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ค�ำนิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงส�ำลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)
นับว่า ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี คือหนึ่งในผู้สานต่อเจตจ�ำนงของการ
สถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมแผนปัจจุบนั และเจตนารมณ์ของ ดร.ภก.ตัว้ ลพานุกรม
ผู้ให้ก�ำเนิดองค์การเภสัชกรรม โดยแท้
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงสาธารณสุขควบรวมกิจการของ “โรงงาน
เภสัชกรรม” ซึ่งท�ำหน้าที่ผลิตยา กับ “กองโอสถศาลา” ซึ่งท�ำหน้าที่จำ� หน่ายยา
เข้าด้วยกัน ตั้งเป็น “องค์การเภสัชกรรม” ในบทบาทที่ส�ำคัญ คือ ท�ำการผลิต
ยาและกระจายยาสู่หน่วยบริการสาธารณสุขของประเทศ
“โรงงานเภสัชกรรม” ริเริ่มก่อตั้ง โดย ดร.ภก.ตั้ว ลพานุกรม ในปี พ.ศ.
๒๔๘๒ เนือ่ งจากปัญหาการขาดแคลนยาในระหว่างสงคราม ท�ำให้ทา่ นมีความ
ประสงค์อย่างแรงกล้าในอันที่จะพัฒนาการผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองในระดับ
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากบทความที่ท่านเขียนในเรื่อง “วิทยาศาสตร์กับความ
ต้องการของประเทศ” ทีว่ า่ “...ต่อจากอาหารก็ถงึ ยา  ซึง่ มีความส�ำคัญไม่นอ้ ย
ยาเป็นสิง่ จ�ำเป็นของมนุษย์เกือบเท่าอาหาร และในบางโอกาสเราจะแยกอาหาร
กับยาออกจากกันไม่ได้  วิทยาศาสตร์กบั การประดิษฐ์และท�ำยานัน้ เป็นสาขาหนึง่
เรียกว่า “ เภสัชกรรม”  เวลานีง้ านในส่วนนีข้ องเรายังล้าสมัยอยูม่ าก เรายังไม่มี
การค้นคว้าหาสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆทีม่ อี ยูใ่ นประเทศของเรามากพอ เรา
ยังไม่สามารถท�ำยาใช้เองได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างเวลาปกติเราอาจหาซือ้ ได้
จากต่างประเทศก็จริงอยู่ แต่ถา้ เป็นเวลาฉุกเฉิน เช่น เกิดสงครามขึน้ เราอาจถูก
ตัดสินค้าจากต่างประเทศ ยาก็ไม่มจี ะใช้รกั ษาทหารและราษฎรทีป่ ว่ ยเจ็บ...”
นับตั้งแต่จบการศึกษาเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี
พ.ศ.๒๕๒๑ ภญ.อั จ ฉรา เอกแสงศรี เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านสื บ สานปณิ ธ านของ
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ดร.ภก.ตั้ว ลพานุกรม ให้กับองค์การเภสัชกรรมมาโดยตลอด รวมเวลามากกว่า
๓๕ ปี โดยช่วงที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม คือ ช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาขององค์การเภสัชกรรม ได้มีส่วนพัฒนายาจ�ำนวนมาก
เช่น ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (โดยการริเริ่มของ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้แก่
ยาสูตรผสม Stavudine+Nevirapine+Lamivudine (GPO-VIR S30), Zidovudine+Lamivudine+Nevirapine (GPO-VIRZ250), Tenofovir+Lamivudine และ Tenofovir+ Emtricitabine),  ยาขับเหล็ก Deferiprone ส�ำหรับ
โรคธาลัสซีเมีย, ยาโรคจิตเวช Risperidone,   ยาเสริมไอโอดีนส�ำหรับหญิงตั้ง
ครรภ์ (Iodine + Folic Acid + Ferrous Fumarate (Triferdine) และ Iodine
150 microgram tablet),  ยาป้องกันสารกัมมันตภาพรั ง สี (Iodine 65 mg
และ Iodine 130 mg tablet) เป็นต้น งานวิจัยและพัฒนาต�ำรับยาเหล่านี้
ท�ำให้องค์การเภสัชกรรมได้รับอนุมัติสิทธิบัตร ๑ ฉบับ และ อนุสิทธิบัตร ๕๕
ฉบับ และยังได้เป็นหลักในการจัดตัง้ ศูนย์ชวี สมมูล (Bioequivalence, BE) ของ
องค์การเภสัชกรรม เพือ่ ศึกษาชีวสมมูลของยาทีผ่ ลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และ
เปิดรับศึกษาชีวสมมูลของยาให้กับหน่วยงานอื่นด้วย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ได้ร่วมกับภาคประชาสังคมต่อสู้เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ท�ำให้การวิจัยและพัฒนายาขององค์การเภสัชกรรมสะดวกขึ้น
และสามารถตรวจสอบความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์เพื่อฟ้องเพิกถอน หรือ ยื่น
คัดค้านค�ำขอรับสิทธิบัตร(Pre-grant opposition) หากตรวจสอบพบว่าสิทธิ
บัตรนั้นไม่มีความใหม่และไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ข้อมูลเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรยาดีดีไอ   และการคัดค้าน
ในขั้ น ตรวจสอบค� ำ ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รยาสู ต รผสม Lamivudine+Zidovudine+สารช่วยไหล(Combid®)   
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นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร(Compulsory licensing, CL) รวม ๗ ชนิด ได้แก่
ยาต้านไวรัสเอชไอวี ๒ ชนิด (Efavirenz และ Lopinavir+Ritonavir),  ยาป้องกัน
หลอดเลือดอุดตัน Clopidogrel,  ยารักษามะเร็ง ๔ ชนิด (Docetaxel, Letrozole, Erlotinib และ Imatinib)  ยาเหล่านี้ (ยกเว้น ยา Clopidogrel ซึ่งบรรจุ
อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ / บัญชี ง อยู่แล้ว แต่ราคาแพงมาก) ได้รับการคัด
เลือกให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ   และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) รับเป็นยาในชุดสิทธิประโยชน์ ก่อนประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ท�ำให้ผู้ป่วยเอดส์กว่า ๒๕๐,๐๐๐ คนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคมะเร็งก็เข้าถึงยาได้มากขึ้น ในระยะแรกประเทศไทย
ต้องน�ำเข้ายาต้านไวรัสเอชไอวีจากประเทศอินเดีย  ต่อมาองค์การเภสัชกรรม ได้
พัฒนาสูตรต�ำรับและผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีทงั้ ๒ ชนิดนี้ ท�ำให้ยามีราคาถูกลง
อีก  จากผลงานเหล่านีท้ ำ� ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจ�ำเป็นได้อย่างกว้างขวางขึน้
ด้วยบทบาทดังตัวอย่างข้างต้น “ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี” ได้ท�ำหน้าที่
ของเภสัชกรเพื่อสังคม ในการวิจัยและพัฒนาเรื่องยา การผลิตยาจ�ำเป็น และ
ผลักดันการเข้าถึงยาของประชาชน อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพือ่
ธ�ำรงไว้ซึ่ง “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วย
และสาธารณชน” จึงเป็นผูส้ มควรได้รบั รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ประจ�ำ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗” โดยแท้

ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ค�ำประกาศเกียรติคุณ
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี
เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม ทุ่มเทท�ำงาน
หนักเพือ่ การวิจยั และพัฒนายาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี
ในฐานะเภสัชกรที่เติบโตตามล�ำดับจากนักวิทยาศาสตร์ตรี หัวหน้าแผนก
วิเคราะห์วัตถุดิบ หัวหน้าส่วนวิชาการและข้อมูล รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จนมาเป็นรองผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรมในปัจจุบัน
ที่ผ่านมา เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี ได้ท�ำงานวิจัยและพัฒนายา
ชื่อสามัญ ทั้งการพัฒนาสูตรต�ำรับเพื่อทดแทนการใช้ยาต้นแบบ และการพัฒนา
สูตรต�ำรับยาให้สามารถใช้ได้โดยสะดวก เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้พฒ
ั นาสูตรต�ำรับ
ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสม Zidovudine 250 mg + Lamivudine 150 mg
+ Nevirapine 200 mg (GPO-VIR Z250) ซึ่งจัดเป็นยาใหม่ประเภท new
combination drugs สามารถลดอาการข้างเคียงของยาสูตรเดิม คือ Stavudine
+ Nevirapine + Lamivudine (GPO-VIR S30) เป็นการลดขนาดยาให้เหมาะ
สมกับคนไทย และยาสูตรนี้ได้รับการยอมรับให้เป็น First line regimen ของ
ประเทศแทนยาสูตรผสม Stavudine + Nevirapine + Lamivudine (GPO-VIR
S30) และในปี 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�ำรับยาต้านเอชไอวีอื่นๆอีกให้เหมาะกับผู้ใช้ยา ช่วยให้ผู้ป่วยบริหารยาได้ง่าย
ขึ้น ยามีราคาถูกลง ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์กว่า
๒๕๐,๐๐๐ คนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี ยังมีผลงานที่โดดเด่นอีก
มาก อาทิ:ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รว่ มจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลสิทธิบตั รยา เนือ่ งจากพบว่าระบบ
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่มีอยู่ไม่สามารถตรวจสอบ “สิทธิบัตรยา” ได้ง่าย  ต้องใช้ผู้
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาต�ำรับยา
อาจถูกบริษัทเจ้าของสิทธิบัตรยื่น Notice   และเมื่อตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตร
พบว่ายาหลายรายการได้รับสิทธิบัตรโดยไม่สมควร เช่น ยาดีดีไอ บางบริษัทยื่น
ค�ำขอจดสิทธิบัตรยาที่ไม่ใหม่ เช่น ยาสูตรผสม Zidovudine + Lamivudine
(Combid®) ซึ่งการมีศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา ท�ำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยา
ขององค์การเภสัชกรรมท�ำได้ง่ายขึ้น และสามารถตรวจสอบความใหม่และยื่น
คัดค้านได้ทันควัน หากตรวจสอบพบว่าค�ำขอหรือสิทธิบัตรนั้นไม่เหมาะสมหรือ
ไม่ถกู ต้อง ศูนย์ขอ้ มูลสิทธิบตั รนี้ เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างเภสัชกรและนัก
วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี ได้ทำ� โครงการวิจยั วัคซีน
Pandemic Flu Vaccine H1N1 และได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีเกิดการระบาด
(Emergency Use Authorization) จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ในปี ๒๕๕๔ ขณะเดียวกันก็มีโครงการพัฒนาวัคซีนแบบ Inactivated
Flu Vaccine ด้วย
ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ได้จัดตั้งศูนย์ชีวสมมูล (Bioequivalence, BE) ของ
องค์การเภสัชกรรม เพื่อศึกษาชีวสมมูลของยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการขึ้นทะเบียนของ อย. เป็นการพิสูจน์ว่ายาชื่อสามัญมี
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ประสิทธิผลเทียบเท่ายาต้นแบบ ปัจจุบันสามารถศึกษาชีวสมมูลของยาของ
องค์การเภสัชกรรมได้ถึง ๒๐ รายการ/ปี และ เปิดรับด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูล
ของยาให้กับหน่วยงานอื่นด้วย
ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ทำ� งานร่วมกับกรมอนามัย ในการพัฒนาสูตรต�ำรับยา
สูตรผสม Iodine + Folic Acid + Ferrous Fumarate (Triferdine) และ Iodine
150 microgram tablet ส�ำหรับเสริม iodine ซึ่งเป็นสูตรต�ำรับยาเฉพาะ
ประเทศไทยใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์ทวั่ ประเทศ  นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาสูตรต�ำรับ
ยา Sildenafil ขนาด ๒๐ มิลลิกรัม เพื่อใช้ในโรค pulmonary hypertension
ในเด็ก
จากตัวอย่างผลงานบางส่วนที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เภสัชกร
หญิง อัจฉรา เอกแสงศรี เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น มีความคิดริเริ่ม  มี
ความเสียสละ เพื่อผลส�ำเร็จของงาน  มีการพัฒนาตนและทีมงานอย่างต่อเนื่อง  
เป็ น ผู ้ น� ำ ที่ มี ส ่ ว นท� ำ ให้ บ ทบาทของเภสั ช กรในการผลิ ต และพั ฒ นายาเพื่ อ
ประชาชนโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง   มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของแวดวง
วิชาชีพและประชาสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรดี
เด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ใบประกาศเกียรติคุณ
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เธอคือความทรงจ�ำ

