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ผลงานเพื่อสังคมของ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์

A.poet Jira final 301159)

ผลงานเพื
่อสังประจำปี
คมของ เภสัพ.ศ.
ชกรจิ๒๕๕๙
ระ วิภาสวงศ
เภสัชกรดีเด่นเพื
่อสังคม

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

เภสัชกรผูนําดานนิติเภสัช
คุมครองผูบริโภคดวยหัวใจ
เครือขายเภสัชกร สสจ.รวมพัฒนา
ขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชน
หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ผิดกฎหมาย
ไกลเกลี่ยคดีผลสรางขวัญกําลังใจ
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ
ความถูกตองมาตรฐานนั้นสําคัญ
"เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม"
แหงคุณงามความดีที่ทํามา
ใหตั้งจิตมั่นศรัทธา
เปนเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป

ผูแจมชัดในการใชกฎหมาย
เพื่อสุขภาพความปลอดภัยของปวงชน
เปดบทบาทเภสัชสาธารณสุขบังเกิดผล
แกปญหาใหชุมชนปลอดโรคภัย
สรางเครือขายเฝาระวังและแกไข
ผูปฏิบัติงานผูฟองไดเขาใจกัน
ผูมั่นคงแนวแนไมแปรผัน
พัฒนางานคุมครองผูบริโภคดวยปญญา
เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณคา
เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย
อุดมการณเพื่อประชานั้นยิ่งใหญ
มีธัมมะประจําใจตลอดกาล.

ประพันธโดย ดร. เภสัชกรหญิง ยุภาพรรณ มันกระโทก
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประพันธ์โดย เภสัชกรหญิง ดร. ยุภาพรรณ มันกระโทก
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*******
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(final) ผลงานเพื่อสังคมของ กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น
สัง่อคมของ
กลุมเภสัชกร
ขอนแกน
ทีมเภสัผลงานเพื
ชกรดีเด่น่อเพื
สังคม ประจำปี
พ.ศ.สสจ.
๒๕๕๙
ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
ทีมเภสัชกร สสจ.ที่มุงมั่น
เพื่อประชาชนเขมแข็งคือหัวใจ
สามัคคีมีสวนรวมทุกภาคสวน
เชื่อมโยงใยเครือขายใหหยัดยืน
สมาคมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน
ภาคประชาสังคมรวมแรงใจ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
สรางเสริมศักยภาพผูปฏิบัติงาน
“กลุมเภสัชกร สสจ.
คุมครองผูบริโภคเพื่อสังคม
“ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม”
แหงคุณงามความดีที่ทํามา
ใหตั้งจิตมั่นศรัทธา
เปนเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป

คุมครองผูบริโภคนั้นงานยิ่งใหญ
ชุมชนพึ่งตนไดอยางยั่งยืน
กอกระบวนการทํางานอันราบรื่น
อยางมั่นคงสุขสดชื่นปลอดโรคภัย
รวมตั้งแกนเริ่มงานจวบปจจุสมัย
ขยายเครือขายในผูประกอบการ
รวมผลักดันเขาสูมาตรฐาน
ยึดมั่นอุดมการณเพื่อสังคม
ขอนแกน” กอผลงานการสั่งสม
อุดมดวยจริยธรรมนําวิชา
เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณคา
เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย
อุดมการณเพื่อประชานั้นยิ่งใหญ
มีธัมมะประจําใจตลอดกาล.

ประพันธโดย ดร. เภสัชกรหญิง ยุภาพรรณ มันกระโทก
ประพันธ์โดย เภสัชกรหญิง ดร. ยุภาพรรณ มันกระโทก
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*******
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คำนิยม เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในชนบท ตั้งแต่วัยเรียนอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ที่เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ด้วยจิตอาสา
พัฒนา เมื่อจบการศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ใ นปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ มุ่ ง เข็ ม ชั ด เจน
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
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้วยบุคลิกของผูบ้ กุ เบิก จึงเป็นแกนหลักทำงานร่วมกับ
บรรดาเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดในเขต ๕ พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคทาง
ด้านสาธารณสุข ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับจังหวัด โดยใช้ปัญหาในพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง ภายใต้ความขาดแคลนและข้อจำกัดหลายประการ การริเริ่มของ ภก.จิระ
ในการจัดทำรูปแบบและกลวิธีทำงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ทั้งนโยบายและ
กฎหมาย ทำให้ เ กิดสิ่งดีๆ ในการทำงานคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค เช่ น การจัดทำ
ข้อตกลงร่วม (Compliance Policy) ระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกับ
อย.ในการตรวจเฝ้าระวังและใช้มาตรการทางกฎหมายต่อสถานประกอบการ
ประเภทต่างๆ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้เกิด
ระบบการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั้งประเทศ
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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การจัดทำมาตรฐานการทำงานเป็นคัมภีร์ได้ในระดับหนึ่ง แต่การนำไป
ปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ประเด็นนี้ ภก. จิระไม่ได้
มองข้าม และได้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเภสัชกรในหลายด้าน เราจึงได้
เห็นผลงานที่ประจักษ์ชัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หลายๆ ฉบับในอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย สังคมอยู่ดี
มีสุข อันเป็นเป้าหมายหลักของระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาครัฐ 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
ความไว้วางใจจากหน่วยงานระดับชาติ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการในสภาเภสัชกรรม
รองผู้อำนวยการวิ ทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้ า นยาและสุขภาพ (วคบท.)
สภาเภสัชกรรม อาจารย์ พิ เ ศษคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
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 เป็น เพื่ อ น เป็ น พี่ ที่ พ ร้ อ มจะถ่ า ยทอด และ สร้ า งเสริ ม ศั กยภาพให้
ผู้ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ประชาชนปลอดภัยและได้รั บ การคุ้ ม ครองอย่ า งเท่ า ทัน
สถานการณ์
การประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมสาขาคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยาและ
สุขภาพเพือ่ สังคม อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ของ ภก.จิระ วิภาสวงศ์
ข้างต้น เด่นชัดยิ่ง เหมาะสมกับรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม คนที่ ๘ ของ
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม และสมควรอย่างยิ่งที่เภสัชกรและนิสิตนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ทั้งหลายจะได้เรียนรู้และนำไปใช้เป็นหลักการทำงานเพื่อประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคมสืบต่อไป

ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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คำประกาศเกียรติคณ
ุ เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์

เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้ที่มีความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
เภสัชกรรมเป็นอย่างยิ่ง ได้มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างหนักในบทบาทเภสัชกร
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลา ๓๔ ปีแล้ว โดยเริ่มจากหัวหน้า
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๙) ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๖) และขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ลำพูน
(พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๐) จากนัน้ ได้ยา้ ยไปเป็นเภสัชกรเชีย่ วชาญด้านเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑) ก่อนที่จะกลับมา
ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนอีกครั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึง
ปัจจุบัน เป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานให้กับสภาเภสัชกรรม ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน และเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์
ของตนให้กบั นิสติ นักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชกรรุน่ น้อง เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ด้านงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยยึดคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน
ด้านคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค ได้ ก ำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนิ น งาน
คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดลำพูนอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นนักวิชาการ ได้
จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทำงานวิจัยและ
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พัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) ระดับจังหวัด
ซึ่งต่อมาได้ขยายใช้ทั่วประเทศในปัจจุบัน
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาบทบาท
เภสัชกรในชนบท จากการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน บุกเบิกให้เกิดฝ่าย
เภสัชกรรม พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งงานกองทุนยา งานสมุนไพรและ
การแก้ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชน และได้ร่วมเป็นกรรมการกลุ่มเภสัชกรโรง
พยาบาลชุมชน ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น “ชมรมเภสัชชนบท” ร่วมก่อตั้งและขับ
เคลื่อนการทำงานของ “มูลนิธิเภสัชชนบท” ในระยะเริ่มต้น เป็นผู้มีส่วนสำคัญ
ในการเปิ ด และยกระดั บ บทบาทวิ ช าชี พ ด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคให้ เ ป็ น ที่
ยอมรับของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในวงกว้าง และ ร่วมในกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้า
ของวิชาชีพเภสัชสาธารณสุขในส่วนราชการ
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ ได้รับการยอมรับในระดับชาติในด้านความ
เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะ
กรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข สำนั ก งาน
หลั ก ประกันสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ 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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งานด้ า นการคุ้ ม ครองผู้บริโภคให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ยาวนาน เป็นผลให้จังหวัดลำพูนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้ เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการดำเนิ น งานคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับดีเยี่ยม ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นจึงเป็นผู้มี
ผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชาสังคม
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๙”
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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
พัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพเพือ่ สังคม
อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม

