหำมทีำงออก”

	 การที่เราท�างานด้วยความสุขและสนุกกับงานจะท�าให้เราสามารถ

ท�างานนั้นได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย	สมองปลอดโปร่ง	ผลงานก็จะออกมาดี	

	 เมื่อจบจากมหาวิทยาลัย	ได้เริ่มต้นท�างานที่องค์การเภสัชกรรม	โดยได้

สอบเข้าท�างานในต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ตรี	 กองควบคุมคุณภาพ	 มีหน้าที่ใน

การวิเคราะห์วัตถุดิบทั้งตัวยาส�าคัญและสารช่วยอื่นๆในต�ารับยา	ซึ่งความรู้จาก

ทีเ่รยีนมาในมหาวทิยาลยัถอืเป็นพืน้ฐานท่ีท�าให้เราสามารถรบัการถ่ายทอดวทิยา

ยุทธจากรุ่นพี่ได้	 การท�างานในองค์การเภสัชกรรมเป็นเสมือนการเรียนอีก

ปริญญาหนึ่งที่ท�าให้สามารถท�างานได้จริง	 และได้เข้าใจถึงความส�าคัญของ

วชิาชพีชดัเจนขึน้	โดยเฉพาะเมือ่	ดร.กฤษณา	ไกรสนิธุ	์ได้เข้ามาท�างานในองค์การ

เภสัชกรรมในป	ีพ.ศ.	๒๕๒๖  “พี่กฤษณา”	หรือ	ที่เรารียกว่า	“พี่หม”ู	นับได้ว่า

เป็นครูที่เราได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติจากพี่หมูเป็นอย่างมาก
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	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๓๕ ดร.กฤษณาฯ	ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์

ทหาร	พนัธุภ์ู	่ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม	ให้มาจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันา	

ขององค์การเภสัชกรรม	 ดร.กฤษณาได้ชวนให้เราย้ายจากกองควบคุมคุณภาพ

มาอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา	ในต�าแหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการและข้อมูล	และ

มอบหมายงานด้านสิทธิบัตรให้	จากจุดนี้เองที่นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญในชีวิต

การท�างาน	 เราได้ออกมานอกกรอบของการวิเคราะห์คุณภาพยาในห้องปฏิบัติ

การ	มาสู่ความเป็นจริงที่มีผู้ป่วยจ�านวนมากที่ไม่สามารถได้รับการรักษาด้วยยา

ที่จ�าเป ็น	 เนื่องจากกลยุทธหลากหลายของบริษัทยาในการผูกขาดยา	

(monopoly)
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

	 ใน	พ.ศ.	๒๕๓๗ ดร.กฤษณาฯได้ท�าโครงการวิจัยยาต้านไวรัสเอชไอว	ีที่

ชื่อ	ดีดีไอ	โดยมีความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งผลิตวัตถุดิบดีดีไอ และเราได้ค้น

ข้อมูลสิทธิบัตรของยาน้ีในประเทศไทยแล้วว่า	 ไม่มีการจดสิทธิบัตรยาตัวนี้ใน

ประเทศไทย	ดงันัน้	องค์การเภสชักรรมจงึสามารถผลติออกจ�าหน่ายได้	แต่ปรากฎ

ว่าเมือ่สถาบนัวจิยัและพฒันาได้พฒันาสตูรจนส�าเรจ็และซ้ือวตัถดิุบมาในปีพ.ศ.	

๒๕๔๐ เพื่อเตรียมการผลิต	 ปรากฎว่า	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	

องค์การเภสัชกรรมก็ได้รับ	notice	จากบริษัทบริสตอล-ไมเยอร์ส	สควิบบ์	คัม

ปะนี	 (BMS)	 ว่าบริษัทได้รับสิทธิบัตรยาดีดีไอ	 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	

กระทรวงพาณชิย์แล้ว		เมือ่	๒๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๑ ดงันัน้	องค์การเภสชักรรม 

จึงไม่สามารถผลติยานีอ้อกจ�าหน่ายได้	องค์การเภสชักรรมจึงต้องหยดุแผนผลิต

ยาดีดีไอ
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	 ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๔๒ ได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรหมอไร้พรมแดนคือ	Dr.	