กฤษณา ไกรสินธุ์

เราท�ำงานด้วยอุดมการณ์เดียวกัน
ความมีค่าก็ตรงที่ได้รู้จักกัน
เรามีโอกาสคุ้นเคยกัน
ความมีค่าก็ตรงที่เราได้รู้ใจกัน
เราคุ้นเคยกัน  รู้ใจกัน  แล้วก็จากกัน
ความมีค่าก็ตรงที่เรามีความทรงจ�ำที่ดีต่อกัน
พีท่ ำ� งานทีอ่ งค์การเภสัชกรรม ๒๐ ปีเต็ม และได้มโี อกาสท�ำงานกับเอือ้ ย
เป็นเวลาเกือบ ๑๕ ปี
จ�ำวันแรกที่เราท�ำงานด้วยกันได้ไหม
พี่ให้เอื้อยนับขาแมลงที่อยู่ในขวดแก้วสีชาบรรจุยา
เอื้อยแปลกใจ  สงสัย  และประหลาดใจว่าท�ำไมพี่ขอให้ท�ำ  แต่เอื้อยก็
ไม่ถาม และท�ำตามที่พี่ขอให้ท�ำ
พี่ประทับใจวันนั้น และวันต่อๆมาที่พี่ได้มีโอกาสช่วยเอื้อยและคนอื่นๆ
ทีฝ่ า่ ยประกันคุณภาพ เรือ่ งเครือ่ งมือวิเคราะห์ซงึ่ เป็นเรือ่ งทีเ่ อือ้ ยไม่คอ่ ยถนัดนัก
พีร่ ตู้ อนนัน้ แล้วว่า เอือ้ ยเก่ง software ส่วนพีจ่ ะเชีย่ วชาญเรือ่ ง hardware
เมื่อเรามาท�ำงานด้วยกัน สององค์ประกอบนี้ท�ำให้เกิดความสมบูรณ์
และรวดเร็วในงาน
เรามีอุดมการณ์เดียวกันที่ว่า
“ในการด�ำเนินการขององค์การเภสัชกรรม จะต้องมุง่ เน้นทีป่ ระเทศชาติ
และประชาชน”
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พี่ได้ขอให้เอื้อยศึกษาเรื่องสิทธิบัตรยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
จนบัดนี้เอื้อยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องนี้
พีเ่ ป็นคนเริม่ วิจยั ยาต้านเอดส์ในองค์การเภสัชกรรมตัง้ แต่ปพี .ศ. ๒๕๓๕
ท่ามกลางการต่อต้านและไม่เห็นด้วยทุกรูปแบบของพนักงานและผู้บริหารทุก
คนขององค์การเภสัชกรรม
ตอนนั้นพี่ทำ� คนเดียว  เอื้อยคอยดูแลและให้กำ� ลังใจอยู่ห่างๆ
แต่ในที่สุด เราก็ได้มาต่อสู้ด้วยกัน พร้อมๆกับองค์กรเอกชนที่ท�ำงาน
ด้านเอดส์ทั้งในและต่างประเทศ
พี่ลาออกจากองค์การเภสัชกรรมในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อไปท�ำงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาต้านเอดส์ในทวีปแอฟริกา เมือ่ เห็นว่าผูป้ ว่ ยเอดส์
ในประเทศไทยจะได้รับยาต้านเอดส์อย่างทั่วถึง
เราได้ร่วมประชุมเอดส์โลกในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ในขณะ
นั้นผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับยาฟรีจากรัฐบาล
พีย่ งั พูดกับเอือ้ ยว่าพีภ่ มู ใิ จกับความส�ำเร็จของงานและไม่เคยคิดว่าจะมี
วันนี้
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกทีส่ ามารถผลิตยา (ชือ่ สามัญ) ต้าน
เอดส์ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘
เอื้อยเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จของการต่อสู้เพื่อผู้ป่วยเอดส์ของ
ประเทศไทย
หลังจากปีพ.ศ. ๒๕๔๕ พีก่ ไ็ ด้ตดิ ตามข่าวคราวของการผลิตยาต้านเอดส์
ขององค์การเภสัชกรรมมาตลอดวลาและก็ได้ทราบว่าเอื้อยท�ำหน้าที่แทนพี่ได้
อย่างดีทสี่ ดุ และในขณะนีเ้ ราสามารถรักษาผูป้ ว่ ยเอดส์ได้ถงึ ๒๕๐,๐๐๐ คน จน
กระทัง่ ประเทศไทยได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลกว่าสามารถต่อสูก้ บั โรคนีไ้ ด้อย่าง
น่าชื่นชม
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พี่คอยเฝ้าดูการท�ำงานของเอื้อยตลอดเวลา ๑๒ ปี ที่ออกจากองค์การ
เภสัชกรรม และคิดว่าเอื้อยเป็นคนเดียวที่จะท�ำงานแทนพี่ได้
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา พี่ก็ได้มีโอกาสมาเป็น
กรรมการองค์การเภสัชกรรม และได้มาร่วมงานกับเอื้อยอีกครั้งหนึ่ง
เป็นการท�ำงานที่มีความยุ่งยากกว่าเดิม เพราะนอกจากงานที่มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิม  มากกว่าเดิม และหนักกว่าเดิมแล้ว ยังต้องต่อสูก้ บั ความไม่ถกู ต้อง
ไม่เป็นธรรมหลายรูปแบบ
อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของชีวิตพี  ่
แต่พี่เชื่อว่า   พลังของเราทั้งสองคน สามารถขับเคลื่อนและต่อสู้กับ
อุปสรรคต่างๆได้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะเราสองคนเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า
“มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแห่งการมีชีวิต”
พีข่ อแสดงความยินดีทเี่ อือ้ ยได้รบั การคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดีเด่นเพือ่
สังคมประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันเวลาที่ผ่านมา
เอื้อยได้พิสูจน์แล้วว่า เอื้อยเป็นเพชรที่ได้เจียระไนแล้ว
พีภ่ มู ใิ จทีไ่ ด้มสี ว่ นท�ำให้เพชรเม็ดนี  ้ สุกสว่างเป็นทีป่ ระจักษ์แก่คนทัว่ ไป
เอื้อยเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจชีวิตการท�ำงานของพี่
เอื้อยคือความทรงจ�ำ
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ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของการท�ำซีแอลยาในไทย
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ความส�ำเร็จของการท�ำซีแอลยาในประเทศไทย เป็นเรื่องโด่งดังไปทั่ว
โลก เพราะเป็นความกล้าหาญของชาติเล็กๆ ที่เป็น “เด็กดี” ในสายตาของ
มหาอ�ำนาจมาโดยตลอด ได้ลกุ ขึน้ ใช้สทิ ธิอนั ชอบธรรมตามข้อตกลงขององค์การ
การค้าโลก และตามข้อก�ำหนดในบทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย ท�ำเพือ่ “ประโยชน์
สาธารณะ”  เพื่อประโยชน์สุขของคนไข้คนไทยอย่างแท้จริง
คนไข้เอดส์ทที่ นยาบางตัวไม่ได้ สามารถใช้ยาซีแอลตัวแรก ท�ำให้สามารถ
กินยาได้ต่อเนื่อง ลดโอกาสดื้อยาลงได้มาก ต่อมาคนไข้ที่ดื้อยา ซึ่งแต่เดิม “เข้า
ถึง” ยา ได้เพียง ๖๙ คน เพราะยาราคาแพงมาก ทีเ่ หลือนอกนัน้ ต้องทยอยกลาย
เป็นโรคเอดส์เต็มขัน้ และเสียชีวติ ไป เมือ่ มีการท�ำซีแอลยาเอดส์ตวั ทีส่ อง ก็ทำ� ให้
คนไข้ทดี่ อื้ ยาทยอยได้รบั ยาเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จนถึงกว่าหมืน่ คนในเวลาไม่นาน
คนไข้ เหล่ า นี้ สามารถมีชีวิตยืนยาว โดยจ�ำ นวนมากเป็ นหลั ก -เป็ นหั วหน้ า
ครอบครัว และการขยายการท�ำซีแอลยามะเร็งและยาหัวใจ ก็ช่วยให้คนไข้เข้า
ถึงยาได้อย่างกว้างขวาง
ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่ตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างกล้าหาญคือ นายแพทย์
มงคล ณ สงขลา ส่วนผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญในการผลักดัน ลงมือเขียนค�ำประกาศบังคับ
ใช้สิทธิ์ จัดท�ำเอกสารชี้แจง อย่างเป็นกิจลักษณะ และอย่าง “มืออาชีพ” ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และออกไปชี้แจงในต่างประเทศอย่างถึงลูกถึงคน คือ
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผลงานอันน่าชืน่ ชมของทัง้ สองท่าน เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณะ กระทัง่
เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Venture Network : SVN) ได้มอบรางวัล
เกียรติยศให้ พร้อมกับผูร้ ว่ มงานอีก ๒-๓ คน โดยอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปัน
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ยารชุนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบ ปรากฏเป็นข่าว “เล็กๆ” ใน
สื่อมวลชน
แต่นอ้ ยคนทีร่ วู้ า่ ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของงานชิน้ นี้ คือ ภญ.อัจฉรา
เอกแสงศรี ซึ่งเป็นผู้ “กัดติด” เรื่องนี้มาอย่างยาวนาน จึงสามารถหาและตรวจ
สอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรของยาที่จะบังคับใช้สิทธิ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาได้ยาก
เพราะฐานข้อมูลของส�ำนักงานสิทธิบัตรไทย ท�ำให้ยากมากต่อการค้นหา ทั้งชื่อ
ทางเคมี และระยะเวลาในสิทธิบตั ร ซึง่ เป็นข้อมูลที่ “จ�ำเป็น” ในการออกประกาศ
บังคับใช้สิทธิ
ที่ส�ำคัญพอๆกับการออกประกาศ ก็คือ การหาแหล่งยาชื่อสามัญที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน และราคาย่อมเยา ซึง่ ขณะนัน้ ดูจะมีอยูใ่ นประเทศเดียวคือ
อินเดีย
อัจฉราเป็นผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการหาข้อมูลและหาแหล่งจัดซือ้ จนสามารถ
ออกประกาศ และจัดหายามาให้คนไข้จำ� นวนมากได้ใช้โดยต่อเนือ่ ง เพิง่ มาสะดุด
ในเวลาต่อมา อันเกิดจากความฉ้อฉลของรัฐบาลที่แล้ว ที่ตั้งบอร์ดใหม่เข้ามาท�ำ
ชั่ว ปลดนายแพทย์วิทิตออกจากต�ำแหน่งผู้อำ� นวยการ และสรรหาผู้บริหารคน
ใหม่เข้ามาสร้างปัญหาจนองค์การเภสัชกรรมตกต�่ำไปมาก
ความยากในการหาข้อมูลเหล่านี้ ท�ำให้ประกาศบังคับใช้สิทธิกับยาตัว
หนึ่ง ไม่ครอบคลุมจนหมดอายุสิทธิบัตร ต้องหาช่องทางแก้ไขในเวลาต่อมา
อัจฉรา มีส่วนส�ำคัญในความส�ำเร็จของการท�ำซีแอลยา ก็เพราะอัจฉรา
ท�ำเรือ่ งนีม้ านาน ตัง้ แต่กรณียาดีดไี อ ซึง่ ไม่ควรจดสิทธิบตั รได้ในประเทศไทย แต่
ความอ่อนแอของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ก็ท�ำให้ยาตัวนี้ได้สิทธิบัตร และอัจฉราก็
เริ่มต่อสู้มาตั้งแต่ครั้งนั้น โดยท�ำอย่างเป็นขบวนการ ผลักดันจนเกิดการชุมนุม
เรียกร้องค้างคืนที่หน้ากระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ มีการเสนอให้
กระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้สิทธิกับยาดังกล่าว  แต่สถานการณ์ขณะนั้น ไม่
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“สุกงอม” พอ กระทรวงสาธารณสุขไม่กล้าลงมือ แต่อัจฉราและคณะก็ไม่ยอม
แพ้ เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ใหม่ เป็นการฟ้องร้องให้เพิกถอนสิทธิบัตร ซึ่งใน
ที่สุดก็ได้ชัยชนะ คนไข้ได้ใช้ยา
ต่อมา อัจฉราและคณะยังต่อสู้ขัดขวางการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยา
Combid® โดยการต่อสู้อย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ จนในที่สุด
บริษัทก็ยอมยกธงขาว และคนไข้ไทยก็สามารถใช้ยาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมพัฒนา
สูตรขึ้นได้ในราคาถูกกว่ามาก
อัจฉราเป็นมือขวาของ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ พัฒนาและผลิตยาเอดส์
ขององค์การเภสัชกรรมสูตรแรก คือ GPO-VIR จนได้ยาราคาถูกลงกว่ายาที่ติด
สิทธิบัตรกว่า ๒๐ เท่า และท�ำให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตัดสินใจให้คนไข้เอดส์ทั่วประเทศได้ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรผสม ๓ ชนิด
นับเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาประเทศแรกๆ ในโลกทีค่ นไข้ได้สทิ ธิอ์ ย่างกว้างขวาง
ทั่วประเทศเช่นนี้ หลังจากนั้นอัจฉรายังพัฒนาสูตรยาเอดส์อย่างต่อเนื่อง ลด
อาการข้างเคียง เพื่อให้คนไข้ทนยาได้ดี กินยาได้ต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้ได้ผลดีจาก
ยาและลดโอกาสดื้อยา
นอกจากยาเอดส์แล้ว อัจฉรายังศึกษาและพัฒนายาส�ำคัญอีกหลายชนิด
เช่น ยาเม็ดรับประทานแทนยาฉีดส�ำหรับคนไข้ธาลัสซีเมีย ยาเสริมไอโอดีน
ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันปัญหาเด็กเกิดมาสติปัญญาต�่ำหรือเป็นโรคเอ๋อ ยา
จิตเวช Risperidone ซึ่งราคาถูกกว่ายาต้นแบบถึง ๑๕ เท่า
องค์การเภสัชกรรมมีหน่วยส�ำคัญหน่วยหนึง่ คือ สถาบันวิจยั และพัฒนา
ซึ่งผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรมที่ดีที่สุดคนหนึ่งคือนายแพทย์ทหาร พันธุ์ภู่
เป็นผู้ตั้งขึ้น และเป็นฐานส�ำคัญที่ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และอัจฉรา ใช้สร้าง
คุณปู การให้แก่ประเทศ แต่บางยุคสมัย ผูบ้ ริหารองค์การเภสัชกรรมกลับลดความ
ส�ำคัญของหน่วยงานนี้ เอาคนที่พัวพันทุจริตยา ๑,๔๐๐ ล้าน ไป “เข้ากรุ” ไว้
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ต่อมาก็ตั้งคนที่ “หมดไฟ” เข้าไปท�ำหน้าที่อีก หน่วยงานนี้จึงทรุดโทรมอยู่นาน
จน นพ.วิทิต เข้าไป “ฟื้นฟู”  โดยมอบให้อัจฉราเข้าไปดูแล ขณะนั้นผู้เขียนเป็น
ประธานองค์การเภสัชกรรมได้เข้าไปเยี่ยม ขณะก�ำลัง “ฟื้นฟู” สถาบันแห่งนั้น
พบเจ้าหน้าที่ก�ำลัง “ขัดสนิม” ที่ท�ำงานก่อนเข้าไปใช้งานใหม่
อัจฉรา สร้างคุณูปการให้แก่องค์การเภสัชกรรมและประเทศชาติ
มากมาย แต่หลังจากรัฐบาลที่แล้วตั้งบอร์ดใหม่เข้าไปท�ำเรื่องร้ายๆ ตั้งแต่การ
แทรกแซง ออกข่าวให้ร้าย ปลด นพ.วิทิต และเร่งรัดสรรหาผู้บริหารใหม่เข้าไป
องค์การเภสัชกรรมก็เสือ่ มทรุดลงเรือ่ ยๆ อัจฉราพยายามหาทางลดความสูญเสีย
แต่ก็ท�ำอะไรไม่ได้มาก และคงเพราะไม่ยอมร่วม “ท�ำชั่ว” กับบอร์ดที่มุ่งท�ำแต่
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง และผู้บริหารที่ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ในที่สุด “พลอยเม็ด
งาม” ขององค์การเภสัชกรรมอย่างอัจฉรา แทนที่จะมีคนเห็นคุณค่า แต่กลับถูก
ผู้มีปัญญาเสมอ “ไก่ได้พลอย” ออกค�ำสั่งกลั่นแกล้ง
กรณีของวิทิต และอัจฉรา จึงสะท้อนสภาพอันชั่วร้ายและขมขื่นตาม
บทโคลงที่ว่า
   เมืองสยามใหญ่กว้าง สุดสายตา
จักเสาะยุติธรรมหา
ยากแท้
คนดีถูกตีตรา
นักโทษ
คนชั่วกลับอิ่มแปล้
นั่งยิ้มครองเมือง
หวังว่า รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ๒๕๕๗” จะช่วยให้อจั ฉรา และ
คนดีๆทีม่ มี ากมายในสังคมไทย ยังคงมัน่ คงในคุณงามความดี ยืนหยัดท�ำสิง่ ทีด่ ๆี
ต่อไป แม้จะไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมวงกว้าง เฉกเช่นบทกวีของคุณพุ่ม เจ้าของ
สมญานาม “บุษบาเรือจ้าง” กวีหญิงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บทที่ว่า
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แต่น�้ำยังหลั่งไหลใต้รอยทราย
เดือนยังหงายในป่าลับตาคน
คือการยืนหยัดเชือ่ มัน่ ในคุณงามความดี ดังสายน�ำ้ ทีไ่ หลรอดใต้ทรายไป
ยังความชุ่มชื่นให้แก่ต้นไม้ใบหญ้าและผืนป่า ตลอดจนให้คนขุดขึ้นไปใช้ดื่มกิน
เดือนก็ทอแสงงามแม้ในป่าทีล่ บั ตาคน ไม่ตอ้ งสนใจว่าใครจะเห็นจะชืน่ ชมหรือไม่
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หญิงเหล็กแห่งองค์การเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ดิฉันเริ่มรู้จัก ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี หรือที่เราเรียกกันด้วยชื่อเล่นว่า
“เอื้อย” เมื่อเราได้ท�ำงานร่วมกันในการคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิ
บัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ถูกสหรัฐอเมริกากดดันให้มีการแก้ไข ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘  
และรูจ้ กั กันมากขึน้ ในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงยาของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ซึง่ ขณะ
นั้นเอื้อยท�ำงานอยู่กับ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การ
เภสัชกรรม ได้ท�ำการวิจัยยาสูตร ddI ด้วยหวังว่าจะผลิตยาราคายุติธรรมเพื่อ
ช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่ฝันนั้นก็สลาย ไม่สามารถน�ำออกสู่ตลาดได้ ไม่ใช่
เพราะวิจัยไม่ส�ำเร็จ แต่ถูกยื่นโนทิสจากบริษัทยาที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาสูตร
ddI ทีข่ ายยานีใ้ นราคาสูง ไม่ให้ผลิตออกสูต่ ลาด หลายคนคงคิดว่าท�ำไมองค์การ
เภสัชกรรมไม่ศึกษาให้ดีก่อนว่าสูตรยานี้ติดสิทธิบัตร ไปเสียเงินวิจัยและไม่
สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างไร ดิฉันก็เป็นหนึ่งในจ�ำนวนนี้ ทั้งๆที่ตอนนั้น
ดิฉันมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสิทธิบัตรดีระดับหนึ่ง แต่ไม่เคยใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสิทธิบตั รของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ดิฉนั ยังจ�ำได้วา่ เอือ้ ยใจเย็น
มากในการอธิบายว่า ที่ไม่ได้พยายามค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เพราะค้นยากมาก หาไม่พบ และจากข้อมูลที่ว่าขณะนั้น
ประเทศไทยให้สิทธิบัตรเฉพาะกรรมวิธีการผลิตยาและยกเว้นไม่ให้สิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งสูตรยา ddI เป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ก็ไม่น่าจะมีสิทธิบัตรใน
ประเทศไทย
จากนัน้ เอือ้ ยก็เป็นหัวเรีย่ วหัวแรงทีส่ ำ� คัญในการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
เกีย่ วกับสิทธิบตั รยาสูตรนี้ ทัง้ ข้อมูลในไทยและจากสหรัฐอเมริกา ด้วยความช่วย
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เหลืออย่างดีของทีโด มูลนิธิหมอไร้พรมแดน เพื่อพิสูจน์ว่าสิทธิบัตรยาสูตร ddI
ไม่สมควรได้และควรถูกเพิกถอน ตลอดจนพยายามผลักดันให้รฐั ใช้มาตรการการ
ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อมาตรการซีแอล เพื่อผลิตยาสูตรนี้
ออกสูต่ ลาดช่วยชีวติ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทเี่ ข้าไม่ถงึ ยานี้ ทัง้ ๆทีม่ ใี นตลาดแต่ราคาแพง
เอือ้ ยพยายามและให้ความส�ำคัญในการท�ำงานทีไ่ ม่มผี ลตอบแทนนี้ ต้อง
ท�ำกันวันหยุดและเย็นค�่ำ อ่านเอกสารภาษาอังกฤษเป็นลังๆ เอือ้ ยไม่เคยบ่น เป็น
คนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน และมีเจตคติที่ดีในการท�ำงานเพื่อสังคมมาโดย
ตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัจจัยหนึ่งที่สำ� คัญของการเข้าไม่ถึง
ยาของคนไทย ก็คือ การผูกขาดภายใต้ระบบสิทธิบัตร ซึ่งยังคงเป็นปัญหาของ
สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์สร้างวีรสตรีและเปิดเผยธาตุแท้ของจิตส�ำนึกที่มีต่อสังคม
“เอือ้ ย” จึงสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้รบั การยกย่องให้เป็น เภสัชกรเพือ่ สังคมดีเด่น
ประจ�ำปี ๒๕๕๗
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เภสัชกรที่น�ำการจัดหายาขององค์การเภสัชกรรม
เพื่อการเข้าถึงยาของคนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