ขอใหรักษาความดี และอุทิศตน ในฐานะเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป
ใหไว ณ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน)
ประธานอนุกรรมการคัดเลือก
เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

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

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)
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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ความสำเร็จและผลงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ของ กลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น
เป็นผลมาจากการทำงานที่เป็นระบบ และทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบ ความสามัคคี ทุ่มเท มุ่งมั่น ผสานจุดแข็งและความ
เชี่ยวชาญของเภสัชกรในทีมทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เคารพและให้เกียรติกัน
มีภาวะผู้นำ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีพลังพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้การ
ประกอบวิชาชี พ ภสั ช กรรมสาขาคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยาและสุ ข ภาพบรรลุ
เป้าหมาย เหมาะสมทีจ่ ะเป็นต้นแบบในการทำงานเพือ่ ประชาชน และเหมาะสมอ
ย่างยิ่งกับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ทีมแรกของมูลนิธิเภสัชศาสตร์
เพื่อสังคม ที่ได้ทำหน้าที่ของเภสัชกรเพื่อสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เพื่อธำรงไว้ซึ่ง “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ เกียรติแห่ง
การรับใช้ผู้ป่วยและสาธารณชน”
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า เพือ่ นพ้องน้องพีเ่ ภสัชกรและนิสติ นักศึกษาเภสัชศาสตร์
ทั้งหลาย จะได้เรียนรู้ และเข้าใจผลงานของ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เพื่อ
บำรุงขวัญกำลังใจ เป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่
เอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป
			
			

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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คำประกาศเกียรติคุณ
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุม่ เภสัชกร สสจ. ขอนแก่น

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น เริ่มทำงานเป็นทีมเภสัชกรมาไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี โดยมีพัฒนาการ
อย่างต่ อ เนื่ อ ง จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก ๑๓ คน ในนาม “กลุ่ ม เภสัชกร
สสจ.ขอนแก่น” ซึ่งทีมงานมีการทำงานร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ทุ่มเท
มุ่งมั่น สามารถทำงาน เกื้อหนุน ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น มีความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงาน ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เช่น การจัดการสเตียรอยด์แบบบูรณาการตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้บริโภคในชุมชน
การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การจัดการปัญหาฟอร์มาลินปนเปื้อน
ในอาหาร จนกระทั่ ง ผลงานเหล่ า นี้ มี ส่ ว นนำไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
ในระดับชาติ
กลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เป็นที่พึ่งของชุมชนและได้สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน โดยได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้บ ริ โ ภคจั ง หวั ด ขอนแก่น ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นในการประสานเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานร่วมกันเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการ
โฆษณาและป้องกันความเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณา
จัดตั้งชมรมน้ำดื่มจังหวัดขอนแก่น ผลักดันให้เกิด ชมรมผู้ ป ระกอบการในการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
ผู้ประกอบการในนามชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จนสามารถเข้าร่วม
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เป็นสมาชิกสมาพั นธ์สปาไทย พัฒนากลุ่มแม่บ้านผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
โครงการ OTOP ให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษา
ดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเน้นการใช้วัตถุ ดิ บ ในพื้นที่ และร่วมพัฒนา
เครือข่ายเภสัชกรสาธารณสุขในนามประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขานุการ
และผู้แทนเครือข่าย คบส.เขต ๗
กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น มีแนวทางการทำงานที่พยายามเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายการทำงานทีเ่ ข้มแข็ง
ขยายกรอบการพัฒนาและผลักดันกระบวนการทำงานให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น
ได้ ร่ ว มเป็ น สถาบั น สมทบการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งของสภาเภสั ช กรรมกั บ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รว่ มพัฒนาหลักสูตรการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ระดับอำเภอกับสถาบันพระบรมราชชนกผ่านวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ขอนแก่ น ได้ ร่ ว มพั ฒ นาหลั ก สู ต รเภสั ช กรรมปฐมภู มิ ร ะดั บ มหาบั ณ ฑิ ต กั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพ (R2RX) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสำนักงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ พั ฒ นาคู่ มื อ ในการดำเนิ น การ
เฝ้ า ระวังผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมสำหรั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานหรือสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ ให้เป็ น แหล่ ง ฝึ ก งานหรื อ ดู ง าน เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ นิ สิ ต
นั ก ศึกษาในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ที่รวมถึงวิทยาลัย
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยาและสุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทย (วคบท.) สภา
เภสัชกรรมด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เป็น
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละและมีความรักในวิชาชีพ

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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อุทิศตนเพื่องานและพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นทีมที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชาสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”
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มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ใบประกาศเกียรติคุณ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม

ขอประกาศเกียรติคุณ
ทีมเภสัชกรดีเดนเพือ่ สังคม ประจําป 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

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

(ผศ.ภญ.สําลี ใจดี)
ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม
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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 วิภาสวงศ์	
จิตรา เศรษฐอุดม
๑๑. คุณจิระ วิภาสวงค์ เภสัชกรผู้อุทิศตนเพื่อสังคม
เภสัชกรสมพร อุทิศสัมพันธ์กุล
๑๒. พี่จิระ ในความทรงจำ
ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ
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๒๘
๓๒
๓๔
๓๕
๓๖
๓๘
๔๒
๔๗
๔๘
๕๐

19

๑๓. ต้นแบบการทำงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาค
ชัยพฤกษ์ สีลวานิช
๑๔. จดหมายจากผู้บังคับบัญชา
นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

หน้า
๕๒
๕๕

ประวัติและผลงานของเภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์	
หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม
ของเภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์	

๕๖
๗๔

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

๗๗
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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
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หน้า
๘๒
๘๔
๘๗
๘๙
๙๑
๙๔
๙๖
๙๘
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ประวัติและผลงานของกลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น	
หลักการและแนวคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อสังคมของ
กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น	

หน้า
๙๙
๑๓๔

พิธีมอบรางวัล
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๙	
คณะอนุกรรมการคัดเลือก
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙	
คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙	
คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐	

๑๕๐

ระเบียบการจัดนักเรียนแพทย์ผสมยา ศก ๒๔๕๗	
ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี
การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม	
เพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๕๖)

