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ผูจ้ดัทำและเผยแพร่ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 
สถานที่ตั้ง  หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 
 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  
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ผลงานเพื่อสังคมของ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์
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ผลงานเพ่ือสังคมของ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ 
 เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
เภสัชกรผูนําดานนิติเภสัช   ผูแจมชัดในการใชกฎหมาย 

คุมครองผูบริโภคดวยหัวใจ   เพ่ือสุขภาพความปลอดภัยของปวงชน 
 เครือขายเภสัชกร สสจ.รวมพัฒนา  เปดบทบาทเภสัชสาธารณสุขบังเกิดผล 
ขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชน  แกปญหาใหชุมชนปลอดโรคภัย 
      หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ผิดกฎหมาย สรางเครือขายเฝาระวังและแกไข 
ไกลเกลี่ยคดีผลสรางขวัญกําลังใจ   ผูปฏิบัติงานผูฟองไดเขาใจกัน 
 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ   ผูมั่นคงแนวแนไมแปรผัน 
ความถูกตองมาตรฐานนั้นสําคัญ   พัฒนางานคุมครองผูบริโภคดวยปญญา 

"เภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม"   เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณคา 
แหงคุณงามความดีที่ทํามา   เพ่ือสุขภาพประชาสังคมไทย 
 ใหตั้งจิตมั่นศรัทธา   อุดมการณเพ่ือประชานั้นยิ่งใหญ 
เปนเภสัชกรเพ่ือสังคมตลอดไป   มีธัมมะประจําใจตลอดกาล. 
 
   ประพันธโดย ดร. เภสัชกรหญิง ยุภาพรรณ  มันกระโทก 
    วันอังคารที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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(final) 
ผลงานเพื่อสังคมของ กลุมเภสัชกร สสจ. ขอนแกน 
 ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ทีมเภสัชกร สสจ.ที่มุงมั่น  คุมครองผูบริโภคนั้นงานยิ่งใหญ 

เพ่ือประชาชนเขมแข็งคือหัวใจ  ชุมชนพ่ึงตนไดอยางยั่งยืน 
 สามัคคีมีสวนรวมทุกภาคสวน  กอกระบวนการทํางานอันราบรื่น 
เชื่อมโยงใยเครือขายใหหยัดยืน  อยางมั่นคงสุขสดชื่นปลอดโรคภัย 
 สมาคมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน รวมตั้งแกนเริ่มงานจวบปจจุสมัย 
ภาคประชาสังคมรวมแรงใจ  ขยายเครือขายในผูประกอบการ 

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  รวมผลักดันเขาสูมาตรฐาน  
สรางเสริมศักยภาพผูปฏิบัติงาน  ยึดมั่นอุดมการณเพ่ือสังคม 
            “กลุมเภสัชกร สสจ.  ขอนแกน” กอผลงานการสั่งสม 
คุมครองผูบริโภคเพ่ือสังคม   อุดมดวยจริยธรรมนําวิชา   

“ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณคา 
แหงคุณงามความดีที่ทํามา  เพ่ือสุขภาพประชาสังคมไทย 
 ใหตั้งจิตมั่นศรัทธา  อุดมการณเพ่ือประชานั้นยิ่งใหญ 
เปนเภสัชกรเพ่ือสังคมตลอดไป  มีธัมมะประจําใจตลอดกาล. 
 
   ประพันธโดย ดร. เภสัชกรหญิง ยุภาพรรณ  มันกระโทก 

    วันอังคารที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เภสชักรหญงิสำล ีใจด,ี ภ.ด. กติตมิศกัดิ ์(จฬุาฯ) 

 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในชนบท ตั้งแต่วัยเรียนอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สนใจทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ที่เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ด้วยจิตอาสา

พัฒนา เมื่อจบการศึกษาเภสัชศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็มุ่งเข็มชัดเจน

ไปทำงานที่โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคสมัยนั้น ด้วยภาวะผู้นำที่

ฝังอยู่ในตัว จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำในกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล

ชุมชน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ชมรมเภสัชชนบท ร่วมมือร่วมใจกันบุกเบิกงาน 

“เภสัชกรรมชุมชน” ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ร่วมขบวนการขับเคลื่อนเรื่องเภสัช

ใช้ทุน ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิเภสัชชนบท ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชน

ตลอดถึงสังคมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัลำพนู ดว้ยบคุลกิของผูบ้กุเบกิ จงึเปน็แกนหลักทำงานร่วมกับ

บรรดาเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดในเขต ๕ พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคทาง

ด้านสาธารณสุข ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับจังหวัด โดยใช้ปัญหาในพื้นที่เป็น

ตัวตั้ง ภายใต้ความขาดแคลนและข้อจำกัดหลายประการ การริเริ่มของ ภก.จิระ 

ในการจัดทำรูปแบบและกลวิธีทำงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ทั้งนโยบายและ

กฎหมาย ทำให้เกิดสิ่งดีๆ ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การจัดทำ

ข้อตกลงร่วม (Compliance Policy) ระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกับ

อย.ในการตรวจเฝ้าระวังและใช้มาตรการทางกฎหมายต่อสถานประกอบการ

ประเภทต่างๆ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้เกิด

ระบบการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั้งประเทศ    
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 การจัดทำมาตรฐานการทำงานเป็นคัมภีร์ได้ในระดับหนึ่ง  แต่การนำไป

ปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ประเด็นนี้ ภก. จิระไม่ได้

มองข้าม และได้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเภสัชกรในหลายด้าน เราจึงได้

เห็นผลงานที่ประจักษ์ชัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งการใชม้าตรการทางกฎหมาย

หลายๆ ฉบับในอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย สังคมอยู่ดี

มีสุข  อันเป็นเปา้หมายหลกัของระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคภาครัฐ  แต่ในชีวิตจริง 

ภก.จิระต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ปัญหามีมาให้แก้ไขอยู่เสมอ 

รวมทั้งการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความในศาล แต่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ในการทำงาน

คุ้มครองผู้บริโภคแบบมืออาชีพ ภก.จิระ ชนะคดี และเป็นกรณีศึกษาสำหรับ

เภสัชกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเตรียมศักยภาพให้พร้อมในการทำงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

 จากผู้ปฏิบัติสู่ความเป็น “เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข” 

เป็นครู เป็นผู้ชี้แนะ เป็นที่ปรึกษา รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งในห้องเรียน 

และ ทุกสถานที่ที่อำนวย น้องเภสัชกรภาคเหนือ รวมทั้งผู้ที่เคยทำงานกับ 

ภก.จิระ จะสัมผัสบุคลิกนี้ได้ดี ทำให้เกิดความอุ่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร 

ภก.จิระ พี่จิระ อาจารย์จิระ ผู้เป็นกัลยาณมิตร พร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยอย่าง

แน่นอน เนื่องจากจิระมาจากครอบครัวอบอุ่น เป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ 

มีคู่ชีวิตที่ดี และเป็นพ่อในดวงใจของลูกสาวทั้งสองคน   

 นอกจากความโดดเด่นในงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ภก.จิระ ยังได้รับ

ความไวว้างใจจากหนว่ยงานระดบัชาต ิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการในสภาเภสัชกรรม 

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (วคบท.) 

สภาเภสัชกรรม อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ 
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 ณ ปัจจุบัน ภก.จิระ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และรองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แม้ภาระงานจะเพิ่มขึ้น แต่ ภก.จิระยังคงคุณภาพ 

มาตรฐาน และ ความเข้มข้นในงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง เป็นครู อาจารย์ 

ที่ปรึกษา เป็นเพื่อน เป็นพี่ที่พร้อมจะถ่ายทอด และ สร้างเสริมศักยภาพให้

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าทัน

สถานการณ์ 

 การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สุขภาพเพือ่สงัคม อยา่งถงึพรอ้มดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพี ของ ภก.จริะ วภิาสวงศ์ 

ข้างต้น เด่นชัดยิ่ง เหมาะสมกับรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม คนที่ ๘ ของ

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม และสมควรอย่างยิ่งที่เภสัชกรและนิสิตนักศึกษา

เภสัชศาสตร์ทั้งหลายจะได้เรียนรู้และนำไปใช้เป็นหลักการทำงานเพื่อประโยชน์

ต่อประชาชนและสังคมสืบต่อไป 

 

 

 

ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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คำประกาศเกยีรตคิณุ เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ 

 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้ที่มีความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

เภสัชกรรมเป็นอย่างยิ่ง ได้มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างหนักในบทบาทเภสัชกร

คุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลา ๓๔ ปีแล้ว โดยเริ่มจากหัวหน้า

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๒๕-

๒๕๒๙) ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๖) และขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

(พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๐) จากนัน้ไดย้า้ยไปเปน็เภสชักรเชีย่วชาญดา้นเภสชัสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑) ก่อนที่จะกลับมา

ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนอีกครั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึง

ปัจจุบัน เป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานให้กับสภาเภสัชกรรม ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน และเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์

ของตนใหก้บันสิตินกัศกึษาเภสชัศาสตรแ์ละเภสชักรรุน่นอ้ง เพือ่พฒันาศักยภาพ

ด้านงานคุ้มครองผูบ้รโิภค โดยยดึคณุธรรมและจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีเปน็หลัก  

 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดลำพูนอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นนักวิชาการ ได้

จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 

ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทำงานวิจัยและ
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พัฒนารปูแบบการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (คบส.) ระดับจังหวัด

ซึ่งต่อมาได้ขยายใช้ทั่วประเทศในปัจจุบัน   

 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาบทบาท

เภสัชกรในชนบท จากการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน บุกเบิกให้เกิดฝ่าย

เภสัชกรรม พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งงานกองทุนยา งานสมุนไพรและ

การแก้ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชน และได้ร่วมเป็นกรรมการกลุ่มเภสัชกรโรง

พยาบาลชุมชน ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น “ชมรมเภสัชชนบท” ร่วมก่อตั้งและขับ

เคลื่อนการทำงานของ “มูลนิธิเภสัชชนบท” ในระยะเริ่มต้น เป็นผู้มีส่วนสำคัญ

ในการเปิดและยกระดับบทบาทวิชาชีพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นที่

ยอมรับของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในวงกวา้ง และ รว่มในกระบวนการพฒันาความก้าวหน้า

ของวิชาชีพเภสัชสาธารณสุขในส่วนราชการ 

 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ ได้รับการยอมรับในระดับชาติในด้านความ

เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะ

กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓) และ คณะ

กรรมการสอบสวน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓ วาระ (พ.ศ. 

๒๕๔๖-๒๕๕๘) 

 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ เพื่อ

รักษาความถูกต้อง โดยเฉพาะในงานคุ้มครองผู้บริโภค ใช้มาตรการทางกฎหมาย

อย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่กระทำผิด ทำให้ถูกฟ้องร้องหลายคดีทั้งทางแพ่งและทาง

อาญา และได้ยืนหยัดต่อสู้จนชนะคดี สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้ที่มี

ความมุ่งมั่น มีความเสียสละ มีความรักในวิชาชีพ อุทิศตนเพื่องานและพัฒนา
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งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนาน เป็นผลให้จังหวัดลำพูนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับดีเยี่ยม ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นจึงเป็นผู้มี

ผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชาสังคม 

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

 

     มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

   วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
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ใบประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ 

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
ขอประกาศเกียรติคุณ 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แด 

เภสัชกรจิระ  วิภาสวงศ 
ผูเสียสละ ทุมเท บุกเบิก  สรรสราง  มุงมั่นไปทํางานในชนบท   

ริเริ่มจัดทํารูปแบบและวิธีการทํางานคุมครองผูบริโภคทั้งดานนโยบาย 
และกฎหมาย  รวมกับกลุมเภสัชกรสาธารณสุข และภาคีเครือขาย 
พัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพเพือ่สังคม 

อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม 
ขอใหรักษาความดี และอุทิศตน ในฐานะเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป 

 

ใหไว ณ วันพฤหัสบดีที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ   เปรมโยธิน) 
ประธานอนุกรรมการคัดเลือก 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 

(ผศ.ภญ.สําลี   ใจดี) 
ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
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คำนิยม ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เภสชักรหญงิสำล ีใจด,ี ภ.ด. กติตมิศกัดิ ์(จฬุาฯ) 

 ปี ๒๕๕๙ นี้เป็นปีแรกที่มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมมีการคัดเลือกและ

มอบรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” แก่กลุ่มเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพ

ร่วมกันเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น ซึ่งนอกจากจะพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่าง

มีประสิทธิภาพที่นำไปสู่ความสำเร็จควบคู่กัน 

 “กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น” (ประกอบด้วยเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น ๑๓ คน) มีผลงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพที่โดดเด่น 

บริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นปัญหาเรื้อรัง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

เชิงนโยบายที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสเตียรอยด์ ปัญหาโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัญหาฟอร์มาลินในอาหาร กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นมี

หลักการทำงานที่เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่สำคัญ สถาบันต่างๆ 

และภาคประชาสังคม ทำให้เกิดเครือข่ายการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง  

และ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ยังตระหนักถึงความสำคัญและความเข้มแข็ง

ของชุมชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ผลักดัน

ให้เกิดชมรมผู้ประกอบการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 นอกจากผลงานที่ชัดเจนแล้ว กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นยังมีแนวทาง

การทำงานที่จะขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ทั้งการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ ที่สำคัญมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

ซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายและพื้นที่ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

มากยิ่งขึ้น 
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 ความสำเรจ็และผลงานทีม่คีณุคา่อยา่งยิง่ของ กลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแก่น 

เป็นผลมาจากการทำงานที่เป็นระบบ และทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบ ความสามัคคี ทุ่มเท มุ่งมั่น ผสานจุดแข็งและความ

เชี่ยวชาญของเภสัชกรในทีมทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เคารพและให้เกียรติกัน 

มีภาวะผู้นำ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีพลังพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้การ

ประกอบวิชาชีพภสัชกรรมสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพบรรลุ

เป้าหมาย เหมาะสมทีจ่ะเปน็ตน้แบบในการทำงานเพือ่ประชาชน และเหมาะสมอ

ย่างยิ่งกับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ทีมแรกของมูลนิธิเภสัชศาสตร์

เพื่อสังคม ที่ได้ทำหน้าที่ของเภสัชกรเพื่อสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพ เพื่อธำรงไว้ซึ่ง “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ เกียรติแห่ง

การรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”  

 หวังเป็นอยา่งยิง่วา่ เพือ่นพอ้งนอ้งพีเ่ภสชักรและนสิตินกัศกึษาเภสัชศาสตร์

ทั้งหลาย จะได้เรียนรู้ และเข้าใจผลงานของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เพื่อ

บำรุงขวัญกำลังใจ เป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่

เอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

     ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

   วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
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คำประกาศเกียรติคุณ  
ทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น เริ่มทำงานเป็นทีมเภสัชกรมาไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี โดยมีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก ๑๓ คน ในนาม “กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแก่น” ซึ่งทีมงานมีการทำงานร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ทุ่มเท 

มุ่งมั่น สามารถทำงาน เกื้อหนุน ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น มีความคิด

สร้างสรรค์ในการทำงาน ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เช่น การจัดการสเตียรอยด์แบบบูรณาการตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้บริโภคในชุมชน 

การจัดการปญัหาโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ การจดัการปญัหาฟอรม์าลนิปนเปื้อน

ในอาหาร จนกระทั่งผลงานเหล่านี้มีส่วนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในระดับชาติ  

 กลุม่เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เป็นที่พึ่งของชุมชนและได้สร้างความ

เข้มแข็งแก่ชุมชน โดยได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มต้นในการประสานเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานร่วมกันเพื่อ

คุ้มครองผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการ

โฆษณาและป้องกันความเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณา 

จัดตั้งชมรมน้ำดื่มจังหวัดขอนแก่น ผลักดันให้เกิดชมรมผู้ประกอบการในการ

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย

ผู้ประกอบการในนามชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จนสามารถเข้าร่วม

กลุม่เภสชักร สสจ. ขอนแกน่ 
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เป็นสมาชิกสมาพันธ์สปาไทย พัฒนากลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

โครงการ OTOP ให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษา

ดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ และร่วมพัฒนา

เครอืขา่ยเภสชักรสาธารณสขุในนามประธานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เลขานกุาร 

และผู้แทนเครือข่าย คบส.เขต ๗ 

 กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น มีแนวทางการทำงานที่พยายามเข้าไปมี

ส่วนร่วมกับหนว่ยงานหรอืสถาบนัตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ยการทำงานทีเ่ขม้แข็ง 

ขยายกรอบการพัฒนาและผลักดันกระบวนการทำงานให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

ได้ร่วมเป็นสถาบันสมทบการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมกับคณะ

เภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดร้ว่มพฒันาหลกัสตูรการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ระดับอำเภอกับสถาบันพระบรมราชชนกผ่านวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ขอนแก่น ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับมหาบัณฑิตกับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสุขภาพ (R2RX) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พัฒนาคู่มือในการดำเนินการ

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานหรือสถาบันการ

ศึกษาต่างๆ ให้เป็นแหล่งฝึกงานหรือดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือนิสิต

นักศึกษาในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ที่รวมถึงวิทยาลัย

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภา

เภสัชกรรมด้วย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เป็น

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละและมีความรักในวิชาชีพ 
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อุทิศตนเพื่องานและพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นทีมที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่

ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชาสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙” 

 

      มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

   วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
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ใบประกาศเกียรติคุณ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น 

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
ขอประกาศเกียรติคุณ 

ทีมเภสชักรดเีดนเพือ่สงัคม ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แด 

กลุมเภสัชกร สสจ. ขอนแกน 
ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล   ภญ.วีรวรรณ รุจิจนากุล   ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน     

ภญ.วีรยา ถาอุปชิต   ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต   ภก.สุโรจน แพงมา   ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข  
ภญ.พรกช พิทักษธรรม   ภญ.อังศุรัตน ยิ้มละมัย   ภญ.ชัญญรัชต  นกศักดา  

ภญ.จุฑามาส  อนุสรณธีระกุล   ภก.ปรัชญา เขตเจริญ   ภญ.ปฏิญญา สมบัติบุญมา 
 

ทีมงานผูเสียสละ ทุมเท บุกเบิก สรรสราง สามัคคี รวมกับภาคประชาสังคม  
ในการแกปญหาและพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพเพื่อสังคม 

อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม 
ขอใหรักษาความดี และอุทิศตน ในฐานะเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป 

 

ใหไว ณ วันพฤหัสบดีที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ   เปรมโยธิน) 
ประธานอนุกรรมการคัดเลือก 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 

(ผศ.ภญ.สําลี   ใจด)ี 
ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
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สารบัญ 

บทร้อยกรอง ผลงานเพื่อสังคมของเภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์   
บทร้อยกรอง ผลงานเพื่อสังคมของกลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น  
 
คำนิยม เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
คำประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์  
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ใบประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์  
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
คำนิยม ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
คำประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น  
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ใบประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น  
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙   
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ 
จากกัลยาณมิตร และผู้ร่วมงาน ของ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ ์
      ๑.  ภก.จิระ ที่ผมรู้จัก (จำได้ดี) 
 ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์  อดีตอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๓-๒๕๔๗) 
      ๒.  จิระ วิภาสวงศ์ ที่รู้จัก  
 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

๓ 
๔ 
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๘ 
 
๑๑ 
 
 
๑๒ 
๑๔ 
 
๑๗ 
 
 
๒๓ 
 
 
๒๔ 
 
 
๒๖ 

หน้า 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๙

      ๓.  จิระ วิภาสวงศ์ แบบอย่างเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค  
 รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ 
      ๔.  ภก.จิระ วิภาสวงศ์  กระบี่มือหนึ่งในงานคุ้มครอง   
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศาล  
 ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 
      ๕.  จิระ คนที่ “เอาธุระ” 
 รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย  คณะเภสัชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ๖.  พี่จิระ...ผู้เป็นแบบอย่าง  
 ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
      ๗.  ชายผู้บุกเบิกงานเภสัชสาธารณสุขในภูมิภาค  
 ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ 
      ๘.  ผู้บุกเบิกงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 ในส่วนภูมิภาค  
 ภญ.อินทริยา อินทพันธุ์ 
      ๙.  ความประทับใจและสิ่งที่ได้ผมเรียนรู้จากพี่จิระ  
 ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต 
      ๑๐. เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ภก.จิระ วิภาสวงศ ์  
  จิตรา เศรษฐอุดม 
      ๑๑. คุณจิระ วิภาสวงค์  เภสัชกรผู้อุทิศตนเพื่อสังคม 
   เภสัชกรสมพร อุทิศสัมพันธ์กุล 
      ๑๒. พี่จิระ ในความทรงจำ 
   ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 
 

๒๘ 
 
๓๒ 
 
 
๓๔ 
 
 
๓๕ 
 
๓๖ 
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      ๑๓. ต้นแบบการทำงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ในส่วนภูมิภาค  
   ชัยพฤกษ์ สีลวานิช 
      ๑๔. จดหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา  
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
  
ประวัติและผลงานของเภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์  
หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม  
ของเภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์  
 
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น 
จากกัลยาณมิตร และผู้ร่วมงาน ของ  
กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น 
๑. ปิดทองข้างหลังพระ จนล้นออกมาที่หน้าพระเอง  
 นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ 
๒. กว่าจะมาถึงวันนี้  
 ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
๓. แด่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     
    สสจ.ขอนแก่น  
 รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส 
 

๕๒ 
 
 
๕๕ 
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๔. หนึ่งในทีมงานคุณภาพ  
 ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
๕. น้ำมันหล่อลื่นให้เภสัชกรในพื้นที่มีกำลังใจและ 
    ทำงานได้ง่าย  
 ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี 
๖. นับถือและชื่นชม กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น  
    จากประสบการณ์บางมุม  
 ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 
๗. สิ่งใหญ่ๆ สำเร็จได้ด้วยมือของคนเล็กๆ ที่เกี่ยวร้อยกัน  
    ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่  
 ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
๘. ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก ยิ่งผูกพัน  
 ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย 
๙. การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี ภาคีภาครัฐต้องร่วมปฏิบัติการ  
 นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ 
๑๐. การทำงานที่อาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น  
     เป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนและสังคม  
 นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ 
๑๑. จงรักษาความดี เป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชม 
      เช่นนี้ตลอดไป  
 นางปราณิสา ศรีวิบูลย์ 
 
 

๘๒ 
 
๘๔ 
 
 
๘๗ 
 
 
๘๙ 
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ประวัติและผลงานของกลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น  

หลักการและแนวคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อสังคมของ

กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น  

 

พิธีมอบรางวัล  

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๙  

คณะอนุกรรมการคัดเลือก  

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙  

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล  

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙  

คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐  

 

ระเบียบการจัดนักเรียนแพทย์ผสมยา ศก ๒๔๕๗  

ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี  

การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม  

เพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๕๖) 

๙๙ 

๑๓๔ 

 

 

๑๕๐ 
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์
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 ศิษย์ที่ผมจำได้ดี จะมี ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ ชอบเรียน มัก
เข้าหาอาจารย์ สอบถามวิชาการอยู่เนืองๆ และเรียนเก่ง ประเภทที่ ๒ ไม่ค่อย
เข้าห้องเรียน เกรดไม่ค่อยดี (ร่อแร่) และเป็นนักกิจกรรมตัวยง (ส่อแววเป็นผู้นำ
ตั้งแต่เรียน) จิระเป็นประเภทที่ ๒  
 สิ่งที่ ๒ ที่ผมจำจิระได้ดี คือ เป็นศิษย์รุ่นแรก ที่ผมได้สอนวิชา Organic 
II (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เคมียา Medicinal Chemistry) เมื่อผมกลับมาจากการ
ศึกษาต่อจากสหราชอาณาจักร (Scotland) ด้วยทุนรัฐบาลอังกฤษ (Colombo 
Scholarship) สาขาวิชา Medicinal Chemistry (เคมียา) แต่ก่อนที่ผมจะไป
ศึกษาต่อ ผมก็สอน เภสัชวิเคราะห์ มา ๕ รุ่น (รหัส ๑๒ ถึง ๑๖) 
 สิ่งที่ ๓ ที่ทำให้ผมจำจิระได้ดีมาก คือ เป็นหัวหน้าก๊วนนำเพื่อนๆ 
มาพบผม ขอให้ผมสอนในภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) “อาจารย์ครับ ช่วย
เปิดสอน Summer ให้พวกผมหน่อยครับ ไม่งั้นพวกผมไม่จบนะครับ พวกผม
จะ Regrade วิชาของอาจารย์” ก๊วนที่มาหาผม ๗ – ๘ คน เป็นนักกิจกรรม
ทั้งนั้นเลย และก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าในห้องเรียนเท่าไหร่ การเปิดสอนภาคเรียน
ฤดูร้อน (เม.ย.-พ.ค.) ที่คณะเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ค่อยเปิดกัน เพราะเหล่าอาจารย์จะ
ทำวิจัยกัน หรือไม่ก็ลาพักร้อน ผมนี่ลาพักร้อนทุกปี พาครอบครัวขับรถไปเที่ยว
ต่างจังหวัด (ผมขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศไทย เหนือ-ใต้-
ออก-ตก) การสอน Summer ต้องมีนักศึกษาเรียนตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป จึงจะได้
เงินตอบแทนค่าสอน จึงค่อนข้างหาอาจารย์สอน Summer ได้ยาก ผมก็รู้สึก
สงสารศิษย์ ที่จะจบไม่ทันเพื่อนร่วมรุ่น (รุ่น ๑๔ รหัส ๒๐) ผมจึงรับสอนให้ด้วย
ความเต็มใจ เพื่อจะให้ศิษย์มีความรู้เรื่องเคมียาได้อย่างลึกซึ้ง (โดยที่ผมไม่ได้รับ
เงินค่าสอน เพราะมี ๗ คน) 

ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๓-๒๕๔๗) 

ภก.จิระ ที่ผมรู้จัก (จำได้ดี) 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ๒๕

 สิ่งที่ ๔ ที่จำได้แม่นยำ คือ จิระ ไม่เคยขาดเรียนเลย และได้เกรด A ใน
วิชา Organic (ชื่อในขณะนั้น) เป็นที่ฮือฮาทั้งคณะ (เพราะ อ.นิพนธ์ คนนี้ 
ขึ้นชื่อว่า “หิน” ในการให้เกรด)  
 แสดงว่า จิระ เป็นคนเรียนเก่ง (แต่ขี้เกียจและชอบทำกิจกรรม) หาก
ตั้งใจเรียนจริงๆ ก็ทำได้ดีด้วย 
 สิ่งที่ ๕ คือ ทราบจากคนในวงการว่า ภก.จิระ เป็น “เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ด้านเภสัชสาธารณสุข (ระดับ ๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน” สาย
วิชาการ 
 แต่ผมไม่แปลกใจเลย เพราะเห็นมามากแล้วว่า ศิษย์ที่เป็นนักกิจกรรม 
มักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในส่วน
งานต่างๆ รวมทั้งสหายของจิระ ๖-๗ คน ที่ได้เรียน Summer กับผมในคราว
นั้น เช่น ภก.สุวิทย์ ทราบว่าเป็น ถึง ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่แม่ริม เชียงใหม่ และทราบจากจิระว่า แต่ละ
คนได้ดีทั้งนั้น และทุกคนได้รับปริญญาพร้อมเพื่อนๆร่วมรุ่น 
 สิ่งที่ ๖ ที่จำได้แม่น คือ ภก.จิระ (ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙) ได้เป็น “สหาย
ต่างวัยของผม” เป็นที่เรียบร้อย “แชทไลน์กันทุกวัน” และจิระมักจะเป็นเพื่อน
คนแรกๆ ที่ส่ง สติกเกอร์ฟรีมาให้ผม ผมเลยส่งต่อให้เพื่อนกลุ่มต่างๆ อีก ๓๐๐ 
กว่าคน 
 ในโอกาสที่ ศิษย์รัก ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ได้รับรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อ
สังคม จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ผมขอชื่นชม และแสดงความยินดีมา ณ 
โอกาสนี้ 
 จิระ ครับ คุณได้สร้างชื่อให้กับ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่” อีกแล้วครับ 
 ขอให้เป็น คนดี ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติต่อไป 
 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙๒6