ขอชื่นชมเภสัชกรหญิงแห่งองค์การเภสัชกรรม ที่ยืนหยัดในการน�ำให้
องค์การเภสัชกรรมท�ำหน้าทีใ่ นการจัดหายาและกระจายยาเพือ่ ให้การเข้าถึงยา
ของคนไทยเป็นไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น
ได้เห็นความตัง้ ใจจริง จากบทบาทการท�ำหน้าทีใ่ นฐานะเภสัชกรตัวเล็กๆ
ในองค์การเภสัชกรรม ก้าวมาสูก่ ารเป็นผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาของ
องค์การเภสัชกรรมจนเติบโตเป็นรองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ได้เห็นชุดความรู้มากมาย จากการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเรื่องสิทธิบัตร
ได้เห็นบทบาทการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาระบบยาของประเทศ
จงท�ำหน้าทีอ่ ย่างสมความภาคภูมขิ องวิชาชีพต่อไปเพือ่ สังคมไทยทีด่ ขี นึ้
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เพชรเม็ดงามแห่งองค์การเภสัชกรรม
เภสัชกรสรชัย จ�ำเนียรด�ำรงการ

พี่จ�ำได้ว่า ได้เริ่มรู้จักเอื้อย (เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี) เมื่อคราว
ทีเ่ ครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีมาชุมนุมบริเวณเสาธงชาติหน้ากระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๒ (ซึ่งตอนนั้น พี่รับราชการอยู่ใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นการรวมตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ประมาณ ๑๐๐ ชีวิต ตั้งแค้มป์พักแรมที่ชื่อ "ชุมชนมาตรา ๕๑ ดีดีไอ พัฒนา"
หรือ หมู่บ้านดีดีไอ เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในขณะ
นั้น คือ นายกร ทัพพะรังสี ประกาศใช้ซีแอลต่อสิทธิบัตรยาดีดีไอ แม้การต่อสู้
ครั้งนั้นจะกดดันให้รมว.ประกาศใช้ซีแอลไม่สำ� เร็จ เพราะอธิบดีกรมควบคุมโรค
ในขณะนั้นใช้การไม่ได้ แต่อย่างน้อยๆ ผู้ติดเชื้อฯก็ได้ใช้ยาดีดีไอที่ราคาต�่ำลงแม้
จะต้องกินยาผงผสมน�้ำที่ไม่สะดวกเท่ายาเม็ดก็ตาม
ต่อมาประมาณปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ก็ได้เจอเอื้อยอีกที่ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ซึ่งตอนนั้นพี่ลาออกจากราชการมา
ท�ำงานให้กบั อ.ส�ำลี ใจดี ทีม่ ลู นิธสิ าธารณสุขกับการพัฒนา/มสพ.) ในคดีทมี่ ลู นิธิ
เข้าถึงเอดส์ร่วมกับผู้ติดเชื้อฯ ๒ คน เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทบีเอ็มเอส (Bristol
Myers Squibb company, BMS) เอื้อยไปเป็นพยานฝ่ายโจทก์ ส่วนพี่ไป
สังเกตการณ์ในฐานะของผู้แทนของมสพ.ที่คอยสนับสนุนฝ่ายโจทก์ ที่ต้องฟ้อง
คดีนเี้ นือ่ งจากบีเอ็มเอสสมคบกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญากระท�ำ
การฉ้อฉลกระทั่งมีผลท�ำให้สิทธิบัตรยาดีดีไอ (สิทธิบัตรไทยเลขที่ ๗๖๐๐)
ครอบคลุมข้อถือสิทธิอย่างกว้างขวางมากกว่าค�ำขอที่บริษัทยื่นไว้ และในที่สุดบี
เอ็มเอสก็กลัวเสียชื่อ ถ้าหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง จึงได้ขอเจรจายอมยก
สิทธิบัตรนี้ให้คนไทย
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และต่อมาอีก ๒ ปี คือในปี ๒๕๔๙ พี่ก็ได้รบกวนเอื้อยเป็นประจ�ำเกี่ยว
กับการขอข้อมูลเพื่อท�ำซีแอลยา ๓ ตัว คือ Efavirenz, Lopinavir+Ritonavir
และ Clopidogrel (ตอนนั้น พี่มาอยู่ที่ สปสช.แล้ว) เรียกได้ว่า ถ้าไม่ได้
ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี และ พญ.วันดี โภคะกุล (กรมการแพทย์) พี่ในฐานะผู้
ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกยาเพือ่ บังคับใช้สทิ ธิบตั รก็คงล�ำบากไม่
น้อย
สรุปได้ว่า เราเจอกันแต่ละครั้ง ก็จะต้องมีงานส�ำคัญให้ท�ำ  และเราก็
ท�ำงานร่วมกันฉันพีน่ อ้ งร่วมวิชาชีพทีม่ แี ต่ความราบรืน่ ซึง่ เป็นเพราะบุคลิกภาพ
ที่ดีของเอื้อยที่ท�ำให้ผู้ร่วมงานอย่างพี่ท�ำงานร่วมด้วยอย่างสบายใจ สัมผัสได้ถึง
ความจริงใจ การให้เกียรติคน ทีส่ ำ� คัญเอือ้ ยวางตัวได้อย่างสมดุล หมายถึงไม่ออ่ น
จนกระทั่งดูไม่น่าเชื่อถือ และไม่แข็งจนดูว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป
เชื่อมั่นว่า ถึงแม้เอื้อยจะไม่ได้รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม เอื้อยก็ยัง
คงรับผิดชอบงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและประชาชนต่อไป  
ส�ำหรับความคิดเห็นของพี่ รางวัล คือ กิจกรรมทางสังคมที่มีไว้เพื่อแสดงออกถึง
ความชืน่ ชมในคุณงามความดีของบุคคลเท่านัน้ ไม่ได้เป็นเครือ่ งล่อให้คนท�ำดี ดัง
นัน้ หากมีคนทีเ่ ห็นผลงานของเอือ้ ยและตัง้ ใจจะท�ำดีหรือท�ำให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมให้มากขึน้ โดยมิได้หวังผลเป็นรางวัล ก็ถอื ว่าการมอบรางวัลนีบ้ รรลุเกิน
วัตถุประสงค์ และเอื้อยก็มีส่วนในการนั้น
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เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี...ที่ดิฉันรู้จัก

เภสัชกรหญิงวนิดา เดชาวาศน์
หัวหน้ากลุม่ งานเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔)
ถ้าจะให้พดู ถึงเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี คงต้องย้อนหลังไปตัง้ แต่
ครัง้ ทีเ่ ธอยังเป็นนิสติ เภสัชจุฬาชัน้ ปีท๓ี่ ดิฉนั เป็นรุน่ พีป่ ที ๕ี่ น้องคนนีเ้ ป็นผูม้ คี วาม
สดใส เรียบร้อย น่ารัก เรียนดี เป็นความประทับใจที่จ�ำได้จนทุกวันนี้ หลังจาก
เรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราต่างคนต่างแยกกัน
ไปท�ำงาน ดิฉันรับราชการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลเด็ก(ปัจจุบันคือสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ส่วนเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี ท�ำงานที่
องค์การเภสัชกรรม ไม่ได้ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน จนปีพ.ศ.๒๕๓๔ วงจรชีวิตท�ำให้
มีโอกาสพบกันอีก ดิฉนั ได้มาฝึกอบรม “การพัฒนาสูตรต�ำรับยาในระดับน�ำร่อง”
ทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ขณะนัน้ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา
ไกรสินธุ์เป็นผู้อ�ำนวยการ ได้พบเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรีที่นี่ เธอยังเป็น
น้องที่น่ารักเช่นเดิมแต่ครั้งนี้พบว่าเธอเป็นผู้ที่ทำ� งานเพื่องาน มีความขยัน ตั้งใจ
มุ่งมั่น ท�ำงานแบบทุ่มเททั้งกายและใจ ท�ำงานหนักตลอดเวลา
ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ทั่ว
โลกรวมทั้งในประเทศไทย ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ใช้ยาเม็ดแคปซูล Oseltamivir ใน
การป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่ แต่ในผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ อี าการไข้หวัดใหญ่กลับไม่มี
รูปแบบยาน�ำ้ ส�ำหรับเด็กเนือ่ งจากไม่มกี ารน�ำยาน�ำ้ ชนิดนีเ้ ข้ามาในประเทศ  กลุม่
งานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ผลิตยาเตรียมเฉพาะ
รายในรูปยาน�้ำ Oseltamivir oral suspension ๑๐ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจาก
ยาเม็ดแคปซูล Oseltamivir ขององค์การเภสัชกรรมเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยเด็ก ใน
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เบือ้ งต้นให้ผลการรักษาทีด่ ี แต่เมือ่ ให้คำ� แนะน�ำในการท�ำยาแก่โรงพยาบาลอืน่ ๆ
ก็พบว่ามีปัญหาในเรื่องความคงตัวของยาน�้ำ  Oseltamivir ที่เตรียมขึ้น ทาง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ติดต่อเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา  องค์การเภสัชกรรม ขอให้ชว่ ยทดสอบความ
คงตัวของยาเตรียมดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ท�ำให้ทราบว่ายาน�้ำที่
เตรียมขึ้นอยู่ได้อย่างน้อย ๓๐ วันในตู้เย็น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับผู้
ป่วยเด็กรวมทั้งสามารถเผยแพร่ให้เภสัชกรสามารถเตรียมยานี้ได้อย่างมั่นใจใน
การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ มีผลให้ผ่านวิกฤตการระบาด
ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ไปได้ด้วยดี
งานส�ำคัญที่เธอบุกเบิกเพื่อสุขภาพของคนไทยมีอีก ๒ เรื่องใหญ่ๆ คือ
การต่อสูเ้ รือ่ งสิทธิบตั รยาต้านไวรัสเอชไอวี ท�ำให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิต
ยานีไ้ ด้อย่างถูกกฎหมาย ราคายาลดลง เป็นผลให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงยาได้ รวม
ทั้งการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนายาชื่อสามัญและยาใหม่ประเภท new
combination drugs ของยาต้านไวรัสเอชไอวีอีกหลายต�ำรับ
ในโอกาสทีเ่ ภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี ได้รบั คัดเลือกเป็น “เภสัชกร
ดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ.๒๕๕๗ ดิฉันขอแสดงความยินดีและอยากบอกว่ามีความ
ภูมิใจในน้องคนนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปกป้องคุ้มครองเภสัชกรหญิง
อัจฉรา เอกแสงศรีและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกายสุขใจ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
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ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังการประสบความส�ำเร็จในนโยบายต่างๆขององค์การ
เภสัชกรรม
นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
อดีตผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

"หกปีของการเข้าไปท�ำงานในองค์การเภสัชกรรมในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวย
การองค์การเภสัชกรรม  ต้องยอมรับว่าเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเรียนรูอ้ ย่างมากในหลายๆ
ด้าน เพราะพื้นฐานเดิมของกระผมมาจากโรงพยาบาลชุมชนในฐานะแพทย์ผู้ใช้
ยาแต่ต้องมาบริหารการวิจัย การผลิตและการตลาด ตลอดจนการดูแลรายรับ
รายจ่าย และผลก�ำไรขององค์การเภสัชกรรมซึ่งมีตัวชี้วัดหลักด้านการเงินที่ต้อง
ดูแลอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมคือการเข้าถึง
ยาที่จ�ำเป็นของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น สมองขององค์ ก ารเภสั ช กรรมคื อ
สถาบันวิจยั และพัฒนาทีท่ ำ� หน้าทีข่ บั เคลือ่ นองค์กรไปในลักษณะทีด่ แู ลควบคูท่ งั้
ความเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กรและดูแลสังคมให้มีความเป็นธรรม ผู้อ�ำนวย
การสถาบันวิจยั และพัฒนาจึงต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างทีด่ เี ยีย่ ม เช่น มีความ
เป็นผูน้ ำ� ทีม่ อี ดุ มการณ์ทจี่ ะรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแน่วแน่ มีความ
รูแ้ ละเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง มีความมุง่ มัน่ ต่อความส�ำเร็จขององค์กร มีความซือ่ สัตย์
สุจริต คุณสมบัติเหล่านี้แม้จะหาได้ยากในปัจจุบัน แต่องค์การเภสัชกรรมก็ยัง
โชคดีทมี่ ผี อู้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดังกล่าวถ่ายทอดกัน
มา ตั้งแต่ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ จนถึงยุคการบริหารของ ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านวิจัยพัฒนามายาวนาน
ในสมัยที่กระผมด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม (พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๖) ภญ. อัจฉรา เอกแสงศรี ท่านเป็นผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังการ
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ประสบความส�ำเร็จในนโยบายต่างๆขององค์การเภสัชกรรม อาทิ การขับเคลือ่ น
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างผลงานวิจัยยาใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปีอย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายทุกปี ซึ่งได้ทำ� ให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วย
งานหลักของรัฐที่พึ่งพาได้ในยามที่ประเทศมีวิกฤติ เช่นในครั้งที่เกิดการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ องค์การเภสัชกรรมสามารถมียาส�ำรองให้ความมัน่ ใจ
ในคุ ณ ภาพและผลลั พ ธ์ ด ้ า นการรั ก ษาของยา ตลอดจนความเพี ย งพอแก่
ประชาชนทัง้ ประเทศ การวิจยั และผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ซงึ่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยงบ
ประมาณแผ่นดินได้นับพันล้านบาท การวิจัยและผลิตยาขับธาตุเหล็กในผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและท�ำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงยา เช่น มีความรอบรู้
ด้านสิทธิบัตรยา  มีทั้งการเจรจาต่อรองกับบริษัทยาต้นแบบ การท�ำ  CL ยาที่
จ�ำเป็นต่อผู้ป่วย เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้สร้างเอาไว้อย่าง
มากมายที่สถาบันวิจัยฯขององค์การเภสัชกรรม
ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี ยังมีวิสัยทัศน์ในการแสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง งานวิ จั ย ด้ า น
เภสัชศาสตร์เพือ่ น�ำมาสูก่ ารผลิต และสร้างความมัน่ คงด้านยาของประเทศต่อไป
ในโอกาสที่ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดี
เด่นเพือ่ สังคมประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ กระผมในฐานะอดีตผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม ขอแสดงความยินดีและขอให้ ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี มีสุขภาพแข็ง
แรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อพร้อมที่จะน�ำพาการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมให้
เป็นที่พึ่งด้านยาที่จ�ำเป็นของประเทศไทยสืบไป
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เภสัชกรที่มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
เภสัชกร พลตรีเรืองสิทธิ์ วิทยาภัค
ผู้ช�ำนาญการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ขอแสดงความยินดีกบั ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจ�ำปี ๒๕๕๗ ของมูลนิธิ
เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
ผมติดตามบทบาทของมูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพือ่ สังคมมานาน รูส้ กึ ศรัทธา
และชืน่ ชมในบทบาทของมูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพือ่ สังคมต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและ
สังคมโดยรวมมาตลอดระยะเวลาหลายปี เภสัชกรทุกคนทีไ่ ด้รบั เลือกให้ได้รบั รางวัล
๕ ปี ทีผ่ า่ นมานัน้ ผมได้เคยร่วมงานและสัมพันธ์ในแขนงงานในอาชีพมาทุกท่าน
และทุกท่านเป็นคนดีและท�ำประโยชน์ตอ่ วงการวิชาชีพเภสัชกรรมในวงกว้าง
โดยเฉพาะท่านล่าสุด ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี รองผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม ผมได้มโี อกาสร่วมงานกับท่าน ในฐานะทีผ่ มมีบทบาทในทีมงานคณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดปัจจุบัน ยอมรับว่าท่านเป็นเภสัชกรที่เพียบ
พร้อมทัง้ ความรูแ้ ละประสบการณ์ สิง่ ส�ำคัญคือได้ทำ� หน้าทีเ่ ภสัชกรด้านการวิจยั
และพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนคนไทยในวงกว้างทุกระดับ โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทห่างไกลที่บริโภคผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม  นอกจากนั้นยังอุทิศ
เวลาให้กับการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ในสถานศึกษาต่างๆเป็นอเนกประการ
รวมถึงการมีส่วนร่วมในวงการยาหลายองค์กร ในหน้าที่งานประจ�ำก็นับได้ว่ามี
ผลการท�ำงานที่ดี มีความเจริญก้าวหน้าประสบความส�ำเร็จ จนได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นรองผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรมในปัจจุบนั   ทัง้ นีก้ ด็ ว้ ยความเก่ง ความ
ดีและความคิดที่กว้างไกล นับเป็นเภสัชกรที่มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างแก่
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เภสัชกรรุน่ หลังๆได้เป็นอย่างดี เชือ่ มัน่ ว่า ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี จะเป็นเภสัชกร
ที่มีคุณค่าต่อวงการวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปในอนาคตตราบนานเท่านาน
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“พี่เอื้อย” ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค

เภสัชกรหญิงดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม
ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี หรือ ที่น้องๆในองค์การเภสัชกรรม (อภ.) รู้จัก
ดีในนามของ “พี่เอื้อย” คนสวยและคนเก่งแห่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการในปัจจุบนั ในวันนีพ้ เี่ อือ้ ยของเราได้รบั การคัดเลือกให้
เป็นเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคมประจ�ำปี ๒๕๕๗  สมแล้วกับความทุม่ เททัง้ กายและ
ใจในการท�ำงานเพื่อประชาชนมาตลอดชีวิตการท�ำงาน เราขอแสดงความยินดี
กับพี่เอื้อยจากใจจริง
สมัยที่เราเข้ามาท�ำงานในอภ.ใหม่ๆ พี่เอื้อยยังท�ำงานอยู่ที่กองควบคุม
คุณภาพหรือฝ่ายประกันคุณภาพในปัจจุบัน แล้วต่อมาพี่เอื้อยก็จับมือกับพี่หมู
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ “เภสัชกรยิปซี”ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซสาขาบริการ
สาธารณะปี ๒๕๕๒ มาสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา พี่เอื้อยต่อสู้เคียงบ่าเคียง
ไหล่กบั ดร.กฤษณา ซึง่ เป็นผอ.สถาบันวิจยั ฯในขณะนัน้ สร้างสรรค์ผลงานมากมาย
ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอภ.มาจนถึง
ปัจจุบนั หนึง่ ในผลงานนัน้ คือการคิดค้นสูตรและผลักดันให้มกี ารผลิตยาต้านไวรัส
เอดส์ในประเทศไทยซึ่งช่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้สามารถเข้าถึงยาได้เป็นจ�ำนวน
มากและท�ำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้อย่างมากมาย
ในเวลาต่อมาพีเ่ อือ้ ยก็ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนาใน
ยุคที่ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล เป็นผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม  เมื่อมีผู้บังคับ
บัญชาที่มีทัศนคติและอุดมการณ์สูงส่งในการท�ำงานเพื่อสังคมเช่นกัน พี่เอื้อย
ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ใช้ศักยภาพและพลังงานอันล้นเหลือร่วมกับ
ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอีกมากมาย เช่น การ
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คิดค้นสูตรยารักษาโรคเรื้อรังหลายรายการซึ่งมีคุณภาพดี สามารถใช้ทดแทนยา
จากต่างประเทศที่มีราคาสูง ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้นอีก
จ�ำนวนมาก
จนในปี ๒๕๕๖ องค์การเภสัชกรรมประสบวิกฤติครั้งใหญ่เริ่มจากการ
ถูกโจมตีหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องการสร้างโรงงานล่าช้า ปัญหาการจัดซื้อวัตถุดิบ
ฯลฯ จนเป็นเหตุให้ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ต้องออกจากการเป็นผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม  และในปลายปี ๒๕๕๖ องค์การเภสัชกรรมประสบวิกฤติ
ครั้งใหญ่อีกครั้งจากปัญหายา Mix up จนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายผู้บริหารครั้ง
ใหญ่ในอภ. ในเวลานี้เองพี่เอื้อยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ�ำนวยการและได้รับ
มอบหมายให้ดแู ลฝ่ายผลิตยาซึง่ ก�ำลังสะบักสะบอมอย่างหนักจากปัญหายา Mix
up ที่เกิดขึ้น  และช่วงนี้แหละที่เราได้มีโอกาสท�ำงานใกล้ชิดพี่เอื้อยในฐานะผู้ใต้
บังคับบัญชาโดยตรงเพราะเราเองก็ถูกโยกย้ายและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้
อ�ำนวยการฝ่ายผลิตยาในเวลาเดียวกัน
การท�ำงานในช่วงเวลานั้นไม่ง่ายเลย เพราะฝ่ายผลิตยาต้องหยุดการ
ผลิตเป็นเวลาถึง ๒ เดือนเพือ่ ปรับระบบการท�ำงานใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
GMP ให้มากขึ้น   การหยุดผลิตในครั้งนั้นท�ำให้เกิดปัญหายาขาดจ่ายมากมาย  
กอร์ปกับตัวโรงงานที่พระราม ๖ ทั้งอาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบ
Facillities ต่างๆก็เก่าและจ�ำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในขณะที่
โรงงานที่อภ.สร้างขึ้นใหม่ที่รังสิตก็ยังไม่สามารถเปิดท�ำการได้   มีอุปสรรค
มากมายให้ฝา่ ฟัน มีปญ
ั หามากมายให้แก้ไข มีเสียงต่อว่าต่อขานจากทัว่ ทุกสารทิศ
เราต้องท�ำงานกันแบบหามรุง่ หามค�ำ 
่ หลายครัง้ ทีเ่ รารูส้ กึ ท้อแท้กบั การท�ำงาน พี่
เอื้อยจะสอนว่าเราต้องคิดเสมอนะว่าเราไม่ได้ท�ำงานเพื่อตัวเอง แต่เราก�ำลัง
ท�ำงานเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชาชนที่ด้อยโอกาส อยู่
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ห่างไกลความเจริญ เพราะลูกค้าขององค์การเภสัชกรรมส่วนใหญ่เป็นโรง
พยาบาลชุมชน เราควรภูมใิ จทีไ่ ด้มโี อกาสท�ำงานหนักเพือ่ สังคม เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้มีโอกาสเข้าถึงยา เราต้องสู้ ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม แล้วก็ให้ก�ำลังใจให้เรา
สู้ต่อไปโดยมีพี่เอื้อยเป็นแบบอย่างที่ดีของนักสู้ พี่เอื้อยจะสนุกกับการท�ำงานอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไร พี่เอื้อยจะไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยล้มเลิก ฮึดสู้ทุก
ปัญหา พี่เอื้อยจะเดือดร้อนเสมอเมื่อทราบว่ามีนโยบายหรือปัญหาอะไรก็ตามที่
จะท�ำให้ผู้ป่วยเดือดร้อนเพราะขาดยาจ�ำเป็นในระบบ และจะวิ่งวุ่นประสานคน
โน้นคนนี้เพื่อให้ยาถึงมือผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด
อีกเพียงไม่ถึงปี พี่เอื้อยก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่เราทราบดีว่า
นัน่ ไม่ใช่ปญ
ั หาส�ำหรับพีเ่ อือ้ ย พีเ่ อือ้ ยสามารถหาช่องทางทีจ่ ะท�ำงานสร้างสรรค์
สิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ขอปรบมือดังๆให้พี่เอื้อย “นางฟ้าของผู้
ยากไร้” กับรางวัลอันทรงคุณค่านี้
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อัจฉราแปลว่านางฟ้า

เภสัชกรหญิงวิลักษณ์ วังกานนท์
องค์การเภสัชกรรม
เมื่อฉันเข้ามาท�ำงานที่องค์การเภสัชกรรมและได้เจอพี่เอื้อย ครั้งแรกก็
รูส้ กึ ประทับใจว่าพีค่ นนีส้ วยจัง แอบมองพีเ่ อือ้ ยได้ไม่นานพีเ่ อือ้ ยก็ยา้ ยไปท�ำงาน
ทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาซึง่ อยูค่ นละตึก ฉันจึงไม่คอ่ ยได้เจอพีเ่ อือ้ ยแต่กไ็ ด้ทราบ
ถึงผลงานในการวิจัยและพัฒนายารายการใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาในกลุ่ม
ต้านไวรัสเอดส์ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก ความ
รู้สึกขณะนั้นจะเป็นความชื่นชมที่มีพี่ที่ทั้งสวยทั้งเก่งอยู่ที่ทำ� งานเดียวกัน
ครัน้ ฉันได้มโี อกาสท�ำงานในฐานะลูกน้องมีพเี่ อือ้ ยเป็นหัวหน้าช่วง ๒-๓
ปีนี้ นับได้ว่าเป็นช่วงที่ฉันได้เรียนรู้แบบก้าวกระโดด พี่เอื้อยให้โอกาส ส่งเสริม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆแก่ฉัน พี่เอื้อยเป็นนักวางแผนที่ต้องท�ำทุกทางให้
ส�ำเร็จตามแผน เป็นคนที่ใส่ใจและติดตามงานตลอดเวลา เป็นหัวหน้าที่ไม่ได้แต่
เพียงสัง่ งานแต่จะท�ำงานให้ดเู ป็นตัวอย่าง ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการงาน ช่วย
ท�ำงาน ช่วยแก้ไขปัญหา และเต็มที่กับการท�ำงานอยู่ตลอดเวลา ยามที่ฉันคิดว่า
พี่เอื้อยพบกับปัญหาและอุปสรรค พี่เอื้อยไม่เคยแสดงให้เห็นสักครั้งว่ารู้สึกเบื่อ
หรือท้อถอย ฉันเห็นแต่ความเป็นนักสู้ที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ไม่เคยมีค�ำว่ายอมแพ้
ในพจนานุกรมของพีเ่ อือ้ ย มีแต่ฉนั ทีบ่ างครัง้ ก็รสู้ กึ ท้อแท้ ซึง่ พีเ่ อือ้ ยจะเป็นเหมือน
ดัง่ พีส่ าวทีแ่ สนดีคอยสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั ฉันเสมอ และเมือ่ ฉันท�ำงานผิด
พลาดพี่เอื้อยก็ตักเตือน พร้อมให้อภัย คอยสั่งสอน พี่เอื้อยบอกว่า “คนไม่ทำ 
� ก็
ไม่ผิด ไม่เคยผิด ก็ไม่เก่ง”
พีเ่ อือ้ ยให้ความเป็นกันเองกับฉันมาก ไม่เพียงแต่เรือ่ งงานแต่รวมถึงเรือ่ ง
ส่วนตัว เราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องบันเทิงเริงรมย์ ดูหนังดูละคร
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อาหารการกิน ท่องเที่ยว ความงาม และอื่นๆอีกมากมาย  ฉันเคยตั้งค�ำถามถาม
พีเ่ อือ้ ยว่าความสุขทีส่ ดุ ของพีเ่ อือ้ ยคืออะไร ด้วยความทีฉ่ นั เห็นพีเ่ อือ้ ยเพียบพร้อม
ทุกอย่างทัง้ รูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ดูเป็นพวกคุณหนู พีเ่ อือ้ ยนิง่ คิดนิด
เดียวและตอบฉันว่า “พีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ เมือ่ พีท่ ำ� ให้คนอืน่ มีความสุข” ส�ำหรับฉัน
พี่เอื้อยจึงเป็นทั้งหัวหน้า ทั้งครู ทั้งพี่ ทั้งเพื่อน และเป็นเหมือน..นางฟ้า
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สังคมดีได้ เพราะคนดีที่หัวใจ

ดร.เภสัชกรหญิงรัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
หวนย้อนกลับไปเมื่อ ๑๕ ปีที่แล้ว ในฐานะของบัณฑิตจบใหม่ และได้
เลือกเริ่มต้นชีวิตการเป็นเภสัชกรใช้ทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การ
เภสั ช กรรม ในต� ำ แหน่ ง นั ก วิ จั ย ท� ำ ให้ ไ ด้ มี โ อกาสรู ้ จั ก และท� ำ งานร่ ว มกั บ
ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี หรือที่น้องๆในสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียกกันอย่างคุ้น
เคยว่า “พี่เอื้อย”
พี่เอื้อยเป็นความภาคภูมิใจและแรงผลักดันของบรรดาน้องๆผู้ร่วมงาน
ในหลายๆด้าน เราต่างรู้สึกทึ่งในแนวคิดอันแหลมคมที่พี่เอื้อยใช้ส�ำหรับการ
ท�ำงาน  ในหลายๆปัญหาที่คิดว่าไม่มีทางแก้ไขได้ จนนึกอยากจะเลิกล้ม แต่เมื่อ
ได้เข้าไปขอค�ำปรึกษา เราทุกคนจะต้องได้รบั แนวทางแก้ไขปัญหากลับมา พีเ่ อือ้ ย
มักบอกอยู่เสมอว่าไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ เราต้องพยายามและต้องสู้เท่านั้น
จึงจะชนะ อีกหนึ่งความพิเศษของพี่เอื้อยคือมีความจ�ำอันเป็นเลิศ น้องๆทุกคน
เคยนึกสงสัยว่าท�ำไมพี่เอื้อยจึงจดจ�ำเรื่องราวต่างๆได้ตั้งมากมาย จนเมื่อพี่เอื้อย
เฉลยว่าถ้าเรามีความเอาใจใส่กับงานนัน้ ๆเราจะคอยหมัน่ ทบทวน ติดตามความ
คืบหน้าของงานนั้นอย่างต่อเนื่องสม�ำ่ เสมอ เมื่อท�ำอย่างนี้ เราจะไม่มีวันหลงลืม
ได้เลย ซึ่งแนวทางการท�ำงานเหล่านี้ พวกเราต่างได้น�ำมายึดถือปฏิบัติเป็นแบบ
อย่างจนถึงทุกวันนี้ ทัง้ ความพยายามไม่ยอมแพ้ และการเอาใจใส่ตอ่ งานทีไ่ ด้รบั
ผิดชอบ
ถึงแม้ว่าในขอบเขตของนักวิจัย เราเพียงมุ่งเน้นท�ำหน้าที่วิจัยยาใหม่ๆ
ออกมา ก็นา่ จะเพียงพอ แต่พเี่ อือ้ ยกลับสอนอยูเ่ สมอว่าในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมเรามิได้มเี พียงหน้าทีว่ จิ ยั ยาเท่านัน้ เราต้องนึกถึงผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งใช้ยาของ
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เราเป็นส�ำคัญทีส่ ดุ ท�ำอย่างไรให้ยาทีเ่ ราวิจยั สามารถออกไปถึงผูป้ ว่ ยอย่างรวดเร็ว
มีคุณภาพมาตรฐาน และด้วยราคาเหมาะสมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่าง
ทัว่ ถึง โดยเฉพาะยาจ�ำเป็นหลายกลุม่ เช่น ยาส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ซึง่ เป็นงาน
ที่พี่เอื้อยให้ความทุ่มเทอย่างมากเสมอมา นอกจากนี้ พี่เอื้อยยังมีความคิดอ่าน
มองการณ์ไกล สอนน้องๆให้คิดมองไปถึงข้างหน้าว่ายาทุกตัวมี life cycle ไม่
สามารถคงอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไป นักวิจัยที่ดีต้องดูแลยาที่เราวิจัยจนจบ life
cycle และวางแผนวิจัยยาใหม่ตัวอื่นๆมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง
พีเ่ อือ้ ยเน้นย�ำ้ เสมอเรือ่ งการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพว่า การท�ำงานต้อง
ท�ำเป็นทีม ท�ำงานต้องมีความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ การท�ำงานของเราไม่
ได้ทำ� เพือ่ คนคนเดียว แต่เป็นการท�ำงานเพือ่ องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ
เป็นส�ำคัญ จากแนวคิด แนวทางการใช้ชีวิตในการท�ำงานทั้งหมดของพี่เอื้อยนั้น
แสดงให้เห็นชัดถึงความทุ่มเทอุตสาหะต่องานวิจัยและพัฒนา ความยึดมั่นใน
หน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
สุดท้ายนี้ ในฐานะของน้องคนหนึง่ ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีกบั พีเ่ อือ้ ย
ส�ำหรับการได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี ๒๕๕๗”  อีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงการทุ่มพลังกายอย่างเต็มที่ และเทพลังใจอันมุ่ง
มั่น ท�ำงานเพื่อประชาชนไทยผู้ใช้ยาเสมอมา
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เภสัชกรครบรส