Tido	von	Schoen-Angerer	มาพบดร.กฤษณาท่ีสถาบนัวจิยัและพฒันา	เพราะ

เขาทราบมาว่า	องค์การเภสัชกรรมผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี	คือ	AZT	capsule	

อยู	่	Dr.Tido	ต้องการให้องค์การเภสชักรรมผลติยาต้านไวรสัเอชไอวใีห้มากกว่า

นี	้และทางเราก็ได้เล่าให้	Dr.Tido	ฟังเรือ่งยาดดีไีอ		Dr.Tido	จงึสนบัสนนุให้พวก

เราต่อสู้เรื่องสิทธิบัตรยาดีดีไอที่อนุมัติโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่ถูก

ต้อง	หลังจากนัน้เรากม็โีอกาสได้คยุกบัเครอืข่ายผูต้ดิเชือ้ฯ	อาจารย์จอน	อึง๊ภากรณ์	

นมิติร์	เทียนอดุม	(จากมลูนธิเิข้าถงึเอดส์)	อาจารย์ส�าล	ีใจดี	อาจารย์จิราพร	ลิม้ปานานนท์ 

อาจารย์สนุทร	ีวทิยานารถไพศาล	อาจารย์นิยดา	เกยีรติยิง่องัศลีุ	(จากกลุม่ศกึษา

ปัญหายาและมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา)	 และอีกหลายๆคน	 และน�ามาสู่

การเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช	้Compulsory	Licensing	(การบังคับใช้สิทธิ

ตามสิทธิบัตร)	 กับสิทธิบัตรยาดีดีไอเมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒ โดยผู้ติด

เชื้อฯประมาณ	๑๐๐	 คนได้มาชุมนุมตั้งเต๊นท์ช่ือ	 หมู่บ้านดีดีไอพัฒนา	 อยู่ใน

กระทรวงสาธารณสุข	 เราและพี่หมูก็ได้ไปให้ก�าลังใจผู้ติดเชื้อฯ	 และเป็นห่วงว่า

พวกเขาจะไม่สบายเพราะภูมิต้านทานร่างกายของพวกเขาก็ไม่ดีอยู่แล้ว	ยังต้อง

มาตรากตร�านอนในเต๊นท์ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอีก
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	 แต่ในทีส่ดุ	กระทรวงสาธารณสขุกต็ดัสนิใจไม่ประกาศใช้	Compulsory	

Licensing	 แต่ให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาดีดีไอสูตรยาผงแทนสูตรยาเม็ด	

(สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม	ได้พัฒนายาดีดีไอ	ไว้	๒ สูตร	คือ	

สตูรยาผงและสตูรยาเมด็)	แต่สตูรยาผงซึง่เป็นสตูรดัง้เดมินัน้จะก่อให้เกดิอาการ

ข้างเคียง	คอื	คลืน่ไส้	อาเจยีนซึง่ผูป่้วยจ�านวนมากไม่สามารถทนอาการข้างเคยีง

เหล่านี้ได้	ท�าให้ต้องหยุดกินยาไป	

	 ดังนั้น	 ขบวนการจึงต้องขับเคลื่อนต่อไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงยาเม็ดดีดีไอ	

เป็นการร่วมมือกันของพันธมิตรหลายภาคี	เช่น	เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน

ด้านเอดส์,	 เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ,	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 องค์การเภสัชกรรม,	

สหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม,	องค์กรหมอไร้พรมแดน,	กลุ่มอาจารย์คณะ

เภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค,	มูลนิธิเข้าถึงเอดส	์

และสภาทนายความ	
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	 โดยในวนัที่	๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔ มลูนธิเิข้าถงึเอดส์และผูต้ดิเชือ้ฯ	

๒	ราย	เป็นโจทก์ยืน่ฟ้องบรษิัท	Bristol-Myers	Squibb(BMS)	เจ้าของสิทธิบัตร

ยาดีดีไอ	ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	เป็นคดี

แรก	 และศาลเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นจ�าเลยร่วม	 ฝ่ายโจทก์ส่ง	