 ผมกบัจริะ หรอื “จ”ู รูจ้กักนัมานานมากกวา่ ๔๐ ป ีเนือ่งจากเราสองคน

เขา้เรยีนเภสชัศาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหมรุ่น่ใกลเ้คยีงกนั โดยผมเข้าเรียนก่อน 

“จู” หนึ่งปี  ในยุคนั้นเป็นช่วงเวลาหลงัจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการ

เมือง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ กิจกรรมนอกหลักสูตรที่พวกเรานักศึกษาทำได้ใน

ช่วงนั้น จึงต้องไม่เกี่ยวขอ้งทางการเมือง แต่เราและเพื่อนๆ ซึ่งเป็นนักกิจกรรม

ที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง จงึตอ้งหาเรื่องทำหลากหลาย เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา 

สอนหนงัสอืเด็กตาบอด ฯลฯ ในความทรงจำของผม“จู” เป็นรุ่นน้องที่

เอาการเอางานมาก ทุกงานที่ได้รับมอบหมายเขาจะทำอย่างเต็มที ่ ไมเ่คย

ปริปากบ่นแม้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาหรือยุ่งยากในการประสานงานกบับคุคล

และหนว่ยงานตา่งๆ ถา้ไมม่เีขา ผมกน็กึไมอ่อกเหมอืนกนัวา่ กจิกรรมของสโมสร

นักศึกษาในยุคที่ผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์สมัยนั้นจะ

ประสบความสำเรจ็ไดอ้ยา่งไร หลงัจากเรยีนจบ “จ”ู กม็คีรอบครวัอยา่งคอ่นขา้ง

รวดเรว็และมลีกูสาวคนแรกคือแตงโม ขณะที่ผมเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท 

และได้ไปเยีย่มครอบครัวของเขากับยิ้ม ภรรยาและลูกน้อยอยู่บ่อยๆ จนผม

ออกจากเชยีงใหม ่ เราจงึเริม่ไมค่อ่ยไดพ้บกนับอ่ย แตว่งโคจรชวีติของเรากย็งัมกัได้

พบกนัตามวาระและโอกาสอนัเหมาะสมอยูเ่ปน็ระยะๆ  

วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จิระ วิภาสวงศ์ ที่รู้จัก 
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 ดว้ยความทุ่มเทต่อเนื่องในการทำงานที่หลากหลาย ตัง้แตเ่ภสัชกร

โรงพยาบาล มาสู่ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน “จ”ู นับเป็น

เภสัชกรตัวอย่างที่อุทิศตนเพื่อรักษาและผดุงคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภค เปน็คนดทีีม่คีวามกลา้หาญ และ

ยืนหยัดมากที่สุดคนหนึ่งในสังคมไทย ที่ค่อนข้างขาดแคลนคนดีและกล้าหาญ

เชน่นี้ 

 ผมขอสง่มติรภาพและความปรารถนาดมีายงั จ ู ในวาระทีน่อ้งไดร้บัรางวลั 

เภสชักรดเีด่นเพื่อสังคม และขอให้ “จู” มีความมั่นคงในการกระทำกรรมดี

ทัง้ปวงเพือ่ประโยชนข์องสังคมส่วนรวมตราบนานเท่าที่เขาต้องการ และขอใหผ้ล

แหง่การกระทำความดท้ัีงปวงไดเ้กือ้หนนุ ปกปอ้งให้ “จูและครอบครัว” พบแต่

สิ่งดี มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ตอ้งการในทางทีช่อบทกุประการ 
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 ในบรรดาเภสัชกรที่บุกเบิกสร้างสรรค์งานเภสัชกรรมด้านต่างๆ มี

เภสัชกรเป็นจำนวนน้อยที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินพันธกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เภสชักรจริะ วภิาสวงศ์ เป็นหนึ่งในเภสัชกรจำนวนนั้นที่รักษาแนวทางดังกลา่ว

ตลอดมา 

 เภสชักรจริะ วภิาสวงศเ์ปน็อดตีนกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ที่มีบทบาทด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งได้เรียนรู้และหล่อหลอมตนเอง

ที่จะทำเพื่อสังคมตลอดมา จนทำให้ตัดสินใจทำงานรับใช้ประชาชนในชนบท

ภายหลังจบการศึกษา ดว้ยเหตทุีว่า่อำเภอในประเทศไทยมี ๖๐๐ อำเภอ แต่

ขณะนั้นมีเภสัชกรประจำโรงพยาบาลอำเภอไม่เกิน ๑๐๐ คน เขาจงึเปน็หนึง่ใน

ผูท้ีป่รารถนาจะเปน็ “หวัสนุขั” ไมมุ่ง่มัน่เปน็ “หางราชสหี”์ 

 เขาตดัสนิใจเปน็ผูร้ว่มทมีงานบคุลากรสุขภาพในโรงพยาบาลชมุชน เปน็

หวัหนา้ฝา่ยเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ภาคเหนือในอำเภอต่างๆ ยัง

ขาดแคลนเภสชักรเปน็จำนวนมาก การทำงานในโรงพยาบาลชุมชนย่อมมีโอกาส

พบคนป่วยที่มาจากพื้นที่ในชนบท ยิง่การคมนาคมและการพัฒนาที่ยังไปไม่ถึง 

การเข้าถึงบริการสขุภาพขณะนัน้จงึยากลำบากกวา่ปจัจบุนัเปน็ทวคีณู 

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ 
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จิระ วิภาสวงศ์  

แบบอย่าง เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค 
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 เขาได้บุกเบิกงาน “เภสัชกรรมโรงพยาบาลชมุชน” ทีอ่ำเภอจอมทอง 

อย่างแข็งขัน ต่องานจากเภสัชกรรุ่นพี่ คือเภสัชกร ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ 

(อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ทีส่รา้งทางไวก้อ่นหนา้ จริะ

เปน็ผูร้ว่มคดิกบั อาจารยช์าญชยั เสนอใหน้ำเงนิ “เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเดือนแรก” 

ที่ทุกคนได้รับมากอ่ตัง้ “มลูนธิเิภสชัชนบท” จนสำเรจ็ 

 จริะ เปน็แกนนำที่สำคัญของกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนและชมรม

เภสชัชนบท ได้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างแข็งขัน ผลิตจดหมายข่าวด้วย

กระดาษโรเนียว ติดแสตมป์ส่งให้สมาชิกท่ัวประเทศประมาณรอ้ยคน เป็นผู้ร่วม

จัดทำคู่มืองานเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน และร่วมนำเสนองานของเภสัชกร

ในระดับอำเภอ โดยเฉพาะดา้นสาธารณสขุมลูฐานทีม่คีวามเขม้ขน้อยา่งมากใน

ขณะนัน้ 

 แนน่อนว่า เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันนโยบายเภสัชกรใช้ทุนที่มีผล

ทำให้ ปัจจุบันมีเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนครบทุกอำเภอ โดยแต่ละแห่งมี

เภสัชกรโดยเฉลี่ย ๕-๗ คน ต่างจากอดีตที่อย่างมากมีแค่ ๑ คน หรอืไมม่เีลย  

 จริะ เปน็กำลงัสำคญัของทมีเภสชักรโรงพยาบาลชมุชนภาคเหนอื ตอ่มาเขา

ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดลำพนู ซึง่ถอืวา่เปน็การเริม่

บกุเบกิงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในระดบัจงัหวดั ควบคูก่บัการสนบัสนนุงาน

สาธารณสขุมลูฐาน และเป็นแกนนำของเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในภาคเหนอืและในระดบัประเทศอยา่งตอ่เนือ่งตลอดมา 

 จำได้ว่าท่านอดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ อย. 

นพ.มรกต กรเกษม ไดก้ลา่วถงึผลงานและความสำเรจ็ของเขาทีล่ำพนูอยูบ่อ่ยครัง้ 
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 จงัหวัดลำพูนมีงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้มข้น จิระจะไม่ยอมอนญุาตให้

ทะเบียนอาหารออกมาได้โดยง่าย การขอทะเบียนอาหารประเภทรงันก แตไ่มม่ ี

“รงันก” ที่แท้จริง ไม่สามารถผ่านการอนุญาตของกลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข

จงัหวดัลำพนูทีเ่ขาดแูลอยูไ่ด ้ เขากวดขนัให้ร้านยามีเภสัชกรประจำอย่างแท้จริง 

ซึง่การเข้มงวดดังกล่าวที่ลำพูนทำให้เกิดความไมพ่อใจ มกีารฟอ้งรอ้งและมกีาร

ตอ่สูค้ดทีางศาล แตด่ว้ยศกัยภาพและความสามารถในดา้นกฎหมายทีอ่ยูบ่นหลกั

วชิาการทำใหเ้ขาไมแ่พค้ด ี เมือ่ ภก.จริะ ชนะคด ี จงึไดร้บัคา่ชดเชยความเสยีหาย

หลงัคดยีติุ ถอืเปน็กรณศีกึษาดา้นกระบวนการทางศาลทีใ่ชส้อนงานดา้นกฎหมายที่

เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคในปจัจบุนั 

 การพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่จังหวัดลำพูนถือว่าเป็นแบบ

อยา่ง ไมว่า่จะเปน็ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา อาหาร และผลติภณัฑส์ขุภาพ

ตา่งๆ จงึมคีวามสำเรจ็ทีป่รากฏและมผีลงานไดร้บัรางวลัในหลายลกัษณะ เภสชักร 

สสจ.ลำพนู เปน็หนึง่ในหลายจังหวัดที่บุกเบิกงานด้านการจัดลำดับความสำคัญ

ของสินค้า การแจ้งเตือนภยัสนิค้าไม่ปลอดภัย ต้นแบบด้านการจัดการปัญหา

น้ำมันทอดซำ้ การทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาชนด้านสุขภาพและการ

คุ้มครองผูบ้รโิภค เปน็ตน้ 

 ปจัจุบัน ภก.จิระ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผูบ้รโิภค

ด้านยาและสุขภาพ (วคบท.) โดยเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติรุ่นแรก และร่วม

ก่อตั้งตลอดจนผลักดัน สนับสนุน งานของ วคบท. อยา่งสำคญั 
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 “ลมหายใจของจริะ” ยงัมเีรือ่งราวของการปกปอ้งประชาชนผูเ้สยีเปรียบ

จากการคุม้ครองผูบ้รโิภค มเีรื่องราวของการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน

ไมใ่หถ้กูหลอกลวง มเีรือ่งราวการดแูลความปลอดภยัของประชาชนจากพษิภยัของ

สนิคา้และบรกิาร มเีรือ่งราวของการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้บริโภคภาค

ประชาชน และมเีรือ่งราวของการพัฒนางานวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดย

ใช้ความรู้ด้านกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีหลักวิชาการและทำงาน

อยา่งแขง็ขนั เตม็กำลงั 

 จิระ วภิาสวงศ ์ จงึไมเ่ปน็เพยีงเภสชักรคนหนึง่ ทีอ่ยูใ่นกระบวนการ

คุ้มครองผู้บริโภค แต่เป็น “เพชรเม็ดงาม” ที่มีผลงานแสดงออกเชิงประจักษ์ 

เป็นแบบอย่างของเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคและเปน็ “เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม” 

ไดอ้ยา่งสมภาคภมู ิ
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 เมือ่แรกเข้าทำงาน อย. ปี ๒๕๒๕ ทำมาสักพัก ต้องเป็นตวัแทนกอง

ออกมาประชมุกบัเภสชั สสจ. ตอ้งคอยรบัฟงัปญัหาทีเ่ภสชั สสจ.สะทอ้น (กึง่

ตอ่วา่)  และ ฝากใหส้ว่นกลางทำ  รบัปญัหาดว้ยความเตม็ใจ แตก่แ็อบหาขอ้มลูวา่ 

เภสชั สสจ.ที่เป็นดาวสภาจับไมค์สะท้อนข้อคิดเห็นแต่ละคนเป็นอย่างไร แต่

สำหรบั ภก.จริะ วภิาสวงศ ์หวัหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค สสจ.ลำพนู บอกได้

เลยวา่ตวัจรงิ ของจรงิ ไมด่รามา่ แตล่ะเรือ่งทีส่ะทอ้นเปน็ของจรงิทีท่ำจรงิ หรอื 

สะทอ้นปญัหาทีป่ระสบมาในการทำงาน   

 จากการสังเกตด้วยตนเองนั้น เวลาภก.จิระ จับไมค์ทุกครัง้ ไมไ่ดแ้ค่

สะทอ้นปญัหา หรอื ดแีตบ่น่ แตส่ิง่ทีน่า่ทึง่ คอื ทกุครัง้จะมขีอ้เสนอดีๆ  รวมถงึการ

ถา่ยทอดประสบการณด์ีๆ  ใหด้ว้ย ดเูหมอืนจะมวีญิญาณความเป็นครูอยู่ในตัว 

ภก.จิระ นี่คือที่มาของการยกใหเ้ปน็ กระบีม่อืหนึง่ในงานคุม้ครองฯ   

 เมือ่เกษยีณฯแลว้ ยงัมโีอกาสไดท้ำงานกบั ภก.จริะ แมว้า่ลลีาการทำงาน

จะต่างกัน มีปัญหาบ้าง แต่ผลก็ออกมาด้วยดี ได้เรียนรูป้ระสบการณด์ีๆ  จาก 

ภก.จริะ อกีมากมาย และประสบการณท์ีห่าคนเปน็ตน้แบบหรอืถา่ยทอดไดด้ ีตอ้ง

ยกให ้ ภก.จริะ ซึ่งนอกจากจะเหนื่อยจากการทุ่มเททำงานคุ้มครองผู้บริโภคแลว้ 

ยงัตอ้งมาเจอผูป้ระกอบการทีม่ปัีญหา ภก.จิระ ถูกฟ้องจากผลการทำงานบังคับ

ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล  ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ได้มี

โอกาสรบัฟงัคดทีี ่ภก.จริะ ถกูฟอ้ง จนในทีส่ดุชนะคด ีเปน็การถา่ยทอดทีม่คีณุคา่

เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม 

ภก.จิระ วิภาสวงศ์   

กระบีม่อืหนึง่ในงานคุม้ครองฯ ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นการศาล 
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ยิ่งของการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค และ ขณะนี้ ภก.จิระ เป็นเสาหลกัของ

นอ้งๆ ทีท่ำงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้เรือ่งการทำงาน และใหค้วามกรณุาชว่ยเหลอื

นอ้งๆ (ทีป่ระสบปญัหาในการทำงานเนื่องจากเจอผู้ประกอบการกลุ่มพิเศษ) 

ให้รอดพ้นจากการถูกฟ้องร้อง และ แนน่อน เชือ่วา่ ไมว่า่จะวนันีห้รอืวนัไหน 

ภก.จริะ กจ็ะเปน็เสาหลกัและทีพ่ึง่ของคนทำงาน และไม่แปลกทีจ่ะมอบฉายาวา่ 

ภก.จิระ วิภาสวงศ์ กระบี่มือหนึ่งในงานคุ้มครองฯ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษดา้น

การศาล 
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 ในสงัคมใดทีย่งัเตม็ไปดว้ยปญัหาของการเอารดัเอาเปรยีบ การหลอกลวง

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ไม่สนใจปัญหาสาธารณะ มุง่เฉพาะธรุะของตน เรือ่ง

อืน่ๆ ไมใ่ชธ่รุะ สงัคมเชน่นัน้จะอยูไ่ดด้มีสีขุ กเ็ฉพาะคนทีไ่ดร้บัโอกาสทีด่ ี มคีวาม

สามารถสูง มีพรรคพวก มีอำนาจเท่านั้น ผู้ด้อยโอกาสและคนที่ไม่เท่าทัน

ปัญหาก็จะตกเป็นเบี้ยล่างตลอดเวลา ภก.จิระเป็นผู้หนึ่งที่ได้รู้จักมายาวนาน 

รูจ้กัจากภารกจิงานคุม้ครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จิระเปน็คนที ่ “เอาธรุะ” 

และเปน็ตวัอย่างหนึ่งของความดีที่ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน โดยเฉพาะเรือ่ง

ความไม่ถูกต้องและกระทบต่อสาธารณะ ร้องขอเมื่อไร ไม่เคยพลาด ถา้ไมต่ดิ

ธรุะที่สำคัญจริงๆ จิระเป็น FAMILY MAN ใส่ใจในความสขุของสมาชกิใน

ครอบครวั เลีย้งลกูแบบเปน็เพือ่น ลกูๆ จงึกลา้แสดงออก และมคีวามประพฤตทิีด่ี

ไปพรอ้มๆ กนั จริะยงัเปน็พอ่ครวัทีฝ่มีอืรสเดด็อกีดว้ย นอกจากนีย้งัเปน็ลกูทีม่ี

ความกตญัญตูอ่บดิามารดา  

 ขอชื่นชมในการที่ จิระ ได้รับรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ในครัง้นี ้

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จิระ คนที่ “เอาธุระ” 
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 รูจ้กัพีจ่ริะ (พีจ่)ู มาเปน็เวลานบั ๓๐ ป ีพีไ่มเ่คยเปลีย่นแปลง ยงัดำรงตน

มุง่มัน่ในการทำงานเตม็ที ่ เอาจรงิเอาจงั ไมว่า่จะในฐานะพีบ่ณัฑติทีใ่หค้ำแนะนำ

ในการจัดตั้งชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะเภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ หรือปัจจุบันในฐานะเภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน พี่เป็นแบบ

อย่างในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยการบังคับใช้กฎหมายยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พี่เป็นที่ปรึกษา เป็นแหล่งอ้างอิง และเป็นที่พึ่งพิงให้กับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในหลายจังหวัด  

 ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”…เชื่อมั่นและ

ศรัทธาในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคของพี่ค่ะ 

 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พี่จิระ…ผู้เป็นแบบอย่าง 
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 ผมเขยีนถึงนายจิระ วิภาสวงศ์ ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนคณะ

เภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหมม่าดว้ยกนั สมยัเรยีนเพือ่นผมคนนี้สนใจการ

ทำงานชุมชนมาก ได้ร่วมเป็นกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และร่วม

ทำกิจกรรมค่ายทุกครั้งที่ปิดภาคเรียน พอเรียนจบก็ไปทำงานที่โรงพยาบาล

ชุมชน ได้เป็นแกนนำในการรวมกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนและบุกเบิกงาน

เภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนจนกระทั่งเกิดความชัดเจนในการทำงานอย่าง

เป็นรูปธรรม หลังจากนั้นได้ย้ายมาที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งในขณะนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละ

จังหวัดจะมีเภสัชกรเพียงจังหวัดละ ๑ คน อีกทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภคฯถือเป็น

งานใหม่ ไม่มีใครรู้เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดก็ทำเพียงการออกใบอนุญาตเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะมีสารวัตรอาหาร

และยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาตรวจสถานประกอบการปีละ 

๑-๒ ครั้ง จิระจึงเป็นแกนหลักร่วมกับเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในเขต ๕ ประกอบด้วยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย 

แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ร่วมกันพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพในระดบัจังหวัดด้วยกัน มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การอนุญาต การตรวจสถานทีผ่ลติ สถานที่

ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

ชายผู้บุกเบิกงานเภสัชสาธารณสุขในภูมิภาค 
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จำหนา่ย การดำเนินคดี ซึ่งได้นำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน

นีไ้ปขยายใชเ้ปน็มาตรฐานงานทัง้ประเทศอกีดว้ย  

 ในสมยัแรกๆ การดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุนัน้กระทำ

ได้ยากเนื่องจากยังขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะสื่อเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ประชาชน จิระจึงเป็นผู้ประสานเภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต ๕ มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการผลิต

สื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเกิด

การจัดทำภาพพลิกงานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน

ให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้   

 นอกจากนี้จิระยังได้ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จนกระทั่งต้องต่อสู้กันในศาล บางคดีมีอัยการ

จังหวัดช่วยว่าความให้ บางคดีจิระต้องเสียเงินส่วนตัวจ้างทนายไปว่าความในชั้น

ศาลครั้งละหลายหมื่นบาท สุดท้ายก็เป็นผู้ชนะคดี ซึ่งแม้จะเป็นการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่แต่ทางราชการช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย นอกจากนี้ จิระยังเป็น

กรรมการในคณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณให้กับสภาเภสัชกรรม 

เพื่อพิจารณาลงโทษเภสัชกรที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณซึ่งเป็นงานที่ไม่มีใคร

อยากทำ เป็นหนึ่งในคณะทำงานผลักดันความก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัชกรของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ เภสัชกรที่มีปัญหาใน

การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคทุกคนด้วยความเต็มใจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้บ่งบอก

ถึงการทำงานอยา่งเอาจรงิเอาจงั ไมย่อ่ทอ้และมุง่มัน่เพือ่ประโยชนข์องประชาชน 

ผมขอชื่นชมการทำงานของนายจิระ วิภาสวงศ์จากใจจริง และเป็นผู้ที่สมควร

ได้รับเกียรติเป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
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 เมื่อครั้งที่พี่จิระทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ

ได้รับเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล ให้แก่พวกเรา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น นับเป็น

จุดเริ่มต้นที่ข้าพเจ้ารู้จักพี่จิระ วิภาสวงศ์ ซึ่งพี่ได้ให้ความรู้ เล่าประสบการณ์การ

ทำงานโรงพยาบาล และให้แนวคิดต่างๆ ในฐานะที่พี่เป็นคนบุกเบิกงาน

เภสัชกรรมโรงพยาบาลมา ในตอนนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า พี่คนนี้เก่งและมีอุดมการณ์

มาก เราจะทำแบบพี่ได้บ้างไหมนะ หลังจากนั้นในปี ๒๕๒๙ พี่จิระได้ย้ายไป

ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และมีส่วนในการชักจูงข้าพเจ้า

ที่จบมาหมาดๆ ให้ไปทำงานที่โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน ในปี ๒๕๓๐ ซึ่งตอน

นั้นมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเข้าทำงานในโรงพยาบาลของจังหวัดลำพูน รวม ๓ คน 

โดยในช่วงแรกๆ ของการทำงาน พี่จิระได้เสียสละเวลา เพื่อที่จะถ่ายทอดวิทยา

ยุทธ์การทำงานโรงพยาบาล รวมถึงความรู้ในด้านอื่นๆ อย่างเต็มเปี่ยมให้พวก

เราทุกวัน เป็นเวลาถึง ๑ เดือนเต็ม ทำให้พวกเรารู้สึกมั่นใจขึ้นมากที่จะไป

ทำงานในการเป็นเภสัชกรคนแรกของโรงพยาบาล เป็นการเริ่มทำงานที่มีคุณค่า

และมีความหมายมาก ในช่วงที่ข้าพเจ้าทำงานในโรงพยาบาลชุมชนตลอด ๖ ปี 

พี่จิระเป็นพี่ที่ดีของน้องๆ ในจังหวัด ให้ความรู้ ให้การสั่งสอน ทั้งเรื่องการ

ทำงานและเรื่องการใช้ชีวิต เป็นที่ปรึกษาและพร้อมที่จะชี้แนะช่วยเหลือทุกคน 

ภญ.อินทริยา อินทพันธุ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

ผูบ้กุเบกิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุในสว่นภมูภิาค 
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ผูบ้กุเบกิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุในสว่นภมูภิาค 

 
 แล้วในปี ๒๕๓๖ ข้าพเจ้าก็ได้ย้ายเข้ามาทำงานในสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดลำพูน เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพี่จิระ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้ทำงาน

ร่วมกับพี่จิระมากขึ้น ยิ่งทำให้รู้จักพี่จิระมากขึ้น ได้รับความรู้และประสบการณ์

จากพี่จิระมากขึ้น พี่จิระเป็นคนขยันและใฝ่รู้ ทั้งเรื่องงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

การทำงาน และเรื่องอื่นๆ รอบตัว พี่จิระเป็นผู้บุกเบิก ๑ ใน ๕ จังหวัด ที่ทำงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค พี่อยู่ในทีมที่ร่วมกันจัดทำคู่มือ

การปฏิบัติงานเภสัชสาธารณสุขในยุคแรกๆ พี่จัดทำสื่อต่างๆที่ใช้ในการเผยแพร่

ความรู้เรือ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เช่น แผ่นใส หรือสไลด์

ประกอบการบรรยาย ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ดังเช่นปัจจุบัน  

นอกจากนี้ พี่ยังเป็นแกนนำหลักในการจัดทำ SOP การปฏิบัติงาน ของกลุ่มงาน

คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกด้วย พี่จิระเป็นคนยึดมั่น

ในหลักการและเหตุผล การทำงานจะยึดหลักกฎหมายและหลักรัฐศาสตร์ เรื่อง

ไหนไม่ถูกต้อง พี่จะต้องคัดค้านหรือชี้แนะให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง พี่เป็นคน

มั่นใจในตัวเองสูง แต่ไม่ใช่จะเอาชนะอย่างเดียวหรือไม่ฟังใคร หากใครมีข้อมูลที่

มีเหตุมีผล ก็สามารถจะถกเถียงชี้แจงได้  ถึงแม้พี่จะดูเหมือนเป็นคนดุ ตรงไป

ตรงมา พูดเสียงดัง จนพวกเรากลัวเกรง แต่พี่ก็เป็นคนดี จริงใจ มีน้ำใจ มีความ

เมตตาปราณีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ แม้ต่อคนที่ทำผิดก็ยังให้อภัยและให้โอกาสในการ

แก้ตัว ถึงแม้บางครั้งจะดุด่าว่ากล่าวบ้าง แต่สุดท้ายพี่ก็จะชี้แนะและช่วยเหลือให้

เราทำให้ถูกต้อง บางคนอาจนึกว่าพี่จิระเป็นคนเคร่งเครียด ไม่กล้าพูดเล่นด้วย 

แต่แท้จริงแล้ว พี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีอารมณ์ขัน ชอบสนุกสนาน ชอบ

ร้องเพลง พี่เป็นที่รักและเคารพของน้องๆ ซึ่งพวกเราจะมีการดำหัวและขอพร
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จากพี่จิระ เป็นประจำทุกปี ในช่วงประเพณีสงกรานต์ของทางเหนือ นอกจากนี้ 

พี่ยังเป็นคนขวัญกล้า ขนาดเจอเรื่องถูกฟ้องร้องจากการทำงานหลายคดี พี่ก็มี

สติตั้งมั่นต่อสู้คดีจนชนะทุกคดี แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยตัวของพี่เองคนเดียว 

นั่นคงเป็นเพราะความถูกต้องและยึดหลักเหตุผลที่พี่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด  

ในการทำงานที่ต้องควบคุมกำกับสถานประกอบการด้านสุขภาพ พี่จะปฏิบัติ

ตามหลักการของกฎหมาย โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก แต่ก็

แฝงด้วยความเมตตาและให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง พี่จิระ

เป็นนักเจรจา และนักไกล่เกลี่ยที่ดี หลายครั้งหลายคราที่พี่เป็นตัวกลางในการ

ไกล่เกลี่ยคู่กรณีเรื่องต่างๆ ให้สำเร็จได้ อย่างที่เรียกว่า Win-Win ได้ทั้งสองฝ่าย 

ทั้งคู่กรณีภายในจังหวัด หรือเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องๆ จังหวัดอื่น พี่ก็กระโดดลง

ไปช่วยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ 

 ในส่วนการทำงานเพื่อส่วนรวมและวิชาชีพเภสัชกรรม พี่เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ มากมาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับ

กระทรวง และระดบัจงัหวดั พีเ่ปน็คนมวีสิยัทศันก์วา้งไกล มคีวามรูค้วามสามารถ 

มีหลักการและเหตุผลที่ดี มีจุดยืนที่ชัดเจน กล้าคิดกล้าทำ มีความมุ่งมั่นและ

ทุ่มเทเป็นที่ยอมรบัในสงัคม พีเ่ปน็คนรกัพวกพอ้งและรักวิชาชีพ พี่จะเป็นทีมหลัก

ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับวิชาชีพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ

ก้าวหน้าหรือเรื่องค่าตอบแทน แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้มีผลต่อตัวเองแล้วก็ตาม 

พี่ก็ยังต่อสู้เพื่อวิชาชีพต่อไป ข้าพเจ้าคิดว่า หากพี่จิระเกษียณอายุราชการไปแล้ว 

พี่ก็คงยังจะทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพเภสัชกรรมและประชาชนอยู่ตลอดไป 
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 ข้าพเจ้าโชคดีอย่างมากที่ได้เป็นน้องของพี่จิระ มีโอกาสได้ทำงาน

ร่วมกับพี่ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ได้รับการชี้แนะ ได้แบบอย่างที่ดี

ในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ขอบพระคุณพี่มาก ที่ทำให้น้องคนนี้ได้

ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสมกับที่ร่ำเรียนมา  สมควรอย่างยิ่งแล้วที่พี่จิระ

ได้รับเกยีรติอันสูงส่งในครั้งนี้  “เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์  เภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม”   
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 เมือ่ป ี๒๕๓๓ ผมเปน็นกัศกึษาเภสชัศาสตรป์ ี๕ จาก มช. ไดไ้ปฝกึงานที ่

สสจ. ลำพนู นัน่เปน็ครัง้แรกทีผ่มไดเ้จอ “พีจ่ริะ” หวัหนา้ฝา่ยเภสชัสาธารณสขุ     

 

ความประทบัใจแรก “สอนเรือ่งวชิาชพี” 

 พีจ่ริะ รกัและภมูใิจในวชิาชพีเภสชัศาสตรม์าก เวลาสอนนอ้งฝกึงาน จะ

แทรกเรื่องของบทบาทและคุณค่าของวิชาชีพต่อสังคมดว้ยอยา่งไมเ่กอ้เขนิ และพี่

จริะกส็ามารถสอนไดท้กุเรือ่งโดยไมป่กปดิ เชน่ ตอนนัน้ผมสงสยัเรือ่งสวสัดกิารยา

ของโรงพยาบาลวา่มนัถกูตอ้งหรอืไม ่ พีจ่ริะไดอ้ธบิายให้ฟังอย่างละเอียด จนถึง

แนะนำแนวทางการจัดการเงนิสวสัดกิารวา่สามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งสจุรติ คอื

ไมใ่หเ้กดิประโยชนส์ว่นตัวของใครคนใดคนหนึ่ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การ

ใหม้กีรรมการเงินสวัสดิการ ไม่ถือเงินเอง และมีระเบียบใช้เงินที่ชัดเจน มกีาร

ขออนมุตั ิ ซึ่งผมได้นำคำแนะนำนั้นมาใช้ในโรงพยาบาลที่ผมทำงานในเวลา

ตอ่มา   

 พีจ่ริะเลา่วา่ สมยัเปน็นกัศกึษาเภสชัศาสตร ์ มช. พีจ่ริะออกคา่ย พอช. 