๑๕๗
๑๕๙

๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์

ภก.จิระ ที่ผมรู้จัก (จำได้ดี)
ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๓-๒๕๔๗)
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 เป็ น หั ว หน้ า ก๊ ว นนำเพื่อนๆ
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-ใต้ออก-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)
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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
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จิระ วิภาสวงศ์ ที่รู้จัก
วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผมกับจิระ หรือ “จู” รูจ้ กั กันมานานมากกว่า ๔๐ ปี เนือ่ งจากเราสองคน
เข้าเรียนเภสัชศาสตร์ทมี่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่รนุ่ ใกล้เคียงกัน โดยผมเข้าเรียนก่อน
“จู” หนึ่งปี ในยุคนั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการ
เมือง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ กิจกรรมนอกหลักสูตรที่พวกเรานักศึกษาทำได้ใน
ช่วงนั้น จึงต้องไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง แต่เราและเพื่อนๆ ซึ่งเป็นนักกิจกรรม
ที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง จึงต้องหาเรื่องทำหลากหลาย เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา
สอนหนังสือเด็ ก ตาบอด ฯลฯ ในความทรงจำของผม“จู ” เป็ น รุ่ น น้ อ งที่
เอาการเอางานมาก ทุกงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเขาจะทำอย่ า งเต็มที่ ไม่เคย
ปริปากบ่นแม้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาหรือยุ่งยากในการประสานงานกับบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ ถ้าไม่มเี ขา ผมก็นกึ ไม่ออกเหมือนกันว่า กิจกรรมของสโมสร
นั ก ศึ ก ษาในยุ ค ที่ ผ มเป็ น นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์สมัยนั้นจะ
ประสบความสำเร็จได้อย่างไร หลังจากเรียนจบ “จู” ก็มคี รอบครัวอย่างค่อนข้าง
รวดเร็วและมีลกู สาวคนแรกคือแตงโม ขณะที่ผมเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท
และได้ไปเยีย่ มครอบครัวของเขากับยิ้ม ภรรยาและลู ก น้ อ ยอยู่บ่อยๆ จนผม
ออกจากเชียงใหม่ เราจึงเริม่ ไม่คอ่ ยได้พบกันบ่อย แต่วงโคจรชีวติ ของเราก็ยงั มักได้
พบกันตามวาระและโอกาสอันเหมาะสมอยูเ่ ป็นระยะๆ
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ด้วยความทุ่มเทต่ อ เนื่ อ งในการทำงานที่ ห ลากหลาย ตัง้ แต่เภสัชกร
โรงพยาบาล มาสู่ประจำสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัดลำพูน “จู” นับเป็น
เภสั ช กรตั ว อย่ า งที่ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ รั ก ษาและผดุ ง คุ ณ ธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภค เป็นคนดีทมี่ คี วามกล้าหาญ และ
ยืนหยัดมากที่สุดคนหนึ่งในสังคมไทย ที่ค่อนข้างขาดแคลนคนดีและกล้าหาญ
เช่นนี้
ผมขอส่งมิตรภาพและความปรารถนาดีมายัง จู ในวาระทีน่ อ้ งได้รบั รางวัล
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และขอให้ “จู” มีความมั่นคงในการกระทำกรรมดี
ทัง้ ปวงเพือ่ ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมตราบนานเท่าที่เขาต้องการ และขอให้ผล
แห่งการกระทำความดีทงั้ ปวงได้เกือ้ หนุน ปกป้องให้ “จูและครอบครัว” พบแต่
สิ่งดี มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ตอ้ งการในทางทีช่ อบทุกประการ
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จิระ วิภาสวงศ์
แบบอย่าง เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในบรรดาเภสัชกรที่บุกเบิกสร้างสรรค์ง านเภสั ช กรรมด้ า นต่ า งๆ มี
เภสั ช กรเป็นจำนวนน้อยที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินพันธกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นหนึ่งในเภสัชกรจำนวนนั้นที่รักษาแนวทางดังกล่าว
ตลอดมา
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์เป็นอดีตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่มีบทบาทด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งได้เรียนรู้และหล่ อ หลอมตนเอง
ที่จ ะทำเพื่ อ สั ง คมตลอดมา จนทำให้ตัดสินใจทำงานรับใช้ประชาชนในชนบท
ภายหลังจบการศึกษา ด้วยเหตุทวี่ า่ อำเภอในประเทศไทยมี ๖๐๐ อำเภอ แต่
ขณะนั้นมีเภสัชกรประจำโรงพยาบาลอำเภอไม่เกิน ๑๐๐ คน เขาจึงเป็นหนึง่ ใน
ผูท้ ปี่ รารถนาจะเป็น “หัวสุนขั ” ไม่มงุ่ มัน่ เป็น “หางราชสีห”์
เขาตัดสินใจเป็นผูร้ ว่ มทีมงานบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน เป็น
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ภาคเหนือในอำเภอต่างๆ ยัง
ขาดแคลนเภสัชกรเป็นจำนวนมาก การทำงานในโรงพยาบาลชุมชนย่อมมีโอกาส
พบคนป่วยที่มาจากพื้นที่ในชนบท ยิง่ การคมนาคมและการพัฒนาที่ยังไปไม่ถึง
การเข้าถึงบริการสุขภาพขณะนัน้ จึงยากลำบากกว่าปัจจุบนั เป็นทวีคณ
ู