ดร.เภสัชกรบัญชา เชื้อสุวรรณ์
ผูห้ ญิงสวย บุคลิกภาพดี ท่าทางคล่องแคล่ว คือภาพแรกทีผ่ มได้รจู้ กั กับ
“เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี” หรือ “พี่เอื้อย” หรือที่เราหลายคนเรียกว่า
“คุณแม่”
ย้อนกลับไปเมื่อ ๑๑ ปีก่อน ผมสมัครเข้าท�ำงานกับสภาบันวิจัยและ
พัฒนา องค์การเภสัชกรรม โดยมีพี่เอื้อยเป็นคนสัมภาษณ์ พี่เอื้อยถามค�ำถาม
หลายค�ำถามให้คิดรวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำหลายอย่าง จนผมเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้
น่าจะมีอะไรดีๆอยูใ่ นตัวไม่นอ้ ย และคงจะเป็นโอกาสทีด่ มี ากทีจ่ ะได้รว่ มงานด้วย
ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รว่ มงานด้วย ผมรูส้ กึ เสมอว่าพีเ่ อือ้ ยเป็นตัวอย่างที่
ดีว่าความสวยกับความเก่งสามารถไปด้วยกันได้ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย
ก็ให้ลองคิดถึงไอน์สไตน์ในร่างของปุ๋ย พรทิพย์ ก็ไม่น่าจะผิดนัก พี่เอื้อยสอน
น้องๆเสมอให้ท�ำงานโดยมองภาพในมุมกว้างให้รอบด้าน แต่พี่เอื้อยก็ไม่ทิ้งราย
ละเอียด สามารถจดจ�ำข้อมูลงานได้มากมายอย่างน่าทึ่ง จนหลายครั้งผมอดคิด
ไม่ได้ว่าสมองของพี่เอื้อยมีฮาร์ดไดรฟ์ความจุสูงฝังอยู่สักกี่ลูก
พี่เอื้อยชอบให้โจทย์การท�ำงานยากๆ เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การท�ำงาน
เป็นกระบวนการอย่างมีระบบ อันเป็นคุณสมบัติที่นักวิทยาศาสตร์ที่ดีพึงมี ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเพือ่ คืนประโยชน์กลับสูส่ งั คม ดังจะ
เห็นได้จากหลากหลายบทบาทของพี่เอื้อย เช่น การเป็นวิทยากรทางวิชาการ
การต่อสู้คัดค้านการผูกขาดสิทธิบัตรยาที่ไม่สมเหตุผล และการวิจัยและพัฒนา
ยาที่มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น
นอกจากเรื่องของความเก่งแล้ว พี่เอื้อยยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆใน
เรือ่ งความขยันเป็นเลิศ ใครทีม่ โี อกาสได้รว่ มคณะไปท�ำงานกับพีเ่ อือ้ ยทัง้ ในและ
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ต่างประเทศจะทราบเรื่องนี้ดี ครั้งหนึ่งผมเคยเดินทางไปติดต่องานที่ประเทศ
อินเดียกับพี่เอื้อย เรามีเวลา ๔ วัน กับ ๔ บริษัทใน ๔ เมือง บินกันจนปีกจะงอก
ท�ำงานเช้ายันเย็น แถมยังต้องมาสรุปงานรายวันกันทุกค�ำ่ อีก ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลก
ใจถ้าใครจะได้รับอีเมลงานจากพี่เอื้อยตอนตีสี่ ตีห้า เพราะพี่เอื้อยท�ำงานตลอด
เวลาที่ตื่นจริงๆ
พี่เอื้อยแสดงให้พวกเราเห็นเสมอว่าในทุกความส�ำเร็จ มีหนทางมุ่งไป
เสมอ หลายครัง้ ทีอ่ งค์การเภสัชกรรมเผชิญภาวะสะอึกในการด�ำเนินการ จนเรา
ต้องหันมามองหน้ากันเองว่าจะเอาอย่างไรต่อ พอหันไปมองหน้าพีเ่ อือ้ ยก็จะเจอ
สัญลักษณ์ให้เดินหน้าเสมอ โดยสไตล์การท�ำงานของพี่เอื้อยนั้นจะเรียกว่าเป็น
ส่วนผสมทีก่ ลมกล่อมระหว่างการท�ำงานเชิงรุกลุยทุกอุปสรรคกับการท�ำงานเชิง
ขนานเพื่อย่นระยะเวลาสู่ความส�ำเร็จก็ว่าได้
ด้วยคุณลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า
พี่เอื้อย อัจฉรา เอกแสงศรี เป็นเภสัชกรที่ครบรส ควรคู่กับรางวัลเกียรติยศ
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๕๗” และขอแสดงความยินดีมา ณ
โอกาสนี้ครับ
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You are my idol

ดร.เภสัชกรหญิงอิสริยา เตชะธนะวัฒน์
ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๔๓ ที่ฉันได้เข้าท�ำงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์การเภสัชกรรม และได้พบกับ “พี่เอื้อย ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี” วินาทีแรก
ที่ได้พบ ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ ท�ำไมสวยจัง บุคลิก รูปร่าง หน้าตา ทรงผม การ
แต่งตัว พูดได้ค�ำเดียวว่า “เป๊ะเว่อร์ ทุกกระเบียดนิ้ว”
หลังจากที่ได้เข้าท�ำงานที่สถาบันฯ ซักระยะ ก็ได้รับรู้ความจริงว่า สิ่งที่
งดงามยิ่งกว่าหน้าตาและบุคลิกของพี่เอื้อยนั้น คือ ความฉลาดและความมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการท�ำงาน พี่เอื้อยจะสอนน้องใหม่ที่เข้ามาท�ำงานที่สถาบันฯอยู่เสมอ
ว่า ถึงแม้วา่ เงินเดือนเราจะไม่ได้อฟู้ หู่ มือนพวกทีท่ ำ� งานบริษทั เอกชน แต่งานวิจยั
และพัฒนายาสามัญที่เราท�ำอยู่นั้น มีคุณค่าและมีผลกระทบกับประชาชนและ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมากแค่ไหน การที่ประชาชนคนไทยสามารถ
เข้าถึงยาสามัญที่มีคุณภาพและมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบที่ต้องน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศนัน้ มันถือเป็นรางวัลของชีวติ เป็นความภูมใิ จทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่าเงินทอง
อย่างประเมินค่ามิได้ เรียกได้วา่ หน้าตาสวยแถมความคิดก็ยงั สวย สวยจากภายใน
express สู่ภายนอกจริงๆ
การท�ำงานกับพี่เอื้อยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพี่เอื้อยเป็นคนที่จริงจัง ขยัน
และมุ่งมั่นในการท�ำงานมาก พี่เอื้อยชอบตั้งเป้าหมายในการท�ำงานให้ฉันแบบ
สูงลิบ สูงจนตัวเองคิดในใจว่า “เอ่อ.. เอ่อ... พี่คะ พี่จะเอาอย่างนั้นจริงๆ เหรอ
คะ พี่คะ มันจะเป็นไปได้อย่างไรคะ” ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสท�ำงานกับพี่
เอื้อยนั้น พีเ่ อือ้ ยจะใส่ใจในทุกรายละเอียด คอยติดตามความก้าวหน้าในงานทุก
งานที่พี่เอื้อยสั่ง (ซึ่งพี่เอื้อยก็สั่งงานใหม่ได้ทุกวัน) แต่แม้งานจะเยอะขนาดไหน
พี่เอื้อยก็จดจ�ำรายละเอียดของงานทุกงานได้อย่างแม่นย�ำ  จนบางครั้งตัวฉันก็
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สงสัยว่ารอยหยักในสมองของผู้หญิงคนนี้จะลึกขนาดไหน เพราะพี่เอื้อยจ�ำ  จ�ำ 
จ�ำทุกอย่างได้แม่นย�ำจริงๆ พี่เอื้อยจะคอยติดตามงานและคอยช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ ท�ำให้เป้าหมายในการท�ำงานทีพ่ เี่ อือ้ ยตัง้ ไว้อย่างสูงลิบนัน้ ส�ำเร็จได้อย่าง
ยอดเยี่ยมทุกครั้ง แต่พี่เอื้อยก็เป็นคนสวย เก่ง แซ่บที่ไม่ยอมหยุดนิ่งจริงๆ พอ
เป้าหมายนีส้ ำ� เร็จ พีเ่ อือ้ ยก็สามารถตัง้ เป้าหมายใหม่ทที่ า้ ทายมากยิง่ ขึน้ ให้นอ้ งๆ
ที่สถาบันฯได้เสมอ เพราะเป้าหมายในการท�ำงานของพี่เอื้อยจะ Big Bigger
Biggest ขึน้ เรือ่ ยๆ ช่วงแรกทีร่ ว่ มงานกับพีเ่ อือ้ ย ขอสารภาพตามตรงว่ากลับบ้าน
ร้องไห้ไปก็หลายครั้งหลายครา เพราะเป็นพี่เอื้อยเป็นคนที่จริงจังในการท�ำงาน
และการทวงงานมาก การได้รบั e-mail ทวงงานตอนตี ๕ และในวันหยุดราชการ
คือชีวิตส่วนหนึ่งในการท�ำงานร่วมกับพี่เอื้อยเลยก็ว่าได้  สักระยะพอเริ่มท�ำงาน
เข้าขากันกับพี่เอื้อยได้ก็รู้ใจตัวเองแล้วละว่า ผู้หญิงคนนี้คือ Idol ในการท�ำงาน
ของฉัน การเรียนรู้การท�ำงานเชิงรุกแบบ aggressive ในสไตล์ของพี่เอื้อยท�ำให้
ผู้หญิงใสๆ แบ๊วๆ อย่างฉัน เติบโตก้าวกระโดดเป็นหญิงแกร่งในช่วงระยะเวลา
ไม่กี่ปี
๑๔ ปีที่ผ่านมากับการได้ร่วมท�ำงานกับพี่เอื้อย พบว่าสามสิ่งที่ไม่
เปลีย่ นแปลงในชีวติ ของพีเ่ อือ้ ย คือ ความงาม ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทและความฉลาด
การได้รว่ มงานกับเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคมประจ�ำปี ๒๕๕๗ อย่างพีเ่ อือ้ ยคือความ
ภูมิใจสูงสุดของเภสัชกรน้อยๆคนนี้คะ รักและชื่นชมพี่เอื้อยจากหัวใจคะ
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พี่เอื้อย ที่ผมรู้จัก

นิมิตร์ เทียนอุดม
คนท�ำงานด้านเอดส์

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ที่พวกเราคนท�ำงานด้านเอดส์ กลุ่มผู้ติดเชื้อฯจาก
ทั่วประเทศตัดสินใจชุมนุมประท้วง เรียกร้องให้รัฐใช้มาตรการ CL หรือที่เรียก
กันอีกหลายชื่อ เช่น “การบังคับใช้สิทธิ” หรือ “การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดย
รัฐ”  เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยา ddI โดยชุมนุมกันที่บริเวณหน้าเสาธง
กระทรวงสาธารณสุข การชุมนุมในครัง้ นัน้ ผมได้รจู้ กั กับพีส่ าวคนนี้ และหลังจาก
นั้นก็ได้มีโอกาสท�ำงานกับเธอเรื่อยมา   ตอนนั้นผมสงสัยว่า เธอจบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาจากที่ไหนมา ดูจะเชี่ยวชาญมากและที่ส�ำคัญ คือมุมมองใน
การใช้กฎหมายที่ยืนอยู่ข้างคนส่วนใหญ่ ยืนอยู่ข้างผู้ป่วยอย่างมั่นคงมากๆ งาน
แรกที่เราร่วมมือกันคือการฟ้องให้เพิกถอนสิทธิบัตรยา ddI ของบริษัท BMS ซึ่ง
เป็นงานทีต่ อ้ งค้นคว้า ต้องหาข้อมูลทีม่ ากมายและต้องมีความแม่นย�ำสูงมาก จะ
แพ้จะชนะ ก็ขนึ้ อยูก่ บั การเตรียมข้อมูล และเธอคนนี้ ไม่ทำ� ให้เราผิดหวัง เธอค้น
เธอเอาข้อมูลมาอธิบายและชี้ให้เราเห็นว่า มันคืออะไร มีผลต่อคดีอย่างไร และ
ต้องบอกว่า สิ่งที่เธอท�ำให้ครั้งนั้น คือการวางรากฐาน วางโครงสร้างการขับ
เคลื่อนการท�ำงานในเรื่องสิทธิบัตรยาให้กับเครือข่ายคนท�ำงานด้านเอดส์และ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และเป็นผู้หนึ่งที่ท�ำให้การเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอชไอวีในประเทศไทยเป็นจริงขึ้นมา
ขอขอบคุณทีไ่ ด้รว่ มเคียงบ่าเคียงไหล่บนหนทางของการท�ำงานเรือ่ งการ
เข้าถึงยา เข้าถึงการรักษาด้วยดีมาตลอด และหวังว่าจะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค
ข้างหน้าไปด้วยกันต่อไปนะครับ
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สิ่งที่อยากบอกและมององค์การเภสัชกรรมวันนี้

อภิวัฒน์ กวางแก้ว
ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรมในมุมทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ฯอย่างผมพอรูจ้ กั ก็เป็นทีพ่ งึ่ เรือ่ งยา
ซึง่ ยาก็เป็นสินค้าคุณธรรมทีต่ อ้ งอาศัยคนทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการท�ำงานทีจ่ ะท�ำให้
ยามีคุณภาพและราคาถูกเพื่อให้คนที่เจ็บป่วยเข้าถึงยาจ�ำเป็นได้เพื่อให้เรามี
คุณภาพชีวิตที่ดี นั่นคือภารกิจขององค์การเภสัชกรรมที่จะท�ำให้ระบบยาของ
ประเทศมีความมั่นคงทางยาต่อไป
ผมได้รจู้ กั กับ ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี ซึง่ ผมเรียกว่าพีเ่ อือ้ ยมาโดยตลอด
ท่ามกลางปัญหาเรือ่ งยาทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีอย่างผมและเพือ่ นๆก�ำลังสาละวนกับ
เรือ่ งยาต้านไวรัสขาดในระบบการรักษาและต้องประสานกันอย่างวุน่ วาย เพราะ
ชีวิตเรากับยาต้านฯเป็นของคู่กัน ต้องบอกว่า พี่เอื้อยช่วยประสานงานจนท�ำให้
สถานการณ์ทกี่ ำ� ลังจะท�ำให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯอย่างพวกเราขาดยาดีขนึ้ พีเ่ อือ้ ยมีบทบาท
อย่างมาก ท�ำให้ผมรู้สึกประทับใจท่ามกลางบรรยากาศวิกฤตที่พวกเราก�ำลัง
เผชิญปัญหายาขาด แต่ถึงอย่างไร เราก็ยังเชื่อมั่นในพันธกิจขององค์การ
เภสัชกรรม
พี่เอื้อยเคยบอกกับผมว่า ณ ตอนนี้หากเกิดปัญหารีบประสานพี่เลย ยิ่ง
ท�ำให้ผมรู้สึกว่า พี่เขาใส่ใจมากกับความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนและ
สังคม ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้น เราได้เห็นความกล้าหาญของพี่เอื้อยหลายครั้ง
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
ท�ำไมผมถึงพูดแบบนี้ เพราะอดีตที่เพื่อนๆผู้ติดเชื้อฯและผมได้เห็นเป็น
ประจักษ์กบั ตา ก็คอื การทีพ่ เี่ อือ้ ยเป็นก�ำลังส�ำคัญท�ำให้เกิดยาต้านไวรัสสูตรผสม
ที่พวกเรารู้จักกันดี คือ จีพีโอเวียร์ ชึ่งพี่เอื้อยและเภสัชกรอีกหลายท่าน ที่ส�ำคัญ
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คือ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ช่วยกันผลักดันท�ำให้มียา และหลังจากนั้น ยาก็เริ่ม
ราคาถูกลง พวกเราก็ช่วยกันผลักดันเข้าระบบหลักประกันสุขภาพได้
ไม่เพียงเท่านัน้ ต่อมาพวกเราก็ชว่ ยกันผลักดันเรือ่ งซีแอล หรือการบังคับ
ใช้สิทธิ ซึ่งพี่เอื้อยก็มีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยดูเรื่องข้อกฎหมายและความพร้อม
ขององค์การเภสัชกรรมในการสนับสนุนการท�ำซีแอล ทีป่ ระเทศไทยกล้าหาญท�ำ
ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่การเมืองจะ
เอาด้วยและกล้าลงมือท�ำ  แต่พวกเราก็ช่วยกันผลักดันจนส�ำเร็จ นี่ก็เป็นอีกมุม
หนึ่งที่ผู้ติดเชื้อฯเห็นบทบาทของพี่เอื้อยมาโดยตลอด
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้พูดคุย คือ เรื่องยาต้านฯของเพื่อนแรงงานข้ามชาติ
ทีม่ าท�ำงานในประเทศไทย เราได้ขอรับบริจาคยาต้านฯเพือ่ ช่วยเพือ่ นมนุษย์ดว้ ย
กัน ก็ได้รับการประสานงานจากพี่เอื้อยกับฝ่ายต่างๆในองค์การเภสัชกรรมเพื่อ
ให้ได้ยาต้านฯไปช่วยผูต้ ดิ เชือ้ ฯทีแ่ ม้พวกเขาจะไม่ใช่คนไทยก็ตาม แต่กม็ ชี วี ติ และ
อยู่อาศัยในเมืองไทยและมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  ในขณะที่ระบบ
การรักษาเพือ่ นแรงงานข้ามชาติยงั ล่าช้าและไม่ชดั เจน ต้องบอกว่า เราได้รบั การ
ช่วยเหลือจากองค์การเภสัชกรรมมาโดยตลอดจากการประสานงานของพี่เอื้อย
นี่ก็เพียงสิ่งที่เล็กน้อยแต่มากด้วยคุณค่าและมีความหมายกับชีวิตของ
คนที่ต้องใช้ยาต้านฯทุกวัน ท�ำให้เราได้จดจ�ำและรู้จักกับพี่เอื้อย
ในครัง้ นีพ้ วกเราก็ขอแสดงความยินดีกบั พีเ่ อือ้ ยทีไ่ ด้รบั รางวัลเภสัชกรดี
เด่นเพื่อสังคม ดีใจด้วยกับพี่เอื้อย คนที่สวยและงามทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและ
ในจิตใจทีม่ งุ่ มัน่ ท�ำหน้าทีข่ องตัวเองและใส่ใจคนในสังคมทีต่ อ้ งใช้ยาในยามจ�ำเป็น
พี่เอื้อยครับ พี่ท�ำให้สังคมมีชีวิตชีวาและมีความหมายมากครับ
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หัวใจของคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อ
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