(เชน่เดยีวกับ อ.ลูกหยี) ซึ่งเป็นค่ายอาสาพัฒนาชนบทของห้าคณะวทิยาศาสตร์

สุขภาพที่โด่งดัง เป็นที่แย่งกันสมัครเข้าร่วมค่ายของนักศึกษาในยุคนั้น 

อาจารย์หมอที่ปรึกษาค่าย พอช. ที่พี่จิระเคารพรักมากท่านหนึ่งคือ อ.นพ.ผจญ 

วงศ์ตระหง่าน พี่จิระจะหาโอกาสไปกราบท่านหรือเขียน สคส. ส่งให้อาจารย์

ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ความประทับใจและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่จิระ 
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อยูเ่สมอ  บางทีการที่พี่จิระได้มีโอกาสไปเห็นชีวิตชาวบ้านในชนบทในค่าย พอช. 

การได้เจอมุมความคิดของอาจารย์หมอผจญ การถกเถียงแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

ร่วมค่ายคณะต่างๆ อาจหล่อหลอมให้พี่จิระเลือกที่จะทำราชการเพื่อจะมีโอกาส

ได้ทำหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชน (สมัยนั้นไม่มีการใช้ทุน ต้องสมัครรับราชการ 

ซึ่งเงินเดือนและค่าตอบแทนน้อยกว่าเอกชนมาก) 

 

ทำใหน้อ้งด ู“เราโตเ้ถยีงกนัได ้แตอ่อกหอ้งประชมุกเ็ปน็พีน่อ้งกนัเหมอืนเดมิ” 

 เมือ่ผมไดท้ำงานเปน็เภสชักรใชท้นุรุน่ ๓ อยูต่ามรพ.ตา่งๆ ในเชยีงใหม่ 

ผมได้มีโอกาสเจอพีจ่ริะอกีครัง้ ในการประชมุเครอืขา่ยคบส.ภาคเหนือ ตอนนั้น

พี่จรูญ หัวหน้าเภสัช สสจ.เชียงใหม ่ เปน็ประธานเภสชั สสจ.ภาคเหนอื แกให้

เชญินอ้งรพ.ชมุชนเขา้รว่มประชมุดว้ย ผมจำบรรยากาศการโตเ้ถยีง ถกเถยีงกนัอยา่ง

รนุแรง ของหวัหน้ากลุม่งานจงัหวัดต่างๆ ทั้งพี่เอี้ยง พี่ตุ้ยและพี่จิระก็เถียงกัน 

เสียงดัง หน้าแดง หแูดง ไปตามๆ กนั แตพ่อประชมุเสรจ็ พี่ๆ  กค็ยุกนัปกต ิไมไ่ด้

โกรธกนั เปน็พีเ่ปน็นอ้งรว่มวชิาชพีกนั เหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้เลย  

 พีจ่ริะเคยบอกว่า “เราเห็นต่างกันได้ โต้เถียงกันได้ เพื่อให้เกิดการ

แก้ปญัหางาน แตก่ต็อ้งยอมรบัในความตา่งและขอ้จำกดัของแตล่ะพืน้ที ่แตล่ะคน”  

 

พีผู่ไ้มรู่จ้กัเหนือ่ยทีจ่ะสอนนอ้งๆ 

 เวลาพวกเราทำงาน โดยเฉพาะการตรวจจับ ดำเนินคดี หากมีข้อสงสยั 

หรือมีปัญหาที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวนั้น ผมจะโทรหาพี่ๆ  เภสชั สสจ.ทีเ่คารพอยู่

ไมก่ีค่น หนึง่ในนัน้คอื “พีจ่ริะ” เพราะพีจ่ริะจะเขา้ใจดวีา่เวลาอยูห่นา้งานทีต่อ้ง

ตดัสนิใจอะไรทีส่ำคญั ตอ้งยนือยูบ่นความถกูตอ้งและแมน่ยำ พีจ่ริะจงึยนิดทีีจ่ะ
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ช่วยเหลือแนะนำน้องๆ ร่วมวิชาชีพอยู่เสมอ หลายครั้งที่ผมโทรไปปรึกษาตอน 

๒ - ๓ ทุม่ หากไมไ่ดร้บัสายทนัท ีพีจ่ริะจะรบีโทรกลบัมาโดยเรว็ พีไ่มเ่คยเหนือ่ย 

ไมเ่คยเบือ่ทีจ่ะคุยงาน สอนงาน แนะนำน้องๆ ทั้งในการประชุม การคุยกัน

นอกหอ้งประชุม บนโต๊ะกินข้าว ในลิฟท์ บนเครื่องบิน รอแท็กซี่ แมก้ระทัง่

ในงานเลีย้ง หากมใีครถามพีก่จ็ะตอบทนัทอียา่งละเอยีด  

 

๑๐ สิง่ทีไ่ดผ้มเรยีนรูจ้ากพีจ่ริะ 

พีจ่ริะ มีชื่อเล่นว่า “จู” แกก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ผมเลยบอกว่า “ชือ่พี่

แปลวา่ หม”ู แกกเ็ชือ่ พอผมอธบิายวา่ “ก ็ หมงิจจู”ู แปลวา่ “หมจูรงิ

จรงิไง” แกกห็วัเราะกา๊ก  

“พดู” กลา้แสดงความคิดเห็น : แทบทุกเวทีที่พี่จิระอยู่ จะต้องได้ยิน

เสียงแก ทั้งคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง แม้แต่การให้กำลังใจคน

จดัประชมุ ทีห่ลายคนอาจคดิแตไ่มก่ลา้พดู    

“ฟงั” พี่จิระจะตั้งใจฟังคนพูดและจับประเด็นได้เร็ว มคีวามอดทน

ในการฟัง พี่จิระเคยโทรมาถามเรื่องปัญหาทีมแพทย์เภสัชพยาบาล

ลาออก จาก รพ.ทีผ่มทำงานอยู ่ ผมเลา่ใหพ้ีฟ่งันานเปน็ชัว่โมง (คา่โทร

สมัยนั้นนาทีละ ๘ บาท) จนปญัหาของเรากไ็ปถงึผูใ้หญค่รบูาอาจารย์

ของวชิาชพี (อ.สำล ี ใจด)ี จนในทีส่ดุ ปลดักระทรวง กเ็รยีกทมีของเรา

เขา้ไปพบ และเสนอทางแกไ้ขปญัหาให ้  

“เขยีน” พีจ่ริะ เคยชวนพวกเรา สสจ. เขต ๑ ชว่ยกนัเขยีน SOP งาน

เภสัช คบส. เมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้ว (เลม่สสีม้ๆ) พีจ่ริะเคยพดูคลา้ยๆ 

กบัพีก่ติต ิ (ภก.กติต ิพทิกัษน์ตินินัท)์ ทีว่า่ “จรงิๆ งานเภสชั สสจ. กท็ำ

๑) 

 

 

๒) 

 

 

๓) 

 

 

 

 

 

๔) 
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กนัเยอะ มีผลงานเยอะไปหมด แต่เขียนออกมาน้อย คนรับรูน้อ้ย” 

พ่ีจิระจึงมักชวนพวกเราช่วยกันเขียนงาน รวมผลงาน จัดทำแนวทาง

คูม่อืตา่งๆ เสมอ 

ทำงานบนฐานข้อมูล เราเคยบ่นเรื่องความก้าวหนา้ของวชิาชีพเภสัช 

สสจ. พี่จิระเลยบอกให้เรารวบรวมข้อมูล ตัง้แตข่อ้มูลพื้นฐาน มีคน

ทำงานกี่คน สถานประกอบการมกีีแ่หง่ ดำเนนิคดกีีร่าย ฯลฯ แลว้

รวบรวมไว ้ บางครัง้กระทรวงฯตอ้งการขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสินใจ 

พีจ่ริะกจ็ะมใีหท้นัที 

รูจ้กั connection ผมไดเ้รยีนรูจ้ากพีจ่ริะวา่การทำงานใหส้ำเรจ็ต้องมี

คอนเนคชั่น ซึ่งพี่มักจะมีเครือข่ายทำงานที่หลากหลาย ปัญหาที่

เถียงกันในที่ประชุมหลายครั้ง ลลุว่งดว้ยพีย่กหหูาตวัจรงิ     

รูจ้งัหวะ “ผูบ้รหิาร เขามาทำงานกอ่นแปดโมงเชา้ เราควรจะพบทา่น

ชว่งนัน้ นัดหมายกับหน้าห้องท่าน เวลาเชา้ๆ ทา่นจะมเีวลาใหเ้ราและ

ไมโ่ดนแทรก” อนันีผ้มแคฟ่งัแตย่งัไมไ่ดพ้สิจูนค์รบั 

อฐิกอ้นแรก วิทยากรที่เป็นตำรวจเคยบรรยายว่า “เราตอ้งวางแผน

ให้รัดกุม รอบคอบ ไม่งั้นหากดำเนินการไป มคีวามเสีย่งตอ่พนกังาน

เจา้หน้าที่ อาจโดนฟ้องได้ เว้นแต่ท่านอยากจะเป็นตัวอย่างกรณีศกึษา

ใหรุ้น่นอ้ง”  

พีจิ่ระนา่จะตดิอนัดบัตน้ๆ ของพนกังานเจา้หนา้ทีท่ีถ่กูฟอ้งรอ้งดำเนินคดี

โดยผูป้ระกอบการ ไมใ่ชพ่ีจ่ริะทำงานไมร่ดักมุ แตเ่พราะการทำหน้าที่

ต่อกรกับผู้กระทำผิดจำนวนมาก ซึ่งอาจยังไม่เคยถูกดำเนินคดีจากจงั

หวดัอืน่ๆ มากอ่น พีจ่ริะจงึทำหนา้ทีข่องพีใ่นฐานะพนกังานเจา้หนา้ที ่
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เปน็ตวัอย่างให้เราดู เป็นก้อนอิฐก้อนแรกให้เราเห็น เพื่อเราจะได้มี

ความกลา้ หลายเคสทีพ่ีจ่ริะไดฟ้อ้งรอ้งกลบั เพือ่จะใหผู้ป้ระกอบการ

ไม่กล้าซี๊ซั้วทำการละเมิดพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นการปกป้อง

การทำงานของพนกังานเจา้หนา้ที ่ ทีท่ำงานสจุรติ ถกูกฎหมาย ในรุน่

ตอ่ๆ ไป 

พีไ่มท้ิ่งน้อง เวลาพวกเราทำงานแล้วเกิดปัญหา พี่จิระจะยกหคูยุ

กบันอ้งๆ โดยตรง ยอมเสยีเวลารบัฟงันอ้ง เพือ่ทราบปัญหาที่แท้จริง

แล้วหาทางช่วยเหลือเสมอ เราจึงอุ่นใจถ้าได้ยินวา่ “พีจ่ริะโทรหา

นอ้งแลว้”   

 

 

 

 

 

๑๐) 

 

 ผมขอแสดงความยินดี และขอร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจกับรางวัล

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี ๒๕๕๙ ที่เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ ์ไดร้บัครบั   
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 กวา่ ๓๐ ปทีีรู่จ้กักบั ภก.จริะ วภิาสวงศ ์ จงึไมแ่ปลกใจเลยทีไ่ดท้ราบวา่ 

จิระได้รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานคุ้มครอง

ผู้บรโิภค มจีดุยนืในความถกูตอ้ง สิง่สำคญัคอืการไมน่ิง่เฉยกบัปญัหาหรอือปุสรรค

ในการทำงาน จิระมักจะเป็นผู้แทนเภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในการ

ประชมุ อบรม สัมมนา กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สิ่งที่ยังจดจำเสมอมาคอื

ในเวทต่ีางๆ จิระจะนำเสนอประเด็นปัญหาการทำงาน พร้อมทั้งข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดรับกับสถานการณ์ ส่วนใหญ่ข้อเสนอ

จะถูกนำไปปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งจุดอ่อน 

จุดแข็ง ความดคีวามสามารถของจิระ ทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลากร

ในงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ใหย้นืหยดัทำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง แตต่อ้งใสใ่จรูจ้รงิในสิง่ทีท่ำ 

ทัง้เนือ้หาและขอ้กฎหมาย ไมย่อ่ทอ้ หวัน่เกรงตอ่อปุสรรค จริะเปน็เภสชักรกลุม่

งานคุม้ครองผู้บริโภคที่เติมเต็มอุดมการณ์การทำงานเพื่อสงัคม หลายๆ ครั้งใน

การพูดคุยกันนั้น เรามักจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง แต่

เป้าหมายของการสนทนาอยู่บนความปรารถนาด ี ติเพื่อก่อ และมีเป้าหมาย

เดียวกันเพื่อให้งานคุ้มครองผูบ้รโิภคมปีระสทิธภิาพ แมใ้นระยะหลงัจะไมค่อ่ย

ไดร้ว่มงานกัน แต่ก็ติดตามผลงานของจิระมาตลอด กาลเวลาไม่เคยเปลี่ยน

อดุมการณแ์ละความมุง่มัน่ของจริะเลย  

 ทา้ยนีข้องแสดงความยนิดจีากใจจรงิกบัรางวลัเกยีรตยิศ เภสชักรดีเด่น

เพื่อสังคม และรู้สึกภูมิใจแทนกับผลงานที่จิระทำเพ่ือสงัคมตลอดมา 

จิตรา เศรษฐอุดม 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ภก.จิระ วิภาสวงศ์ 
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 ผมทราบข่าวว่าคุณจิระ วิภาสวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพือ่สงัคม 

ยกยอ่งให้เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ผมรู้สึกยินดแีละ

ภาคภมูใิจกับวิชาชีพเภสัชกรรมและครอบครัวของคุณจิระ วิภาสวงค์อย่างมาก 

คณุจริะทีผ่มรูจ้กั เริม่ต้นทำงานเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล ปัจจุบันเป็นเภสัชกร

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสาธารณสุข อันเป็นงานที่วิชาชีพ

เภสัชกรรมมีความเกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อประชาชนที่เป็นพลังการผลิต

ของชาติ เนื่องเพราะสุขภาพที่ดีนอกจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง การ

สาธารณสุขที่ดี ความปลอดภัยจากการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ 

รวมถึงการใช้บริการสุขภาพรูปแบบต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 

อันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ด้อยกว่าการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ   

 ตัง้แตผ่มได้ทำงานร่วมกับคุณจิระ เห็นว่าท่านมีบทบาทในการผลักดัน

งานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค อย่างเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว 

มัน่คง มรีปูธรรมทีช่ดัเจนตอ่สงัคม ตลอดเวลา 20 กวา่ป ีในฐานะเภสชักรคนหนึง่ 

ทัง้ในขอบเขตความรับผิดชอบที่จังหวัดลำพูน ทั้งในขอบเขตภาพรวมของ

ประเทศชาติ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ

เภสชักรรม และองค์กรอื่นๆ หลายครั้งผมเห็นคุณจิระต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว 

เภสัชกรสมพร อุทิศสัมพันธ์กุล 
 

“คุณจิระ วิภาสวงค์  เภสัชกรผู้อุทิศตนเพื่อสังคม” 
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ในการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ประโยชนแ์กส่งัคม เหน็คณุจริะขยายความคดิและ

วธิกีารทำงาน เพื่อนำวิชาชีพเภสัชกรรมให้เข้มแข็ง เพื่อรับใช้สังคมอย่าง

กว้างขวาง หลายครั้งที่คุณจิระต้องต่อสู้คดีจากการทำงานเพื่อสังคม ต่อสู้

กับผูป้ระกอบการทีก่ระทำผดิกฎหมาย อยา่งทระนง   

 คณุจิระได้พิสูจน์ตนเองจากการต่อสู้ การทำงานอย่างยาวนานในฐานะ

เภสชักร ในฐานะขา้ราชการ เพื่อความถูกต้องและสุขภาพที่ดีของประชาชนใน

สงัคมไทย สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับการยกย่องจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

ในสังคม คือ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

ประจำป ี ๒๕๕๙ ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านที่เสียสละ ทำงาน

อย่างหนักและยาวนาน และดีใจกับความภาคภมูใิจของครอบครวัคณุจริะดว้ย 
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 จำไม่ได้ว่ารู้จักพี่จิระครั้งแรกได้อย่างไร จำได้แต่ว่า รู้จักพี่ในวงประชุม 

และได้รับทราบว่า พี่คือกลุ่มเภสัชกรรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกๆ ที่เข้าสู่ระบบราชการ 

โดยเฉพาะงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นรุ่นที่สร้างงานจนผู้มีอำนาจ

ยอมรับและอนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ประทับใจพี่ในหลายเหตุการณ์ ที่จำได้แม่นคือ ในทุกคร้ังที่พี่อยู่ในที่

ประชุม พี่จะพูดอยู่เสมอว่า ต้องแสดงความคิดเห็น และทำงานให้การประชุม

เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหม้ากทีส่ดุ ใหคุ้ม้กบัทีร่าชการออกค่าเครื่องบิน

มาให้  

 พี่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้

รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้เพื่อขวัญกำลังใจในการทำงาน ในการขับเคลื่อน

ประเด็นนี้ พี่ไม่ได้ใช้วิธีการหยุดงานประท้วง หรือกฎหมู่ใดๆ แต่ใช้วิธีการที่มี

เกียรติและศกัดิ์ศรีอย่างยิ่ง คือการใช้ข้อมูลและเหตุผลนำเสนอ ด้วยความ

พยายามอย่างยิ่ง จนผู้มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติให้เภสัชกรที่ทำงานในสำนักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัไดร้บัคา่ตอบแทนทีส่รา้งขวญักำลงัใจใหค้นทำงานไดร้ะดบัหนึง่ 

ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ 
โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“พี่จิระในความทรงจำ” 
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 พีเ่ชีย่วชาญในงานที่พี่ทำเป็นอย่างยิ่ง แม่นกฎหมายในทุกข้อ และเปน็ที่

ปรึกษาให้น้องๆ ได้เสมอ แม้ตัวเองยังเจอความยากลำบากกับการถูกฟ้องร้อง

จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็ตาม แต่คราใด ที่เภสัชกรรุ่นน้อง 

ไม่ว่าจะทำงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาล ประสบกับ

ปัญหาที่เกิดในการปฏิบัติหน้าที่ พี่จะยืน่มอืเขา้ไปชว่ยเสมอ  

 เภสชักรดีเด่นเพือ่สงัคม เปน็รางวลัทีม่เีกยีรต ิ ซึง่พีเ่หมาะสมกบัรางวลันี้

เปน็อยา่งยิง่ 
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 คณุจิระ ที่ผมผู้เขียนรู้จักและเคยทำงานร่วมกันมานับไปแล้วก็เรียกว่า

เกิน ๓๐ ปีก็ว่าได้ เริ่มแรกสมัยนั้น การทำงานเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข กำลังตั้งต้นในส่วนภูมิภาค สสจ.ยังไม่ได้รับมอบอำนาจจาก อย. 

เหมือนปัจจุบัน มีงานอาหารและยาอยู่ในฝ่ายบริหาร มีหน้าที่หลักในการออก

ใบอนุญาตขายยา ต่ออายุใบอนุญาตขายยา ใช้เจ้าหน้าที่ทั่วไปใน สสจ.เป็น

ผู้ทำงาน หลายจงัหวดัเริม่มกีารรบัเภสชักรเขา้ทำงาน บางจงัหวดัยงัไมม่เีภสัชกร   

 สมัยนั้น กระทรวงสาธารณสขุกำลงัคดิวา่จะม ีอย.ในตา่งจังหวัด หรือให้

มีเภสัชกรใน สนง.สสจ. ทำงานแทน อย. มีพี่หลายคนย้ายจาก อย. ไปอยู่ สสจ. 

(ซึ่งรุ่นนั้นปัจจุบันเกษียณหมดแล้ว) เริ่มแรก สสจ.จะมีเภสัชกร ๑ คน ทำงาน

ด้าน คบส. เรยีกวา่เปน็การทำงานแทน อย. เจา้หนา้ทีจ่าก อย.ส่วนกลางมาตรวจ

สถานที่ประกอบการผลิตอาหาร ร้านขายยา มาแต่ละที จะต้องไปรับเภสัชกร

จาก สสจ.ไปตรวจด้วย  

 ในเรื่องการทำงาน คุณจิระมีความใจเย็น มุ่งมั่นจะทำงานด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคให้ประสบความสำเร็จ เรียกว่าทำเต็มที่ ถือว่าเป็นกำลังหลัก

ในด้านการสร้างบทบาทของเภสัชกรให้เข้มแข็ง งานที่ทำร่วมกันมีหลายเรื่อง 

ชัยพฤกษ์ สีลวานิช 
กองส่งเสรมิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพในสว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 

ตน้แบบการทำงานเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคในสว่นภมูภิาค 
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เชน่ การทำ SOP ของงานที่เภสัชกรได้รับมอบ (ไม่ใช่แต่เรื่อง อย. เพราะเภสัช

สสจ.ยงัมหีนา้ทีใ่นการทำงานดา้นบรหิารเวชภณัฑ ์ งานสถานพยาบาล ใบประกอบ

โรคศิลป์ เป็นต้น) ยุคนั้น สสจ. ลำพูนอยู่ในเขต ๑๐  ซึ่งมี ๖ จังหวัด มีการจัดทำ 

SOP ในการทำงานของเภสัชกร สสจ.ทุกเรื่อง  การทำใช้เวลาประมาณ ๒ ปีกว่า 

จนได้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ผมได้มาร่วมกันคิด ช่วยกันทำ จนได้ผลงานออกมา

เป็นเล่มสีส้ม หนาเกือบกระดาษ A๔ หนึ่งรีม เป็นต้นแบบ SOP งานต่างๆ 

 จากนัน้กม็กีารทำเรือ่งขอ้ตกลงรว่มหรอืทีเ่รยีกวา่ Compliance Policy 

คุณจิระ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันจนได้ Compliance Policy ออกมา 

หวังว่าทุกจังหวัดจะได้ทำงานเหมือนกัน และที่สำคัญเป็นเสมือนคัมภีร์ เอาไว้ใช้

อธิบายผู้บริหารและผู้ประกอบการ ว่าจังหวัดไม่ได้ทำงานโดยยึดกฎหมาย

อย่างเดียว (Compliance Policy เป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้ดี เหมาะสมกับ

ยุคสมัยนั้น แม้บางคนจะไม่ค่อยยอมรับ อ้างว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมาย เกรงว่าจะ

ทำผิด แต่ส่วนใหญ่ก็ยอมรับ) 

 บทบาทการทำงานคบส.ของจงัหวดัลำพนู จะยดึหลกัวา่ดว้ยการคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้ปลอดภัย จังหวัดลำพูนจับจริง ดำเนินคดีทุกราย แต่ก่อนจะลงมือลง

ดาบก็มีการวางเกณฑก์อ่น เหมอืนขดีเสน้ใหผู้ป้ระกอบการอยูใ่นกรอบ ถ้าล้ำเส้น

จึงจะถูกดำเนินคดี มิใช่ว่าจะยึดกฎหมายเป็นเกณฑ์ทุกเรื่อง คุณจิระเป็นเภสัชกร

ที่ขึ้นโรงขึ้นศาลมากที่สุด มากกว่าคนใน อย.เองก็ว่าได้ เป็นผู้ไปร้องทุกข์ฟ้อง

คนทำผิดเอง ซึ่งบางคร้ังกโ็ดนคนอืน่ฟอ้งรอ้งเอาบา้ง คดมีเีปน็สบิถา้จะวา่ไปแล้ว

นับเป็นอาจารย์ด้านการดำเนินคดีได้เลย ซึ่งผลก็คือจะชนะทุกคดี 
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 ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อย.จัดประกวดเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 

มีคณะกรรมการจาก อย.ไปประเมินผลการทำงาน คือไปดูว่าทำจริงได้ผลดีจริง 

ผลปรากฎว่าจังหวัดลำพูนได้รับรางวัล “จังหวัดที่มีผลงาน คบส. ดีเยี่ยม” 

ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีในการได้รับรางวัลนี้ด้วย  

 ขอสรุปว่า การทำงานของกลุ่มงาน คบส. สสจ.ลำพูนโดยมีคุณจิระ

เป็นหัวหน้าทีมได้ดำเนินการทำงานคบส.ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก 