รศ.ดร.จักรกฤษณ	์ควรพจน์	และเภสัชกรหญิงอัจฉรา	 เอกแสงศรี	 เป็นพยานผู้

เชีย่วชาญ		และศาลพพิากษาให้โจทก์ชนะคดแีรกเมือ่วนัที	่๑	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๔๕		

จ�าเลยยื่นค�าร้องอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดี		

	 ในระหว่างท่ีคดแีรกด�าเนนิการอยูน่ัน้	กลุม่ท�างานได้จดัทพัการท�างานใหม่	

เพือ่ตระเตรยีมความพร้อมด้านข้อมลูวชิาการด้านเภสชักรรมและบคุคลผูเ้ชีย่วชาญ

เพือ่เป็นพยาน	ด้วยตระหนกัดว่ีาการจะยืน่ฟ้องเพกิถอนสทิธบิตัรเป็นคดทีี	่๒ นัน้

เป็นงานทีห่นกัและยากกว่าคดแีรกมาก		มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภคและผูต้ดิเชือ้ฯ	ได้เป็น

โจทก์ยืน่ฟ้องคดทีี	่๒ เมือ่วนัที	่๙ ตลุาคม	พ.ศ.๒๕๕๕	หลังจากต่อสูก้นัในศาลได้

ระยะหนึง่	 บรษิทั	 BMS	กย็ืน่ค�าขอคนืสทิธบัิตรยาดดีไีอให้กบักรมทรพัย์สนิทาง

ปัญญาประเทศไทยเมือ่วนัที	่๔	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.๒๕๔๗ 
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	 ในการด�าเนินคดีถึง	๓ ปีนั้น	พวกเราจากหลากหลายสาขาอาชีพ	ทั้งนัก

วิชาการ	 NGO	 และทนายความ	 ต้องใช้เวลาในการปรับตัว	 ปรับภาษากันพอ

สมควร	แต่เมือ่เรามจีดุมุง่หมายเดยีวกนั	กต้็องยอมรบัในกนัและกนั	แม้จะเหนือ่ย	

แต่กร็ูส้กึสนกุกบังานนีม้าก	และเป็นครัง้แรกทีเ่ราได้ข้ึนศาลให้การในฐานะพยาน

ผูเ้ชีย่วชาญ	(เราชอบดหูนงัทีม่กีารขึน้ศาลซกัฟอกพยาน	และมกีารชงิไหวชงิพริบ

กันในศาลมาก	เหตุการณ์นี้จึงเหมือนฉากในฝันของเรา)	

 ผลจากการมีพันธมิตรที่เข้มแข็ง	 มีการจัดเตรียมข้อมูลที่รอบด้านมาก

พอ	 ครอบคลุมข้อมูลจากต่างประเทศ	มีการท�าความเข้าใจและฝึกซ้อมเข้มข้น

จนท�าให้พวกเราชนะคด	ีและมคี�าพพิากษาทีเ่ปลีย่นบรรทดัฐานของการรับฟ้อง

จากเดมิทีศ่าลเคยตัดสนิว่าต้องเป็นผูท่ี้เสยีหายจากการด�าเนนิธรุกจิเท่านัน้จงึจะ

มีสิทธิเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้	 กลายเป็น	 ผู้ป่วยที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายสามารถเป็น

โจทก์ฟ้องในคดีสิทธิบัตรได้	
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	 การต่อสู้คดีในศาลเป็นระยะเวลาหลายปีนั้น	 ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายโดย

เฉพาะค่าทนายความ	แม้จะมหีลายองค์กรสนบัสนนุเงนิค่าใช้จ่ายบ้างแต่กไ็ม่พอ

กับค่าจ้างทนายความ	 	 ดังนั้นพวกเราจึงต้องขอความช่วยเหลือจากสภา

ทนายความ	ซึง่สภาทนายความกไ็ด้ให้ค�าแนะน�าและจดัหาทนายความให้	อย่างไร

ก็ตาม	 คดีเก่ียวกับสิทธิบัตรยามีรายละเอียดทางเทคนิคที่ยากในการท�าให้

ทนายความเข้าใจในเรือ่งเทคโนโลยกีารผลติยาและประเดน็ข้อกฎหมายเรือ่งข้อ

ตกลง	 TRIPs	 (ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า) 