ฉันยังจ�ำวันแรกที่พบพี่เอื้อย ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี ได้อย่างแม่นย�ำ ...
เดือนปีใดไม่แน่ชัด แต่ที่แน่ๆ ตอนนั้นฉันแทบไม่มีความรู้เรื่องระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขัดขวางการเข้าถึงยา วันนั้นฉันได้รับเชิญมาร่วมการ
สั ม มนาเรื่ อ งสิ ท ธิ บั ต รและการเข้ า ถึ ง ยา ณ ห้ อ งประชุ ม นานาชาติ คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พี่เอื้อยโดดเด่นมากทั้งความสวยสะ รูปร่างสมส่วนตามแบบสาวไทย
และทีส่ ำ� คัญเธอแต่งตัวงามสง่าหรูหรา จนฉันคิดในใจคุณผูห้ ญิงคนนีน้ า่ จะมาผิด
งาน เพราะเธออยู่ท่ามกลางอาจารย์หัวหมู่ทะลวงฟันด้านยาที่ออกจะเชยๆและ
ไม่ค่อยใส่ใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองมากเท่ากับงานที่ทำ� เพื่อสังคม
แต่เมื่อถึงหัวข้อที่พี่เอื้อยน�ำเสนอ ทันใดนั้น first impression ที่ฉันมี
กับรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวเลือนหายไปทันที
พีเ่ อือ้ ยน�ำเสนอเรือ่ งประสบการณ์การสูค้ ดียา ddI ยาต้านไวรัสตัวแรกๆ
ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตได้แต่ถูกโนติสจากบริษัทยา BMS ขัดขวาง จนน�ำไปสู่
มหากาพย์การต่อสู้เพื่อการเข้าถึงยาเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก
ในวันนัน้ เนือ้ หาทีห่ นักแน่นไปด้วยข้อมูล และการเผชิญหน้ากับปัญหา
สารพัดตลอดเส้นทางในการสู้คดีถูกน�ำเสนอ วิบากนั้นท�ำให้ทุกวันนี้ คงไม่เกิน
ไปที่จะกล่าวว่า เธอคือคนแถวหน้าของโลกที่รู้เส้นสนกลในของระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ขัดขวางการเข้าถึงยา
แต่ความทรงจ�ำที่ยังชัดเจนอยู่กับฉันทุกวันนี้ คือ พี่เอื้อยน�ำเสนอไป
พร้อมกับน�ำ้ ตาเมื่อเธอเล่าว่า กว่าค�ำพิพากษาจะออกมาว่า เราชนะ เพื่อนผู้ติด
เชื้อฯที่ร่วมฟ้องคดีก็ตายจากไปแล้วจ�ำนวนหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะได้ใช้ยา
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ณ ช่วงเวลานั้น ท�ำให้ฉันได้ตระหนักว่า หัวใจของคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่
แค่กอ้ นเนือ้ ธรรมดา แต่มนั ช่างงดงามและมีพนื้ ทีก่ ว้างขวางเพียงพอทีจ่ ะโอบอุม้
สังคมเอาไว้ ยิ่งเมื่อท�ำงานด้วยกันมากเข้า นานวันเข้า ก็ยิ่งพิสูจน์ข้อสรุปข้างต้น
หากใครเคยได้ชมละครบรอดเวย์เรื่อง Cocktail ที่พูดถึงชีวิตของ
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่ต้องฝ่าฟันปัญหาเพื่อผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี คุณก็อาจ
จะรู้จักกับ ‘อัจฉรา’ ตัวละครที่เป็นเลขาฯของ ดร.กฤษณา ตัวละครที่วิ่งวุ่นๆ
เรียกรอยยิม้ ได้เป็นระยะ เหมือน ‘ตัวตามนางเอก’ ทัว่ ไป แต่ในชีวติ จริง ‘อัจฉรา’
คือเบื้องหลังที่เข้มแข็ง ยิ่งใหญ่ และมั่นคงที่สุดในการผลิตยาต้านไวรัสฯ และยา
จ�ำเป็นอีกหลายร้อยตัวเพื่อคนไทยและระบบยาของไทย
ฉันไม่ใช่เภสัชกร ไม่เคยเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ แต่ครัง้ หนึง่ ฉันเคยได้
รับเชิญให้ไปพูดในงานซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของงาน ๑๐๐ ปีเภสัชศาสตร์ ฉันบอกกับ
เภสัชกรหลายร้อยคนทีอ่ ยูใ่ นห้องประชุมแห่งนัน้ ว่า “เชือ่ เถอะ ความเป็นเภสัชกร
เปลี่ยนโลกได้”
คุณอาจไม่ยิ่งใหญ่เท่าหมอ แต่นั่นท�ำให้คุณเป็นคนฟังคนและโน้มตัว
เข้าหาคนทีต่ ำ�่ กว่าได้มากขึน้ คุณมีความรูใ้ นเรือ่ งยา ซึง่ เป็นความจ�ำเป็นของชีวติ
แต่ขณะเดียวกันคุณก็มีมุมมองเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะยาไม่ใช่ขนมจึง
จ�ำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสม ความรูท้ คี่ ณ
ุ มีอาจไปสร้างรายได้ให้ตวั เองและก�ำไร
ให้บริษัทที่สังกัดได้อย่างมหาศาล แต่ขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อ
สังคม ประชาชนจ�ำนวนมากมายมหาศาลก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นก�ำไรที่
งดงามแก่สังคม
แน่นอนว่า ในวันนั้น หนึ่งในคนที่ฉันยกตัวอย่าง ในฐานะเภสัชกรเพื่อ
สังคม คือ ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี
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หมอยาคนยาก..นักสู้เพื่อยาดีราคาถูก
ชูวงศ์ อาศัยผล

เมื่ อ หลายปี ก ่ อ น ผมได้ มี โ อกาสไปเลี้ ย งเด็ ก ก� ำ พร้ า และได้ พ บกั บ
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรแมกไซไซ โดยบังเอิญ ผมดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มี
โอกาสพบคนมีชอื่ เสียงระดับประเทศ และในวันนัน้ ผมก็สงั เกตเห็นผูห้ ญิงหน้าตา
ดีสูงวัยท่านหนึ่ง สวมเสื้อผ้าธรรมดาและรองเท้าแตะเดินตามหลัง ดร.กฤษณา
ครั้งแรกที่เห็น ผมก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของ ดร.กฤษณา
เธอคงเป็นคนทีแ่ อบชืน่ ชมและคอยติดตามคล้ายๆกับผมกระมัง  ผูห้ ญิงธรรมดา
คนหนึ่ง ที่คงรักสวยรักงามและออกช่วยเหลือสังคม ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งใน
สายตาของผมในวันนั้น  แต่หลายวันถัดมา ผมได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้น
จากเพื่อนของผมคนหนึ่ง และจากวันนั้น ผมจึงเริ่มรู้จักผู้หญิงคนนั้น เธอชื่อ
อัจฉรา เอกแสงศรี และผมก็ได้มีโอกาสได้พบและได้คุยแบบใกล้ชิดกับเธอ และ
ผู้หญิงคนนั้นก็อนุญาตให้ผมเรียกเธอว่า “พี่เอื้อย” จนถึงทุกวันนี้ เภสัชกรหญิง
อัจฉรา เอกแสงศรี หมอยาคนยากที่คนไทยไม่ค่อยรู้จัก
ยิง่ ได้คยุ ยิง่ ได้พบกับพีเ่ อือ้ ย ความรูส้ กึ ในวันแรกทีไ่ ด้พบและในวันนีช้ า่ ง
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พี่เอื้อยดูเหมือนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งดูเรียบร้อยใน
สายตาของคนทั่วไป แต่เมื่อได้รู้ประวัติและผลงานของพี่เอื้อย กลับดูแข็งแกร่ง
เอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะในเรื่องการท�ำงานและการต่อสู้เรื่องสิทธิบัตรยา การ
ผลิตยาดีราคาถูก ให้คนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงยา อาทิ ยาต้านไวรัสเอดส์ การ
คิดค้นและวิจัยยาสามัญ คุณภาพดีทัดเทียมยาจากต่างประเทศ   ผมรู้สึกภาค
ภูมใิ จในงานและการอุทศิ เวลาของพีเ่ อือ้ ยทีไ่ ด้ทำ� เพือ่ สังคม โดยเฉพาะคนยากจน
ที่ต้องอ�ำลาจากโลกนี้ เพราะไม่สามารถซื้อยาราคาแพงเหมือนคนรวย พี่เอื้อยมี
ส่วนช่วยผู้ป่วยที่ยากจนให้มีชีวิตรอดในโลกนี้ได้มากขึ้น
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ผมดีใจที่ยังมีคนที่กล้าคิดกล้าท�ำ  กล้าต่อสู้เรื่องการผลิตยา เพื่อให้คน
ไทยได้ใช้ยาดีราคาถูก พีเ่ อือ้ ยเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั วิสาหกิจทีค่ ดิ เพือ่ ผูอ้ นื่ และท�ำเพือ่
ผูอ้ นื่ ทีผ่ มเชือ่ มัน่ เต็มร้อยว่าพีเ่ อือ้ ยไม่ได้คาดหวังสิง่ ใดแม้แต่ชอื่ เสียง ผมดีใจทีย่ งั
คงมีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ แี นวคิดและอุดมการณ์แบบนีห้ ลงเหลืออยูใ่ นประเทศนี้
ยิ่งรู้จักพี่เอื้อย ก็ยิ่งท�ำให้ผมเข้าใจมากขึ้นว่า ความอ่อนโยนและอ่อนหวานจาก
ภายนอก อาจจะซ่อนความแกร่งความกล้าความเด็ดเดี่ยวไว้ภายในก็ได้ อย่าง
เช่น เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี หมอยาเพื่อคนยาก นักต่อสู้เรื่องสิทธิบัตร
ยาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ยาดีราคาถูก คนนี้
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พี่เอื้อยของฉัน

ดร.เภสัชกรหญิงอาริยา สาริกะภูติ
ส�ำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สองทุ่ม ๒๓ นาที ของวันที่ ๒๒ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ ฉันได้รับ Line
จากพีเ่ อือ้ ย พีส่ าวของฉัน มีขอ้ ความว่า “พีไ่ ด้รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม เลย
จะขอให้ยุ้ยเขียนบทความเกี่ยวกับพี่ลงหนังสือสักหนึ่งหน้า” สองทุ่ม ๓๐ นาที
พ่อ แม่ฉัน พี่เปิ้ล จารุณี ลูกชายฉัน รวมทั้งพี่ๆน้องๆทุกตระกูลของฝั่งพ่อ ฝ่าย
แม่ ทุกครอบครัว รูเ้ รือ่ งข่าวดีของพีเ่ อือ้ ยผ่าน Facebook ทีฉ่ นั โพสต์แสดงความ
ยินดี รวมทั้งโทรศัพท์ด้วย
ครอบครัวของเราเป็นอย่างนี้ มีข่าวอะไรก็จะรู้ถึงกันหมดในชั่วพริบตา
คุณยายของฉันมีลูก ๖ คน ผู้ชาย ๒ คน ผู้หญิง ๔ คน ลูกสาว ๔ คนของคุณยาย
ต่างก็มคี รอบครัว และ แต่ละครอบครัวมีลกู สาวบ้านละ ๑ คน สรุปว่า ทัง้ ตระกูล
ในรุน่ ของฉันมี ๔ สาวลูกพีล่ กู น้องซึง่ มียายและตาคนเดียวกัน เรียงกันตามอาวุโส
ตั้งแต่ พี่อ้อย พี่หนู พี่เอื้อย และ ฉัน เราสี่สาวสี่พี่น้องจากสี่บ้าน สนิทกันมาก ไม่
เหมือนลูกพี่ลูกน้อง แต่เป็นเหมือนพี่น้องที่คลานตามกันออกมามากกว่า
ฉันมีอายุหา่ งจากพีเ่ อือ้ ย ๑๒ ปี พอดี เราสองคน เป็นม้าสาวปราดเปรียว
ปีมะเมียด้วยกันทัง้ คู่ พีส่ าวแต่ละคนของฉัน มีบคุ ลิกเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างกัน ความ
ทรงจ�ำของฉันที่มีต่อพี่สาวแต่ละคนก็แตกต่างกัน ตั้งแต่ฉันยังเด็ก ฉันจ�ำภาพพี่
สาวคนสวย ขาว รูปร่างโปร่ง แต่งตัวเก่ง ยิ้มสวย มีเสน่ห์ และ แสนใจดีได้ ใน
งานชุมนุมญาติพี่น้อง ฉันมักชอบเถลไถลไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวพี่เอื้อยคนสวย ซึ่ง
ไม่เคยดุฉันเลยไม่ว่าฉันจะท�ำอะไร
ฉันกับพี่เอื้อยจบจากเซนต์โยเซฟคอนเวนต์สีลมด้วยกัน ฉันอยู่อนุบาล
พี่เอื้อยอยู่ มศ. ๕ พอฉันขึ้น ป. ๑ แม่บอกว่า พี่เอื้อยเอนท์ติดเภสัชจุฬาฯ ฉันเอง
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ก็ไม่รวู้ า่ เภสัชคืออะไร แต่แม่บอกฉันตลอดเวลาว่า “ยายเอือ้ ยมันเก่งฯลฯ” หรือ
ไม่ก็ ยายเอื้อยมันดีอย่างโน้นอย่างนี้ สรรพคุณความสวยเก๋ อ่อนหวาน แต่งตัวดี
ของพี่ เ อื้ อ ย เป็ น ภาพฝั ง ในสมองฉั น อยู ่ แ ล้ ว พอฉั น อยู ่ ม. ๖ เลื อ กคณะ
แพทยศาสตร์ ๒ อันดับบน พออันดับ ๓ ก็ไม่รู้อะไรดลใจให้เลือกเป็นคณะ
เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยที่ก็ไม่แน่ใจว่า เภสัชเขาท�ำอะไรกัน นอกจากท�ำยา
จิตส�ำนึกของฉัน คงจะจ�ำค�ำที่แม่บอกตลอดเวลาว่า “ยายเอื้อยมันเก่ง” อยู่จน
จ�ำฝังใจ
และ พี่สาวคนนี้ของฉันก็เก่งจริง เป็นเภสัชกรที่ฉันตั้งเป็นต้นแบบไว้ใน
ใจ ตั้งแต่เรียนจบจากคณะเภสัชจุฬาด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑ ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่พี่เอื้อยมี จนถึงต�ำแหน่งรองผู้อำ� นวยการองค์การเภสัชกรรมในขณะนี้
รวมทั้งเรื่องความสนใจและทุ่มเทของพี่เอื้อยในเรื่องยารักษาโรคเอดส์และสิทธิ
บัตรยา เมือ่ พีเ่ อือ้ ยได้รบั รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม คนทีเ่ ป็นทัง้ น้องสาวและ
เภสัชกรรุ่นน้องอย่างฉัน ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ฉันมองว่า พี่สาวคนเก่ง
คนดีของฉันสมควรจะได้รบั รางวัลนีเ้ ป็นอย่างยิง่ และฉันก็เชือ่ ว่าผูค้ นรอบตัวและ
คนที่ท�ำงานร่วมกับพี่เอื้อยทุกคนต่างเห็นด้วยกับรางวัลเกียรติยศอันนี้เช่นกัน
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ภูมิใจในตัวเอื้อย