น่าจะนำไปเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นๆ ได้ศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สุดท้ายขอให้

คุณจิระประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและในชีวิตครอบครัว

ด้วยครับ 
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 เภสชักรจริะ วภิาสวงศ ์ เปน็หวัหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสัช

สาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัลำพนู เปน็ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่อีาวุโส 

เป็นคนที่ทำงานจริงจัง ถึงลูกถึงคน เข้มแขง็ เสยีงดงั มปีระสบการณส์งูในการ

ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับทั้งระดับจังหวัด เขตและประเทศ 

สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ไม่ปล่อยให้มีปัญหาค้างคา เป็น

คนที่ผมทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีข้อผิดพลาด แมว้า่การ

ทำงานของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใต้

การกำกบัของเภสัชกรจิระในปัจจุบันจะมีความเข้มงวด ผู้กระทำผิดหลาย

รายถกูดำเนนิคด ีแตก่เ็ปน็ไปอย่างถูกต้องและให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้า

กนัจนเปน็ทีย่อมรบั 

 ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมได้พจิารณา

ให ้ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ ได้รับเกียรติเป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ในปีนี้ 

เป็นอีกหนึ่งรางวัลนอกเหนือจากการที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับรางวัล

ความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับดีเยี่ยม 

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึง่ไดร้บัในปนีีเ้ชน่กนั 

นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

“จดหมายจากผู้บังคับบัญชา” 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙๕6

เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๔๗๒๒ 

ตำแหนง่ / ทีท่ำงานปจัจบุนั 
 เภสชักรเชีย่วชาญดา้นเภสชัสาธารณสขุ 

 หวัหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ 

 รองนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัลำพนู 

 สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัลำพนู จงัหวดัลำพนู 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั 
 ๒๓๔/๖๖ หมู่  ๑ ถนนเชียงใหม่ – หางดง ตำบลสันผักหวาน 

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐ 

ประวตั ิ
 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรของนายหลุน แซ่ว่อง และนางว่อหมา 

แซ่ผุง ครอบครัวประกอบอาชีพขายอาหาร  

ประวัติและผลงานของ 
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ 
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 เภสชักรจริะ วภิาสวงศ ์มพีีแ่ละนอ้งรวมทัง้สิน้ ๔ คน คอื 

 ๑. นายกิตติ วิภาสวงศ์ อดีตผู้อำนวยการศูนยป์ระปาสว่นภมูภิาคเขต 

๙ (ปจัจบุนัเกษยีณอายแุลว้) 

 ๒. นายชัยยุทธ วิภาสวงศ์ อดีตผู้จัดการศูนย์บริการโทรศพัทโ์คกมะตมู 

(ปจัจบุนัเกษยีณอายแุลว้) 

 ๓. นายจริะ วภิาสวงศ์ 

 ๔. นายมงคล วภิาสวงศ ์ประกอบอาชพีคา้ขาย 

 สมรสกบั นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลผูป้ว่ยทั่วไป 

จิตเวช จกัษ ุโสต ศอ นาสกิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มบีตุรสาว ๒ คน คอื 

 ๑. นางสาวนสิา วภิาสวงศ ์ รบัราชการในตำแหนง่นกัจติวทิยาปฏบิตักิาร 

ประจำโรงพยาบาลบา้นธ ิจงัหวดัลำพนู 

 ๒. นางสาวนอิร วภิาสวงศ ์รบัราชการในตำแหนง่ทนัตแพทยช์ำนาญการ 

ประจำโรงพยาบาลลี ้จงัหวดัลำพนู 
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 เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เริ่มเข้ารับการศึกษาในปีพ.ศ. ๒๕๐๙ จบชั้น

ประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วัดโคกมะตูม) จังหวัดพิษณุโลก และ

จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

 ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เข้าศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในระหว่างการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น 

งานค่ายอาสาพัฒนา งานสโมสรนักศึกษา งานบำเพ็ญประโยชน์ เคยได้รับ

ตำแหน่งประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายอาสาพัฒนา) คณะเภสัชศาสตร์ 

และประธานฝา่ยศลิปวฒันธรรม สโมสรนกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

 หลังจากจบการศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน

ปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรประจำโรงพยาบาลจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมกับกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน โดยดำรง

ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฯ จนกระทั่งปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับการชักชวน

จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จึงได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในตำแหน่งหัวหน้างานอาหารและยา ซึ่งต่อมางานนี้

ได้รับการยกฐานะเป็นฝ่ายเภสัชสาธารณสุขในช่วงเวลาหนึ่ง และได้รับการ

ยกฐานะอีกครั้งเป็นกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจนกระทั่งถึง

ปัจจุบัน 
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ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  

   จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ. ๒๕๑๙ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  

   จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ. ๒๕๒๕ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๑๔ 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการ 

   ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม สาขาการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

   ด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม 
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ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลจอมทอง  

   จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๖ หัวหนา้ฝา่ยเภสชัสาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสุข 

   จังหวัดลำพูน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๕๐ หัวหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสุข 

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพนู 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  

   หัวหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและ 

   เภสัชสาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมูิ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  

   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภคและ 

   เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข 

   จังหวัดลำพูน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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บทบาท / หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
 กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสุข

จังหวัดลำพูน 

 ๑) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 ๒) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ๑) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการดำเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๕๘ วันที่ 

๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) (พิจารณาความก้าวหน้าเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัด) 

 ๒) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓) 

 ๓) คณะกรรมการสอบสวน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๓ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๘) 

 มหาวิทยาลัย 

 ๑) อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ๒) อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร (วทิยาเขต

พิษณุโลกและวิทยาเขตพะเยา) 

 ๓) อาจารยพ์เิศษประจำแหลง่ฝกึ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวัดลำพูน  

 สภาเภสัชกรรม 

 ๑) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นยา

และสขุภาพ สภาเภสชักรรม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปจัจบัุน) 
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 ๒) คณะอนุกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. 

๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

 ๓) คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่าง

กฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. 

๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) 

 ๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๔ (พ.ศ. 

๒๕๔๗ – ๒๕๕๒) 

 ๕) คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ สภาเภสัชกรรม ๔ วาระ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๒) 

 วิทยาลยัคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย (วคบท.) 

 ๑) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาความชำนาญด้านการบังคับใชก้ฎหมาย 

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

แห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) 

 ๒) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

แห่งประเทศไทย (วคบท.) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 

 ภาคประชาชนและอื่นๆ 

 กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ภญ.สสี ปันยารชุน 
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รางวัลที่ได้รับ 
 ๑) จังหวดัลำพูนไดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุจากสำนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา ใหเ้ปน็จงัหวดัทีม่ผีลการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑ์

สขุภาพระดบัดีเยี่ยม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๒) เภสัชกรภาคเหนือดีเด่น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ของกลุ่ม

เภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ผลงานเพื่อสังคม 
 ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้บริโภค 

 ๑) โดยกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ในจังหวัด ดังนี้ 

 ๒) ใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งเครง่ครดักบัสถานประกอบการที่ไม่ได้รับ

อนุญาต และสถานประกอบการที่มีการกระทำผิด รวมถึงการโฆษณาที่ผิด

กฎหมาย 

 ๓) ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการทุกประเภท (สถานที่ผลิต/

นำเข้า/ขายยา สถานทีผ่ลติ/นำเขา้อาหาร สถานทีผ่ลติเครือ่งสำอาง สถานพยาบาล 

สื่อโฆษณา) ในจังหวัด การตรวจสอบคุณภาพและฉลากผลิตภัณฑ์ทกุประเภท 

และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง ที่ผลิตในจังหวัดและ

การโฆษณาสถานพยาบาลในจังหวัด 
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 ๓) การพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการฝึกอบรมความรู้ การตรวจเยี่ยม

แนะนำ 

 ๔) การให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ครู อาจารย์ สื่อมวลชน 

โดยอาศัยสื่อทุกรูปแบบ 

 ๕) การแก้ปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้บริโภคและหน่วยงาน

ต่างๆ 

 ๖)  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภค/นักเรียน 

 ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย (เจ้าหน้าที่ / อาสาสมัคร / 

ประชาชน กลุ่มต่างๆ) 

 ๑) เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัด โดยอบรมความรู้และทักษะ

ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 

 ๒) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน โดยสนับสนุนภาค

ประชาชนใหม้กีารรวมกลุม่ มกีารทำกจิกรรมใหค้วามรู ้ การตรวจสอบเฝา้ระวงั 

มมีาตรการตอบโตส้นิคา้และบรกิารทีไ่มป่ลอดภยั มกีารเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดย

เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ดำรงตำแหน่งเลขานุการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ภาคประชาชน จังหวัดลำพูน 

 ๓) เครือขา่ยโรงเรยีนอย.นอ้ย โดยอบรมความรูแ้กค่ร ู อาจารย์ที่ปรึกษา

ชมรมอย.น้อย แกนนำนักเรียนอย.น้อย ให้มีศักยภาพในการทำกิจกรรม

คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 

 ๔) เครือขา่ยรา้นยา โดยอบรมความรูแ้กผู่ร้บัอนญุาตใหข้ายยาได้ เช่น 

การอบรมความรูใ้นเรือ่งโรคและยาประเภทตา่งๆ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการตรวจ

วนิจิฉยัและจา่ยยาในรา้นยา การสอนกฎหมายยาแกร่า้นยา การสรา้งความรว่มมือ

ระหว่างภาครัฐกับร้านยา 
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 ๕) เครอืขา่ยผู้ผลิตน้ำบริโภค โดยอบรมความรู้เรื่องการผลตินำ้บริโภค 

หลักการ GMP สขุลกัษณะในการผลตินำ้บรโิภค การสรา้งความรว่มมอืระหว่าง

ภาครัฐกับผู้ผลิตน้ำบริโภค 

 ๖) เครอืขา่ยผูผ้ลิตสินค้าสุขภาพชุมชน (OTOP) โดยอบรมความรู้เรื่อง

การผลิตอาหาร หลักการ GMP บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และการโฆษณา 

 ๗) เครือข่ายสื่อมวลชน  โดยจัดประชุมชี้แจง / อบรมความรู้แก่

สื่อมวลชนทุกประเภทในจังหวัด ทั้งเรื่องกฎระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การโฆษณา ตลอดจน ความรู้ทางวิชาการที่ เกี่ยวกับสินค้าสุขภาพต่างๆ 

การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาครฐักบัสือ่มวลชน 

 ๘) เครือข่าย อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) โดยอบรม

ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทต่างๆ 

การโฆษณา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดบัหมูบ่า้น 

การประสานงานระหวา่งหนว่ยงานรัฐ ระดับต่างๆ กับ อสม. 

 ๙) เครือข่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอบรมความรู้ในเรื่องกฎหมาย

สาธารณสุข (พรบ.ยา อาหาร เครื่องสำอาง ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาท เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สถานพยาบาล การประกอบ

โรคศลิปะ) แกพ่นักงานสอบสวนทุกสถานีตำรวจในจังหวัดลำพนู เพือ่ใหท้ราบ

ข้อกฎหมายทางด้านสาธารณสุขและประสานความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน

สาธารณสขุกบัเจา้หนา้ทีต่ำรวจ 

 ๑๐) เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการผลิตสินค้า OTOP (Primary 

GMP Team) โดยอบรมความรู้ในเรื่องการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ยา 

เคร่ืองสำอาง หลัก GMP และแนวทางในการสนับสนุนผู้ผลิตสินค้า OTOP 

ในจังหวัด 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 67

 ด้านการบริการผู้ประกอบการ 

 กำหนดนโยบายและแนวทางในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในเรื่อง

การพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ประทับใจ มีระยะ

เวลาเสร็จสิ้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ๗ – ๑๒ วัน 

 

ผลงานที่เป็นนวัตกรรม 

 ๑) วิจัยรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) 

ระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยรูปแบบการดำเนินงาน คบส. ทั่วประเทศ

ในปัจจุบัน มีเค้าโครงร่างมาจากจังหวัดลำพูน 
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 ๒) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โดยแต่งตั้งเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนและ

สาธารณสุขอำเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.ยา อาหาร สารระเหย 

เครื่องสำอาง 

 ๓) ร่วมกับ อย. ในการจัดทำข้อตกลงร่วม (Compliance Policy) 

ระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกับอย.ในการตรวจเฝ้าระวังและใช้มาตรการ

ทางกฎหมายต่อสถานประกอบการประเภทต่างๆ 

 ๔) จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating 

Procedure : SOP) ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกงาน งานบริหาร

เวชภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของกลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคฯ 

 ๕) การกำหนดรายการยาที่เหมาะสมสำหรับคลินิกสาขาการพยาบาล

และผดุงครรภ์ที่เปิดดำเนินการในจังหวัดลำพูน 

 ๖)  การแก้ปัญหาขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดลำพูน 

 ๗)  การแก้ปัญหาหน่วยตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ที่ผิดกฎหมาย 

 ๘) การแก้ปัญหาน้ำมันทอดซ้ำแบบบูรณาการ โดยจัดทำโครงการ

การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำและการนำน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ

ไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร 
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 ๙) การดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมกันทั้งจังหวัด โดยจัดซื้อยา 

วัสดุการแพทย ์วสัดทุนัตกรรม วสัดชุนัสตูร วสัดเุอกซเรย ์เพือ่ใชใ้นสถานบริการ

สาธารณสุขในจังหวัดทุกระดับ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(ดำเนินการก่อนกระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายออกมา) 

 

ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม 
 ๑. การแก้ปัญหาหน่วยตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ 

 ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ใช้แรงงานในระบบประกัน

สังคมต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจจะเกิด

ขึ้นจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ ๔ ที่ออกตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยตรวจ

สอบเคลื่อนที่ที่จะไปให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานในสถาน

ประกอบการประเภทต่างๆ เช่น โรงงาน สำนักงาน บริษัท ห้างร้าน หรือ

การตรวจสุขภาพนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา จะต้องเป็นสถานพยาบาล

ประเภทมีเตียง รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) บุคลากรที่จะให้บริการ

ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มี ใบอนุญาตถูกต้อง เช่น แพทย์ (ทำหน้าที่

ตรวจร่างกาย ตา หู คอ จมูก)  พยาบาล (ตรวจวัดสัญญาณชีพต่างๆ) นักเทคนิค

การแพทย์ (ทำหน้าที่เจาะ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ)  นักรังสีเทคนิค 

(ทำหน้าที่ตรวจเอกซเรย์) รถเอกซเรย์ ต้องได้รับการตรวจอนุญาตจากสำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ 
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 ปัญหาที่พบ หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่หลายกรณี ไม่ได้มาจาก

สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล มักมาจากคลินิกซึ่งไม่สามารถให้บริการ

ตรวจสขุภาพแบบเคลือ่นทีไ่ด ้ บางครัง้แมม้าจากโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต 

และที่เป็นปัญหามากคือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจให้บริการมักไม่ใช้ผู้ประกอบ

วิชาชพีหรือมีผู้ประกอบวิชาชีพเพียงบางสาขา มีการใช้แพทย์เกษียณอายุหรือ

ใช้แพทย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพโดยไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ ไม่มีพยาบาล 

ไม่มีนักรังสีเทคนิคทำหน้าที่ แต่ใช้พนักงานบริษัทที่ผ่านการอบรมมาทำหน้าที่

แทน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สถานประกอบการจำนวนมาก 

ไม่ทราบรายละเอียดของปัญหานี้ และไม่ทราบวิธีในการคัดเลือกหน่วยตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ที่ถูกต้องมาใช้บริการ 

 แนวทางการแก้ไข 

 ๑) ได้จัดประชุมผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา สถาน

ประกอบการประเภทต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติ สำหรับ

สถานประกอบการและสถานศึกษาในการเลือกใช้บริการจากหน่วยตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ และจัดประชุมชี้แจงแก่สถานพยาบาลที่มาให้บริการใน
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จังหวัดลำพูน ให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างมี

มาตรฐานวชิาชพีแตล่ะสาขา และการตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ทีใ่นขัน้ตอน

ให้บริการตรวจสุขภาพ 

 ๒) ได้ออกตรวจสอบการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในโรงงาน

ต่างๆ ในระยะแรกได้พบปัญหาว่า มีเพียงแพทย์ที่เกษียณอายุมาตรวจสุขภาพ

พนักงาน การตรวจอื่นๆ ทำการตรวจบริการโดยพนักงานบริษัทที่ผ่าน

การอบรมจากทางบรษิทั ถอืเปน็การกระทำทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่พนกังานเจา้หน้าที่

ได้แจ้งระงับการตรวจและให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง ภายหลังการตรวจสอบ บริษัท

ดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างถูกต้องในระยะเวลาต่อมา รวมทั้งการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลแห่งอื่นๆ ทั้งที่มาจากนอกจังหวัดและในจังหวัด ก็

ไม่พบข้อบกพร่องอีก ถือเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานและ

พนักงาน 

 ๓) ได้เสนอแนะใหก้รมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพปรบัปรงุแกไ้ขประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุฉบบัที ่ ๔ ตามพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ใหม่ ให้มีความรัดกุม ไม่มีช่องโหว่ เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการตรวจ

สุขภาพประจำปีของหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ๒. การไกล่เกลี่ยคดีพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกฟ้อง 

 มีกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งหนึ่ง 

ถูกคลินิกแห่งหนึ่งฟ้องร้องหมิ่นประมาทต่อศาล เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ผู้นั้นไปพูดพาดพิงคลินิกแห่งนี้ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับอนุญาต

คลินิก หากมีการฟ้องคดี พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอาจถูกพิพากษาลงโทษ 
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และอาจถูกสอบสวนวินัยขา้ราชการตามมา เภสชักรจริะ วภิาสวงศไ์ดป้ระสาน

กบัผูต้รวจราชการที่รับผิดชอบดูแลในเขตนั้น ในการประสานกับคู่กรณีทั้ง ๒ 

ฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ฟ้อง คือ คลินิก และผู้ถูกฟ้อง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีการเจรจา

เงื่อนไขหลายประการ ท้ายที่สุดมีการถอนฟ้องคดี ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถ

ยอมรับได้ท้ัง ๒ ฝ่าย โดยไม่เสียหลักการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ไม่เกดิผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของจังหวัดอื่นๆ และไม่เกิดการเสียขวัญ 

เสียกำลังใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งประเทศ 
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 ๓. การแก้ปัญหาขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชน 

 ขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชน จัดเป็นขยะอันตราย อาจก่อ

ให้เกิดการแพร่เชื้อโรค สร้างภาวะเสี่ยงอันตรายให้เกิดกับประชาชนและชมุชน

ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง การกำจัดขยะติดเชื้อต้องใช้เตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง (อย่างน้อย 

๘๐๐ องศาเซลเซียส) ซึ่ งสถานพยาบาลต่างๆ มักไม่มี เตาเผาที่มีขีด

ความสามารถในการกำจัดขยะติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องใช้บริการกำจัดขยะติดเชื้อ

จากบริษัทเอกชน ให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ซึ่งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน มักใช้บริการ

จากบริษัทเอกชน แต่คลินิกประเภทต่างๆ ที่มีทั่วทั้งจังหวัดจำนวนมาก ไม่ได้ใช้

บริการจากบริษัทกำจัดขยะเอกชน จึงเป็นความเสี่ยงที่อาจมีการทิ้งขยะติดเชื้อ

ของคลินิกเหล่านี้ปะปนไปกับขยะทั่วไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค เป็น

อันตรายกับชุมชน เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์จึงกำหนดมาตรการโดยให้คลินิก

เอกชนทุกแห่งทำการรวบรวมขยะแล้วนำไปรวบรวมที่โรงพยาบาลของรัฐหรือ

เอกชนที่อยู่ในเขตเดียวกับคลินิกแห่งนั้น โดยคลินิกต้องชำระค่าบริการในการ

กำจัดขยะติดเชื้อของตนเองในอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด และจะต้องแสดง

หลักฐานสัญญาการใช้บริการกำจัดขยะติดเชื้อระหว่างโรงพยาบาลและคลินิก

แห่งนั้น ในโอกาสที่มาต่ออายุใบอนุญาต หรือชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 

หากไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการต่ออายุใบ

อนุญาตให้ การกำหนดแนวทางของสำนักงานสาธารณสขุจงัหวดัลำพนู ทำให้

การควบคมุขยะตดิเชือ้ของสถานพยาบาลในจังหวดัลำพนู ไมเ่กดิปญัหาการทิง้ขยะ

ตดิเชือ้เรีย่ราด จนเกดิปัญหาการแพร่ระบาดของโรค นับว่าประสบความสำเร็จ 
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม 

เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ 

 ๑. ตระหนักว่าตนเองเป็นเภสัชกร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชีย่วชาญใน

เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติยา อาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้

เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องมีความตระหนักที่มากขึ้น ในการให้ความรู้ ให้

คำแนะนำแก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 ๒. รู้จกัและปฏบิตัติามหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ ในชว่งตน้ของการรับราชการ 

ดำรงตำแหน่งเภสัชกรโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ให้บริการ

ทางเภสชักรรมแกค่นไขท้ีม่ารบับรกิารใหไ้ดร้บัยาทีม่คีณุภาพ ถกูตอ้ง ครบถ้วน 

ตามที่แพทย์สั่งจ่าย ให้คำแนะนำแก่คนไข้ในเรื่องการใช้ยา อันตรายของยา 

ตลอดจนวิธีปฏิบัติตัวเมื่อป่วยเป็นโรคนั้นๆ รวมทั้งการให้ความเห็นในเรื่องยา

และเวชภัณฑ์แก่แพทย์และคณะกรรมการต่างๆ เมื่อมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ต้องปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง (รวม ๑๔ ฉบับ) มีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยและปกป้องสิทธิ

ประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการสุขภาพ อำนวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการทีม่าใช้บริการ ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ยึดผลประโยชน์ของ

ประชาชนผู้บริโภคเป็นหลัก และใหบ้รกิารแกผู่ป้ระกอบการอยา่งเสมอหน้ากัน 

ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใด เลือกใช้มาตรการทีเ่หมาะสม 

ในการแกไ้ขปญัหาในแตล่ะสถานการณ์ 
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 ๓. ยึดหลกัการทำงานอยา่งมมีาตรฐาน มหีลกัการ เปน็ไปตามกฎหมาย 

มคีวามเปน็มอือาชพี มกีารปรกึษาหารอื สร้างเครือข่ายการทำงาน เป็นพหุพาคี 

เช่น เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งในและนอกจังหวัด หน่วยราชการที่

เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงเรียน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน 

หรือภาคประชาชน 

 ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 

เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลุแก่อำนาจเพื่อกลั่นแกล้งผู้ใด ปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำ

ผดิดว้ยความยตุธิรรม และไมห่วัน่ไหวต่อการกระทำผิดทุกรูปแบบ 
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เชญิมาจากหนงัสอื อยูอ่ยา่งผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบานแจม่ใส ทา่นปญัญานนัทภกิข ุปาฐกถาธรรม  

ณ โรงเรยีนพทุธธรรมวดัชลประทานรงัสฤษฏ ์อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีวนัอาทติยท์ี ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๒๖.  

จดัพมิพโ์ดย กองทนุหอ้งสมดุศาลาจำปรีตัน ์วดัชลประทานรงัสฤษฏ ์อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ.ี  

ภาพประกอบ ศลิปะ “วรรณรปู” โดย อ.เจรญิ กลุสวุรรณ (ทยาล)ุ. ตกแตง่งานศลิป ์โดย สนุนัท ์นวลทอง. 

จดัพมิพใ์นวาระ “๑๐๒ ป ีปญัญานนัทภกิข ุ(๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)” 

 



 ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

แถวยืนเรียงจากซ้ายไปขวา 
๑. ภญ.อังศุรัตน์  ยิ้มละมัย  ๒. ภญ.พรกช พิทักษ์ธรรม 

๓. ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์  ๔. ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน  ๕. ภญ.วีรยา ถาอุปชิต 
๖. ภญ.จุฑามาศ อนุสรณ์ธีระกุล  ๗. ภญ.ปฏิญญา สมบัติบุญมา  ๘. ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา   

 
แถวนั่งเรียงจากซ้ายไปขวา 

๑. ภก.สุโรจน์ แพงมา  ๒. ภญ.วีรวรรณ รุจิจนากุล 
๓. ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล  ๔. ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข  ๕. ภก.ปรัชญา เขตเจริญ   

 

กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น 

เชญิมาจากหนงัสอื อยูอ่ยา่งผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบานแจม่ใส ทา่นปญัญานนัทภกิข ุปาฐกถาธรรม  

ณ โรงเรยีนพทุธธรรมวดัชลประทานรงัสฤษฏ ์อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีวนัอาทติยท์ี ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๒๖.  

จดัพมิพโ์ดย กองทนุหอ้งสมดุศาลาจำปรีตัน ์วดัชลประทานรงัสฤษฏ ์อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ.ี  

ภาพประกอบ ศลิปะ “วรรณรปู” โดย อ.เจรญิ กลุสวุรรณ (ทยาล)ุ. ตกแตง่งานศลิป ์โดย สนุนัท ์นวลทอง. 