ซึ่งในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้น	 โชคดีอย่างมากท่ีพวกเรามี

ดร.จักรกฤษณ์	ควรพจน์	มาให้ค�าแนะน�าและช่วยอธบิายให้ทนายความเข้าใจใน

เรื่องสิทธิบัตร	

	 นอกจากนัน้พวกเราทกุคนต่างกม็ภีาระงาน	และ	หน้าทีอ่ืน่ๆยุง่ไปหมด	การ

ทีจ่ะนดัประชมุโดยพร้อมเพรยีงกนักเ็ป็นไปโดยยาก	จนมคีรัง้หนึง่ก่อนขึน้ศาล	พวก

เราต้องไปเก็บตวักันทีต่่างจงัหวดัเพือ่จะได้นัง่คยุกนัอย่างต่อเนือ่งในทกุๆประเด็นที่

จะเอามาเป็นข้อต่อสู้ในศาล	 และองค์กรหมอไร้พรมแดนได้ส่งนักกฎหมายด้าน

ทรพัย์สนิทางปัญญาจากต่างประเทศมาช่วยอธบิายและถกข้อกฎหมายกบัพวกเรา	
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	 ประสบการณ์ครัง้นัน้ท�าให้พวกเรามคีวามรูด้้านสิทธบิตัรมากขึน้	ท�าให้

เครอืข่ายของเราเข้มแขง็ขึน้	และมุง่มัน่ทีจ่ะต่อสูเ้รือ่งสิทธบิตัรของยาตัวอืน่ๆต่อ

ไป	เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาจ�าเป็น	ซึ่งก็น�ามาสู่การคัดค้านค�าขอรับสิทธิบัตรยา 

Zidovudine	+	Lamivudine	(Combid®)	และ	การประกาศใช	้Compulsory	

licensing	ระหว่างปีพ.ศ.	๒๕๔๙	–	๒๕๕๑ ซึ่งท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศ

แรกๆทีส่ามารถให้การรกัษาผูป่้วยเอดส์ทุกคนด้วยยาต้านไวรสัฯได้	และสามารถ

พัฒนาสูตรการให้ยาต้านไวรัสได้อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการรักษาของ

องค์การอนามัยโลก

	 ในการท�างานเรื่องยาต้านไวรัสเอชไอวีนั้น	 เมื่อเริ่มต้นก็มีทั้งแพทย์

ที่สนับสนุนและแพทย์ที่ไม่สนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรม	 ผลิตยาต้าน

ไวรัสเอชไอวี	 ซึ่งแพทย์ท่ีสนับสนุนและให้ก�าลังใจในการที่องค์การเภสัชกรรม

ผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีตั้งแต่แรกเลยคือ	 นายแพทย์สมสิทธิ์	 ตันสุภสวัสดิกุล	