28

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เขาได้บุกเบิกงาน “เภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชน” ทีอ่ ำเภอจอมทอง
อย่างแข็งขัน ต่องานจากเภสัชกรรุ่นพี่ คือเภสัชกร ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์
(อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ทีส่ ร้างทางไว้กอ่ นหน้า จิระ
เป็นผูร้ ว่ มคิดกับ อาจารย์ชาญชัย เสนอให้นำเงิน “เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเดือนแรก”
ที่ทุกคนได้รับมาก่อตัง้ “มูลนิธเิ ภสัชชนบท” จนสำเร็จ
จิระ เป็นแกนนำที่สำคัญของกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนและชมรม
เภสัชชนบท ได้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างแข็งขัน ผลิตจดหมายข่าวด้วย
กระดาษโรเนียว ติดแสตมป์ส่งให้สมาชิกทัว่ ประเทศประมาณร้อยคน เป็นผู้ร่วม
จัดทำคู่มืองานเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน และร่ว มนำเสนองานของเภสั ช กร
ในระดั บ อำเภอ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขมูลฐานทีม่ คี วามเข้มข้นอย่างมากใน
ขณะนัน้
แน่นอนว่า เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันนโยบายเภสัชกรใช้ทุนที่มีผล
ทำให้ ปัจจุ บั น มี เ ภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนครบทุ ก อำเภอ โดยแต่ ล ะแห่ ง มี
เภสัชกรโดยเฉลี่ย ๕-๗ คน ต่างจากอดีตที่อย่างมากมีแค่ ๑ คน หรือไม่มเี ลย
จิระ เป็นกำลังสำคัญของทีมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ ต่อมาเขา
ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึง่ ถือว่าเป็นการเริม่
บุกเบิกงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในระดับจังหวัด ควบคูก่ บั การสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน และเป็นแกนนำของเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในภาคเหนือและในระดับประเทศอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา
จำได้ ว่ า ท่ านอดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุ ข และเลขาธิ ก าร อย.
นพ.มรกต กรเกษม ได้กล่าวถึงผลงานและความสำเร็จของเขาทีล่ ำพูนอยูบ่ อ่ ยครัง้
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จังหวัดลำพูนมีงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้มข้น จิระจะไม่ยอมอนุญาตให้
ทะเบียนอาหารออกมาได้โดยง่าย การขอทะเบียนอาหารประเภทรังนก แต่ไม่มี
“รังนก” ที่แท้จริง ไม่สามารถผ่านการอนุญาตของกลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
จังหวัดลำพูนทีเ่ ขาดูแลอยูไ่ ด้ เขากวดขันให้ร้านยามีเภสัชกรประจำอย่างแท้จริง
ซึง่ การเข้มงวดดังกล่าวที่ลำพูนทำให้เกิดความไม่พอใจ มีการฟ้องร้องและมีการ
ต่อสูค้ ดีทางศาล แต่ดว้ ยศักยภาพและความสามารถในด้านกฎหมายทีอ่ ยูบ่ นหลัก
วิชาการทำให้เขาไม่แพ้คดี เมือ่ ภก.จิระ ชนะคดี จึงได้รบั ค่าชดเชยความเสียหาย
หลังคดียตุ ิ ถือเป็นกรณีศกึ ษาด้านกระบวนการทางศาลทีใ่ ช้สอนงานด้านกฎหมายที่
เกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
การพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่จังหวัดลำพูนถือว่าเป็นแบบ
อย่าง ไม่วา่ จะเป็นด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ต่างๆ จึงมีความสำเร็จทีป่ รากฏและมีผลงานได้รบั รางวัลในหลายลักษณะ เภสัชกร
สสจ.ลำพูน เป็นหนึง่ ในหลายจังหวัดที่บุกเบิกงานด้านการจัดลำดับความสำคัญ
ของสินค้า การแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัย ต้นแบบด้านการจัดการปัญหา
น้ำมันทอดซ้ำ การทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาชนด้ า นสุ ข ภาพและการ
คุ้มครองผูบ้ ริโภค เป็นต้น
ปัจจุบัน ภก.จิระ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ด้านยาและสุขภาพ (วคบท.) โดยเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติรุ่นแรก และร่วม
ก่อตั้งตลอดจนผลักดัน สนับสนุน งานของ วคบท. อย่างสำคัญ
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“ลมหายใจของจิระ” ยังมีเรือ่ งราวของการปกป้องประชาชนผูเ้ สียเปรี ย บ
จากการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มีเรื่องราวของการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน
ไม่ให้ถกู หลอกลวง มีเรือ่ งราวการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากพิษภัยของ
สินค้าและบริการ มีเรือ่ งราวของการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้บริโภคภาค
ประชาชน และมีเรือ่ งราวของการพัฒนางานวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดย
ใช้ความรู้ด้านกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีหลักวิชาการและทำงาน
อย่างแข็งขัน เต็มกำลัง
จิระ วิภาสวงศ์ จึงไม่เป็นเพียงเภสัชกรคนหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการ
คุ้มครองผู้บริโภค แต่เป็น “เพชรเม็ดงาม” ที่มีผลงานแสดงออกเชิงประจักษ์
เป็นแบบอย่างของเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคและเป็น “เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม”
ได้อย่างสมภาคภูมิ
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ภก.จิระ วิภาสวงศ์
กระบีม่ อื หนึง่ ในงานคุม้ ครองฯ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านการศาล
เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม
เมือ่ แรกเข้าทำงาน อย. ปี ๒๕๒๕ ทำมาสักพัก ต้องเป็นตัวแทนกอง
ออกมาประชุมกับเภสัช สสจ. ต้องคอยรับฟังปัญหาทีเ่ ภสัช สสจ.สะท้อน (กึง่
ต่อว่า) และ ฝากให้สว่ นกลางทำ รับปัญหาด้วยความเต็มใจ แต่กแ็ อบหาข้อมูลว่า
เภสัช สสจ.ที่เป็นดาวสภาจับไมค์สะท้อนข้อคิดเห็นแต่ละคนเป็นอย่างไร แต่
สำหรับ ภก.จิระ วิภาสวงศ์ หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สสจ.ลำพูน บอกได้
เลยว่าตัวจริง ของจริง ไม่ดราม่า แต่ละเรือ่ งทีส่ ะท้อนเป็นของจริงทีท่ ำจริง หรือ
สะท้อนปัญหาทีป่ ระสบมาในการทำงาน
จากการสังเกตด้วยตนเองนั้น เวลาภก.จิระ จับไมค์ทุกครัง้ ไม่ได้แค่
สะท้อนปัญหา หรือ ดีแต่บน่ แต่สงิ่ ทีน่ า่ ทึง่ คือ ทุกครัง้ จะมีขอ้ เสนอดีๆ รวมถึงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ดๆี ให้ดว้ ย ดูเหมือนจะมีวญ
ิ ญาณความเป็นครูอยู่ในตัว
ภก.จิระ นี่คือที่มาของการยกให้เป็น กระบีม่ อื หนึง่ ในงานคุม้ ครองฯ
เมือ่ เกษียณฯแล้ว ยังมีโอกาสได้ทำงานกับ ภก.จิระ แม้วา่ ลีลาการทำงาน
จะต่างกัน มีปัญหาบ้าง แต่ผลก็ออกมาด้วยดี ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ดๆี จาก
ภก.จิระ อีกมากมาย และประสบการณ์ทหี่ าคนเป็นต้นแบบหรือถ่ายทอดได้ดี ต้อง
ยกให้ ภก.จิระ ซึ่งนอกจากจะเหนื่อยจากการทุ่มเททำงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว
ยังต้องมาเจอผูป้ ระกอบการทีม่ ปี ัญหา ภก.จิระ ถูกฟ้องจากผลการทำงานบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ได้มี
โอกาสรับฟังคดีที่ ภก.จิระ ถูกฟ้อง จนในทีส่ ดุ ชนะคดี เป็นการถ่ายทอดทีม่ คี ณ
ุ ค่า
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ยิ่งของการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค และ ขณะนี้ ภก.จิระ เป็นเสาหลักของ
น้องๆ ทีท่ ำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ เรือ่ งการทำงาน และให้ความกรุณาช่วยเหลือ
น้องๆ (ทีป่ ระสบปัญหาในการทำงานเนื่องจากเจอผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม พิ เศษ)
ให้รอดพ้นจากการถูกฟ้องร้อง และ แน่นอน เชือ่ ว่า ไม่วา่ จะวันนีห้ รือวันไหน