จดัพมิพใ์นวาระ “๑๐๒ ป ีปญัญานนัทภกิข ุ(๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)” 
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 ในการทำงานนั้น ทุกคนย่อมต้องเคยมีอุปสรรคและผิดพลาดกันมาก่อน 

แต่นั่นคือโอกาสอันดีที่จะเปิดประสบการณ์และทำให้เราได้เรียนรู้เสมอ หาก

ไม่ท้อถอยและพยายามต่อสู้อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีสติปัญญาแล้ว 

ย่อมได้รับผลสำเร็จ พร้อมทั้งความมั่นคงและแข็งแกร่งที่ทีมเราพร้อมรับกับ

ภาระงานและปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือและเสริมพลังให้กับ

ผู้อื่นที่กำลังประสบปัญหาได้ ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้แสดงให้ทุกคนเห็นและยอมรับว่าเป็น

ทมีงานที่มั่นคงแข็งแกร่ง และเอื้อประโยชน์ สมควรที่จะได้รับการเชิดชูและ

สนบัสนนุใหเ้ปน็องคก์รตน้แบบในการทำงานคุม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่สงัคมอยา่งยิง่ 

 ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สร้างผลงานที่มี

คุณค่าและเป็นประโยชน์มากมายต่อสังคมนั้นก็คือ การปฏิบัติต่อชีวิตและงานที่

รายล้อมอยู่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

และเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเสมอ โดยใชพ้ลงับวกของทมีงานทีไ่ดจ้ากความรกัสามัคคี 

และการประสานจุดแข็งของบุคลากรทุกคนมาสนับสนุนกันและกันเป็นการผนึก

กำลังให้สามารถทำสิ่งที่ยาก ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าได้สำเร็จ 

 ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมเภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ทกุคนทีท่ำงาน “ปดิทอง

ข้างหลังพระ จนล้นออกมาที่หน้าพระเอง” 

 

 

นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ผู้ปิดทองข้างหลังพระ จนล้นออกมาที่หน้าพระเอง 
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 ขอแสดงความชืน่ชม ทมีคุม้ครองผูบ้รโิภค สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ขอนแกน่ หรอื “กลุม่เภสชักร สสจ. ขอนแกน่” ทีไ่ดร้บัรางวลัเกยีรตยิศในครัง้นี ้

การทำงานทกุอยา่งใหม้ผีลงานเชงิประจกัษ ์ นัน้ สว่นหนึง่มาจากความทุม่เทและ

ความชำนาญส่วนบุคคล ซึ่งทำได้แม้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ลำบาก แต่การผลักดัน

ให้การทำงานออกมาได้ผลสำเรจ็ดว้ยการทำงานเปน็ทมีนัน้ยุง่ยากซบัซอ้นกวา่การ

ทำงานเดีย่วมาก และทีย่ากกว่าคือการทำงานในลักษณะต่อเนื่องยาวนานทีเ่หน็

พฒันาการเตบิโตในทกุๆ ดา้น  วรีบรุษุไมไ่ดเ้กดิขึน้ในขา้มคนื ทมีงานทีท่ำงานเขม้

แขง็ยิง่ไมไ่ดเ้กดิมาไดเ้องในชว่งเวลาสัน้ๆ 

 ไดเ้ฝา้มอง ติดตามการทำงานของน้องๆ กลุ่มนี้มานานแล้ว ได้เห็นการ

บม่เพาะภายใน เห็นความสมานสามัคคี การวางรากฐานมาจากรุ่นพี่ๆ ใน

หน่วยงาน ได้เห็นการเจริญเติบโต ได้เห็นคุณลักษณะที่ต้องตามนยิาม การ

ทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ ไมว่า่จะเรือ่งการมภีาวะผูน้ำ การรว่มแรงร่วมใจ 

การเรยีนรูแ้ละปรบัปรงุ การเสรมิการทำงานของกนัและกนั การมองประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตน ความทุ่มเท การประสานงาน การสะสม

ประสบการณ์ ชุดความรู้ที่พร้อมแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายภายนอก และการ

ส่งเสริมเครอืขา่ยอืน่ๆ ไดเ้หน็ผลงานเชงิประจกัษ ์โดยเฉพาะไดเ้หน็ความไมย่อ่ทอ้ 

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

กว่าจะมาถึงวันนี้ 
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 ดใีจ ที่ได้มองเห็น ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเติบโตของน้องๆ และ

มีส่วนร่วมในการสื่อสารให้ผู้อื่นได้ร่วมมองเห็นและร่วมการเดนิทางไปดว้ยกนั

ในขบวนการพฒันาสงัคม 

 ขอใหค้วามดงีาม ความเขม้แขง็ ความออ่นนอ้ม ความจรงิจงั ความทุม่เท 

จงดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และขยายต่อๆ ไปให้เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น ให้เป็น

ส่วนหนึ่งของขบวนการในการทำงานเพื่อคนไทย สังคมไทย และมวลมนุษยชาติ 
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 กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารสขุ

จงัหวดัขอนแกน่ เปน็หน่วยงานที่มีหน้าที่และดำเนินการเฝา้ระวงั กำกบั และ

ตดิตามสถานทีผ่ลติ ยา อาหาร สถานพยาบาล สถานบรกิารเพือ่สขุภาพ และ

ผลติภณัฑส์ขุภาพ การพฒันาศกัยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมุง่เนน้ผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และบริการทีป่ลอดภยัและมมีาตรฐาน เปน็ตน้ 

 ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ จากการปฏบิตังิานของบคุลากรของกลุม่งาน

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น 

จึงได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๕๙” จาก

มลูนธิเิภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) ย่อมแสดงว่ามีผลงานที่โดดเด่น และยัง

มุ่งเน้นผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการที่

ปลอดภยัและมมีาตรฐาน 

 ดังนั้น จึงนับได้ว่ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ เปน็หนว่ยงานทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่สีมควร

แกก่ารยกยอ่งและชืน่ชมตลอดไป 

 

รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แด่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ 

เภสัชสาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น 
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 กลุม่เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นับเป็นหนึ่งใน

ทีมงานคณุภาพทีด่ทีีส่ดุทมีหนึง่เทา่ทีข่า้พเจา้เคยรูจ้กัมา 

 เดมิขา้พเจา้รูจ้กัและคุน้เคยเฉพาะ “เชดิ” นอ้งเภสชั มช. ทีเ่ปน็เพือ่นรว่ม

อดุมการณ์รับใช้ชนบท ร่วมพัฒนาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …เชิดเป็นคนพูดน้อย แต่เป็นที่เชื่อถอืและ

ไวว้างใจของพี่ๆ ที่หาญกล้าว่า ร่วมฟื้นฟูชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของ

คณะ พอทราบว่า เชิดไปทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พวกเรา

ยงัคยุกนัวา่ เปน็ความโชคดขีองคนขอนแกน่ ทีเ่ชดิไปทำงานอยูท่ีน่ัน่ 

 ตอ่มาข้าพเจ้าได้มีโอกาสเจอน้องๆ ในทีมเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นอีก 

๓ คนคอื “พร ตั้ม บี” รู้สึกประทับใจในความเป็น “นคบส. ๑ และ ๒” ทีเ่ปน็

คนรุน่ใหม ่ ไฟแรง และสรา้งสรรค ์ เปน็แกนหลกัทีน่า่ชืน่ชมของคณาจารยแ์ละ

เพือ่นๆ ในรุ่น (“นคบส.” หมายถึง ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพือ่รบั

หนงัสอือนมุตัเิปน็ผูม้คีวามรูค้วามชำนาญในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม สาขา

การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ) 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หนึ่งในทีมงานคุณภาพ 
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 และสุดท้าย ข้าพเจ้าได้เห็นการทำงานของ “เภสัชกร สสจ. ขอนแกน่ 

ทัง้ทมี” ในยามทีเ่ภสชักรทัว่ประเทศประกาศ (ศกึ) คดัคา้น “รา่ง พระราชบญัญตัิ

ยา พ.ศ. …ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ที่ไม่คุ้มครองผู้บริโภค การ

รวมพลงักันในการทำงานของทีมเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น เพื่อเป็นแกนหลัก

ในวชิาชีพเภสัชกรรมให้กับเภสัชกรในแถบภาคอีสาน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม

และกอ่ใหเ้กดิพลงัในการตอ่สูเ้พือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคเชงิระบบอยา่งกวา้งขวาง 

 ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”…ดว้ย

ความเชือ่มัน่และศรทัธาในการทำงานคุม้ครองผูบ้รโิภคของทกุทา่นคะ่ 
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 สำหรบัวงการวชิาชพีเภสชักรรมในยคุสมยันี ้ คงไมม่ใีครไมรู่จ้กับทบาทใหม่

ของเภสัชกร “เภสัชกรรมปฐมภูมิ” ซึ่งเป็นบทบาทที่กระตุ้นให้เภสัชกรได้

ทำงานเชงิรกุเพือ่สง่เสรมิความปลอดภยัดา้นยาใหแ้กป่ระชาชนทั้งในระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน การทำงานของเภสชักรปฐมภมูนิัน้อาจแบง่หยาบๆ ไดว้า่ม ี

๒ ระดับ นั่นคือ การดูแลรายบุคคลผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน และการดูแล

ในระดบัชมุชนทีเ่ราคุน้เคยกันในบทบาทงานคุ้มครองผู้บรโิภค ซึง่โดยสว่นตวัก็

มองวา่ทมีเภสัชกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขอนแก่นนัน้

สามารถทำบทบาททัง้ ๒ ระดบันีไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 ในฐานะนักวิชาการ ได้เริ่มต้นรู้จักทีมเภสัชกรของ สสจ. ขอนแก่น

มาประมาณ ๓ ป ีจากบทบาททีโ่ดดเดน่ในดา้นงานคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยเภสชักร

หญงิกนกพร ธญัมณสีนิ (พีพ่ร) มวีนัหนึง่ทางคณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคามได้เชิญให้พี่พรมาแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทเภสัชกรกับงานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค พีพ่รไดเ้ล่าตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการทำงานควบคุมความปลอดภัย

ด้านอาหาร โดยเฉพาะกรณีซาลาเปา ผ้าขี้ริ้ว และขาไก่ ที่ทางพี่พรและทมี

ไดต้รวจสอบพบวา่อาจมกีระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการแลกเปลี่ยน

ที่เวทนีีท้ำใหไ้ดท้ราบวา่ กวา่ทีเ่ภสชักรสายงานคุม้ครองผูบ้รโิภคจะควบคมุปญัหา

ทีต่น้เหตุได้นั้นต้องใช้เวลา เภสัชกรไม่ควรเริ่มต้นจากการบังคับใชก้ฎหมาย แต่

ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี 
กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นำ้มนัหลอ่ลืน่ใหเ้ภสชักรในพืน้ทีม่กีำลงัใจและทำงานไดง้า่ย 

 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 8๕

นำ้มนัหลอ่ลืน่ใหเ้ภสชักรในพืน้ทีม่กีำลงัใจและทำงานไดง้า่ย 

 
ควรใช้การสร้างความเข้าใจให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเกิดความตระหนักต่อ

มาตรฐานการผลิตอาหารและตระหนักต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จาก

บทเรียนครั้งนั้นก็ทำให้รู้ว่าทีม สสจ. ขอนแก่นนั้นเข้มแข็งและมีกระบวนการ

ทำงานทีเ่ปน็ระบบ 

 ตอ่มาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามามสีว่นรว่ม

กบัภาคเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์ในการพัฒนางาน

เภสัชกรรมปฐมภมู ิ และไดรู้จ้กักบัเภสชักรหญงิพรกช พทิกัษธ์รรม (นอ้งหมิง) 

ในฐานะผู้ประสานงานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้

น้องหมิงนำทีมเภสัชกรจากขอนแก่นเข้าร่วมโครงการการพัฒนางานวิจัยจาก

งานประจำด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ สิ่งที่สัมผัสได้จากการทำงานในครัง้นัน้ คอื 

หมงิเปน็ผูป้ระสานงานทีด่มีาก คอยอำนวยความสะดวกทกุๆ อยา่งเพือ่ใหล้กูทมี

บรรลุเปา้หมาย หลงัจากพัฒนาโครงการวิจัยเสร็จสิ้นลง คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้รับมอบหมายให้จัดงานประชุมมหกรรม

เภสัชกรรมปฐมภูมิของเขต ๗ โดยมีน้องหมิงและทีม สสจ. ขอนแก่นเปน็

เจา้ภาพหลกั การประสานงานในครั้งนั้นผ่านไปด้วยดีและไม่มีเรื่องใหห้นกัใจใดๆ

ทัง้สิน้เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากทีม สสจ. ขอนแก่นอย่างดี ในปี

ถัดมาเราได้เห็นพัฒนาการงานเภสชักรรมปฐมภมูขิองจงัหวดัขอนแกน่วา่มคีวาม

กา้วหนา้มากขึน้ เชน่ ผลงานของพื้นที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

เภสชักรในพืน้ทีไ่ดร้บัรางวลัเกยีรตยิศจากหลายๆ หนว่ยงาน 
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 นอกจากความร่วมแรงร่วมใจของเภสัชกรในจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นและ

ตัง้ใจทีจ่ะให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแล้ว ผลงานอันโดดเด่นนี้เกิดมาจากการ

สนับสนุนที่ดีของเภสัชกรจาก สสจ. ขอนแก่นด้วย ทมีงานนี้มีความเข้มแข็ง 

ทำงานด้วยกันแบบพี่น้อง กำหนดเป้าหมายชดัเจน และทีส่ำคญัมทีกัษะในการ

เปน็พีเ่ลีย้งทีด่ ีสิง่เหลา่นีเ้ปน็เหมอืนนำ้มนัหลอ่ลืน่ใหเ้ภสชักรในพืน้ทีม่กีำลงัใจและ

ทำงานไดง้า่ย 

 จากประสบการณ์ที่เคยได้ทำงานร่วมกันข้างต้น ยนืยนัไดว้า่เภสชักร 

สสจ. ขอนแก่น สมควรได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสงัคม ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙” ขอให้ทุกท่านจงรักษาความดีนี้ไว้และมุง่มัน่ทำหนา้ทีเ่พือ่สขุภาพ

และความปลอดภยัของประชาชนตลอดไป 
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 ได้มีโอกาสสัมผัสน้องๆ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ขอนแก่นในช่วง

ทำงานที่กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) 

อย. ทึ่งมากกับผลงานที่เป็นรูปธรรม เป็นระบบ จับต้องได้ วัดได้ แม้ว่าภาระงาน

จะมากและหนัก เพราะขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ เรื่องเยอะ คนเยอะ สถาน

ประกอบการมาก ได้เห็นผลงานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ One 

Stop Service ของ สสจ.ขอนแก่น ทึ่งมาก ทำได้ดีทั้งการวางระบบ เอกสาร 

มาตรฐานการทำงาน และ งานบริการ แต่ทึ่งมากยิ่งขึ้นกับงาน Post-

marketing ของ สสจ.ขอนแก่น เพราะไม่ใช่การทำงาน Post ธรรมดาๆ แต่

กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ขอนแก่นคิดและนำเสนอเป็นระบบ เคยฟังช่วงที่ไปนำ

เสนอปัญหาน้ำบริโภคในที่ประชุมกรมของ อย. คิดครบถ้วนตั้งแต่คุณภาพน้ำ

จนถึงคณุภาพของพลาสติกที่ทำถังน้ำ และ การจัดการความเสี่ยงเพื่อให้

ผู้บริโภคปลอดภัย  

 สสจ.ขอนแก่น เป็นแกนหลักพัฒนาสถานที่ผลิตยาแผนโบราณผ่าน

การประเมิน GMP แห่งแรกของภาคอีสาน  ไม่ใช่แค่การไปประเมิน  แต่จาก

การติดตามพบว่างานนี้ดึงพลังการมีส่วนร่วมจากชมรมผู้ประกอบการ ทำให้

ได้รับความไว้วางใจ นำไปสู่ความสำเร็จ 

 นวัตกรรมการสื่อสารกับผู้บริหารที่น่าเรียนรู้ของกลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแก่น หลายจังหวัดเมื่อพบปัญหา จะมีหนังสือแจ้ง อย. แต่ขอนแก่น

ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 
อดีตหัวหน้า คบ.ภาคอีสาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

นับถือและชื่นชม กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น  

จากประสบการณ์บางมุม 
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พิเศษกว่า คือนอกจากจะทำหนังสือแล้ว หลายเรื่องจะส่ง e-mail แจ้งปัญหา

และข้อเสนองาน Post-marketing ตรงถึงเลขาธิการ อย. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

และ สำเนา คบ.ภาคอีสาน แค่เห็น e-mail ก็ทึ่งแล้ว และทราบว่าผู้บริหารสั่ง

การโดยตรงให้กองที่เกี่ยวข้องแก้ไข และหลายเรื่องรวดเร็วกว่าปกติ ที่สำคัญเป็น

อย่างยิ่ง คือ เมื่อพบความไม่ชอบมาพากล หรือ ความไม่ถูกต้อง ก็จะสื่อสารตรง

ถึงผู้บริหาร อย.และได้รับการแก้ไขเชิงระบบอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการยอมรับ

ในฝีมือ และ เชื่อถือในสิ่งที่กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นนำเสนอ   

 นอกจากจะรู้จัก ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล หัวหน้ากลุ่มงานฯ ปัจจุบัน 

เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นทั้งหัวหน้าทีม และ พี่ที่

เคารพของทีม ยังได้มีโอกาสรู้จักน้องๆในกลุ่มงานเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น 

หลายคน ยกเว้นรุ่นเด็กๆ ที่มาใหม่ น้องๆ แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว 

และกระจายความเชี่ยวชาญกันไป แต่สามารถเรียนรู้ ทำงานแทนกันได้ และ

ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดเจนกับความสำเร็จของงาน

คุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญๆ หลายเรื่อง รวมทั้งงานปราบปรามที่ออกมาติดต่อกัน

เป็นระยะๆ  เป็นที่ยอมรับของ อย. หน่วยงานต่างๆ  และสาธารณชน  

 แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดาย คือ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ทำมาก แต่

พูดน้อย ต้องชวนพูด ชวนคุย และ เชิญบรรยาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดประสบการณ์ และ ที่น่าเสียดายอีกเรื่อง คือ ไม่ค่อย

สนใจการสมคัรเขา้ประกวดเพือ่รบัรางวลัตา่งๆ ดว้ยเหตผุลวา่ ไมพ่รอ้ม ในขณะที่

สายตาคนนอก มองว่ามาตรฐานการทำงานของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น 

พร้อมที่จะได้รับการประเมินโดยไม่ต้องเตรียมตัว ดังนั้น เหมาะสมด้วยประการ

ทั้งปวงกับการเชิดชู  กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เป็น ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม ขอนับถือและชื่นชม 
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 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นงานในสำนึกและจติวญิญาณ

ของเภสชักรทกุคน ที่ผ่านมาแม้ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพยงัคง

เปน็เรือ่งทีแ่กไ้ดย้าก แต่เราก็พบว่ามีเภสัชกรมากมายหลายคนที่เดินเข้ามาใน

เส้นทางนี้ เส้นทางของการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมให้สังคมรับรู้ เมื่อวิเคราะห์

ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จดังกล่าว จะพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ

ประการหนึ่งก็คอื การมทีมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการดำเนนิงาน 

 หากพดูถงึทมีในการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพแลว้ เชือ่ว่า

หลายคนจะต้องยอมรับในศักยภาพของกลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น ด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมาย ทั้งผลงานทีต่อ้งทำในหน้าที่ตาม

นโยบายราชการจากส่วนกลาง และผลงานที่กลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจงัหวดั

ขอนแกน่ลกุขึน้มาทำในเชงิรกุ เชน่ การจดัการปญัหายาสเตียรอยด์ การจัดการ

ปัญหายาในโรงเรียน การจดัการโฆษณาผลติภณัฑท์ีไ่มเ่หมาะสมทางสือ่ตา่งๆ ไป

จนถงึปญัหายาชายแดน และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 จงัหวดัขอนแกน่เป็นเมืองขนาดใหญ่ ความซับซ้อนของปัญหาย่อม

มากตามไปดว้ย  ดงันัน้การที่กลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่หาญกลา้

ลกุขึน้มาทำในสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคทัง้งานตามบทบาทหน้าที่และงาน

เชิงรุกอีกหลายต่อหลายเรื่องน้ัน จงึตอ้งอาศยัพลงัอยา่งมาก ทัง้พลงัความรูใ้น

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
ประธานชมรมเภสัชชนบท 

สิ่งใหญ่ๆ สำเร็จได้ด้วยมือของคนเล็กๆ  

ที่เกี่ยวร้อยกันด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ 
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การจดัการปญัหา พลงักายในการทุม่เทเรีย่วแรงในการทำงาน และทีส่ำคญั คอื

พลงัใจ ใจทีเ่หน็คณุคา่ของเพื่อนมนุษย ์และคุณค่าของตนเองในการทำหน้าที่ที่

งดงามเหล่านี้เพื่อผูบ้รโิภคในสงัคม 

 การทำงานเป็นทีมจะไม่เกิดขึ้นเลย หากบุคคลในทีมมีความคดิหรอื

จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การที่กลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมากมายมิหยุดหย่อนนั้น สะท้อนให้เห็นว่า กลุม่

เภสชักรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนี้ ประกอบไปด้วย กลุ่มคนที่มีสำนึกและ

พลังใจในลักษณะเดียวกัน เกี่ยวร้อยกันเป็นพลังที่เข้มแข็งในการเดินไปขา้งหนา้

เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคในสงัคมตลอดไป 

 ในนามของชมรมเภสัชชนบท ซึ่งเป็นชมรมเล็กๆ แตม่พีืน้ทีม่ากมาย

สำหรบัเภสัชกรที่ทำงานเพื่อสังคม ย่อมยินดีที่เห็นกลุ่มเภสัชกรสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น ได้ทำหน้าที่เพื่อสังคมอย่างสมบูรณ์ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้

รับการยกย่องชื่นชม และในอนาคตภายหน้า ไม่ว่าสมาชิกของกลุ่มเภสชักร

สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่จะแยกยา้ยไปอยูใ่นทีแ่หง่ใด ชมรมเภสชัชนบทเชือ่ว่า 

พวกเขาจะยังคงทำงานร่วมกันเสมอ เพราะงานที่พวกเขายังคงทำอย่างต่อเนือ่ง 

มนัคอืงานเดยีวกนั งานทีอ่ยูใ่นสำนกึและจติวญิญาณของเภสชักรทกุคน เปน็งาน

เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคในสงัคมใหไ้ดร้บัความปลอดภยันัน่เอง   

 ขอช่ืนชมกลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น “กลุ่มคนเล็กๆ 

ทีเ่กีย่วรอ้ยกนัดว้ยหวัใจทีย่ิง่ใหญ”่ 
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 ติก๊ไดรู้จ้กัพี่ๆ  เภสชักรในกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสุข 

สสจ.ขอนแก่น มาตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนในช่วงการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

แห่ง ม.ขอนแก่น ตอนอยู่ชั้นปีที่ ๒ ได้เป็นเลขานุการสโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่ตั้ม ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข ซึ่งอยู่ชั้นปีที่ ๔ เป็นนายก

สโมสรนักศึกษา เลยได้ซึมซับการทำงานร่วมกับพี่ตั้มมาตั้งแต่สมัยนั้น ส่วน

พี่เหมา ภก.สุโรจน์ แพงมา ได้เจอกันในการทำกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์อยู่

เป็นประจำ อีกทั้งย่ารหัสของติ๊ก คือ พี่บี ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์ แต่ได้เจอกัน

แว้บๆ เพราะพี่บีอยู่ชั้นปีที่ ๕ ตอนติ๊กเป็นเฟรชชี่ แต่หลังจากเรียนจบได้เจอพี่บี

ค่อนข้างบ่อยครั้ง เสมือนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ส่วนพี่ใหญ่ พี่เชิด (ภก.เชิดชัย 

อริยานุชิตกุล) ติ๊กได้มีโอกาสเข้าประชุมงานคุ้มครองผู้บริโภคของภาคอีสาน

อยู่บ่อยครั้ง มีความประทับใจกับบุคลิก ความเป็นกันเองของพี่เชิด ที่ได้ให้

คำแนะนำ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้กับน้องๆ เครือข่ายงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคเสมอมา  

 หลงัจบมาได้ ๑๐ ปี ได้มีโอกาสได้รู้จักพี่พร ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน 

ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเขต ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่จ.ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ 

ได้รู้จักพี่พรทีหลังพี่ๆ คนอื่น แต่พี่พรเป็นพี่สาวที่แสนดีกับน้องติ๊กมาโดยตลอด 

๕ ปีที่ได้รู้จักกัน ทั้งเป็นพี่ที่ให้คำแนะนำในเรื่องการทำงาน รวมถึงปัญหา

ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย  
โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก ยิ่งผูกพัน 
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อุปสรรคต่างๆ ที่น้องสาวคนนี้ได้เผชิญอยู่บ่อยครั้งในบทบาทหน้าที่การทำงาน

คุ้มครองผู้บริโภค จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เข้าเรียนหลักสูตรการพัฒนา

ผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยาของแผนงานพัฒนา

กลไกเฝ้าระวังระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กพย.) 

ร่วมกับพี่ตั้ม และพี่พร การเรียนที่นี่ยิ่งได้ซึมซับแนวคิดในการทำงาน อุดมการณ์

ที่แข็งแกร่ง และเต็มเปี่ยมด้วยพลังของพี่ๆ จาก สสจ.ขอนแก่น  พี่ตั้มผู้ยืนหยัด

ต่อสู้ขับเคลื่อนกับปัญหาสเตียรอยด์อย่างมีกระบวนการคิดและแนวทางที่ชัดเจน 

เป็นระบบ จนเป็นเภสัชกรแถวหน้าของประเทศที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ส่วนพี่พร 

เป็นหญิงเหล็ก หญิงแกร่งที่ทรงพลัง พี่พรทำงานหลายอย่างมากทั้งสเตียรอยด์ 

ฟอร์มาลิน โฆษณาที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ รวมถึงเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง

จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ภาคอีสาน รวมถึงระดับประเทศ พี่พรทำได้อย่างดียิ่ง 

และสดุยอดเสมอ ในวนัทีต่วัเองทอ้ หมดพลงั หมดแรง กไ็ดพ้ลงัจากพี่ๆ เภสัชกร 

สสจ.ขอนแก่น มาช่วยเติม ช่วยปลุกให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาต่างๆ โดยพี่ๆ 

มักจะสอนว่าให้ทำงานทั้งเพื่อวิชาชีพและเพื่อประชาชนเป็นหลักในการทำงาน  

 พี่ๆกลุม่งานคุ้มครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสขุ

จังหวัดขอนแก่น เป็นทีมงานที่เปี่ยมด้วยพลัง และศักยภาพที่สูงมาก เป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ ผู้ร่วมวิชาชีพเสมอมา จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มี

ขนาดใหญ่ ประชากรมีจำนวนมาก จำนวนของสถานประกอบการ สถานทีผ่ลติ

ยาแผนโบราณ สถานพยาบาล รา้นยา ฯลฯ มีจำนวนมากและมีปัญหามากมาย

ตามมาอยู่เสมอ หลายๆ ครั้งทีพ่ี่ๆ ตอ้งร่วมกันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมาย 

เหน็พี่ๆ  ได้ทำงานจนดึกดื่น ซึ่งเป็นการทำงานแบบเป็นทีม ที่มีการวางแผน 

การรวมพลัง รวมศกัยภาพจากทกุๆ คนเพือ่มุง่หวงัใหป้ระชาชนทัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดั
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ขอนแก่น ภาคอีสาน และทั่วทั้งประเทศได้มีความปลอดภัยจากการบรโิภคยา

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งแบบแนวบู๊ และแบบแนวบุ๋น ถึงแม้อัตรากำลงัของ

เภสัชกรและทีมงานใน สสจ.ขอนแก่น มคีอ่นขา้งนอ้ย เมือ่เทียบกับจำนวน

ของภาระงาน แต่พี่ๆ ทุกคนก็ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แบบไม่ท้อถอยต่อปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม เป็นต้นแบบ เปน็พลงั

ทีค่อยจุดประกาย เป็นความดีงาม ให้ทั้งผู้ร่วมวิชาชีพและปวงชนเสมอมา 

ขอบคุณจากหวัใจคะ่   
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 เมือ่ทราบขา่ววา่ กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ ไดร้บัรางวลั “ทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคมประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสงัคม ทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัด

ขอนแก่นก็รู้สึกยินดีเป็นอยา่งยิง่ ทีม่าของขบวนการทำงานคุม้ครองผูบ้รโิภคภาค

ประชาชนในจงัหวดัขอนแกน่เมือ่ชว่งป ี ๒๕๔๐ นัน้ เกดิจากกลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริ โภคฯ สสจ.ขอนแก่นเป็นผู้ริเริ่ม เป็นพี่เลี้ยง โดยประสานงานกับมูลนิธิ

เพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ช่วงนั้นใช้ชื่อว่า “เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัด

ขอนแกน่” มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สสจ.ขอนแก่น และ NGOs ที่ทำงาน

ด้านเกษตรกรรมการทางเลือก จนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการรับรองเป็นสมาคม

ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น    

 กิจกรรมที่ทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเฉพาะที่ได้ทำงาน

ร่วมกันกับพี่ๆ น้องๆ เภสัชกรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงาน

สาธารณสขุจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ รวมพลังผู้บริโภคต้านสินค้าสุขภาพ

ผิดกฎหมาย การสร้างสุขภาพอย่างไรไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม ค่ายเยาวชนพิทักษ์

สิทธิผู้บริโภค การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

ทางสถานีวิทยุ โดยมีการประชุมร่วมกับสถานีวิทยุ และลงนามบันทึกความ

ร่วมมือ แต่ก็ยังมีการโฆษณาเกินจริง จนต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการ

สั่งปรับสถานีวิทยุที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงจำนวน ๒๓ สถานีในจังหวัดขอนแก่น 

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ 
ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น 

การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี ภาคีภาครัฐต้องร่วมปฏิบัติการ 
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มีผลทำใหก้ารโฆษณาเกนิจรงิลดนอ้ยลง ถอืวา่เปน็ผลงานลา่สดุทีก่ลุม่งานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคฯไดด้ำเนนิการ หรอืการขบัเคลือ่นทางนโยบายคดัคา้น พ.ร.บ.ยา พ.ศ…. 