84

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

แห่งโรงพยาบาลบ�าราศนราดูร	 และองค์กรหมอไร้พรมแดน	 เบลเยี่ยม	 ซ่ึงมี

โครงการรักษาผู้ป่วยเอดส์อยู่ในประเทศไทย	

	 ดงันัน้ทกุครัง้ท่ีองค์การเภสชักรรมวางตลาดยาชนดิใหม่	คณุหมอสมสทิธิ์

และองค์กรหมอไร้พรมแดนมักจะป็นลูกค้ารายแรกของเรา	 ท่ีเราเรียกว่า	

“Blessing	 order”	 เราจะคอยถามคุณหมอสมสิทธิ์ถึงประสิทธิผลและอาการ

ข้างเคยีงของยาองค์การเภสชักรรม	เพราะเมือ่องค์การเภสชักรรมผลติยาต้านไวรสั

เอชไอวีออกมาใหม่ๆ	ก็จะมีเสียงวิจารณ์	เสียงบ่นมาว่ายาไม่ดี	ไม่ได้ผล	มีอาการ

ข้างเคยีงสงูอยูป่ระปราย	ปรากฎว่าคนไข้ของคณุหมอสมสทิธิไ์ม่ค่อยมอีาการข้าง

เคยีงจากการใช้ยาทีอ่งค์การเภสชักรรมผลติเลย	ส่วนหนึง่น่าจะเกดิจากความไว้

วางใจของคนไข้ในตัวคุณหมอด้วย	ทั้งนี้สูตรยา	 ๓ ชนิดรวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน

ส่วนหน่ึงก็ได้มาจากการคยุและแลกเปลีย่นความเหน็การใช้ยาต้านไวรสัเอชไอวี

กับคุณหมอด้วย

	 ในชีวิตการท�างานที่องค์การเภสัชกรรม	 นับว่าเป็นโชคดีอย่างมากที่มี

โอกาสได้ร่วมงานใกล้ชดิกบัคนเก่งและดหีลายๆท่าน	ได้แก่	ดร.กฤษณา	ไกรสนิธุ์	
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นพ.วชิยั	โชคววิฒัน	(อดตีประธานบอร์ดองค์การเภสชักรรม)	และ	นพ.วิทิต	อรรถเวชกลุ 

(อดีตผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม)	ท�าให้ได้เรียนรู้วิธีการท�างาน	วิธีคิดและ

วธิกีารแก้ปัญหาต่างๆ	โดยเฉพาะความเป็นนกัสูข้องท่านเหล่านี	้ท�าให้เมือ่เราได้

เผชิญปัญหา	อุปสรรค	อะไร	ก็นับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่

ท่านเหล่านี้ได้ต่อสู้มา

	 เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร	 ก็จะสอนน้องๆเสมอว่า	 ภารกิจของ

องค์การเภสัชกรรมคือการวิจัยและผลิตยาที่จ�าเป็นให้ประชาชนคนไทยมียาใช้

อย่างเพียงพอ	ดังนั้นการท�างานอย่าแบ่งขอบเขตของงาน	ขอให้มุ่งความส�าเร็จ

ของงานเป็นเป้าหมาย	 และให้สนุกกับการแก้ปัญหาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

ตามก�าหนดเวลา
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พิธีมอบรำงวัล	“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”	ครั้งที	่๖	พ.ศ.	๒๕๕๗

มูลนิธิเภสัชศำสตร์เพื่อสังคม(มภส)

(Pharmacy	for	Society	Foundation	/PSF)

วันจันทร์ที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

ณ	เรือนจุฬานฤมิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ถนนพญาไท		กทม.

	 สืบเน่ืองจาก	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์	 ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ

สังคม	ที่มุ่ง	“ริเริ่ม	สรรสรำ้งเภสัชกรให้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำสุขภำพ

สังคม	 กำรบริหำรจัดกำรระบบยำ	 ระบบสุขภำพ	 และกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ด้ำนสุขภำพ	 อย่ำงถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพเภสัชกรรม”	 มูลนิธิฯ	

จึงมีมติด�าเนินการพิจารณาคัดเลือก	 “เภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม”	 เพื่อสรรหา

เภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพื่อสังคมได้อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

เภสัชกรรม	เพื่อเป็นขวัญ	ก�าลังใจ	และเชิดชูเกียรติ	รวมทั้งเป็นแบบอย่าง	ความ

ภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอ�านาจหน้าที่

ของเภสัชกรทุกสาขา	และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป

	 ในการนี	้มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	จึงร่วมกับ	แผนงานพัฒนากลไก

เฝ้าระวังระบบยา	 (กพย.),	 แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ	 (คคส.),	 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	 (วจภส.)	 คณะ

เภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	มลูนธิสิาธารณสุขกบัการพัฒนา	(มสพ.) 