ภก.จิระ ก็จะเป็นเสาหลักและทีพ่ งึ่ ของคนทำงาน และไม่แปลกทีจ่ ะมอบฉายาว่า
ภก.จิระ วิภาสวงศ์ กระบี่มือหนึ่งในงานคุ้มครองฯ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน
การศาล
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จิระ คนที่ “เอาธุระ”
รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในสังคมใดทีย่ งั เต็มไปด้วยปัญหาของการเอารัดเอาเปรียบ การหลอกลวง
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ไม่สนใจปัญหาสาธารณะ มุง่ เฉพาะธุระของตน เรือ่ ง
อืน่ ๆ ไม่ใช่ธรุ ะ สังคมเช่นนัน้ จะอยูไ่ ด้ดมี สี ขุ ก็เฉพาะคนทีไ่ ด้รบั โอกาสทีด่ ี มีความ
สามารถสูง มีพรรคพวก มีอำนาจเท่านั้น ผู้ด้อยโอกาสและคนที่ ไ ม่ เ ท่ า ทั น
ปัญ หาก็ จ ะตกเป็นเบี้ยล่างตลอดเวลา ภก.จิระเป็นผู้หนึ่งที่ได้รู้จักมายาวนาน
รูจ้ กั จากภารกิจงานคุม้ ครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จิระเป็นคนที่ “เอาธุระ”
และเป็นตัวอย่างหนึ่งของความดีที่ไม่หวังประโยชน์ ต อบแทน โดยเฉพาะเรือ่ ง
ความไม่ถูกต้องและกระทบต่อสาธารณะ ร้องขอเมื่อไร ไม่เคยพลาด ถ้าไม่ตดิ
ธุระที่สำคัญจริงๆ จิระเป็น FAMILY MAN ใส่ใจในความสุขของสมาชิกใน
ครอบครัว เลีย้ งลูกแบบเป็นเพือ่ น ลูกๆ จึงกล้าแสดงออก และมีความประพฤติทดี่ ี
ไปพร้อมๆ กัน จิระยังเป็นพ่อครัวทีฝ่ มี อื รสเด็ดอีกด้วย นอกจากนีย้ งั เป็นลูกทีม่ ี
ความกตัญญูตอ่ บิดามารดา
ขอชื่นชมในการที่ จิระ ได้รับรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ในครัง้ นี้
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พี่จิระ…ผู้เป็นแบบอย่าง
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูจ้ กั พีจ่ ริ ะ (พีจ่ )ู มาเป็นเวลานับ ๓๐ ปี พีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแปลง ยังดำรงตน
มุง่ มัน่ ในการทำงานเต็มที่ เอาจริงเอาจัง ไม่วา่ จะในฐานะพีบ่ ณ
ั ฑิตทีใ่ ห้คำแนะนำ
ในการจัดตั้งชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หรือปัจจุบันในฐานะเภสั ช กรเชี่ ย วชาญ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน พี่เป็นแบบ
อย่ า งในการทำงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคโดยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พี่เป็นที่ปรึกษา เป็นแหล่งอ้างอิง และเป็นที่พึ่งพิงให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในหลายจังหวัด
ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”…เชื่อมั่นและ
ศรัทธาในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคของพี่ค่ะ
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ชายผู้บุกเบิกงานเภสัชสาธารณสุขในภูมิภาค
ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผมเขียนถึ ง นายจิ ร ะ วิ ภ าสวงศ์ ในฐานะเพื่ อ นร่ ว มรุ่ น ที่ เรี ย นคณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาด้วยกัน สมัยเรียนเพือ่ นผมคนนี้สนใจการ
ทำงานชุมชนมาก ได้ร่วมเป็นกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และร่วม
ทำกิจกรรมค่ายทุกครั้งที่ปิดภาคเรียน พอเรียนจบก็ ไ ปทำงานที่ โรงพยาบาล
ชุมชน ได้เป็นแกนนำในการรวมกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนและบุกเบิกงาน
เภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนจนกระทั่งเกิดความชัดเจนในการทำงานอย่าง
เป็นรูปธรรม หลัง จากนั้นได้ย้ายมาที่กลุ่มงานคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯ สำนักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ดลำพูน ซึ่งในขณะนั้นสำนักงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด แต่ ล ะ
จังหวัดจะมีเภสัชกรเพียงจังหวัดละ ๑ คน อีกทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภคฯถือเป็น
งานใหม่ ไม่มีใครรู้เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดก็ทำเพียงการออกใบอนุญาตเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะมีสารวัตรอาหาร
และยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาตรวจสถานประกอบการปีละ
๑-๒ ครั้ง จิระจึงเป็นแกนหลักร่วมกับเภสัชกรสำนั ก งานสาธารณสุขจังหวัด
ในเขต ๕ ประกอบด้วยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย
แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ร่วมกันพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในระดับจังหวัดด้วยกัน มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การอนุญาต การตรวจสถานทีผ่ ลิต สถานที่
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จำหน่าย การดำเนินคดี ซึ่งได้นำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน
นีไ้ ปขยายใช้เป็นมาตรฐานงานทัง้ ประเทศอีกด้วย
ในสมัยแรกๆ การดำเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขนัน้ กระทำ
ได้ยากเนื่องจากยังขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะสื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้ ม ครองผู้บริโภคไปสู่ประชาชน จิร ะจึ ง เป็ น ผู้ ป ระสานเภสั ช กร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต ๕ มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการผลิต
สื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเกิด
การจัดทำภาพพลิกงานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
ให้สามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้
นอกจากนี้จิระยังได้ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จนกระทั่งต้องต่อสู้กันในศาล บางคดีมีอัยการ
จังหวัดช่วยว่าความให้ บางคดีจิระต้องเสียเงินส่วนตัวจ้างทนายไปว่าความในชั้น
ศาลครั้งละหลายหมื่นบาท สุดท้ายก็เป็นผู้ชนะคดี ซึ่งแม้จะเป็นการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ แ ต่ ท างราชการช่ ว ยเหลื อ อะไรไม่ ไ ด้ เ ลย นอกจากนี้ จิ ร ะยั ง เป็ น
กรรมการในคณะอนุ ก รรมการสอบสวนจรรยาบรรณให้ กั บ สภาเภสั ช กรรม
เพื่ อ พิจารณาลงโทษเภสัชกรที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณซึ่งเป็นงานที่ไม่มีใคร
อยากทำ เป็นหนึ่งในคณะทำงานผลักดันความก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัชกรของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ เภสัชกรที่มีปัญหาใน
การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคทุกคนด้วยความเต็มใจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้บ่งบอก
ถึงการทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ยอ่ ท้อและมุง่ มัน่ เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ผมขอชื่นชมการทำงานของนายจิระ วิภาสวงศ์จากใจจริง และเป็นผู้ที่สมควร
ได้รับเกียรติเป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
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ผูบ้ กุ เบิกงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขในส่วนภูมภิ าค
ภญ.อินทริยา อินทพันธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
เมื่อครั้งที่พี่จิระทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ
ได้รับเชิญมาเป็ น อาจารย์พิเศษในวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล ให้ แ ก่ พ วกเรา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น นับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ข้าพเจ้ารู้จักพี่จิระ วิภาสวงศ์ ซึ่งพี่ได้ให้ความรู้ เล่าประสบการณ์การ
ทำงานโรงพยาบาล และให้ แ นวคิ ด ต่ า งๆ ในฐานะที่ พี่ เ ป็ น คนบุ ก เบิ ก งาน