โดยการนำขอ้มลูมาจดัเวทแีถลงขา่ว สือ่สารกบัสาธารณะ เพือ่ปกปอ้งผลประโยชน์

ของประชาชน ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นผลงานอันเป็นที่ประจักษ ์ ลว้นมา

จากอดุมการณ ์ความรกั ความศรทัธา ความเชือ่ ความไมเ่กรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ 

อีกทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มีอยู่ในตัวเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  

คงต้องสร้างและขยายมนษุยส์ายพันธุ์แห่งอุดมการณ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

แบบนี้ให้มากขึ้นในการที่จะต่อกรกับกลุ่มทุนผู้ประกอบการที่คอยจะเอาเปรียบ

ประชาชน 

 ในนามสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง 

และ ขอให้รักษารางวลัแหง่ความดงีามนีไ้วต้ลอดไป ขอเป็นกำลงัใจ เป็นแรงหนุน

เสริมพลงัซึง่กนัและกนั ในการทำงานเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคนัน้ ภาคประชาชน

กย็งัตอ้งการการหนนุนำจากภาครฐั เพื่อยกระดับการทำงานคุ้มครองผูบ้รโิภคใน

ประเทศไทยทา่มกลางกระแสการพฒันาทีย่ัง่ยนืและการบรโิภคทีย่ัง่ยนืสบืไป  
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 ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เขียนคำนิยมให้กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแก่น ด้วยในสถานภาพของภาคเอกชนซึ่งได้เคยทำงานร่วมกับ “กลุ่ม

งานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น” มาเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ทั้งจากในบทบาทของประธานสภา

อตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแกน่และประธานชมรมผูผ้ลตินำ้บรโิภคจงัหวดัขอนแก่น 

 ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกันมานี้ กล่าวได้ว่า “กลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น” เป็น

หนว่ยงานที่มีการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน่าชื่นชม  ไม่ว่า

จะเป็นการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลผู้บริโภค การให้วิชาการด้านความรู้ในการผลิต

อย่างถูกวิธีแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและน้ำบริโภคฯ การทำงานเป็นทีมของ

หน่วยงานและการทำงานโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นไปอย่างเข้มข้น

และสม่ำเสมอ จนเป็นที่รู้จักและไว้วางใจจากประชาชนและสังคมในจังหวัด

ขอนแก่น 

 ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ การที่กลุ่มเภสัชกรในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัล 

“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์

นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ 
ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

การทำงานทีอ่าศยัการมสีว่นรว่มอยา่งเขม้ขน้  

เป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนและสังคม 
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เพื่อสังคมนั้น ไม่เป็นเพียงความภาคภูมิใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวขอนแก่นทุกคนด้วย 

 นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สมควรเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานราชการ

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้

หน่วยงานนี้ จงรักษาผลงานที่น่ายกย่องและชื่นชมนี้ให้มีคุณภาพดังนี้ตลอดไป 
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 ข้าพเจ้าในฐานะประธานชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

จ.ขอนแก่น และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ดูแลและรักสุขภาพ ได้ทำงานร่วมกับ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น มานานหลายปี และทำงานร่วมกันมาด้วยดีมาโดยตลอด 

 ซึ่งท่ีผา่นมาไดร้บัการดแูลอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึเปน็ทีป่รกึษา ใหค้ำแนะนำ

มาอย่างสม่ำเสมอซึ่งข้าพเจ้าซาบซึ้งน้ำใจเป็นอย่างมากที่ช่วยผลักดันและ

สนับสนุนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใน จ.ขอนแก่น ให้ไปในทิศทางที่

ถูกต้องเป็นที่รูจ้ักมากขึ้นและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และ

ขอขอบคุณที่ได้รับความช่วยเหลือตลอดมา 

 วันนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ ไดร้บัรางวลัทีท่รงเกียรติ 

คือ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” เช่นนี้ เป็นที่

เหมาะสมอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างที่ดี และที่ภาคภูมิใจของคนขอนแก่นตลอดมา 

และทำให้ชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดและสปาใน จ.ขอนแก่น 

ได้รับการตอบรับที่ดีและมีภาพลักษณ์ที่น่าภูมิใจ ข้าพเจ้าจึงขอให้หน่วยงานนี้

จงรักษาความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชมให้มีคุณภาพเช่นนี้ตลอดไป 

 

นางปราณิสา ศรีวิบูลย์ 
ประธานชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ.ขอนแก่น 
 

จงรกัษาความด ีเปน็แบบอยา่งทีด่แีละนา่ชืน่ชมเชน่นีต้ลอดไป 

 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ๙๙

 ในปพี.ศ. ๒๕๒๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะ

งานอาหารและยาในสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัขึน้เปน็ “ฝา่ยเภสชัสาธารณสขุ” 

ทำให้มีตำแหน่งเภสัชกรเกิดขึ้นในกรอบอัตรากำลังที่จัดทำโดยสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มี ภก.เส็ง อรุณพงศ์ไพศาล เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ

คนแรก 

 ต่อมาในปพี.ศ. ๒๕๓๒ ภก.เชดิชยั อรยิานชุติกลุ ไดย้า้ยจากรพ.แวงนอ้ย 

จ.ขอนแกน่ เขา้มาปฏบิตังิานรว่มกบั ภก.เสง็ อรณุพงศไ์พศาล และในปพี.ศ. ๒๕๓๗ 

ได้มีการปรับโครงสร้างบุคลากรในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อีก ทำให้มีการเปลี่ยนชื่อฝ่ายเภสัชสาธารณสุขเป็น “กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข” 

 ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๕ ปีนับตั้งแต่มีงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

อาหารและยาเกิดขึ้นในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงทาง

นโยบายและแนวทางการทำงานหลายครั้ง มีเภสัชกรผลัดเปลี่ยนโยกย้ายเข้ามา

ปฏิบัติงานและได้ซึมซับเรียนรู้แนวคิดที่ ภก.เส็ง อรุณพงศ์ไพศาล ได้วางไว้ผ่าน

การเรียนรู้จาก ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล ต้นแบบที่พาทำพาเรียนรู้ จนถึง

ปัจจุบันมีเภสัชกรรวมทั้งสิ้น ๑๓ คนปฏิบัติงานราชการประจำเป็นทีมในนาม 

“กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น” 

ประวัติและผลงานของทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 กลุม่เภสชักร สสจ. ขอนแกน่ 
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แถวยนืเรยีงจากซา้ยไปขวา 

๑. ภญ.ศศธิร เอือ้อนนัต ์ ๒. ภก.สโุรจน ์แพงมา   

๓. ภก.เชดิชยั อรยิานชุติกลุ  ๔. ภญ.ปฏญิญา สมบตับิญุมา   

๕. ภก.สภุนยั ประเสรฐิสขุ  ๖. ภก.ปรชัญา เขตเจรญิ   

 

แถวนัง่เรยีงจากซา้ยไปขวา 

๑. ภญ.จฑุามาศ อนสุรณธ์รีะกลุ  ๒. ภญ.พรกช พทิกัษธ์รรม   

๓. ภญ.องัศรุตัน ์ ยิม้ละมยั  ๔. ภญ.วรีวรรณ รจุจินากลุ   

๕. ภญ.กนกพร ธญัมณสีนิ  ๖. ภญ.วรียา ถาอปุชติ  ๗. ภญ.ชญัญรชัต ์นกศกัดา   

กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น 
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ประวัติโดยย่อของบุคลากรในทีม  
“กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น” ในปัจจุบัน 

 

 ๑) ภก.เชดิชยั อรยิานชุติกลุ   ตำแหนง่ เภสชักรเชีย่วชาญ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๖๔๕๖ 

 ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ. ๒๕๓๑  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. ๒๕๓๔  สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ  

    มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๕ เภสชักร ฝา่ยเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๖  หวัหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗  หวัหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจัจบุนั  รองนายแพทยส์าธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 
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 ๒) ภญ.วรีวรรณ  รจุจินากลุ ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการพเิศษ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๘๒๕๓ 

 ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ. ๒๕๓๔  เภสชัศาสตรบณัฑติ 

    มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

 พ.ศ. ๒๕๓๙  สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ  

    มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘  หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.พระยนื จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒ หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.นำ้พอง จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ หวัหนา้งานแพทยแ์ผนไทย  

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๖  หวัหนา้งานอาหารและยา กลุม่งาน 

    คุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชั 

    สาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๕๖-ปจัจบุนั  หวัหนา้กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 
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 ๓) ภญ.กนกพร ธญัมณสีนิ ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๙๕๗๘ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๓๗ เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่   

 พ.ศ. ๒๕๕๑ นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

 พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเภสชักรรม สาขาระบาดวทิยา 

   เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ 

   จากวทิยาลยัการคุม้ครอง 

   ผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย  

   สภาเภสชักรรม    

 พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเภสชักรรม สาขา 

   การวเิคราะหก์ารจดัการความเสีย่งในงานคุม้ครอง 

   ผูบ้รโิภค จากวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและ 

   สขุภาพแหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ หนงัสอือนมุตัแิสดงความรูค้วามชำนาญใน 

   การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสาขาการคุม้ครอง 

   ผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ (Board of the College  

   of Pharmaceutical and Health Consumer  

   Protection of Thailand / B.PHCP) จากวทิยาลยั 

   การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ 

   แหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม 
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 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙ หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.ชนบท จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑ เภสชักร ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๑-ปจัจบุนั   เภสชักรกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่  

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗   เภสชักร ศนูยแ์พทยช์มุชนทา่พระ  

    อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 

 ๔) ภญ.วรียา ถาอปุชติ  ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๐๕๙๘ 

 ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ. ๒๕๓๙  เภสชัศาสตรบณัฑติ  

    มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐  หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.ทุง่ฝน จ.อดุรธาน ี   

 พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖  หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี   

 พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๖ หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่      

 พ.ศ. ๒๕๕๖-ปจัจบุนั   เภสชักรกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ 

    สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ 
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 ๕) ภญ.ศศธิร เอือ้อนนัต ์ ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๑๓๑๐ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๐  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๖  เภสชัศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรม 

    เทคโนโลย)ี มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเภสชักรรม สาขา 

    นโยบายและการบรหิารระบบยาเพือ่คุม้ครอง 

    ผูบ้รโิภค วทิยาลยัการคุม้ครอง 

    ผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย  

    สภาเภสชักรรม 

 พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเภสชักรรม 

    สาขาการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่คุม้ครอง 

    ผูบ้รโิภค วทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    ดา้นยาและสขุภาพ 

    แหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๙ หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๙-ปจัจบุนั    เภสชักรชำนาญการ กลุม่งาน 

    คุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ   

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 
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 ๖) ภก.สโุรจน ์แพงมา  ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๒๐๑๓ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๑  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

 พ.ศ. ๒๕๔๙  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัภณัฑ)์  

    มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕  หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เภสชักร รพ.บา้นฝาง จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๖-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ 

    สำนกังานสาธารณสขุ จงัหวดัขอนแกน่ 

 

 ๗) ภก.สภุนยั ประเสรฐิสขุ  ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๓๓๔๐ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๒  เภสชัศาสตรบณัฑติ คณะเภสชัศาสตร ์ 

    มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 .ศ. ๒๕๔๔  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคุ้มครอง 

    ผู้บริโภคฯ) คณะเภสชัศาสตร ์  

    มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเภสชักรรม  

    สาขานโยบายและบรหิารระบบยา วทิยาลยั 

    การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ 

    แหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม 
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 พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเภสชักรรม สาขา 

    การบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค  

    วทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและ 

    สขุภาพแหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม 

 พ.ศ. ๒๕๕๘  หนงัสอือนมุตัแิสดงความรูค้วามชำนาญ 

    ในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

    สาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและ 

    สขุภาพ (Board of the College  

    of Pharmaceutical and Health  

    Consumer Protection of  

    Thailand / B.PHCP) วทิยาลยัการคุม้ครอง 

    ผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ 

    แหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.นคิมนำ้อนู จ.สกลนคร 

 พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ 

    สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัหนองบวัลำภู 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ หวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน  

    รพ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๖–ปจัจบุนั เภสชักรกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสขุ 

    จงัหวดัขอนแกน่ 
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 ๘) ภญ.พรกช พทิกัษธ์รรม   ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๖๑๓๖ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๕  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ. ๒๕๔๙  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ เภสชักร รพ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม  

 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒   เภสชักร รพ.นาดนู จ.มหาสารคาม  

 พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เภสชักร รพ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 

 พ.ศ. ๒๕๕๖-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน 

    สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ 

 

 ๙) ภญ.องัศรุตัต ์ยิม้ละมยั   ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๖๘๗๓ 

 ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ. ๒๕๔๖ เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาการจดัการเภสชักรรม)  

   มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗  เภสชักร รพ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒  เภสชักร รพร.กระนวน จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓  เภสชักร รพ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่  

 พ.ศ. ๒๕๕๓-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน 

    สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ 
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 ๘) ภญ.พรกช พทิกัษธ์รรม   ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๖๑๓๖ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๕  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ. ๒๕๔๙  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ เภสชักร รพ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม  

 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒   เภสชักร รพ.นาดนู จ.มหาสารคาม  

 พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เภสชักร รพ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม 

 พ.ศ. ๒๕๕๖-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน 

    สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ 

 

 ๙) ภญ.องัศรุตัต ์ยิม้ละมยั   ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๖๘๗๓ 

 ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ. ๒๕๔๖ เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาการจดัการเภสชักรรม)  

   มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗  เภสชักร รพ.แวงใหญ ่จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒  เภสชักร รพร.กระนวน จ.ขอนแกน่ 

 พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓  เภสชักร รพ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่  

 พ.ศ. ๒๕๕๓-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน 

    สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ 

 ๑๐) ภญ.ชญัญรชัต ์นกศกัดา ตำแหนง่ เภสชักรชำนาญการ 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๑๙๘๕๓ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๗  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่   

 พ.ศ. ๒๕๕๒  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (หลกัสตูรบรหิาร 

    เภสชักจินานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัมหดิล  

 ประวตักิารทำงาน  

 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ จงัหวดัอดุรธานี 

 พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙   เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ จงัหวดัขอนแกน่ 

  

๑๑) ภญ.จฑุามาศ อนสุรณธ์รีะกลุ ตำแหน่ง เภสชักรปฏบิตักิาร 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๒๗๘๗๙ 

 ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ. ๒๕๕๔  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ จงัหวดัหนองบวัลำภู 

 พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ  

    สำนกังานสาธารณสขุ จงัหวดัขอนแกน่ 
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 ๑๒) ภก.ปรชัญา เขตเจรญิ  ตำแหนง่ เภสชักรปฏบิตักิาร 

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๓๒๖๒๔ 

 ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ. ๒๕๕๗  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยั 

    มหาสารคาม 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน 

    สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ 

  

 ๑๓) ภญ.ปฏญิญา สมบตับิญุมา ตำแหนง่ เภสชักรปฏบิตักิาร  

 เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  ภ. ๓๕๒๖๐ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. ๒๕๕๙  เภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 ประวตักิารทำงาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจัจบุนั  เภสชักร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

    และเภสชัสาธารณสขุ สำนกังาน 

    สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ 
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บทบาทและการทำงาน 
 พันธกิจของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นนั้น มิได้มีแต่เพียงภารกิจที่ได้

รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น กลุ่มฯยังให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาและการสร้างเครือข่ายในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเพิ่มพลังและ

ประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนา

บุคลากร นอกจากนี้ กลุ่มฯกไ็มไ่ดม้องปัญหาอยา่งคบัแคบเพยีงในจงัหวดัของตน 

เนือ่งจากในบางปญัหานัน้ เปน็ปญัหาระดบัประเทศ จงึได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของ

สงัคมวงกวา้งอกีดว้ย รายละเอยีดของงานตา่งๆ ปรากฏดงันี้ 

 

๑. ภารกจิทีไ่ดร้บัจากกระทรวงสาธารณสขุ 
 กลุม่เภสัชกร สสจ. ขอนแก่น มีภารกิจหลักในการดำเนินการตาม

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคให้ได้

รบัความปลอดภยัจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางดา้นสขุภาพ  โดยผลงาน

ทีโ่ดดเดน่ในการดำเนนิงานตามภารกจิหลกั มดีงันี้ 

 ๑) การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการดูแลการ

จำหนา่ยผลติภณัฑส์ขุภาพและการใหบ้รกิารสขุภาพ ภารกจินีก้ลุม่ฯไดด้ำเนนิการ

อยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง โดยอาศยัความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้

ภาครฐัและเอกชน เชน่ สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา สำนกังานตำรวจ

แหง่ชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงาน

คุ้มครองผูบ้รโิภคประจำจงัหวดั สำนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมผู้บรโิภค 

และเครอืขา่ยองค์กรพัฒนาเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวอย่างของกรณี

ปญัหาทีไ่ด้ร่วมกันจัดการเช่น กรณีหมอกระเป๋าลักลอบฉีดยา กรณีการขายยา
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ลดนำ้หนกั กรณเีครอืขา่ยผูผ้ลติยาลดนำ้หนกัสง่ขายทางไปรษณยี ์ กรณโีกดงัเกบ็

อาหารเสริมปลอม (ไม่มีเลข อย.) กรณีฟอร์มาลินปลอมปน กรณทีลายเครอืขา่ย

ผูล้กัลอบปลอมปนสเตยีรอยดใ์นยานำ้แผนโบราณ ๒๕ จดุพรอ้มกนัในจ.ขอนแกน่ 

ทัง้นี ้ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือการเกาะติดกับปัญหาและการ

แสวงหาความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ หลายหนว่ยงานใหม้ารว่มกนัดำเนนิการ 

 โดยนอกเหนอืจากการประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ ภายนอก

แลว้ ยงัแสวงหาความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยในพืน้ทีเ่พือ่รว่มจดัการปัญหา โดยการ

สร้างกลไกและพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงาน

บังคับใช้กฎหมายได ้ พรอ้มกบัการสนบัสนุนการทำงานในบทบาทของการเป็น

พี่เลี้ยง ร่วมคิดและร่วมวางแผน จึงทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใน จ.ขอนแก่น 

สามารถดำเนนิการจดัการปญัหาทีไ่มซ่บัซอ้นในพืน้ทีไ่ดเ้องผา่นกลไกการเชื่อมร้อย

และสง่ตอ่ขอ้มลูมายงัสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

 ๒) การพฒันาระบบแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

มปีระสทิธภิาพครบวงจรตัง้แตร่ะบบการเฝา้ระวงัและมกีารแจง้เตือนภัยจากภาค

ประชาชน โดยไดร้บัความร่วมมือจากสมาคมผู้บริโภคจงัหวดัและเจา้หนา้ทีง่าน 

คบ.ระดบัอำเภอ ผา่นชอ่งทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับอำเภอและตำบลและ

ศนูยป์ระสานงานเฝา้ระวงัความปลอดภยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารสขุภาพประจำ

จงัหวดั 
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 ๓) การดำเนินการร่วมแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของ

องคก์ร PATH ภายใต้ชื่อโครงการ “ร้านยาเพื่อนวัยรุ่น” ซึ่งมีเครือข่ายร้านยาที่

สมัครใจจำนวน ๘ แห่งเป็นแหล่งให้คำปรึกษาและคัดกรองส่งต่อไปยังเครือข่าย

บ้านแคนทอง (ดูแลเด็กเล็ก) ศูนย์รัตนาภา (สร้างอาชีพให้มารดา) และศูนย์

อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น (ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ) 

 ๔) การพัฒนาสถานที่ผลิตยาแผนโบราณร่วมกับชมรมผู้ผลิตยา

แผนโบราณจนโรงงานผ่านการประเมิน GMP แห่งแรกของภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืในปพี.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๕) การพฒันาเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีเวทีจัดการความรู้ทั้งระดับจังหวดั

และเขตอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเชิงประจักษ์กระทั่งภญ.สมทรง ราชนยิม จาก 

รพร.กระนวน จ.ขอนแกน่ ประธานคณะทำงานปฐมภมูจิงัหวดัขอนแกน่ (โดยการ

สนบัสนนุจากเครือข่ายปฐมภูมิระดับจังหวัด) ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นด้าน

ปฐมภูมิจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลในปพี.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๖) การพัฒนาเครือข่ายร้านยาคุณภาพภายใต้ระบบหลักประกัน

สุขภาพถว้นหน้า มีการฝึกทักษะเภสัชกรครอบครัวและกิจกรรมต่างๆ อยา่ง

ต่อเนือ่งมาตัง้แตป่พี.ศ. ๒๕๕๑ ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น และ รพ.ขอนแกน่ 

 ๗) การพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลใช้ยาอย่างเหมาะสม (RDU-

Hospital) ในระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานพร้อมกันทุกโรงพยาบาล ตัง้แต่

ปพี.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ๘) การพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถ

บริหารจัดการยาใหม้เีพยีงพอใชใ้นโรงพยาบาลทกุแหง่ ไมข่าดแคลน โดยเฉพาะ

ในชว่งภาวะวกิฤต มกีารประสานความรว่มมอืระหวา่งรพ.ในสงักดัสำนกังานปลดั

กระทรวงสาธารณสขุ รพ.ศรนีครนิทร ์ รพ.คา่ยศรพีชัรนิทร ์ องคก์ารเภสชักรรม 

และผูจ้ำหนา่ยนำ้เกลอืทกุราย 

 ๙) การสือ่สารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการบรโิภค

ผลติภณัฑ์และบริการสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ “เสียงผู้บรโิภค” 

(คลืน่ ๑๐๓ MHz.) รายการวทิย ุ“คยุกอ่นนอนกบัเภสชักร” (คลืน่ ๙๙.๕ MHz) 

ในชว่งปพี.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ และรายการวิทยุ “ได้เวลาพบหมอยาบ้านเฮา” 
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๒. การพฒันาและสรา้งเครอืขา่ยการทำงานคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 ๑) การจัดตั้งสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ

ประสานเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมทำงานเพ่ือคุม้ครองผูบ้รโิภค มกีาร

ดำเนนิงานมาอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจบุนั 

 ๒) การพฒันาเครือข่ายเฝ้าระวังการโฆษณาและป้องกันผู้เสียหาย

การจากบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพตามโฆษณา 

 

 ๓) การจัดตัง้ชมรมนำ้ดืม่ จ.ขอนแกน่ และการพฒันาสถานประกอบการ

นำ้ดืม่ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานกระบวนการผลิตที่ดีตามมาตรฐาน GMP โดย

ไดร้บัความรว่มมอืจากนกัวชิาการจากภาควชิาชวีเคม ี คณะแพทยศาสตร,์ คณะ

เภสัชศาสตร,์ ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

และผูแ้ทนชมรมผูผ้ลตินำ้ดืม่ จ.ขอนแกน่  

(คลื่น ๑๐๐.๕ MHz) นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเปน็จรงิ

สูผู้่บริโภคอย่างต่อเนื่องในรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นต่างๆ สื่อหนังสือพิมพ์และ

อนิเตอรเ์นต็  
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 ๔) การผลกัดนัใหเ้กดิชมรมผูป้ระกอบการ เชน่ ชมรมรา้นขายยาจงัหวดั

ขอนแกน่ ชมรมผู้ผลิตยาแผนโบราณจังหวัดขอนแก่น ชมรมสถานประกอบการ

เพือ่สขุภาพ  

 ๕) การพฒันากลุม่แม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ OTOP ให้สามารถ

พฒันาเปน็ศนูยเ์รยีนรูต้น้แบบ เปน็แหลง่ศกึษาดงูานเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูข้อง

กลุ่มโดยเน้นใช้วัตถุดิบในพื้นที่และแรงงานท้องถิ่นที่สามารถสร้างงานและสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชน จนได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ชุมชนระดับเขต ถึง ๒ ปีซ้อน (ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙) จากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

 ๖) การพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรสาธารณสุข ในนามประธานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เลขานุการ และผู้แทนเครือข่ายคบส.เขต ๗ และ

ดำเนินโครงการในนามเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย โครงการที่สำคัญเช่น โครงการหูฟัง

โฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการจัดการ

ปัญหาฟอร์มาลิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการจัดการปัญหาสเตียรอยด์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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๓. งานวชิาการ 
 กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาการ

และการพัฒนาบุคลากร จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและสถาบนัตา่งๆ 

ไดแ้ก่ 

 ๑) การเขา้ร่วมเป็นสถาบันสมทบในการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ของ

สภาเภสชักรรม กบั คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ เพือ่สนบัสนนุและ

สง่เสรมิใหเ้ภสชักรในพืน้ทีม่กีารพฒันาทางวชิาการอยา่งตอ่เนือ่ง 

 ๒) การเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ โดย

ความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ขอนแก่น 

 ๓) การเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิระดบัมหาบัณฑิตกบั

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 ๔) การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สุขภาพ (R๒RX)  โดยความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสาธารณสขุ

จงัหวดัขอนแกน่ (ระหวา่งปพี.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) เพือ่พัฒนาเภสัชกรให้มีความรู้

ความชำนาญในการปฏิบัติงานคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยมรีะบบพีเ่ลีย้งและทีป่รกึษา 

ซึง่จะชว่ยทำใหง้านประจำทีท่ำในพืน้ที่เป็นไปอย่างมีแบบแผน มีแนวทางจัดการ

ปัญหาทีต่ัง้อยูบ่นฐานคดิวชิาการและการปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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 ๕) การพฒันาบุคลากรทางด้านวิชาการในการทำงานคุ้มครองผูบ้รโิภค 

โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรผู้นำเครอืขา่ยในการ

เฝ้าระวงัและจดัการปญัหาระบบยา (นพย.) ของแผนงานศนูยว์ชิาการเฝ้าระวัง

และพัฒนาระบบยา (กพย.), หลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค 

(นจพบ.) ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

(คคส.) และส่งบุคลากรทีผ่า่นหลกัสตูรดงักลา่วเขา้รว่มสรา้งและพฒันาบคุลากร

รุน่ตอ่ไปในฐานะพีเ่ลีย้งกบัสถาบนัดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง 
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 ๖) การพัฒนาคู่มือในการดำเนินการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี

ไมเ่หมาะสมสำหรบัพนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละผูป้ฏบิตังิาน เชน่ คูม่อืการตรวจสอบ

เฝ้าระวังสารฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหาร, คู่มือการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์

สขุภาพทีพ่บการปลอมปนสเตยีรอยด ์ เลม่ที ่ ๑ และเลม่ที ่ ๒ โดยการสนบัสนนุ

ของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาและแผนงานศนูยว์ชิาการเฝา้ระวงัและ

พฒันาระบบยา (กพย.) คูม่อืการนวดอสีานและเพลงอสีานสำหรบัสปา ซึง่คดิคน้ 

เรยีบเรยีงจนไดท้า่นวดทีเ่หมาะสม แล้วเผยแพร่สู่สถานประกอบการมาตรฐาน 

สบส. โดยความรว่มมอืจากชมรมสปาขอนแก่น สบส.เขต ๗ และคณะเทคนคิ

การแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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 ๗) การส่งเสริมให้บุคลากรและเครือข่าย คบส.จังหวัดขอนแกน่ 

ผลติผลงานวชิาการและตพีมิพใ์นวารสารตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง 

 ๘) การพฒันาให้เป็นแหล่งฝึกงาน/ดูงานในด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค

ดา้นยาและสขุภาพ 

   

๔. การร่วมขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเพื่อ

ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน 
 นอกจากการสรา้ง”ทมี”ในองคก์รแลว้ กลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแกน่ยงัสรา้ง 

“ทมี” กบัเครอืขา่ยนอกองคก์ร ทัง้การขบัเคลือ่นงานรว่มกบัภาคประชาชน และ

การเชือ่มร้อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรวิชาชพี โดยไมจ่ำกดักรอบ

ทำงานเฉพาะภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเทา่นัน้   

 กลุม่เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น มุ่งเป้าหมายเชิงระบบ และเกาะตดิ

แกป้ญัหาทุกช่องทางแบบองค์รวม รวมทั้งสร้างแนวทางการจัดการปัญหา

แบบใหม่เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างจริงจัง งานสำคัญๆ ที่กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแก่นเข้าไปร่วมขับเคลื่อนมีดังนี ้

 ๑) รว่มกับชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและเครือขา่ย

เภสัชกรทั่วประเทศ ในการคัดค้านพระราชบัญญัติยา (ฉบบัลกัไก)่ ซึง่ไม่

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 ๒) รว่มกบัเครอืขา่ยเภสัชกรและองค์กรคุ้มครองผูบ้รโิภคภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ชมรมเภสัชชนบท เครือข่ายเภสัชกรภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง 

และ นักวิชาการด้านยาและสุขภาพ ในการคัดค้าน (ร่าง) พรบ.ยา ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และยงัตดิตามประเดน็ดงักลา่วจนถงึปจัจบุนั 

 ๓) รว่มผลักดันและจัดการปัญหากรณีการวิเคราะห์ค่าภาระงานเพือ่จดั

กรอบอัตรากำลังของเภสัชกรสายงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรปฐมภูมิ 

ให้แกเ่ภสชักรโรงพยาบาลชมุชนในนามชมรมเภสชัชนบทและชมรมเภสชัปฐมภมูิ 

 ๔) เปน็แกนในการผลักดันการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ที่มีเครอืขา่ย

รว่มกนั โดยนำข้อมูลจริงจากพื้นที่ไปผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาทัว่ประเทศ 

ทั้งในระดับต้นน้ำและกลางน้ำ เป็นการผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดการจดัการ

ปญัหาเชงิระบบ ตัง้แตป่พี.ศ. ๒๕๕๕ และยงัตดิตามประเดน็ดงักลา่วจนถงึปจัจบุนั 
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 ๕) ขบัเคลื่อนการจัดการปัญหาฟอร์มาลินในอาหาร ร่วมกบัสำนกั

ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยในการจัดการทั้งระบบในมิติของการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค การดแูลรกัษาผูป้ว่ย และดา้นวชิาการ โดยยกระดบัการขบัเคลื่อน

จากระดับเขต สู่ระดับภาค และกำลังขับเคลือ่นระดบัประเทศ 

 ๖) ขบัเคลือ่นการจดัการปญัหาโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ จากปญัหาใน

พื้นที่ สู่การจัดการเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการ ภาคประชาชนและ

หน่วยงานระดับนโยบายและติดตามประเด็นดังกลา่วจนถงึปจัจบุนั 

 ๗) รว่มขบัเคลือ่นกบัหนว่ยงานหรอืสถาบนัในการจดัการปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัยาและผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ 

        -  ปญัหายาชายแดน (ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือและแผนงาน

ศนูยว์ชิาการเฝา้ระวงัและพฒันาระบบยา / กพย.) 