จากใจเพื่อนร่วมรุ่น CU Rx ๓๕ (รหัส ๑๖)
นับจากพวกเราเรียนจบและแยกย้ายกันไปท�ำงานเป็นเวลาร่วม ๓๖ ปีแล้ว
เราต่างก็ไม่คอ่ ยได้รบั รูเ้ รือ่ งราวการท�ำงานของเพือ่ นมากนัก เมือ่ เจอกันเราก็ได้แต่คยุ
แบบเฮฮากัน จนมาถึงวันทีเ่ ราเข้าร่วมประชุมเพือ่ คัดเลือกเภสัชกรดีเด่นร้อยปีรอ้ ยคน
ร่วมกับรุน่ พีค่ ณะกรรมการสมาคมนิสติ เก่าเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนัน้ เป็น
วันทีท่ างคณะกรรมการได้คดั เลือกเภสัชกรทีส่ มควรได้รบั ต�ำแหน่งนีไ้ ว้แล้วเป็นส่วน
ใหญ่ โดยทีร่ นุ่ เราไม่ได้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับการคัดเลือกเลย วันนัน้ จึงเป็นวันทีเ่ รา
ต้องพยายาม present ผลงานของเพือ่ น ๔ คนเพือ่ ให้ได้รบั การคัดเลือกให้ครบทัง้ ๔
คน หนึง่ ในนัน้ คือ เอือ้ ย อัจฉรา เอกแสงศรี เพือ่ นซึง่ ก่อนหน้านีเ้ รายอมรับเลยว่า เรา
ไม่เคยรูม้ าก่อนว่าเพือ่ นเราคนนีท้ ำ� อะไรมาบ้าง รูแ้ ต่เพียงว่าเอือ้ ยท�ำงานองค์การ
เภสัชกรรม แต่จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั มานัน้ เอือ้ ยท�ำอะไรไว้เป็นผลงานมากมาย เราอ่าน
อย่างละเอียดเกีย่ วกับงานของเอือ้ ยทีค่ ดิ ว่าคนทีอ่ ยูน่ อกองค์การเภสัชฯยากทีจ่ ะได้รบั
รูโ้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งเกีย่ วกับการผลักดันให้มกี ารผลิตยาเอดส์ทเี่ ป็นยาชือ่ สามัญ
ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยด้านยาของประเทศและท�ำให้บริการผูป้ ว่ ยได้อย่างทัว่ ถึง ผูป้ ว่ ย
สามารถด�ำรงชีวติ ปกติไม่เป็นภาระของสังคม ซึง่ เป็นผลดีตอ่ ระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศโดยรวม เราภูมใิ จมากนะทีไ่ ด้มาท�ำหน้าทีน่ ี้ หน้าทีท่ ไี่ ด้เผยแพร่ผลงานของ
เพือ่ นให้เป็นทีป่ ระจักษ์และยอมรับจากผูอ้ นื่ ในวิชาชีพเดียวกัน รุน่ เราได้รบั การคัด
เลือกทัง้ หมด ๔ คนตามทีเ่ สนอไปและหนึง่ ในนัน้ ก็คอื เอือ้ ย
ต่อมาเมื่อเราได้ทราบข่าวว่าเอื้อยได้รับการคัดเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่น
เพือ่ สังคม ในปีนี้ เราจึงอยากบอกแทนเพือ่ นๆทุกคนในรุน่ ว่าพวกเราภูมใิ จในตัว
เอื้อยและเอื้อยก็สมควรได้รับการยกย่องกับต�ำแหน่งอันทรงเกียรติแห่งวิชาชีพ
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 pharmaceutical world through her standout look. Some say her personality 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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ประวัติและผลงานของเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๓๕๐๒
ต�ำแหน่ง/ที่ท�ำงานปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๓๘/๓๙๓ ไอดิโอคิวพญาไทคอนโดมิเนียม แขวงทุ่งพญาไท ถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม ๑๐๔๐๐
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ประวัติ

เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๙๗ ที่อ�ำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายแพทย์วิสิษฐ เอก
แสงศรี และนางอนงค์ เอกแสงศรี

เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี มีพี่น้อง ๔ คน คือ
๑) นางอัจฉรา เอกแสงศรี
๒).นายอภิสิทธิ์ เอกแสงศรี
๓) นายอิทธิชัย เอกแสงศรี
๔) นางอัญชลี เต็งไตรรัตน์
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มีบุตรและธิดา ๒ คน คือ
๑) นางสาวอาสยา วิรัตติพงศ์
๒) นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์
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เริ่มเรียนรู้

เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี เริ่มต้นการศึกษาเตรียมอนุบาลที่โรง
เรียนดรุโณทยาน (ในสมัยนัน้ ยังไม่มเี ตรียมอนุบาล แต่เนือ่ งจากคุณน้าเป็นครูอยู่
ที่โรงเรียนดรุโณทยาน คุณแม่เลยฝากให้ไปเดินเล่น นั่งเล่นที่โรงเรียน เพราะถ้า
อยู ่ บ ้ า นจะไม่ ย อมให้ คุ ณ แม่ เ ลี้ ย งน้ อ ง) แล้ ว มาเข้ า เรี ย นอนุ บ าลที่ โรงเรี ย น
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คุณครูมักจะเขียนในสมุดพกว่า
เป็นเด็กเรียบร้อย เรียนดี กิจกรรมที่ร่วมกับทางโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นร�ำ
ละคร เพราะคุณแม่เคี่ยวเข็ญให้เรียนร�ำตั้งแต่ยังเล็ก คุณแม่เป็นพยาบาล แต่พอ
มีลูกก็ออกจากงานมาเลี้ยงลูก full time เลยมีเวลาเต็มที่ในการรับ ส่งลูก และ
พาลูกๆไปท�ำกิจกรรมต่างๆ
ต่อมา ได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชีวิตในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาก็แตกต่างจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ซงึ่ เป็นโรงเรียนหญิงล้วน
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีเพื่อนต่างเพศ ต่างจังหวัดและหลากหลายรูปแบบ
ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพือ่ นใหม่ให้ได้ เรียนอยูโ่ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒ ปี ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเลือกคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นอันดับ ๑ ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ชัดนักว่า อาชีพนี้ต้องท�ำอะไรบ้าง แต่คุณพ่อ
บอกว่าดี และไม่อยากให้เลือกแพทย์ (คุณพ่อเป็นแพทย์ แต่ไม่อยากให้ลูกสาว
เรียนแพทย์) ก็ปรากฏว่าสอบติดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรี ย กว่ า เป็ น เด็ ก กรุ ง เทพฯตั้ ง แต่ เ กิ ด และก็ ใช้ ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ น
กรุงเทพฯ จะไปต่างจังหวัดก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวตามสถานที่พักผ่อน
ชายทะเลหรือภูเขาในช่วงปิดเทอม ดังนัน้ การรับรูใ้ นความเป็นอยูข่ องต่างจังหวัด
จริงๆ จึงน้อยมาก
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ชีวิตในมหาวิทยาลัยปีแรกเป็นที่น่าตื่นตา ตื่นใจ และสนุกสนานมาก
เพราะมีอิสระในการเลือกห้องเรียน ชั่วโมงเรียน ต้องเดินเปลี่ยนจากห้องนั้นไป
ห้องนี้ ท�ำให้หลายครั้งที่เดินไปไม่ถึงห้องเรียน แต่ชอบเข้าห้องเชียร์กับรุ่นพี่ทุก
ครั้ง ท�ำให้คะแนนในปีแรกต�่ำมาก ขณะที่เพื่อนบางคนก็สามารถดูหนังสือเอง
โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนได้ แต่ตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้น ต้องฟังจากครูจึงจะเข้าใจ
ปีตอ่ มาก็ตงั้ ใจเรียนขึน้ ท�ำให้เกรดดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ตอนอยูป่ ี ๑ มีเหตุการณ์ วันที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ก่อนวันนัน้ ก็ได้ไปร่วมเดินกับเพือ่ นๆจุฬาฯทีถ่ นนราชด�ำเนิน
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์มีการท�ำร้ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยปิด ก็ได้ชวนคุณ
พ่อไปบริจาคโลหิตทีส่ ภากาชาดไทย ตลอดเวลาทีเ่ รียนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่
เด็กกลุ่มกิจกรรม เพราะไม่สะดวกที่จะออกไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านค�ำ่
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๓ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
พ.ศ. ๒๕๑๕ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๐ เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประวัติการท�ำงาน

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�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์การเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์การเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๑ องค์การเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
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บทบาท/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คณะกรรมการก� ำ กั บ ทิ ศ ทางการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบยาของไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการระดับประเทศด้านการดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์
คณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ
ตรวจและรักษาทันที ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และศูนย์ดรอปอิน
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การ
เภสัชกรรม
คณะท�ำงานติดตามและก�ำกับการด�ำเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยา
รังสิต ๑
คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของวิชาชีพเภสัชกรรม
ด้านวิจัยและพัฒนา (จัดท�ำร่างเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ด้านเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ตัวแทนสิทธิบัตร ทะเบียนเลขที่ ๑๔๖๐
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รางวัลที่ได้รับ

๑) รางวั ล ๑๐๐ ปี เ ภสั ช ๑๐๐ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ของสมาคมนิ สิ ต เก่ า
คณะเภสั ช ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๖
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ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม
ด้านสิทธิบัตร
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�ำให้ยามีราคาแพงมาก เพราะท�ำให้เกิด
การผูกขาด บริษทั ยาชือ่ สามัญไม่สามารถผลิตยานัน้ ๆได้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถเข้า
ถึงยาได้ และบริษทั ยาได้เล็งเห็นช่องทางทีจ่ ะผูกขาด โดยการยืน่ จดทะเบียนสิทธิบตั ร
ทีเ่ รียกว่า Evergreening patent (สิทธิบตั รไม่มวี นั ตาย) ซึง่ ใช้เทคนิคฉ้อฉล โดยการ
เปลีย่ นแปลงสารหรือการประดิษฐ์เพียงเล็กน้อย แล้วยืน่ จดทะเบียนสิทธิบตั ร เพือ่
ขยายอายุการคุม้ ครอง (ผูกขาดการผลิตและการขาย) อีก ๒๐ ปี ดังนัน้ จึงมีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องร่วมมือกันในการป้องกันและยับยัง้ การจดสิทธิบตั รประเภทนี้

64

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

การฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรยาดีดีไอ
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๗ ได้รว่ มกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และผูต้ ดิ
เชือ้ เอชไอวี ฟ้องร้องบริษทั Bristol-Myers Squibb ต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง เพือ่ เพิกถอนสิทธิบตั รยาต้านไวรัสเอชไอวีทชี่ อื่
ดีดไี อ (ddI) โดยเป็นพยานผูเ้ ชีย่ วชาญให้การต่อสูใ้ นศาล และอบรมผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอ
วีให้เข้าใจเรือ่ งสิทธิบตั รและการผูกขาดเพือ่ ให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีสามารถเป็นโจทก์
ร่วมในการฟ้องร้องบริษทั จนในทีส่ ดุ บริษทั Bristol-Myers Squibb ได้ยอมถอน
สิทธิบตั รนี้ ท�ำให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยานีไ้ ด้อย่างถูกกฎหมาย ซึง่ ท�ำให้
ราคายาลดลงมากกว่า ๖๐ % ท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงยาได้เพิม่ ขึน้
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การคัดค้านการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ ได้รว่ มกับมูลนิธสิ าธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)
คัดค้านค�ำขอรับสิทธิบตั รยา Combid® ของบริษทั GlaxoSmithKline ต่อกรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และด้วยการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ใน
หลายประเทศ จนในทีส่ ดุ บริษทั GlaxoSmithKline ได้ถอนค�ำขอรับสิทธิบตั รนี้
ขณะเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรมก็พัฒนาสูตร
ยานี้ออกจ�ำหน่าย ซึ่งท�ำให้ราคายาลดลงมากกว่า ๖๐ % ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้น
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ ได้ยนื่ คัดค้านค�ำขอรับสิทธิบตั รยา Nevirapine
(in liquid dosage form) ของบริษทั Boehringer ต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกค�ำคัดค้านขององค์การเภสัชกรรม ท�ำให้
สถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรมต้องพัฒนาสูตรยาทีเ่ ลีย่ งสิทธิบตั รนี้
และเมือ่ องค์การเภสัชกรรมผลิตยานีอ้ อกจ�ำหน่าย ราคายานีก้ ล็ ดลงมากกว่า ๕๐ %
ผูป้ ว่ ยจึงสามารถเข้าถึงยาได้เพิม่ ขึน้
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การเจรจากับบริษัทยาต้นแบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ได้ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติด
เชื้อฯ เจรจากับบริษัท Gileads เรื่องค�ำขอรับสิทธิบัตรยา Tenofovir +
Emtricitabine จนสามารถท�ำให้บริษัท Gileads ถอนค�ำขอรับสิทธิบัตรนี้จาก
ประเทศไทย ท�ำให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยานี้ได้อย่างถูกกฎหมาย
ราคายานี้ลดลงมากกว่า ๖๐ % ผู้ป่วยจึงสามารถเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้น
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การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing)
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
ให้สามารถประกาศใช้สทิ ธิตามสิทธิบตั รในยาต้านไวรัสเอชไอวี ๒ ชนิด (Efavirenz
และ Lopinavir+Ritonavir) ยาป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ๑ ชนิด (Clopidogrel)
และ ยารักษามะเร็ง ๔ ชนิด (Docetaxel, Letrozole, Erlotinib และ Imatinib)
โดยในระยะแรกประเทศไทยต้องน�ำเข้ายาจากประเทศอินเดีย แต่ตอ่ มาก็สามารถ
ผลักดันให้มกี ารพัฒนาและผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีทงั้ ๒ ชนิดเองได้โดยองค์การ
เภสัชกรรม และ เป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นและมีปัญหาในการเข้าถึงของประชาชน ภายใต้ระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ด้านบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนายา 
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๕๖ บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนายาชื่อสามัญ
และยาใหม่ประเภท new combination drugs มากกว่า ๒๐๐ ต�ำรับ โดยมี
ผลงานการวิจัยและพัฒนายาที่ภาคภูมิใจดังนี้
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ยาต้านไวรัสเอชไอวี
พ.ศ. ๒๕๔๗ : ยาสู ต รผสมต้ า นไวรั ส เอชไอวี 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�ำให้ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์กว่า 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�ำให้เพิ่มคุณภาพ
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�ำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
พ.ศ. ๒๕๕๑ : ยา Deferiprone (GPO-L1) เป็นยารับประทานส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย จากเดิมทีผ่ ปู้ ว่ ยธาลัสซีเมียต้องใช้ยาฉีด infusion และ pump
วันละ ๘ ชม. เปลี่ยนมาเป็นรับประทานยาเม็ดแทน ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ๑๐ เท่า ท�ำให้รัฐบาลสามารถ
ให้การรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้เพิ่มมากขึ้น
ยาเสริมไอโอดีนส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ : ยาสูตรผสม Iodine + Folic acid + Ferrous fumarate
(Triferdine) และ Iodine 150 microgram tablet ส�ำหรับเสริมไอโอดีนใช้ใน
หญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศ
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ยาป้องกันสารกัมมันตภาพรังสี
พ.ศ. ๒๕๕๓ : Iodine 65 mg และ Iodine 130 mg tablet เมื่อโรง
ไฟฟ้าปรมาณูที่ประเทศญี่ปุ่นระเบิด มีสารกัมมันตภาพรังสีรั่วท�ำให้เกิดการ
โกลาหลทั่วโลก สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้เร่งวิจัยและผลิตยาป้องกันสาร
กัมมันตภาพรังสีได้อย่างทันการ

ยาส�ำหรับผู้ป่วยจิตเวช
พ.ศ. ๒๕๕๓ : Risperidone tablet  สามารถผลิตยาชื่อสามัญส�ำหรับ
ผู้ป่วยจิตเวชได้ในราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบมากกว่า ๑๕ เท่า ท�ำให้ cost
effective  และกระทรวงสาธารณสุขสามารถบรรจุยานี้เข้าในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ด้านวัคซีน

พ.ศ. ๒๕๕๐ : งานวิจัยวัคซีน Pandemic Flu Vaccine H1N1 และ
ได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีเกิดการระบาด (Emergency Use Authorization)
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล
พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวสมมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์การเภสัชกรรม และได้รับการรับรอง OECD GLP (Good Laboratory
Practice ) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นับเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐแห่งแรกที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก�ำหนดให้ผลการศึกษาชีวสมมูลที่จะใช้ในการขึ้นทะเบียนยาต้องด�ำเนินการใน
ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง OECD GLP หรือ ISO 17025
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หลักการและแนวคิดในการท�ำงานเพื่อสังคม
เภสัชกรหญิง อัจฉรา เอกแสงศรี

“ท�ำงานด้วยความสุข  สนุกกับงาน หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ  ทุกปัญหามีทางออก”