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
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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
ความรู้เรือ่ งการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เช่น แผ่นใส หรือสไลด์
ประกอบการบรรยาย ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ดั ง เช่ น ปั จ จุ บั น
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 และระดับจังหวัด พีเ่ ป็นคนมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความรูค้ วามสามารถ
มีหลักการและเหตุผลที่ดี มีจุดยืนที่ชัดเจน กล้าคิดกล้าทำ มีความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทเป็นที่ยอมรับในสังคม พีเ่ ป็นคนรักพวกพ้องและรักวิชาชีพ พี่จะเป็นทีมหลัก
ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับวิชาชีพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
ก้าวหน้าหรือเรื่องค่าตอบแทน แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้มีผลต่อตัวเองแล้วก็ตาม
พี่ก็ยังต่อสู้เพื่อวิชาชีพต่อไป ข้าพเจ้าคิดว่า หากพี่จิระเกษียณอายุราชการไปแล้ว
พี่ก็คงยังจะทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพเภสัชกรรมและประชาชนอยู่ตลอดไป
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ข้าพเจ้ า โชคดี อ ย่ า งมากที่ ไ ด้ เ ป็ น น้ อ งของพี่ จิ ร ะ มี โ อกาสได้ ท ำงาน
ร่วมกับพี่ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ได้รับการชี้แนะ ได้แบบอย่างที่ดี
ในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ขอบพระคุณพี่มาก ที่ทำให้น้องคนนี้ได้
ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสมกับที่ร่ำเรียนมา สมควรอย่างยิ่งแล้วที่พี่จิระ
ได้รับเกียรติอันสูงส่งในครั้งนี้ “เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรดีเด่นเพื่อ
สังคม”
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ความประทับใจและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่จิระ
ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เมือ่ ปี ๒๕๓๓ ผมเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปี ๕ จาก มช. ได้ไปฝึกงานที่
สสจ. ลำพูน นัน่ เป็นครัง้ แรกทีผ่ มได้เจอ “พีจ่ ริ ะ” หัวหน้าฝ่ายเภสัชสาธารณสุข
ความประทับใจแรก “สอนเรือ่ งวิชาชีพ”
พีจ่ ริ ะ รักและภูมใิ จในวิชาชีพเภสัชศาสตร์มาก เวลาสอนน้องฝึกงาน จะ
แทรกเรื่องของบทบาทและคุณค่าของวิชาชีพต่อสังคมด้วยอย่างไม่เก้อเขิน และพี่
จิระก็สามารถสอนได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่ปกปิด เช่น ตอนนัน้ ผมสงสัยเรือ่ งสวัสดิการยา
ของโรงพยาบาลว่ามันถูกต้องหรือไม่ พีจ่ ริ ะได้อธิบายให้ฟังอย่างละเอียด จนถึง
แนะนำแนวทางการจัดการเงินสวัสดิการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างสุจริต คือ
ไม่ให้เกิดประโยชน์สว่ นตัวของใครคนใดคนหนึ่ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การ
ให้มกี รรมการเงินสวัสดิการ ไม่ถือเงินเอง และมีระเบียบใช้เงินที่ชัดเจน มีการ
ขออนุมตั ิ ซึ่ ง ผมได้นำคำแนะนำนั้ น มาใช้ ใ นโรงพยาบาลที่ ผ มทำงานในเวลา
ต่อมา
พีจ่ ริ ะเล่าว่า สมัยเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มช. พีจ่ ริ ะออกค่าย พอช.
(เช่นเดียวกับ อ.ลูกหยี) ซึ่งเป็นค่ายอาสาพัฒนาชนบทของห้าคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ โ ด่ ง ดั ง เป็ น ที่ แ ย่ ง กั น สมั ค รเข้ า ร่ ว มค่ า ยของนั ก ศึ ก ษาในยุ ค นั้ น
อาจารย์หมอที่ปรึกษาค่าย พอช. ที่พี่จิระเคารพรักมากท่านหนึ่งคือ อ.นพ.ผจญ
วงศ์ตระหง่าน พี่จิระจะหาโอกาสไปกราบท่านหรือเขียน สคส. ส่งให้อาจารย์
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อยูเ่ สมอ บางทีการที่พี่จิระได้มีโอกาสไปเห็นชีวิตชาวบ้านในชนบทในค่าย พอช.
การได้เจอมุมความคิดของอาจารย์หมอผจญ การถกเถียงแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ร่วมค่ายคณะต่างๆ อาจหล่อหลอมให้พี่จิระเลือกที่จะทำราชการเพื่อจะมีโอกาส
ได้ทำหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชน (สมัยนั้นไม่มีการใช้ทุน ต้องสมัครรับราชการ
ซึ่งเงินเดือนและค่าตอบแทนน้อยกว่าเอกชนมาก)
ทำให้นอ้ งดู “เราโต้เถียงกันได้ แต่ออกห้องประชุมก็เป็นพีน่ อ้ งกันเหมือนเดิม”
เมือ่ ผมได้ทำงานเป็นเภสัชกรใช้ทนุ รุน่ ๓ อยูต่ ามรพ.ต่างๆ ในเชียงใหม่
ผมได้มโี อกาสเจอพีจ่ ริ ะอีกครัง้ ในการประชุมเครือข่ายคบส.ภาคเหนื อ ตอนนั้ น
พี่จ รู ญ หั ว หน้ า เภสัช สสจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเภสัช สสจ.ภาคเหนือ แกให้
เชิญน้องรพ.ชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วย ผมจำบรรยากาศการโต้เถียง ถกเถียงกันอย่าง
รุนแรง ของหัวหน้ากลุม่ งานจังหวัดต่างๆ ทั้งพี่เอี้ย ง พี่ ตุ้ ย และพี่ จิ ร ะก็ เ ถี ย งกั น
เสียงดัง หน้าแดง หูแดง ไปตามๆ กัน แต่พอประชุมเสร็จ พีๆ่ ก็คยุ กันปกติ ไม่ได้
โกรธกัน เป็นพีเ่ ป็นน้องร่วมวิชาชีพกัน เหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ เลย
พีจ่ ริ ะเคยบอกว่า “เราเห็นต่างกันได้ โต้ เ ถี ย งกั น ได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แก้ปญ
ั หางาน แต่กต็ อ้ งยอมรับในความต่างและข้อจำกัดของแต่ละพืน้ ที่ แต่ละคน”
พีผ่ ไู้ ม่รจู้ กั เหนือ่ ยทีจ่ ะสอนน้องๆ
เวลาพวกเราทำงาน โดยเฉพาะการตรวจจับ ดำเนินคดี หากมีข้อสงสัย
หรือมีปัญหาที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวนั้น ผมจะโทรหาพีๆ่ เภสัช สสจ.ทีเ่ คารพอยู่
ไม่กคี่ น หนึง่ ในนัน้ คือ “พีจ่ ริ ะ” เพราะพีจ่ ริ ะจะเข้าใจดีวา่ เวลาอยูห่ น้างานทีต่ อ้ ง
ตัดสินใจอะไรทีส่ ำคัญ ต้องยืนอยูบ่ นความถูกต้องและแม่นยำ พีจ่ ริ ะจึงยินดีทจี่ ะ
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ช่วยเหลือแนะนำน้องๆ ร่วมวิชาชีพอยู่เสมอ หลายครั้งที่ผมโทรไปปรึกษาตอน
๒ - ๓ ทุม่ หากไม่ได้รบั สายทันที พีจ่ ริ ะจะรีบโทรกลับมาโดยเร็ว พีไ่ ม่เคยเหนือ่ ย
ไม่เคยเบือ่ ทีจ่ ะคุยงาน สอนงาน แนะนำน้องๆ ทั้งในการประชุม การคุยกัน
นอกห้อ งประชุ ม บนโต๊ะกินข้าว ในลิฟท์ บนเครื่ อ งบิ น รอแท็ ก ซี่ แม้กระทัง่
ในงานเลีย้ ง หากมีใครถามพีก่ จ็ ะตอบทันทีอย่างละเอียด
๑๐ สิง่ ทีไ่ ด้ผมเรียนรูจ้ ากพีจ่ ริ ะ
๑) พีจ่ ริ ะ มีชื่อเล่นว่า “จู” แกก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ผมเลยบอกว่า “ชือ่ พี่
แปลว่า หมู” แกก็เชือ่ พอผมอธิบายว่า “ก็ หมิงจูจ”ู แปลว่า “หมูจริง
จริงไง” แกก็หวั เราะก๊าก
๒) “พูด” กล้าแสดงความคิดเห็น : แทบทุกเวทีที่พี่จิระอยู่ จะต้องได้ยิน
เสียงแก ทั้งคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง แม้แต่การให้กำลังใจคน
จัดประชุม ทีห่ ลายคนอาจคิดแต่ไม่กล้าพูด
๓) “ฟัง” พี่จิระจะตั้งใจฟังคนพูดและจับประเด็นได้เร็ว มีความอดทน
ในการฟัง พี่จิระเคยโทรมาถามเรื่องปัญหาทีมแพทย์เภสัชพยาบาล
ลาออก จาก รพ.ทีผ่ มทำงานอยู่ ผมเล่าให้พฟี่ งั นานเป็นชัว่ โมง (ค่าโทร
สมั ย นั้ น นาทีละ ๘ บาท) จนปัญหาของเราก็ไปถึงผูใ้ หญ่ครูบาอาจารย์
ของวิชาชีพ (อ.สำลี ใจดี) จนในทีส่ ดุ ปลัดกระทรวง ก็เรียกทีมของเรา
เข้าไปพบ และเสนอทางแก้ไขปัญหาให้
๔) “เขียน” พีจ่ ริ ะ เคยชวนพวกเรา สสจ. เขต ๑ ช่วยกันเขียน SOP งาน
เภสัช คบส. เมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้ว (เล่มสีสม้ ๆ) พีจ่ ริ ะเคยพูดคล้ายๆ
กับพีก่ ติ ติ (ภก.กิตติ พิทกั ษ์นติ นิ นั ท์) ทีว่ า่ “จริงๆ งานเภสัช สสจ. ก็ทำ
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๕)