        - ปญัหายาในโรงเรยีน (รว่มกบัคณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

ขอนแกน่)  

        - ปญัหาการสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม (รว่มกบัสำนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา กพย. และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น) 

        - ปญัหาการโฆษณาทางวทิยแุละทางอนิเตอรเ์นต็ (รว่มกบักพย.) 
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รางวลัทีไ่ดร้บั 
 ๑) บคุลากรในหนว่ยงานไดร้บัรางวลัคนดศีรเีภสชักรรม ประจำป ี ๒๕๕๖ 

จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี รว่มกบั คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

 

 

 ๒) บคุลากรในหนว่ยงานไดร้บัรางวลัศษิยเ์กา่แหง่ความภาคภมูใิจ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ปี ๒๕๕๖ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
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 ๓) รางวลัรองชนะเลิศด้านงานวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประเภทโปสเตอร ์ ในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ประจำป ี ๒๕๕๔ “กรณศีกึษา: แนวทางการดำเนนิคดอีาหารปนเปือ้น

ฟอรม์าลนิ” จดัโดยสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

 ๔) รางวัลชมเชยด้านงานวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ในการ

ประชมุวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำป ี ๒๕๕๕ 

“การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเข้าถึงยาที่ปลอดภัย

ในรา้นยา จงัหวดัขอนแกน่” จดัโดยสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

 ๕) รางวัลรองชนะเลิศด้านงานวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองผูบ้รโิภค 

ในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำป ี

๒๕๕๙ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโฆษณา

ผลติภณัฑส์ขุภาพผดิกฎหมายในกจิการวทิยกุระจายเสยีง จงัหวดัขอนแกน่ จดัโดย

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
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 ๖) รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้าน

เภสชักรรมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืประจำป ี๒๕๕๙ “สถานการณก์ารเลือ่นไหล

และกลไกจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในระดับต้นน้ำ” จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี รว่มกบั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

 ๗)  รางวลัตน้แบบจงัหวดัอาหารปลอดภยั ป ี๒๕๕๕ 
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ผลงานดเีดน่เพือ่สงัคม 
 ๑. สานพลงัเครือข่ายร่วมจัดการปัญหาสเตียรอยด์ที่มีการนำไปใช้ใน

ทางทีไ่มเ่หมาะสม 

 “ขอนแก่น” เป็นพื้นที่ซึ่ งมี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปลอมปน 

สเตียรอยด์ลงไปในยาน้ำแผนโบราณและเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นจำนวนมาก

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นต้นทางสร้างปัญหาให้แก่ผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  

มีขบวนการเครือข่ายรถเร่ขายยาที่พบว่ามีการนำยาและเครื่องดื่มสมุนไพร

ผสมสเตียรอยด์ซึ่งมีสถานที่ผลิตอยู่ในขอนแก่นจำนวนมากไปเร่ขายทั่วประเทศ 

กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า ๒๐ ปีในทุกรูปแบบ แต่ดูเหมือนปัญหาดังกล่าวไม่สามารถบรรเทา

ความรุนแรงลงไป  

 จนในช่วงประมาณปีพ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นจึงได้

ปรับวิธีคิดหรือมุมมองต่อปัญหาและเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดการปัญหา

ใหม่ คือ “ทำทุกทาง ถ้าไม่มีทางก็ร่วมกันสร้างทางขึ้นมา” เน้นการทำงาน

อย่างเกาะติดและคลุกคลีกับปัญหาอย่างจริงจัง พัฒนาการทำงานในรปูแบบ

เครอืขา่ยมารว่มจดัการปญัหาและขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทัง้ระบบ (ตน้นำ้ กลางน้ำ

และปลายนำ้) โดยกลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแกน่ ทำหนา้ทีท่ัง้ในสว่นผู้ประสานงาน

เครือข่ายในระดับต้นน้ำเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนในระดับนโยบายและ

การจัดการเชิงระบบ และสนับสนุนการจัดการในระดับกลางน้ำ เพื่อให้การ

ทำงานร่วมกันของเครือข่ายในแนวราบเกิดประสิทธิภาพการจัดการสูงสุด และ

ช่วยผลักดันสนับสนุนการดำเนินการระดับปลายน้ำในพื้นที่ชุมชนต้นทาง

ปัญหา โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังร่วมกบัเครอืขา่ยในพืน้ทีช่มุชน 
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 ๒. การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการปัญหาด้านคดีที่เกี่ยวกับ

การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ 

 กลุม่เภสชักร สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่ (สสจ.ขอนแก่น) 

ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการ

และผลิตภัณฑ์ด้านยาและสขุภาพมาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีระบวนการทำงานที่

เป็นขั้นตอนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจร่วมกัน

เสมอ  การบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภคนัน้จะไมถ่กูนำมาใชเ้ปน็ทาง

เลอืกแรกในการทำงาน แต่จะพิจารณาใช้วิธีการอื่นๆ ก่อน เช่น การอบรมให้

ความรู ้ สรา้งความเขา้ใจ การรณรงคส์รา้งความตระหนกัรว่มรบัผดิชอบ รวมถงึ

การแจ้งเตือนและให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จรงิจงั  
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 กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นได้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

รัดกุม รอบคอบ เคารพในหลักสิทธิและเสมอภาคของทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาและ

ผู้ได้รับผลกระทบเสมอ เช่น กรณีการจัดการปัญหาแหล่งกระจายยาสเตียรอยด์

นอกระบบให้แก่เครือข่ายรถเร่ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นสามารถเข้าถึงข้อมูล

เชิงลกึในเส้นทางการกระจายยาสเตียรอยด์นอกระบบได้อย่างชัดเจน จนนำมา

ซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพียงพอ สามารถดำเนินคดีกับร้านยาซึ่งเป็นแหล่ง

กระจายสเตียรอยด์นอกระบบได้ถึงเกือบ ๒ ล้านเม็ดที่เก็บไว้ในบริเวณด้านหลัง

ร้านพร้อมยาชุดต่างๆ สำหรับขายให้ชาวบ้านและเตรียมขายส่งให้ร้านขาย

ของชำในหมู่บ้านจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ

ซึ่งร้านขายยาประเภท ๒ ไม่มีสิทธิจำหน่ายและมียาที่หมดอายุด้วย จึงได้

ดำเนินคดีอาญาต่อผู้รับใบอนุญาตขายยา ในฐานความผิดขายยาไม่ตรงตาม

ประเภทใบอนุญาต ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ขายยาชุด ขายยาเสื่อม

คุณภาพและประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยตนไม่ได้เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานสอบสวน 

สภ.บ้านไผ่ และมคีำสัง่พกัใชใ้บอนญุาตขายยาของรา้นยาดงักลา่ว โดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการยาเป็นเวลา ๑๒๐ วัน และขยายผลดำเนินคดีกับผู้ประกอบ

วิชาชีพ จนถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเป็นเวลา ๒ ปี 
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 ๓. คดจีำหนา่ยยาลดนำ้หนกัทางไปรษณยีท์ัว่ประเทศ 

 คดลีกัลอบจำหน่ายยาลดน้ำหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ และกระจายยา

โดยการสง่พสัดไุปรษณยีใ์หแ้กล่กูคา้ทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ยทัว่ประเทศ เปน็คดทีี่

กลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแกน่ ไดเ้ฝา้ระวงั ตดิตามและสบืสวนข้อมูลมาเป็นเวลา

กว่า ๓ ป ี รวมถงึการเฝา้ตดิตามพฤตกิรรมผูป้ระกอบวชิาชพีทีพ่บวา่มพีฤตกิรรม

ไม่เหมาะสมในการจำหนา่ยยาดว้ย  

 ร้านยาดังกล่าวเป็นร้านที่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ประกอบวิชาชีพเต็ม

เวลาที่ร้านเปิดดำเนินการ จากการเฝ้าระวังพบว่า มกีารจำหนา่ยยาทีไ่มเ่หมาะ

สมหลายลักษณะ เช่น จำหน่ายยาชุดทั้งปลีกและส่ง จำหน่ายยาที่ไม่มีทะเบียน 

จำหน่ายยาลดน้ำหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กระทั่งกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแกน่ 

ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

(ปคบ.) และสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเ้ขา้ดำเนนิการจบักมุ

และดำเนนิคดถีงึ ๓ ครัง้นำมาซึง่การเสนอสภาเภสชักรรมพจิารณาจรรยาบรรณ

วชิาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ และดำเนินคดี ๑๒ ข้อหาตามพระราชบัญญัติ

ยาพ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. ๒๕๑๘ 

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญตัเิครือ่งสำอางพ.ศ. ๒๕๕๘ 

และพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. ๒๕๓๗ ทำให้สามารถหยุดยั้ง
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เครือข่ายจำหน่ายยาลดนำ้หนกัรายใหญใ่นพืน้ทีภ่าคอสีานเครอืขา่ยหนึง่ทีส่รา้ง

ผลกระทบตอ่สขุภาพกบัประชาชนในวงกวา้งไดส้ำเรจ็ 

 ๔. การจัดการปัญหาฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหารด้วยกระบวนการ

เครอืขา่ยเขม้แขง็ 

 จงัหวดัขอนแกน่ไดด้ำเนนิงานความปลอดภยัดา้นอาหารมาอยา่งตอ่เนื่อง

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานจากเดิมที่

ดำเนินการกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จนปงีบประมาณ ๒๕๕๒ ไดด้ำเนนิการ

ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารใน

ระดับจังหวัด โดยมุ่งดำเนินการตลอดห่วงโซ่อาหาร มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็น

กรรมการในคณะกรรมการอาหารปลอดภยัจงัหวดัขอนแกน่   

 ในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ จงึเกดิแนวคดิการขบัเคลือ่นเพือ่จดัการปัญหา

จากระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสู่เครือข่ายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไก

เฝ้าระวังและจัดการปญัหาอาหารทีป่นเปือ้นฟอรม์าลนิ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ป ี๒๕๕๗ โดยขบัเคลือ่นรว่มกบัเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค ๒๐ จงัหวดัในภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอื  จากการดำเนนิงานตามโครงการไดเ้กดิแผนยทุธศาสตรเ์พือ่จดัการ

ปญัหาฟอรม์าลนิครอบคลมุทัง้ระบบ ไดแ้ก ่ การจดัการฐานขอ้มลูและสารสนเทศ
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ด้านระบาดวทิยา การพฒันาศกัยภาพภาคเีครอืขา่ย และการพฒันากลไกเฝา้ระวงั

และการจดัการปญัหาฟอรม์าลนิ 

 นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังสารฟอรม์าลนิ

ปนเป้ือนในอาหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อจัดการปัญหา  

เกิดกลไกการเฝ้าระวังและมาตรการดำเนินงานร่วมกันในการจัดการปัญหา

อาหารสดปนเปื้อนฟอร์มาลินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เครือข่าย

ภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคประชาชน และผูป้ระกอบการ 

 ๕. การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมาย

ในจงัหวดัขอนแกน่ 

 การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในอดตีนัน้  

สถานวีทิยมุมีาตรการควบคุมกำกับสื่อโฆษณาที่จะเผยแพร ่ โดยการตรวจสอบใบ

อนญุาตโฆษณา ขอ้ความทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ผยแพร ่ ซึง่จะมไีวป้ระจำทีส่ถานวีทิยุ

เพือ่แสดงแกพ่นกังานเจา้หนา้ทีท่กุขณะทีไ่ปตรวจ โดยนักจัดรายการของสถานี

วิทยุจะต้องสอบผ่านการเป็นผู้ประกาศ  แต่นับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นมา  

สถานีวิทยุท้องถิ่นมกีารแพร่กระจายตามชุมชนต่างๆ มากขึ้น ตามมาด้วยการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ได้แก่การโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

การโฆษณาใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรืออวดอ้างเกินจริง การโฆษณาโรคที่หา้ม
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โฆษณา (กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีมาตรการในการจัดการ

ทีส่ำคญั คอื 

จดัทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโฆษณาภายใต้แนวคิด 

“ถ้าไม่มีคนซื้อ ก็ไม่มีคนขาย” โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้บริโภค

ทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมเครือข่ายทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่าย

อย.น้อย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้บริโภค

จังหวัดขอนแก่น พบส.เภสัชกรรมจังหวัดขอนแก่น  เครือข่าย

ผู้ติดเชื้อ ชมรมอสม.เทศบาลนครขอนแก่น  ชมรมผู้สูงอายุจังหวัด

ขอนแก่น และชมรมสตรีฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้

เครือขา่ยเข้มแข็งที่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ๒ กลุ่มคือ 

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น และชมรมสตรีฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

การเฝ้าระวังคลื่นวิทยุชุมชน ๑ คลื่น ๑ อำเภอซึ่งสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่าย

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

เพื่อเฝ้าระวังและร่วมกันจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผิดกฎหมาย  

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการโฆษณา

ผลิตภณัฑ์สุขภาพให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ในปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ โดยประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพภายในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กสทช.ภาค ๒ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น และเครือข่าย

๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) 

 

 

 

 

๓) 
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ผู้ประกอบการกระจายเสยีงจงัหวดัขอนแกน่ ซึง่ผูป้ระกอบการสถานี

วทิยไุดร้วมตวักนัและจดัตัง้เปน็ชมรมผูป้ระกอบกจิการกระจายเสียง

จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลการโฆษณา

ผลติภณัฑส์ขุภาพระหวา่งสมาชกิดว้ยกนัเองมใิหม้กีารกระทำทีฝ่า่ฝนื

กฎหมาย 
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 เนน้การสรา้งทมีงาน ซึง่กค็อืการสร้างคนให้พร้อมที่จะทำงานรว่มกนัได้

อยา่งเปน็หนึง่เดยีว โดยมเีปา้หมายการทำงานคุม้ครองผูบ้รโิภคอยูท่ีป่ระชาชนไดร้บั

ผลประโยชนแ์ละตวัเรามคีวามสขุในการทำงาน 

 โดยหลักในการทำงานร่วมกันของพี่น้องในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสชัสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (คบ.ขก.) จะมีการ

ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ตนเองรับผิดชอบ

อยู่แล้วหรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ นั่นหมายความว่าทุกคนมีโอกาสที่จะ

เป็นได้ทั้งผู้นำและผูต้าม ซึง่ผูน้ำทมีจะเปน็ผู้รวบรวมข้อมูลหรือประเด็นเนื้อหา

ที่เกี่ยวขอ้ง เชน่เนือ้หาหรอืรายละเอียดของงานหรือแม้แต่ประเด็นข้อคำถามที่

อาจจะมีขึ้นในการประชมุเตรยีมงาน และลกูทีมเองก็ต้องทำการบ้านมาดว้ยเชน่

กนัเพือ่รว่มถกและหาขอ้สรปุรว่มกนัในการดำเนนิงานชิน้นัน้ๆ 

 ในการพดูคุยในวงสนทนาร่วมกันจะอยู่บนฐานของข้อมูลที่แต่ละคน

คน้ควา้มา มกีารแบ่งบทบาทหน้าที่กันและร่วมกันวิพากษเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั

โดยทกุคนให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อถึง

วันที่จะต้องดำเนินการจะมีการแจ้งหน้าที่และข้อสรุปจากมติที่ประชุมอีกครั้ง

กอ่นลงมอืปฏบิตั ิ 

หลักการและแนวคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อสังคม 

 กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น 
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อสังคม 

 

 การทำงานเช่นนี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนการเป็นผู้นำที่จะต้อง

ตดัสินใจ รวมทั้งได้เรียนรู้เนื้อหางานของผู้อื่นด้วย เท่ากับว่าเปน็การสอนงาน

ใหแ้กก่นัและกนัดว้ยการทำงานรว่มกนั 

 สิง่สำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผูต้ามทีด่กี็

คอื ตอ้งเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหนา้ที ่ เนือ่งจากงานคุม้ครองผูบ้รโิภค

เปน็งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอำนาจหนา้ทีใ่นการอนญุาต หรอืไมอ่นญุาต ซึง่หากมกีาร

ใชอ้ำนาจไปในทางทีผ่ดิครรลองของกฎหมาย กจ็ะเปน็หลมุดำในการปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นบ่อเกิดของการตักตวงหาผลประโยชน์เข้าตนเองหรือพวกพ้องได้ ทำให้

ประชาชนไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ  

 คบ.ขก. สร้างคนโดยให้เรียนรู้งานด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by 

doing) ผา่นการสอนงานจากทมีงาน (Coaching) และสถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิ

เปน็แบบฝกึปฏบิตัชิัน้เลศิ 

 

จดัระบบการทำงาน “เจา้ภาพ”และ“ทมี”: ฟนัเฟอืงขบัเคลือ่นงาน 
 การทำงานบงัคบัใชก้ฎหมายของกลุม่เภสชักร สสจ. ขอนแกน่นัน้ เนน้ความ

ต่อเนื่องและการเกาะติดการทำงานในแต่ละคด ีและจะทำงานกันเป็น “ทีม” 

เสมอ โดยใน “ทีม” ประกอบด้วยพนักงานเจา้หนา้ทีห่ลายคนรบัผดิชอบการ

ดำเนนิคดรีว่มกนัซึง่อาจเปน็พนกังานเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบงานกฎหมายอื่นด้วย 

โดยหัวหน้างานกฎหมายที่รับผิดชอบคดีนั้นๆ จะเป็น “เจ้าภาพ” ในการ

ดำเนินคดีทีม่บีทบาทหนา้ทีใ่นการกำหนดและวางแผนงานทกุขัน้ตอน รวมถงึการ

แบง่หนา้ทีภ่ารกจิให ้ “ทมี” ที่หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนรวมถึง

เครือขา่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องในการดำเนินคดีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแกน่ดว้ยโดยบทบาทของสมาชกิในทมีมดีงันี้ 
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 ๑) หวัหน้าทีม ได้แก่ เภสัชกรเชี่ยวชาญหรือหัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคฯหรอืหวัหนา้งานกฎหมาย ตามแตข่นาดงาน ลกัษณะและความซับซ้อน

ของคดี มหีนา้ทีอ่ำนวยการ ตดัสนิใจสัง่การและควบคมุการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตาม

แผนทีก่ำหนดรวมถงึการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ทีเ่กดิขึน้ 

 ๒) ทมีปฏิบัติการ (ลูกทีม) มุ่งเน้นภารกิจในกระบวนการทำงานกอ่น

ดำเนนิคด ี เชน่ การรว่มเกบ็ขอ้มลู ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ การรว่มเสนอรา่งแผน

ปฏบิตักิาร และภารกจิหนา้งานในสว่นงานภาคสนาม ซึง่โดยทั่วไปการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม จะมกีารแบง่ภารกจิใหแ้ตล่ะคนทำใหค้รอบคลมุเพือ่สามารถเกบ็ขอ้มลู

และพยานหลักฐานได้ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อเพื่อดำเนินการทาง

กฎหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ๓) เจา้ภาพ ซึ่งเป็นเภสัชกรหัวหน้างานกฎหมายคดีนั้นๆ จะปฏบิตัิ

หนา้ทีเ่ป็นเลขานุการทีมและฝ่ายอำนวยการของทมี มหีนา้ทีร่า่งแผนการดำเนิน

คดี รวบรวมประมวลข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนนิคดทีัง้หมดและจดัทำ

เอกสารบนัทกึ รายงานการดำเนนิคดตีัง้แตข่ัน้ตอนรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไปจนถงึสิน้สดุ

ผลคดี 

 จากคดทีีเ่ปน็กรณศีกึษาจะพบวา่ ทมีในการดำเนนิการมคีวามสำคญัมาก 

ในคดจีดัการปญัหาการกระจายยาลดนำ้หนกัจนประสบผลสำเรจ็ได้นัน้ ทมีงานที่

ร่วมดำเนินการคอืฟนัเฟอืงทีส่ำคญัในการเขา้ถงึขอ้มลูตา่งๆ“.... ทมีใหก้ำลงัใจ

กันตลอดเวลา ไม่มีการตำหนิเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ทุกคนมีทัศนคตคิลา้ยกนั 

เพราะพวกเราคุยกนับอ่ย เคมตีรงกนั มสีปริติเดยีวกนั ....” 
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 ขณะทีเ่จา้ภาพคดนีัน้ มบีทบาททีต่อ้งเกาะตดิกบัขอ้มลูคดอียา่งตอ่เนือ่ง

และสื่อสารข้อมูลกับทีมทำงานเสมอจนได้ข้อมูลที่เพียงพอและอิ่มตัว จึงเสนอ

ข้อมูลให้หัวหนา้ทมีตดัสนิใจดำเนนิการ  กรณคีดทีีม่คีวามซบัซอ้นมคีวามเสี่ยงสูง 

ต้องอาศัยการประสานงานและใช้เวลานานในการติดตามข้อมูล เจ้าภาพคดี

จะตอ้งนำขอ้มูลมาประมวลและเสนอต่อทีมเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงความ

ก้าวหน้าของการดำเนนิงาน ในขณะที่ ทีมงานนอกจากจะช่วยในงานภาค

สนามแลว้ เบือ้งหลงัของหลายคดเีกดิขึน้จากทมีงานในการระดมขอ้มลู คน้หาและ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เชน่ คดลีกัลอบทำแทง้ในคลนิกิ คดหีมอกระเปา๋ คดทีลาย

โกดังอาหารเสรมิและเครือ่งสำอางผดิกฎหมาย และคดทีลายเครอืขา่ยสเตยีรอยด ์

๒๕ จดุในขอนแกน่ 

 ทมีงานและเจา้ภาพในการดำเนนิคดขีองกลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแกน่ จงึ

ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานบังคับใช้กฎหมายที่

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน

เจา้หนา้ทีใ่หม่) อย่างน้อย ๑ ครั้งก่อนปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายและหมัน่

หมนุเวยีนกันไปเพิ่มพูนทักษะในหลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงต่างๆ ที่ อย.จัดเสมอ 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและลองฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่เองแล้ว กลุ่มงาน

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ

เรยีนรูใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมายของบคุลากร เชน่ การสนบัสนนุบคุลากรเขา้รบัการ

ฝกึอบรมเรยีนรู้ในหลักสูตรพัฒนางานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ทั้งหลักสูตรของ 

อย. และหลักสูตรของ วคบท. การแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัขอ้กฎหมาย โดยมเีภสชักรเชีย่วชาญ หวัหนา้กลุม่งานฯและเภสัชกร

ที่มีความชำนาญในกฎหมายผลติภณัฑต์า่งๆ รว่มแลกเปลีย่นอกีดว้ย 
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ความรอบคอบ รดักมุในกระบวนการทำงาน : ปจัจยัสูค่วามสำเรจ็ 
 การทำงานบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น มี

กระบวนการทำงานในการบงัคบัใชก้ฎหมายและจดัการคดทีีเ่กีย่วกบัการคุม้ครอง

ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพดังนี้  

 (๑) กระบวนการกอ่นดำเนนิคด ี 

 (๒) กระบวนการระหวา่งดำเนนิคด ี 

 (๓) กระบวนการภายหลงัดำเนนิคด ีและ  

 (๔) กระบวนการตอ่เนือ่งภายหลงัดำเนนิคด ี 

 ในระยะก่อนดำเนินคดีจะเป็นการวางแผนสืบหาข้อเท็จจริง และ 

หาหลักฐานประกอบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ได้มากที่สุด อันจะนำไปสู่

การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จากบทเรยีนในอดตีพบว่า การ

ไม่มีข้อมูล พยานและหลักฐานบ่งชี้การฝ่าฝืนกฎหมายที่มีน้ำหนักเพียงพอ

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายนั้น ทำใหบ้างคดต้ีองใชเ้วลาเพิม่เตมิยาวนานขึน้มาก

เพือ่สบืหาขอ้มลูและหลกัฐานอกี รวมทัง้มคีวามยากลำบากมากขึน้ดว้ย) ขอ้มลูที่

ไดม้า จะตอ้งถกูนำมาแลกเปลี่ยนและถกร่วมกันจนมั่นใจทุกครัง้กอ่นดำเนนิการ 

“....อยูท่ีค่วามสกุงอม คือ ประจักษ์พยานที่จะมัดว่าผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดจริง 

ตรงนี้สำคัญ ตราบใดที่ ยังไม่ชัวร์ว่าจะเจาะข้อมูลได้ถึง ต้องค่อยๆ รอจงัหวะ 

ใชเ้วลา....” การประชมุโดยทัว่ไปจะมอียา่งนอ้ย ๒ ครัง้คอื ครัง้ที ่ ๑ “เจา้ภาพ” 

จะชีแ้จงสถานการณ ์ ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ เสนอรา่งแผนปฏิบัติการให้มีการถกเถียง 