การที่เราท�ำงานด้วยความสุขและสนุกกับงานจะท�ำให้เราสามารถ
ท�ำงานนั้นได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย สมองปลอดโปร่ง ผลงานก็จะออกมาดี
เมื่อจบจากมหาวิทยาลัย ได้เริ่มต้นท�ำงานที่องค์การเภสัชกรรม โดยได้
สอบเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ตรี กองควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่ใน
การวิเคราะห์วัตถุดิบทั้งตัวยาส�ำคัญและสารช่วยอื่นๆในต�ำรับยา ซึ่งความรู้จาก
ทีเ่ รียนมาในมหาวิทยาลัยถือเป็นพืน้ ฐานทีท่ ำ� ให้เราสามารถรับการถ่ายทอดวิทยา
ยุทธจากรุ่นพี่ได้ การท�ำงานในองค์การเภสัชกรรมเป็นเสมือนการเรียนอีก
ปริญญาหนึ่งที่ท�ำให้สามารถท�ำงานได้จริง และได้เข้าใจถึงความส�ำคัญของ
วิชาชีพชัดเจนขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้เข้ามาท�ำงานในองค์การ
เภสัชกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ “พี่กฤษณา” หรือ ที่เรารียกว่า “พี่หมู” นับได้ว่า
เป็นครูที่เราได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติจากพี่หมูเป็นอย่างมาก
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ดร.กฤษณาฯ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์
ทหาร พันธุภ์ ู่ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม ให้มาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนา
ขององค์การเภสัชกรรม ดร.กฤษณาได้ชวนให้เราย้ายจากกองควบคุมคุณภาพ
มาอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ในต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการและข้อมูล และ
มอบหมายงานด้านสิทธิบัตรให้ จากจุดนี้เองที่นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ� คัญในชีวิต
การท�ำงาน เราได้ออกมานอกกรอบของการวิเคราะห์คุณภาพยาในห้องปฏิบัติ
การ มาสู่ความเป็นจริงที่มีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่ไม่สามารถได้รับการรักษาด้วยยา
ที่ จ� ำ เป็ น เนื่ อ งจากกลยุ ท ธหลากหลายของบริ ษั ท ยาในการผู ก ขาดยา
(monopoly)
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ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดร.กฤษณาฯได้ท�ำโครงการวิจัยยาต้านไวรัสเอชไอวี ที่
ชื่อ ดีดีไอ โดยมีความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งผลิตวัตถุดิบดีดีไอ และเราได้ค้น
ข้อมูลสิทธิบัตรของยานี้ในประเทศไทยแล้วว่า ไม่มีการจดสิทธิบัตรยาตัวนี้ใน
ประเทศไทย ดังนัน้ องค์การเภสัชกรรมจึงสามารถผลิตออกจ�ำหน่ายได้ แต่ปรากฎ
ว่าเมือ่ สถาบันวิจยั และพัฒนาได้พฒ
ั นาสูตรจนส�ำเร็จและซือ้ วัตถุดบิ มาในปีพ.ศ.
๒๕๔๐ เพื่อเตรียมการผลิต ปรากฎว่า เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
องค์การเภสัชกรรมก็ได้รับ notice จากบริษัทบริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ คัม
ปะนี (BMS) ว่าบริษัทได้รับสิทธิบัตรยาดีดีไอ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมือ่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนัน้ องค์การเภสัชกรรม
จึงไม่สามารถผลิตยานีอ้ อกจ�ำหน่ายได้ องค์การเภสัชกรรมจึงต้องหยุดแผนผลิต
ยาดีดีไอ
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ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรหมอไร้พรมแดนคือ Dr.
Tido von Schoen-Angerer มาพบดร.กฤษณาทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนา เพราะ
เขาทราบมาว่า องค์การเภสัชกรรมผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี คือ AZT capsule
อยู่  Dr.Tido ต้องการให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีให้มากกว่า
นี้ และทางเราก็ได้เล่าให้ Dr.Tido ฟังเรือ่ งยาดีดไี อ  Dr.Tido จึงสนับสนุนให้พวก
เราต่อสู้เรื่องสิทธิบัตรยาดีดีไอที่อนุมัติโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่ถูก
ต้อง หลังจากนัน้ เราก็มโี อกาสได้คยุ กับเครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ฯ อาจารย์จอน อึง๊ ภากรณ์
นิมติ ร์ เทียนอุดม (จากมูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์) อาจารย์สำ� ลี ใจดี อาจารย์จริ าพร ลิม้ ปานานนท์
อาจารย์สนุ ทรี วิทยานารถไพศาล อาจารย์นยิ ดา เกียรติยงิ่ อังศุลี (จากกลุม่ ศึกษา
ปัญหายาและมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา) และอีกหลายๆคน และน�ำมาสู่
การเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้ Compulsory Licensing (การบังคับใช้สิทธิ
ตามสิทธิบัตร) กับสิทธิบัตรยาดีดีไอเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้ติด
เชื้อฯประมาณ ๑๐๐ คนได้มาชุมนุมตั้งเต๊นท์ชื่อ หมู่บ้านดีดีไอพัฒนา อยู่ใน
กระทรวงสาธารณสุข เราและพี่หมูก็ได้ไปให้ก�ำลังใจผู้ติดเชื้อฯ และเป็นห่วงว่า
พวกเขาจะไม่สบายเพราะภูมิต้านทานร่างกายของพวกเขาก็ไม่ดีอยู่แล้ว ยังต้อง
มาตรากตร�ำนอนในเต๊นท์ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอีก
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แต่ในทีส่ ดุ กระทรวงสาธารณสุขก็ตดั สินใจไม่ประกาศใช้ Compulsory
Licensing แต่ให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาดีดีไอสูตรยาผงแทนสูตรยาเม็ด
(สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้พัฒนายาดีดีไอ ไว้ ๒ สูตร คือ
สูตรยาผงและสูตรยาเม็ด) แต่สตู รยาผงซึง่ เป็นสูตรดัง้ เดิมนัน้ จะก่อให้เกิดอาการ
ข้างเคียง คือ คลืน่ ไส้ อาเจียนซึง่ ผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมากไม่สามารถทนอาการข้างเคียง
เหล่านี้ได้ ท�ำให้ต้องหยุดกินยาไป
ดังนั้น ขบวนการจึงต้องขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งยาเม็ดดีดีไอ
เป็นการร่วมมือกันของพันธมิตรหลายภาคี เช่น เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส์, เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ, สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม,
สหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม, องค์กรหมอไร้พรมแดน, กลุ่มอาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
และสภาทนายความ
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โดยในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์และผูต้ ดิ เชือ้ ฯ
๒ ราย เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องบริษัท Bristol-Myers Squibb(BMS) เจ้าของสิทธิบัตร
ยาดีดีไอ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดี
แรก และศาลเรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นจ�ำเลยร่วม ฝ่ายโจทก์ส่ง
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี เป็นพยานผู้
เชีย่ วชาญ  และศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแรกเมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕  
จ�ำเลยยื่นค�ำร้องอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดี  
ในระหว่างทีค่ ดีแรกด�ำเนินการอยูน่ นั้ กลุม่ ท�ำงานได้จดั ทัพการท�ำงานใหม่
เพือ่ ตระเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลวิชาการด้านเภสัชกรรมและบุคคลผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพือ่ เป็นพยาน ด้วยตระหนักดีวา่ การจะยืน่ ฟ้องเพิกถอนสิทธิบตั รเป็นคดีที่ ๒ นัน้
เป็นงานทีห่ นักและยากกว่าคดีแรกมาก  มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคและผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ได้เป็น
โจทก์ยนื่ ฟ้องคดีที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หลังจากต่อสูก้ นั ในศาลได้
ระยะหนึง่ บริษทั BMS ก็ยนื่ ค�ำขอคืนสิทธิบตั รยาดีดไี อให้กบั กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาประเทศไทยเมือ่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗
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ในการด�ำเนินคดีถึง ๓ ปีนั้น พวกเราจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนัก
วิชาการ NGO และทนายความ ต้องใช้เวลาในการปรับตัว ปรับภาษากันพอ
สมควร แต่เมือ่ เรามีจดุ มุง่ หมายเดียวกัน ก็ตอ้ งยอมรับในกันและกัน แม้จะเหนือ่ ย
แต่กร็ สู้ กึ สนุกกับงานนีม้ าก และเป็นครัง้ แรกทีเ่ ราได้ขนึ้ ศาลให้การในฐานะพยาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ (เราชอบดูหนังทีม่ กี ารขึน้ ศาลซักฟอกพยาน และมีการชิงไหวชิงพริบ
กันในศาลมาก เหตุการณ์นี้จึงเหมือนฉากในฝันของเรา)
ผลจากการมีพันธมิตรที่เข้มแข็ง มีการจัดเตรียมข้อมูลที่รอบด้านมาก
พอ ครอบคลุมข้อมูลจากต่างประเทศ มีการท�ำความเข้าใจและฝึกซ้อมเข้มข้น
จนท�ำให้พวกเราชนะคดี และมีคำ� พิพากษาทีเ่ ปลีย่ นบรรทัดฐานของการรับฟ้อง
จากเดิมทีศ่ าลเคยตัดสินว่าต้องเป็นผูท้ เี่ สียหายจากการด�ำเนินธุรกิจเท่านัน้ จึงจะ
มีสิทธิเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ กลายเป็น ผู้ป่วยที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายสามารถเป็น
โจทก์ฟ้องในคดีสิทธิบัตรได้
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การต่อสู้คดีในศาลเป็นระยะเวลาหลายปีนั้น ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายโดย
เฉพาะค่าทนายความ แม้จะมีหลายองค์กรสนับสนุนเงินค่าใช้จา่ ยบ้างแต่กไ็ ม่พอ
กั บ ค่ า จ้ า งทนายความ   ดั ง นั้ น พวกเราจึ ง ต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากสภา
ทนายความ ซึง่ สภาทนายความก็ได้ให้คำ� แนะน�ำและจัดหาทนายความให้ อย่างไร
ก็ตาม คดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรยามีรายละเอียดทางเทคนิคที่ยากในการท�ำให้
ทนายความเข้าใจในเรือ่ งเทคโนโลยีการผลิตยาและประเด็นข้อกฎหมายเรือ่ งข้อ
ตกลง TRIPs (ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า)
ซึ่ ง ในเรื่ อ งข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น โชคดี อ ย่ า งมากที่ พ วกเรามี
ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ มาให้คำ� แนะน�ำและช่วยอธิบายให้ทนายความเข้าใจใน
เรื่องสิทธิบัตร
นอกจากนัน้ พวกเราทุกคนต่างก็มภี าระงาน และ หน้าทีอ่ นื่ ๆยุง่ ไปหมด การ
ทีจ่ ะนัดประชุมโดยพร้อมเพรียงกันก็เป็นไปโดยยาก จนมีครัง้ หนึง่ ก่อนขึน้ ศาล พวก
เราต้องไปเก็บตัวกันทีต่ า่ งจังหวัดเพือ่ จะได้นงั่ คุยกันอย่างต่อเนือ่ งในทุกๆประเด็นที่
จะเอามาเป็นข้อต่อสู้ในศาล และองค์กรหมอไร้พรมแดนได้ส่งนักกฎหมายด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากต่างประเทศมาช่วยอธิบายและถกข้อกฎหมายกับพวกเรา
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ประสบการณ์ครัง้ นัน้ ท�ำให้พวกเรามีความรูด้ า้ นสิทธิบตั รมากขึน้ ท�ำให้
เครือข่ายของเราเข้มแข็งขึน้ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะต่อสูเ้ รือ่ งสิทธิบตั รของยาตัวอืน่ ๆต่อ
ไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาจ�ำเป็น ซึ่งก็นำ� มาสู่การคัดค้านค�ำขอรับสิทธิบัตรยา
Zidovudine + Lamivudine (Combid®) และ การประกาศใช้ Compulsory
licensing ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกๆทีส่ ามารถให้การรักษาผูป้ ว่ ยเอดส์ทกุ คนด้วยยาต้านไวรัสฯได้ และสามารถ
พัฒนาสูตรการให้ยาต้านไวรัสได้อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการรักษาของ
องค์การอนามัยโลก

ในการท�ำงานเรื่องยาต้านไวรัสเอชไอวีนั้น เมื่อเริ่มต้นก็มีทั้งแพทย์
ที่ ส นั บ สนุ น และแพทย์ ที่ ไ ม่ ส นั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรม ผลิ ต ยาต้ า น
ไวรัสเอชไอวี ซึ่งแพทย์ที่สนับสนุนและให้ก�ำลังใจในการที่องค์การเภสัชกรรม
ผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีตั้งแต่แรกเลยคือ นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล

83

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

แห่งโรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร และองค์กรหมอไร้พรมแดน เบลเยี่ยม ซึ่งมี
โครงการรักษาผู้ป่วยเอดส์อยู่ในประเทศไทย
ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีอ่ งค์การเภสัชกรรมวางตลาดยาชนิดใหม่ คุณหมอสมสิทธิ์
และองค์ ก รหมอไร้พ รมแดนมัก จะป็นลูก ค้ารายแรกของเรา ที่ เราเรี ย กว่ า
“Blessing order” เราจะคอยถามคุณหมอสมสิทธิ์ถึงประสิทธิผลและอาการ
ข้างเคียงของยาองค์การเภสัชกรรม เพราะเมือ่ องค์การเภสัชกรรมผลิตยาต้านไวรัส
เอชไอวีออกมาใหม่ๆ ก็จะมีเสียงวิจารณ์ เสียงบ่นมาว่ายาไม่ดี ไม่ได้ผล มีอาการ
ข้างเคียงสูงอยูป่ ระปราย ปรากฎว่าคนไข้ของคุณหมอสมสิทธิไ์ ม่คอ่ ยมีอาการข้าง
เคียงจากการใช้ยาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมผลิตเลย ส่วนหนึง่ น่าจะเกิดจากความไว้
วางใจของคนไข้ในตัวคุณหมอด้วย ทั้งนี้สูตรยา ๓ ชนิดรวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน
ส่วนหนึง่ ก็ได้มาจากการคุยและแลกเปลีย่ นความเห็นการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
กับคุณหมอด้วย

ในชีวิตการท�ำงานที่องค์การเภสัชกรรม นับว่าเป็นโชคดีอย่างมากที่มี
โอกาสได้รว่ มงานใกล้ชดิ กับคนเก่งและดีหลายๆท่าน ได้แก่ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
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นพ.วิชยั โชควิวฒั น (อดีตประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม) และ นพ.วิทติ อรรถเวชกุล
(อดีตผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม) ท�ำให้ได้เรียนรู้วิธีการท�ำงาน วิธีคิดและ
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาต่างๆ โดยเฉพาะความเป็นนักสูข้ องท่านเหล่านี้ ท�ำให้เมือ่ เราได้
เผชิญปัญหา อุปสรรค อะไร ก็นับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่
ท่านเหล่านี้ได้ต่อสู้มา

เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร ก็จะสอนน้องๆเสมอว่า ภารกิจของ
องค์การเภสัชกรรมคือการวิจัยและผลิตยาที่จ�ำเป็นให้ประชาชนคนไทยมียาใช้
อย่างเพียงพอ ดังนั้นการท�ำงานอย่าแบ่งขอบเขตของงาน ขอให้มุ่งความส�ำเร็จ
ของงานเป็นเป้าหมาย และให้สนุกกับการแก้ปัญหาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
ตามก�ำหนดเวลา
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พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม(มภส)
(Pharmacy for Society Foundation /PSF)
วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  กทม.
สืบเนื่องจาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ
สังคม ที่มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพ
สังคม การบริหารจัดการระบบยา  ระบบสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯ
จึงมีมติด�ำเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เพื่อสรรหา
เภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพื่อสังคมได้อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เภสัชกรรม เพื่อเป็นขวัญ ก�ำลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นแบบอย่าง ความ
ภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
ของเภสัชกรทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป
ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับ แผนงานพัฒนากลไก
เฝ้าระวังระบบยา (กพย.), แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ (คคส.), หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธสิ าธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)
และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดี
เด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๗   เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรหญิง
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อัจฉรา  เอกแสงศรี “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่ได้รับการคัดเลือกประจ�ำปี
พ.ศ.๒๕๕๗
การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับรางวัลนี้ มูลนิธิฯ จะจัด
ในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี เพือ่ ระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการ
ศึกษาเภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๕๗ และร่วมขบวนการสานต่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพือ่ รับใช้สงั คม
อย่างสืบเนื่องต่อไป
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์
ครบ ๑๐๑ ปี มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลอง
ให้กับ เภสัชกรหญิงอัจฉรา  เอกแสงศรี เภสัชกรไทยคนที่หกที่ได้รับรางวัล
เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ของมูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพือ่ สังคม เพือ่ ร่วมกันสร้างขวัญ
ก�ำลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท
อ�ำนาจและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน

“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ
เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”
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ก�ำหนดการพิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง “การปฏิรูประบบผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองของสังคม”
ร่วมจัดโดย
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ 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�ำลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
๑๓.๔๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗
		 ประกาศเกียรติคุณ เภสั ชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี เภสั ชกรดีเด่ นเพือ่ สั งคม
โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน
		 ขับเสภา ผลงานเพือ่ สั งคม ของ เภสั ชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี
		โดย ดร. เภสัชกรหญิง ยุภาพรรณ มันกระโทก
		 มอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗” และให้ โอวาท
		
โดย ผศ.ภญ.ส�ำลี ใจดี
		
ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
		 ประกาศเจตจ�ำนงเภสั ชกรดีเด่ นเพือ่ สั งคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
		
โดย เภสั ชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่ และดื่มน�ำ้ สมุนไพร
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสวนาอาศรมความคิดระบบยา
		
เรื่อง “การปฏิรูประบบผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองของสังคม”
๑๗.๐๐-๑๗.๑๕ น. สรุปและปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์
๑๗.๑๕-๑๙.๐๐ น. แสดงความยินดีและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
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อัจฉรา
เอก
แสง
ศรี

หญิงแถวหน้า ผู้กล้าหาญ
อุดมการณ์ ผลิตยาสู่ ผู้ทุกข์เข็ญ
ไล่ทุกข์ ลดเหลื่อมล�้ำ น�ำร่มเย็น
ดีเด่น เภสัชเอื้อ เพื่อสังคม
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
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