๖)

๗)

๘)

๙)

กันเยอะ มีผลงานเยอะไปหมด แต่เขียนออกมาน้อย คนรับรูน้ อ้ ย”
พี่ จิระจึงมักชวนพวกเราช่วยกันเขียนงาน รวมผลงาน จัดทำแนวทาง
คูม่ อื ต่างๆ เสมอ
ทำงานบนฐานข้อมูล เราเคยบ่นเรื่องความก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัช
สสจ. พี่จิระเลยบอกให้เรารวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่ขอ้ มูลพื้นฐาน มีคน
ทำงานกี่คน สถานประกอบการมีกแี่ ห่ง ดำเนินคดีกรี่ าย ฯลฯ แล้ว
รวบรวมไว้ บางครัง้ กระทรวงฯต้องการข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
พีจ่ ริ ะก็จะมีให้ทนั ที
รูจ้ กั connection ผมได้เรียนรูจ้ ากพีจ่ ริ ะว่าการทำงานให้สำเร็จต้องมี
คอนเนคชั่น ซึ่ง พี่ มั ก จะมี เ ครื อ ข่ า ยทำงานที่หลากหลาย ปั ญ หาที่
เถี ย งกั น ในที่ประชุมหลายครั้ง ลุลว่ งด้วยพีย่ กหูหาตัวจริง
รูจ้ งั หวะ “ผูบ้ ริหาร เขามาทำงานก่อนแปดโมงเช้า เราควรจะพบท่าน
ช่วงนัน้ นัดหมายกับหน้าห้องท่าน เวลาเช้าๆ ท่านจะมีเวลาให้เราและ
ไม่โดนแทรก” อันนีผ้ มแค่ฟงั แต่ยงั ไม่ได้พสิ จู น์ครับ
อิฐก้อนแรก วิทยากรที่เป็นตำรวจเคยบรรยายว่า “เราต้องวางแผน
ให้รัดกุม รอบคอบ ไม่งั้นหากดำเนินการไป มีความเสีย่ งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ อาจโดนฟ้องได้ เว้นแต่ท่านอยากจะเป็นตัวอย่างกรณีศกึ ษา
ให้รนุ่ น้อง”
พีจ่ ริ ะน่าจะติดอันดับต้นๆ ของพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ถี่ กู ฟ้องร้องดำเนินคดี
โดยผูป้ ระกอบการ ไม่ใช่พจี่ ริ ะทำงานไม่รดั กุม แต่เพราะการทำหน้ า ที่
ต่อกรกับผู้กระทำผิดจำนวนมาก ซึ่งอาจยังไม่เคยถูกดำเนินคดีจากจัง
หวัดอืน่ ๆ มาก่อน พีจ่ ริ ะจึงทำหน้าทีข่ องพีใ่ นฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
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เป็นตัวอย่างให้เราดู เป็นก้อนอิฐก้อนแรกให้เราเห็น เพื่อเราจะได้มี
ความกล้า หลายเคสทีพ่ จี่ ริ ะได้ฟอ้ งร้องกลับ เพือ่ จะให้ผปู้ ระกอบการ
ไม่ กล้ า ซี๊ ซั้ ว ทำการละเมิ ด พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น การปกป้ อ ง
การทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทีท่ ำงานสุจริต ถูกกฎหมาย ในรุน่
ต่อๆ ไป
๑๐) พีไ่ ม่ทิ้งน้อง เวลาพวกเราทำงานแล้วเกิดปัญหา พี่จิระจะยกหูคยุ
กับน้องๆ โดยตรง ยอมเสียเวลารับฟังน้อง เพือ่ ทราบปัญหาที่แท้จริง
แล้วหาทางช่วยเหลือเสมอ เราจึงอุ่นใจถ้าได้ยินว่า “พีจ่ ริ ะโทรหา
น้องแล้ว”
ผมขอแสดงความยินดี และขอร่วมชื่ น ชมและภาคภู มิ ใจกั บ รางวั ล
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี ๒๕๕๙ ที่เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ ได้รบั ครับ
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เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ภก.จิระ วิภาสวงศ์
จิตรา เศรษฐอุดม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กว่า ๓๐ ปีทรี่ จู้ กั กับ ภก.จิระ วิภาสวงศ์ จึงไม่แปลกใจเลยทีไ่ ด้ทราบว่า
จิระได้รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค มีจดุ ยืนในความถูกต้อง สิง่ สำคัญคือการไม่นงิ่ เฉยกับปัญหาหรืออุปสรรค
ในการทำงาน จิระมักจะเป็นผู้แทนเภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในการ
ประชุม อบรม สัมมนา กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สิ่งที่ยังจดจำเสมอมาคือ
ในเวทีต่า งๆ จิ ร ะจะนำเสนอประเด็นปัญหาการทำงาน พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดรับกับสถานการณ์ ส่วนใหญ่ข้อเสนอ
จะถูกนำไปปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งจุดอ่อน
จุดแข็ง ความดีความสามารถของจิระ ทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลากร
ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ให้ยนื หยัดทำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง แต่ตอ้ งใส่ใจรูจ้ ริงในสิง่ ทีท่ ำ
ทัง้ เนือ้ หาและข้อกฎหมาย ไม่ยอ่ ท้อ หวัน่ เกรงต่ออุปสรรค จิระเป็นเภสัชกรกลุม่
งานคุม้ ครองผู้บริโภคที่เติมเต็มอุดมการณ์การทำงานเพื่อสังคม หลายๆ ครั้งใน
การพูดคุยกันนั้น เรามักจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง แต่
เป้าหมายของการสนทนาอยู่บนความปรารถนาดี ติ เ พื่ อ ก่ อ และมี เ ป้ า หมาย
เดีย วกั น เพื่ อ ให้ ง านคุ้มครองผูบ้ ริโภคมีประสิทธิภาพ แม้ในระยะหลังจะไม่คอ่ ย
ได้รว่ มงานกัน แต่ก็ติดตามผลงานของจิระมาตลอด กาลเวลาไม่เคยเปลี่ยน
อุดมการณ์และความมุง่ มัน่ ของจิระเลย
ท้ายนีข้ องแสดงความยินดีจากใจจริงกับรางวัลเกียรติยศ เภสัชกรดีเด่น
เพื่อสังคม และรู้สึกภูมิใจแทนกับผลงานที่จิระทำเพือ่ สังคมตลอดมา
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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“คุณจิระ วิภาสวงค์ เภสัชกรผู้อุทิศตนเพื่อสังคม”
เภสัชกรสมพร อุทิศสัมพันธ์กุล
ผมทราบข่าวว่าคุณจิระ วิภาสวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพือ่ สังคม
ยกย่องให้ เ ป็ น เภสั ชกรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ผมรู้ สึ ก ยิ นดีและ
ภาคภูมใิ จกับวิชาชีพเภสัชกรรมและครอบครัวของคุณจิระ วิภาสวงค์อย่างมาก
คุณจิระทีผ่ มรูจ้ กั เริม่ ต้นทำงานเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล ปัจจุบันเป็นเภสัชกร
งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพและสาธารณสุ ข อั น เป็ น งานที่ วิ ช าชี พ
เภสั ช กรรมมีความเกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อประชาชนที่ เ ป็ น พลั ง การผลิต
ของชาติ เนื่องเพราะสุขภาพที่ดีนอกจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง การ
สาธารณสุขที่ดี ความปลอดภัยจากการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
รวมถึงการใช้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพรู ป แบบต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
อันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ด้อยกว่าการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ
ตัง้ แต่ผมได้ทำงานร่วมกับคุณจิระ เห็นว่าท่านมีบทบาทในการผลักดัน
งานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค อย่างเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว
มัน่ คง มีรปู ธรรมทีช่ ดั เจนต่อสังคม ตลอดเวลา 20 กว่าปี ในฐานะเภสัชกรคนหนึง่
ทัง้ ในขอบเขตความรับผิดชอบที่จังหวัดลำพูน ทั้ ง ในขอบเขตภาพรวมของ
ประเทศชาติ ผ่ า นหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข สภาวิ ช าชี พ
เภสัชกรรม และองค์ ก รอื่ น ๆ หลายครั้ ง ผมเห็ น คุ ณ จิ ร ะต่ อ สู้ อ ย่ า งโดดเดี่ ย ว
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ในการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ประโยชน์แก่สงั คม เห็นคุณจิระขยายความคิดและ
วิธกี ารทำงาน เพื่ อ นำวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมให้ เข้ ม แข็ ง เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมอย่ า ง
กว้ า งขวาง หลายครั้งที่คุณจิระต้องต่อสู้คดีจากการทำงานเพื่อสังคม ต่อสู้
กับผูป้ ระกอบการทีก่ ระทำผิดกฎหมาย อย่างทระนง
คุณจิระได้พิสูจน์ตนเองจากการต่อสู้ การทำงานอย่างยาวนานในฐานะ
เภสัชกร ในฐานะข้าราชการ เพื่อความถูกต้องและสุขภาพที่ดีของประชาชนใน
สังคมไทย สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับการยกย่องจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคม คื อ มู ล นิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เป็น เภสั ช กรดี เ ด่ น เพื่ อ สั ง คม
ประจำปี ๒๕๕๙ ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ ง กั บ ท่ า นที่ เ สี ย สละ ทำงาน
อย่างหนักและยาวนาน และดีใจกับความภาคภูมใิ จของครอบครัวคุณจิระด้วย