ซักถามและเสนอแนะ หลังจากนั้น เจ้าภาพจะต้องนำกลับไปทบทวนและ

เกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ เมือ่พรอ้มแลว้ จงึเขา้ทีป่ระชมุอกีครัง้ ในการประชมุครัง้ที ่ ๒ 
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จะเปน็การซักซ้อมแผนและตรวจสอบความพร้อมของทีม รวมถึงเครื่องมอืที่

ตอ้งใช ้ โดยทัว่ไปจะเปน็การประชมุกอ่นวนัปฏบิตักิารจรงิ (คดทีีม่คีวามซบัซ้อน

และยุ่งยากจะต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลและการประสานงานค่อนข้างนาน

บางคดีใช้เวลาหลายปี กว่าข้อมูลจะอิ่มตัวหรือเพียงพอที่จะดำเนินการได)้ 

 การรกัษาความลับของคดี ในช่วงระยะก่อนดำเนินคดี เป็นสิ่งสำคญั 

ดงันัน้ในกรณีที่ต้องมีเครือข่ายอื่นภายนอกมาร่วมปฏิบตักิาร จะมกีารกำหนด

ลำดบัชัน้ของความลบัและขอ้มลูของผูร้ว่มปฏบิตักิารดว้ย “ปญัหาคือจะปิดข่าว

ได้หรือเปล่าก่อนทำจริง ปัญหาคอืเรือ่งความลับของข่าว .... เท่าที่ผ่านมาจะ

คุยกับเฉพาะเจ้าของเคส ใหเ้จา้ของเคสไปทำการบา้นมา  ใกลว้นัจรงิคอ่ยประชมุ

ทมีจงึคอ่ยแจงงาน ...คอืเบือ้งตน้จะไมค่ยุกบัทมีทัง้หมด ไมข่ยายวงกวา้ง” 

 ในสว่นของขัน้ตอนการขออนมุตัดิำเนนิคดจีากผูบ้งัคบับญัชานัน้ นอกจาก

การทำเป็นเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตัง้แตก่ารทำบันทึกรายงาน

สืบประกอบกับข้อเท็จจรงิ มลูเหตแุกก่ารดำเนนิคด ี และระบอุำนาจหนา้ทีข่อง

พนกังานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจของผูบ้งัคบับญัชาแลว้ การสือ่สาร

ทำความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงนั้นมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา

ได้ทราบและเข้าใจสถานการณอ์ยา่งชดัเจน จะได้อำนวยการและสนับสนุนการ

ปฏิบตักิารไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซึ่งในการดำเนินคดีหากการจัดทำเอกสารขออนมุตัิ

ดำเนนิคดีมีข้อมูลครบถ้วนและได้สื่อสารกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัซึง่เปน็

ผูบ้งัคบับญัชาแลว้ จะทำใหข้ัน้ตอนการขออนมุตัดิำเนนิคดรีวดเรว็ขึน้ ซึง่การปฏิบัติ

ตามแนวทางนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแกน่มาโดยตลอด จงึทำใหเ้มือ่มกีารปรบัเปลีย่นโยกยา้ยผูบ้รหิารและมีน
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โยบายที่แตกต่างกนั กไ็มไ่ดเ้ปน็อุปสรรคในการทำงานบังคับใชก้ฎหมายเพราะมี

แนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนอยูแ่ลว้ 

 ในบางคดทีีม่คีวามซบัซอ้นและมคีวามจำเปน็ตอ้งใชห้มายคน้ กลุม่เภสชักร 

สสจ.ขอนแก่นจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการขอหมายค้นภายหลัง

ได้รับอนุมัตใิหด้ำเนนิคดจีากผูบ้งัคบับญัชา การขอหมายคน้กม็ขีัน้ตอนคล้ายคลึง

กับการขออนุมัติดำเนินคดี เป็นขั้นตอนสำคัญหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติการ 

เจ้าภาพคดีจะทำเอกสารประกอบการขอหมายค้นที่ได้รับมอบอำนาจจาก

ผู้บังคับบญัชา โดยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริง หลักฐานที่แสดงการ

กระทำทีฝ่า่ฝนืกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไปขอหมายศาลใน

วันทีจ่ะเขา้ตรวจคน้ ซึง่สว่นใหญเ่จา้ภาพคดจีะเปน็ผูข้อหมายคน้จากศาลเองเพราะ

ศาลอาจจะมีข้อซักถามเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผนสำรองไว ้กรณี

ไม่สามารถขอหมายค้นได้ เช่นในหลายครั้งหากศาลพิจารณาว่ายังไม่มีข้อมูล

หลักฐานเพียงพอก็จะไม่ให้หมายค้นมา ส่งผลให้แผนปฏิบัติการเข้าตรวจคน้

ดำเนนิคดตีอ้งลา่ชา้หรอืเลือ่นออกไป ทำให้ต้องใช้แนวทางอื่นในการดำเนินการ

เข้าตรวจค้นสถานที ่ เชน่รว่มกบัเจา้หนา้ทีต่ำรวจใชว้ธิกีารลอ่ซือ้และเขา้ตรวจคน้

จากเหตซุึง่หนา้แทน ในขั้นตอนระหว่างการดำเนินคดีได้แก่ การเข้าตรวจค้น 

การยึด อายดั เก็บตัวอย่างและรวบรวมหลักฐาน ที่ผ่านมา กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแกน่สามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากมี

การกำหนดหน้าที่และภารกิจที่ชัดเจนเป็นรายบุคคลและศักยภาพของเจ้าหน้าที่

ระดบัปฏบิตักิารทีม่ทีกัษะ ประสบการณ ์ และผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติ

การตรวจค้น เก็บรวบรวมประมวลหลกัฐานมาแลว้ทกุคน  “.... ขัน้ตอนนีเ้ปน็

ขัน้ตอนทีแ่ขง็ทีส่ดุของพวกเรา ไมห่ว่งเลย ทกุคนเปน็มอือาชพี ทำไดท้กุคน....” 
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 สมรรถนะของทมีทีไ่ดร้บัการฝกึอบรมของพนกังานเจา้หนา้ที ่ ทกัษะการ

ทำงานเปน็ทีม สัมพันธภาพในทีม ทัศนคติของผู้ปฏบิตักิารในทมีทีค่ลา้ยคลงึกนั 

และความสามัคคีของทีมเป็นองค์ประกอบที่ทำให้กระบวนการระหว่างดำเนิน

คดดีำเนนิไปไดอ้ยา่งลลุว่งราบรืน่ 

 ระยะหลงัดำเนินคดี การรายงานการดำเนนิคดปีระกอบการทำบนัทกึให้

ผูบ้งัคบับญัชาเหน็ชอบให้ส่งดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนนัน้ จะ

ตอ้งรวบรวมหลกัฐาน ขอ้เท็จจริงทั้งหมดที่มากพอจนเกิดความมั่นใจว่าสามารถ

ดำเนินคดีได้ มาประกอบการแจง้รอ้งทกุขก์ลา่วโทษ การแจง้ขอ้กลา่วหา ตอ้ง

ระบมุาตราใหแ้มน่ และใหค้รอบคลมุทกุประเดน็ 

 ระยะต่อเนื่องหลังดำเนินคดี เป็นขั้นตอนการติดตามผลของคดี เป็น

กระบวนการทำงานทีก่ลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแกน่ อยูใ่นระหวา่งการพฒันาระบบ

และกลไกการทำงาน โดยมแีนวคดิทีจ่ะใหม้ศีนูยก์ลางรวบรวมแฟ้มประวัติคดี ทั้ง

ในรูปแบบเอกสารและ electronic file เพือ่การขยายผลใหห้นว่ยงานภายใน

พืน้ทีแ่ละภายนอกพืน้ทีร่บัทราบและปอ้งกนัการกระทำผดิซำ้ 

 ในทกุกระบวนการนัน้ “เจา้ภาพ” จะเปน็ผูร้บัผดิชอบดำเนนิการเองเกอืบ

ทกุขัน้ตอน จะมีเพียงในกระบวนการทำงานระหว่างดำเนินคดีเท่านั้น ที่จะมี 

“ทมี”มาชว่ยเหลอื  ซึง่กลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแกน่กำลงัปรบัเปลี่ยนแนวทางการ

ทำงาน โดยจะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบแยกในแต่ละกระบวนการให้มีระบบ

การตรวจสอบซึ่งกันและกนั (check and balance) เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

ความโปรง่ใสมากยิง่ขึน้ 
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สรา้งทมี สรา้งความเขา้ใจดว้ยการแลกเปลีย่น เรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งสมำ่เสมอ 
 กลุม่เภสัชกร สสจ.ขอนแก่นซึ่งมีบทบาทเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใน

กฎหมายต่างๆ นั้น ทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมทักษะการทำงาน Post 

Marketing มาแล้ว จึงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานดำเนินคดี นอกจากนี้กลุ่ม

งานคุ้มครองฯ ยังมีวิธีให้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (on the job training) 

โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มาก่อนเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน 

ทำใหท้มีทำงานทีเ่ขา้มาใหมน่ัน้ ไดม้โีอกาสเรยีนรูแ้ละรบัการถา่ยทอดประสบการณ์ 

พูดคุยซักถามในระหว่างปฏิบัติงานจริงเกิดการเรียนรู้เทคนิคหลากหลายและ

นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างไม่เป็นทางการของพนักงานเจ้าหน้าที่   

 การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของคนทำงานก็เกิดขึ้นเป็นปกติของ กลุ่ม

เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เหมือนที่อื่นๆ เมื่อมีคนทำงานย้ายออกก็มีเพื่อน

ร่วมงานคนใหม่เวียนเปลี่ยนมาร่วมงานเสมอ แต่กลไกหนึ่งที่ทำให้การทำงาน

บังคับใช้กฎหมายยังมีประสิทธิภาพอยู่ คือ การมีระบบพี่เลี้ยง ที่พี่พาน้องทำงาน 

ร่วมลงคลุกกับปัญหาสร้างแนวคิดและปลูกฝังอุดมการณ์ในการทำงาน ที่มุ่งเน้น

ประโยชน์ของประชาชนและสงัคมเปน็ทีต่ัง้ โดยยดึประโยชนส์ว่นตวัเปน็สิง่สุดท้าย

เสมอมา 

 ด้วยแนวคิดเบื้องหลังการทำงานที่มุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง เน้นการ

ทำงานท่ีรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในทีม ซึ่งเมื่อคนใหม่

เข้ามาร่วมทำงานและผ่านกระบวนการขัดเกลาเพื่อให้เกิดความชำนาญและ

เพิ่มพูนทักษะแบบพี่พาทำพาเรียนรู้และอยู่ในสภาวะการทำงานที่ร่วมคิดร่วมทำ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้กลไกการทำงานบังคับใช้กฎหมาย
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ของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มี

การเปลี่ยนผ่านคนทำงาน 

 นอกจากการสร้างทีมด้วยกันเองแล้ว กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นยังมี

แนวทางทำงานที่มุ่งเน้นการสร้างทีมเครือข่ายเพื่อนร่วมทำงานบังคับใช้

กฎหมาย จากประสบการณ์ทำงานในคดีที่มีการกระทำผิดเชื่อมโยงกันในหลาย

พื้นที่ ต้องใช้อำนาจของทีมในพื้นที่ต่างๆ ร่วมทำงาน การสร้างเครือข่ายและ

สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันจะมีความสำคัญมาก ในหลายคดี ถ้าไม่

สามารถทำงานให้สอดรับประสานและเชื่อมโยงกันได้ ก็จะเป็นปัจจัยนำมาซึ่ง

ความล้มเหลว ทั้งนี้ เครือข่ายคนทำงานในระดับต่างๆ ทุกระดับมีความสำคัญ

ทั้งสิ้นเช่นเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้

สนับสนุนการทำงานของพืน้ทีม่าโดยตลอด ในคดใีดทีเ่กนิศกัยภาพหรอืมแีนวโน้ม

ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ทีมเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นจะจัดทีมเข้าร่วม

สนับสนนุและดำเนินการในทันที นอกจากนี้เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ใน

จังหวัดต่างๆ ด้วยกันเอง ทีมเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ก็เข้าไปประสานร่วม

สนับสนุนการทำงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน เช่นคดีการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรและยาน้ำแผนโบราณ คดีผู้ประกอบวิชาชีพ

แขวนป้ายหลายแหง่ในพืน้ทีต่า่งๆ รวมถึงร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนกังาน

เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมทำงาน

และปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดทักษะในพื้นที่ เช่น ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนา

ศักยภาพด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาดแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารยา 
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จำนวน ๔ รุน่ในป ี๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  รว่มเปน็วทิยากรฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพของ จ.ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

กาฬสนิธุ์ เลยและหนองคาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังร่วมปฏิบัติการเพื่อขยาย

เครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานระดับสูงในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศูนย์

จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (ศรป.) อย., กลุ่มสารวัตรสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.), 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), เครือข่ายตำรวจสากลประจำภาคพื้นประเทศไทย 

ซ่ึงนอกเหนอืจากการชว่ยเพิม่พนูทกัษะการทำงานของกลุม่เภสัชกร สสจ.ขอนแกน่

แล้ว ยงัเปน็การขยายเพือ่นรว่มทำงาน เชือ่มและประสานขอ้มลูอกีดว้ย  
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มัน่ใจเพราะมกีารสนบัสนนุการทำงานอยูเ่บือ้งหลงัเสมอ  
 นอกเหนอืจากอดุมการณ ์ ในการทำงานบงัคบัใชก้ฎหมายทีถ่กูถา่ยทอด

และส่งต่อมาจากรุ่นพี่ ผ่านกระบวนการขัดเกลาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นมาโดยตลอดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้กลุ่มเภสัชกร 

สสจ.ขอนแกน่ ยงัคงมุง่มัน่ทำงานในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

ก็คือ ความมั่นใจในการทำงาน ที่เกิดขึ้นจากการมีผู้บังคับบัญชาและรุ่นพี่ในทีม

คอยอยู่เบื้องหลังการทำงานทุกครั้งเสมอ 

 แม้ในหลายครั้งที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

และแตล่ะทา่นมแีนวทางการทำงานทีแ่ตกตา่งกนั แตก่ารทำงานบงัคับใช้กฎหมาย

ของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นก็ยังคงสามารถดำเนินการมาได้โดยตลอด 

เพราะพื้นฐานที่สำคัญคือ การมีรุ่นพี่ในทีมช่วยสนับสนุนการทำงานอยู่เสมอ 

รุ่นพี่ในทีมจะเป็นหลักในการช่วยทำงาน คลุกคลีและอุทิศตนให้กับการทำงาน

ด้านคดีมาโดยตลอด ดว้ยการทีม่หีลกัยดึทีช่ดัเจนในการทำงานเพือ่รบัใชป้ระชาชน 

ให้ความสำคัญกับการปกป้องและคุ้มครองสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค จึง

ทำให้การทำงานของทีมงาน มีความมั่นใจ กล้าที่จะดำเนินงานบังคับใช้กฎหมาย 

เพราะผ่านการช่วยกันดู แก้ไข ปรับปรุงก่อนดำเนินการและมั่นใจว่าเมื่อมีเหตุ

ผิดพลาด (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้) ก็จะมีทีมคอยสนับสนุนและช่วยเหลือในการ

ทำงานเสมอ บ่อยครั้งกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ได้รับแรงเสียดทานซึ่งเป็นผล

กระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานบังคับใช้กฎหมาย ก็จะมีพี่ใหญ่ในทีมออกรับ

หน้าดำเนินการปัดเป่าผ่อนหนักให้เป็นเบา และอธิบายให้ผู้บังคับบัญชาในระดับ

ต่างๆ ได้ทราบถึงเหตุผลในการกระทำอยู่เสมอมาด้วยข้อมูลส่วนหนึ่งที่เกิดจาก

การแลกเปลี่ยน พูดคุยและร่วมถกก่อนดำเนินคดีทุกครั้ง 
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 งานบังคับใช้กฎหมายเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการทำงานเมื่อเทียบ

กับงานของเภสัชกรในสาขาต่างๆ อีกทั้งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการทำงานที่สูง

และมีประสบการณ์ในการทำงาน การรักษาคนทำงานให้ดำรงอยู่ในระบบจึงมี

ความสำคัญต่อการพัฒนางานบังคับใช้กฎหมาย 

 การจัดการปัญหาด้านคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สุขภาพจะไม่สามารถดำเนินการอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ อิงกับหลักวิชาการได้

เลยหากไม่มีกระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมต่อยอด เพื่อให้เกิดการทำงานทักษะ

ขั้นสูง การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการด้าน

คดีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคของกลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น ได้รับ

การพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะอิงอยู่กับหลักวิชาการ มีการทำงานที่ตั้งอยู่บน

พื้นฐานการทำงานที่มีเหตุและผลตามหลักวิชาทางเภสัชศาสตร์ ที่นอกเหนือ

จากประสบการณข์องรุน่พีใ่นทมีทีร่ว่มบกุเบกิ เปดิประตวูางแนวทางการทำงานแลว้ 

วทิยาลยัการคุม้ครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภา

เภสัชกรรม ก็เป็นสถาบันที่มีส่วนสนับสนุนให้กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นมี

กระบวนการทำงานทีแ่ขง็แกรง่ ชดัเจนและทำงานไดอ้ยา่งมรีปูธรรม จนสามารถ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน สร้างผลงานในการบังคับใช้กฎหมายที่เกิด

ผลกระทบสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและประชาชนได้หลายครั้ง และ

เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพเภสัชศาสตร์และนอกวิชาชีพที่ร่วมทำงานด้วย

เสมอมา วคบท.ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันหรือหลักสูตรฝึกอบรม แต่ยังทำหน้าที่

สนับสนุน ประสานการทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับนโยบายและการ

ปฏิบัติการระดับพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาในยามที่คนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเจอ
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กบัอปุสรรคทีเ่กิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งเป็นเบื้องหลังที่สำคัญที่จะทำให้งาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไปในอนาคต บทเรยีน

ของกลุม่เภสชักร สสจ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ช่วยสะท้อนบทบาทและ

ความสำเร็จของ วคบท. ด้วยเช่นกัน 
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เชิญมาจากหนังสือ จงทำความดีให้สุจริต พุทธทาสภิกขุ แสดงพระธรรมเทศนา ณ ลานหินโค้ง 

สวนโมกขพลาราม  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วันธัมมสวนะ เดือนกันยายน  ๒๕๐๕.  

จัดพิมพ์โดย กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี.  

ภาพประกอบ ศิลปะ “วรรณรูป” โดย อ.เจริญ  กุลสุวรรณ (ทยาลุ). ตกแต่งงานศิลป์ โดย สุนันท์  นวลทอง. 

จัดพิมพ์ในวาระ “๑๐๗ ปี พุทธทาสภิกขุ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖)” 
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 
แนวคิด ความเป็นมา และเป้าหมาย 

 “ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ แผนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม 

แผนพฒันาระบบยา และแผนพฒันาระบบสขุภาพ เพือ่สรา้งสงัคมสขุภาวะ 

 ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพ

สังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ และการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบยา ระบบ

สุขภาพ การแพทย์แผนไทย  สมุนไพร และภูมิปัญญาไท  บนพื้นฐานของ

ความยั่งยืนและการพึ่งตนเอง” 

 

ทะเบียนเลขที่ กท ๑๘๒๓ 

วันอนุญาตจดทะเบียน ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0335-9365 

14๙
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พิธีมอบรางวัล  

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๘ และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้ง

ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

(Pharmacy for Society Foundation / PSF) 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๓๐ น. 

ณ ห้อง ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

****** 

 

 สืบเนื่องจาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ

สังคม ที่มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพ

สังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯจึง

มมีตดิำเนนิการพจิารณาคดัเลอืก “เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม” เพือ่สรรหาเภสชักร

ที่ประกอบวชิาชพีเพือ่สงัคมไดอ้ยา่งถงึพรอ้มดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรม 

เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นแบบอย่าง ความภาคภูมิใจ

และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของเภสัชกร

ทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป สำหรับในปีนี้ได้มีการคัดเลือก 

“ทีมเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม” มอบเปน็รางวลัแกก่ลุม่เภสชักรทีป่ระกอบวิชาชีพ

ร่วมกันเพื่อสังคมอย่างโดดเด่นอีก ๑ รางวัล 
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 ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการ

เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) 

คณะเภสัชศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และ มลูนธิสิาธารณสุขกับการพัฒนา 

(มสพ.) จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการ

ประกาศเกียรติคุณของ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

และ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่ได้รับการ

คัดเลือกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับรางวัลนี้ มูลนิธิฯจะจัดใน

วันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการ

ศึกษาเภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๕๖ และร่วมขบวนการสานต่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม

อย่างสืบเนื่องต่อไป แต่เพื่อความเหมาะสมบางประการ ในปีนี้จึงได้เลื่อนมาจัด

ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แทนวันดังกล่าว 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์

ครบ ๑๐๓ ปี มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลอง

ให้กับ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรไทยคนที่แปดที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคม และ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น กลุ่มเภสัชกรกลุ่มแรกที่ได้รับ

รางวัลทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ของมลูนธิเิภสชัศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อร่วมกัน

สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ

ตามบทบาท อำนาจและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน 

 “เกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือเกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วย

และสาธารณชน” 
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กําหนดการ 
พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง  
“ทีม” กับการทํางานคุมครองผูบริโภคในสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง 

รวมจัดโดย 
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

แผนงานศูนยวิชาการเฝาระวงัและพัฒนาระบบยา (กพย.) 
แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 

หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.)  
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) 
กลุมศึกษาปญหายา (กศย.) 

มูลนิธิเภสัชชนบท 
 

วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๓๐ น. 
ณ หอง ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กทม. 

------------------------------------------------------------ 
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๒๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปด  
 - กลาวตอนรับ โดย ผศ.ดร.ภญ.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศลิป คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ 
 - กลาวเปด โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 ประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 
   โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน 

ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของเภสัชกรจิระ วิภาสวงศ 

โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙” 

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 ประกาศเกียรติคุณ กลุมเภสัชกร สสจ.ขอนแกน ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 

   โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน 
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของกลุมเภสัชกร สสจ. ขอนแกน 
โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙”  

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 

    ใหโอวาท 
   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
   ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
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    ประกาศเจตจํานงเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   โดย เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ 
    ประกาศเจตจํานงทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  โดย ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน ผูแทนกลุมเภสัชกร สสจ.ขอนแกน 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.  ถายภาพหมู และดื่มน้ําสมุนไพร   
 
๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. เสวนาอาศรมความคิดระบบยา  

เรื่อง “ทีม” กับการทํางานคุมครองผูบริโภคในสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. บรรยายพิเศษ:  “ยุทธศาสตรทีมในการทํางานคุมครองผูบริโภค" 
 โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
๑๕.๓๐-๑๗.๒๐ น. อภิปราย แลกเปลี่ยน:  

1. สถานการณโลกกับการคุมครองผูบริโภค 
โดย น.ส.กรรณิการ กิจติเวชกุล  
      รองประธานกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)  
2. สถานการณไทยกับการคุมครองผูบริโภค 
โดย  นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
       นส.สารี อองสมหวัง มูลนธิิเพื่อผูบริโภค 
       ภก.จิระ วิภาสวงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพนู 
3. ขบวนการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภค 
โดย  นพ.ประวิทย ลีส่ถาพรวงศา  
       กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
4. การทํางานเปนทีมในการคุมครองผูบริโภค 
โดย  นส.พชัรา อุบลสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
       ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล ผูแทนกลุมเภสัชกร สสจ.ขอนแกน 
          รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดขอนแกน 

 ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ 
  ผูจัดการแผนงานพัฒนาวชิาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 
๑๗.๒๐-๑๗.๓๐ น. สรุปและปดการเสวนา โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  
  ผูจัดการแผนงานศูนยวชิาการเฝาระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) 
๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. แสดงความยนิดีและรบัประทานอาหารเย็นรวมกัน 
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คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙ 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๕๕

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 

 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๕7
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ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป  
การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคม 

ในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๖๕๖) 

  
        เราเภสัชกรและนิสตินักศึกษาเภสชัศาสตรที่ไดเขาประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ “๑๐๐ ป วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร:บทบาทเภสชักรตอสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒” ระหวางวันที ่๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ตั้ว ลพานุกรม  อาคาร ๘๐ ป คณะเภสชั
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน  ๖๕๐ คน  ขอประกาศเจตนารมณที่จะพัฒนา
ระบบยาและวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประโยชนและสขุภาวะของประชาชนโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีของวชิาชีพ อยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในวาระ หนึ่งศตวรรษเภสชักรรมไทย ดงันี้ 

๑. เราจักประกอบวชิาชีพเภสชักรรม เพือ่ประโยชนของประชาชนเปนทีต่ั้ง 
๒. เราจักพัฒนาตนใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง มีความเปนผูนําอยางมีวิสยัทัศนเทาทันสถานการณ 

พรอมตอการปฏบิัติหนาที่ ตลอดจนรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคม 
๓. เราจักมุงมั่นพัฒนาสมรรถนะและบทบาทเภสชักร ใหสามารถตดิตามดแูลดานยาอยางตอเนื่อง สงเสริมการใช

ยาและผลติภัณฑสขุภาพอยางเหมาะสม มีประสิทธภิาพ และปลอดภัย  
๔. เราจักบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพฒันาเภสัชกรรมอุตสาหการรวมทั้ง

ดานทะเบยีนและกฎหมายผลิตภัณฑสขุภาพของประเทศ ใหมีความกาวหนา พึ่งตนเองได มีมาตรฐานระดับ
สากล และสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของ 

๕. เราจักมุงมั่นในการสรางและพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสขุภาพของไทย ใหมปีระสิทธภิาพ 
มีความเขมแข็ง โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดประโยชนของสังคม และไมมีผลประโยชนทบัซอน เปนอิสระ 
ปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ 

๖. เราจักสงเสรมิการมีสวนรวมของผูรับบริการ และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และความเขมแข็ง ใน
การปกปองคุมครองสิทธิการบริโภคดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และสขุภาพ  

๗. เราจักมุงมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญและขับเคลื่อนใหเกิดหลักประกันความมัน่คงและความ กาวหนาในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

๘. เราจักพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายองคกรวิชาชีพเภสชักรรม และสงเสริมความรวมมือระหวางสหสาขา
วิชาชีพ  ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

๙. สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรจักผลิตและพัฒนาเภสชักรใหเปนผูมีความรู ความสามารถเชงิทักษะ เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยสุจรติ ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหสังคมและผูรับบริการไดรบัประโยชน
สูงสุด ปลอดภยั และมีความพึงพอใจ โดยความรวมมือของสภาเภสัชกรรมและองคกรวิชาชีพ 

                                    ทุงพญาไท กรุงเทพฯ วันอาทิตยท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการทำกิจการของมูลนิธิเภสัชศาสตร์

เพื่อสังคม เพื่อร่วมกันสรรสร้างและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษา

เภสัชศาสตร์ไทย เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ บนพื้นฐานของความยั่งยืนและการ

พึ่งตนเอง  

 กรุณาโอนเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

ชื่อบัญชี    มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)   

     เลขที่บัญชี 123-1-41036-4  

     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สยามสแควร์ 

ชื่อบัญชี    มภส. (มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม)   

     เลขที่บัญชี 428163  

     สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด  

 

และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินหรือนำเงินเข้าบัญชี มายัง  

 รศ.ภก. ดร.ธงชัย สุขเศวต  

 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 โทร/โทรสาร 02-218 8452   

 E-mail: s_tongchai@yahoo.com 
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