และ	สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดพิธีมอบรางวัล	“เภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคม”	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 	 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ	 เภสัชกรหญิง
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อัจฉรำ	 เอกแสงศรี “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”	 ที่ได้รับการคัดเลือกประจ�าปี	

พ.ศ.๒๕๕๗

 การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรท่ีได้รับรางวัลนี้	 มูลนิธิฯ	 จะจัด

ในวนัที	่๘	ธนัวาคมของทุกปี	เพือ่ระลกึถึงวนัสถาปนาวชิาชพีเภสชักรรมและการ

ศึกษาเภสัชศาสตร	์(แผนปัจจุบัน)	ในประเทศสยาม	เมื่อวันจันทร์ที่	๘	ธันวาคม	

พ.ศ.	๒๔๕๗	และร่วมขบวนการสานต่อพัฒนาวชิาชพีเภสชักรรมเพือ่รบัใช้สงัคม

อย่างสืบเนื่องต่อไป 

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	เป็นปีที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์

ครบ	๑๐๑	ปี	มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลอง

ให้กับ	 เภสัชกรหญิงอัจฉรำ	 เอกแสงศรี เภสัชกรไทยคนที่หกที่ได้รับรำงวัล

เภสชักรดเีด่นเพือ่สงัคม	ของมลูนธิเิภสชัศาสตร์เพือ่สังคม	เพ่ือร่วมกนัสร้างขวญั

ก�าลังใจ	ความภาคภูมิใจ	และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท	

อ�านาจและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน

“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ

เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”
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ก�ำหนดกำรพิธีมอบรำงวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	

และ	เสวนำอำศรมควำมคิดระบบยำ	เรื่อง	“กำรปฏิรูประบบผลิตยำเพื่อกำรพึ่งตนเองของสังคม”

ร่วมจัดโดย

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม	(มภส)

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา	(กพย.)

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	(คคส.)

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	(วจภส.)	คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา	(มสพ.)

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ณ	เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐	น.	 ลงทะเบียน

๑๓.๓๐-๑๓.๔๐	น.	 พิธีเปิด	โดย	ผศ.ภญ.ส�าลี	ใจด	ีประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

๑๓.๔๐-๑๔.๓๐	น.	 พิธีมอบรำงวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”	ครั้งที	่๖	พ.ศ.	๒๕๕๗

   ประกาศเกยีรตคุิณ เภสัชกรหญงิอจัฉรา เอกแสงศรี เภสัชกรดเีด่นเพือ่สังคม

	 	 โดย	รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ	เปรมโยธิน

   ขบัเสภา ผลงานเพือ่สังคม ของ เภสัชกรหญงิอจัฉรา  เอกแสงศรี    

  โดย ดร. เภสชักรหญิง ยภุาพรรณ มนักระโทก

   มอบรางวลั “เภสัชกรดเีด่นเพือ่สังคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗” และให้โอวาท

  โดย ผศ.ภญ.ส�าลี ใจดี 

  ประธานมูลนิธิเภสชัศาสตร์เพื่อสงัคม

   ประกาศเจตจ�านงเภสัชกรดเีด่นเพือ่สังคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗

  โดย เภสัชกรหญงิอจัฉรา เอกแสงศรี

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐	น.	 ถ่ายภาพหมู่ และดื่มน�้าสมุนไพร  

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐	น.	 เสวนำอำศรมควำมคิดระบบยำ

      เรื่อง	“กำรปฏิรูประบบผลิตยำเพื่อกำรพึ่งตนเองของสังคม”

๑๗.๐๐-๑๗.๑๕	น.	 สรุปและปิดกำรเสวนำ	โดย	รศ.ดร.ภก.วิทยำ		กุลสมบูรณ์

๑๗.๑๕-๑๙.๐๐	น.	 แสดงความยินดีและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
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อัจฉรา  หญิงแถวหน้า ผู้กล้าหาญ

เอก      อุดมการณ์  ผลิตยาสู่  ผู้ทุกข์เข็ญ

แสง      ไล่ทุกข์  ลดเหลื่อมล�า้  น�าร่มเย็น

ศรี       ดีเด่น  เภสัชเอื้อ  เพื่อสังคม
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

รศ.ดร.ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์
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