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

49

“พี่จิระในความทรงจำ”
ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ
โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำไม่ได้ว่ารู้จักพี่จิระครั้งแรกได้อย่างไร จำได้แต่ว่า รู้จักพี่ในวงประชุม
และได้รับทราบว่า พี่คือกลุ่มเภสัชกรรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกๆ ที่เข้าสู่ระบบราชการ
โดยเฉพาะงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นรุ่นที่สร้างงานจนผู้มีอำนาจ
ยอมรับและอนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประทับใจพี่ในหลายเหตุการณ์ ที่จำได้แม่นคือ ในทุกครั้งที่พี่อยู่ในที่
ประชุม พี่จะพูดอยู่เสมอว่า ต้องแสดงความคิดเห็น และทำงานให้การประชุม
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากทีส่ ดุ ให้คมุ้ กับทีร่ าชการออกค่าเครื่องบิน
มาให้
พี่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้
รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้เพื่อขวัญกำลังใจในการทำงาน ในการขับเคลื่อน
ประเด็นนี้ พี่ไม่ได้ใช้วิธีการหยุดงานประท้วง หรือกฎหมู่ใดๆ แต่ใช้วิธีการที่มี
เกียรติและศัก ดิ์ ศ รี อย่างยิ่ง คือการใช้ข้อมูลและเหตุ ผ ลนำเสนอ ด้ วยความ
พยายามอย่างยิ่ง จนผู้มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติให้เภสัชกรที่ทำงานในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ ร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานได้ระดับหนึง่
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พีเ่ ชีย่ วชาญในงานที่พี่ทำเป็นอย่างยิ่ง แม่นกฎหมายในทุกข้อ และเป็นที่
ปรึกษาให้น้องๆ ได้เสมอ แม้ตัวเองยังเจอความยากลำบากกับการถูกฟ้องร้อง
จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็ตาม แต่คราใด ที่เภสัชกรรุ่นน้อง
ไม่ว่าจะทำงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรื อ โรงพยาบาล ประสบกับ
ปัญหาที่เกิดในการปฏิบัติหน้าที่ พี่จะยืน่ มือเข้าไปช่วยเสมอ
เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม เป็นรางวัลทีม่ เี กียรติ ซึง่ พีเ่ หมาะสมกับรางวัลนี้
เป็นอย่างยิง่
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ต้นแบบการทำงานเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในส่วนภูมภิ าค
ชัยพฤกษ์ สีลวานิช
กองส่งเสริมงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณจิระ ที่ผมผู้เขียนรู้จักและเคยทำงานร่วมกันมานับไปแล้วก็เรียกว่า
เกิน ๓๐ ปีก็ว่าได้ เริ่มแรกสมัยนั้น การทำงานเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข กำลังตั้งต้นในส่วนภูมิภาค สสจ.ยังไม่ได้รับมอบอำนาจจาก อย.
เหมือนปัจจุบัน มีงานอาหารและยาอยู่ในฝ่ายบริหาร มีหน้าที่หลักในการออก
ใบอนุญาตขายยา ต่ออายุใบอนุญาตขายยา ใช้เจ้ า หน้ า ที่ ทั่ ว ไปใน สสจ.เป็ น
ผู้ทำงาน หลายจังหวัดเริม่ มีการรับเภสัชกรเข้าทำงาน บางจังหวัดยังไม่มเี ภสัชกร
สมัยนั้น กระทรวงสาธารณสุขกำลังคิดว่าจะมี อย.ในต่างจังหวัด หรือให้
มีเภสัชกรใน สนง.สสจ. ทำงานแทน อย. มีพี่หลายคนย้ายจาก อย. ไปอยู่ สสจ.
(ซึ่งรุ่นนั้นปัจจุบันเกษียณหมดแล้ว) เริ่มแรก สสจ.จะมีเภสัชกร ๑ คน ทำงาน
ด้าน คบส. เรียกว่าเป็นการทำงานแทน อย. เจ้าหน้าทีจ่ าก อย.ส่วนกลางมาตรวจ
สถานที่ประกอบการผลิตอาหาร ร้านขายยา มาแต่ละที จะต้องไปรับเภสัชกร
จาก สสจ.ไปตรวจด้วย
ในเรื่องการทำงาน คุณจิระมีความใจเย็น มุ่งมั่นจะทำงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ประสบความสำเร็จ เรียกว่าทำเต็มที่ ถือว่าเป็นกำลังหลัก
ในด้านการสร้างบทบาทของเภสัชกรให้เข้มแข็ง งานที่ทำร่วมกันมีหลายเรื่อง
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เช่น การทำ SOP ของงานที่เภสัชกรได้รับมอบ (ไม่ใช่แต่เรื่อง อย. เพราะเภสัช
สสจ.ยังมีหน้าทีใ่ นการทำงานด้านบริหารเวชภัณฑ์ 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
จากนัน้ ก็มกี ารทำเรือ่ งข้อตกลงร่วมหรือทีเ่ รียกว่า Compliance Policy
คุณจิระ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันจนได้ Compliance Policy ออกมา
หวังว่าทุกจังหวัดจะได้ทำงานเหมือนกัน และที่สำคัญเป็นเสมือนคัมภีร์ เอาไว้ใช้
อธิบ ายผู้ บ ริ ห ารและผู้ประกอบการ ว่าจังหวัดไม่ ไ ด้ ท ำงานโดยยึ ด กฎหมาย
อย่างเดียว (Compliance Policy เป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้ดี เหมาะสมกับ
ยุคสมัยนั้น แม้บางคนจะไม่ค่อยยอมรับ อ้างว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมาย เกรงว่าจะ
ทำผิด แต่ส่วนใหญ่ก็ยอมรับ)
บทบาทการทำงานคบส.ของจังหวัดลำพูน จะยึดหลักว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ปลอดภัย จังหวัดลำพูนจับจริง ดำเนินคดีทุกราย แต่ก่อนจะลงมือลง
ดาบก็มกี ารวางเกณฑ์กอ่ น เหมือนขีดเส้นให้ผปู้ ระกอบการอยูใ่ นกรอบ ถ้าล้ำเส้น
จึงจะถูกดำเนินคดี มิใช่ว่าจะยึดกฎหมายเป็นเกณฑ์ทุกเรื่อง คุณจิระเป็นเภสัชกร
ที่ขึ้นโรงขึ้นศาลมากที่สุด มากกว่าคนใน อย.เองก็ว่าได้ เป็นผู้ไปร้องทุกข์ฟ้อง
คนทำผิดเอง ซึ่งบางครัง้ ก็โดนคนอืน่ ฟ้องร้องเอาบ้าง คดีมเี ป็นสิบถ้าจะว่าไปแล้ว
นับเป็นอาจารย์ด้านการดำเนินคดีได้เลย ซึ่งผลก็คือจะชนะทุกคดี

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

53

ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อย.จัดประกวดเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี ง บประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙
มีคณะกรรมการจาก อย.ไปประเมินผลการทำงาน คือไปดูว่าทำจริงได้ผลดีจริง
ผลปรากฎว่ า จั ง หวัดลำพูนได้รับรางวัล “จังหวัด ที่ มี ผ ลงาน คบส. ดี เ ยี่ ย ม”
ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีในการได้รับรางวัลนี้ด้วย
ขอสรุปว่า การทำงานของกลุ่มงาน คบส. สสจ.ลำพูนโดยมีคุณจิระ
เป็นหัวหน้าทีมได้ดำเนินการทำงานคบส.ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก
น่าจะนำไปเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นๆ ได้ศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สุดท้ายขอให้
คุณจิ ร ะประสบความสุ ข ความเจริ ญ ในหน้ า ที่ ก ารงานและในชี วิ ต ครอบครั ว
ด้วยครับ
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“จดหมายจากผู้บังคับบัญชา”
นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เป็นหัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ อี าวุโส
เป็นคนที่ทำงานจริงจัง ถึงลูกถึงคน เข้มแข็ง เสียงดัง มีประสบการณ์สงู ในการ
ทำงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด เขตและประเทศ
สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ไม่ปล่อยให้มีปัญหาค้างคา เป็น
คนที่ผมทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีข้อผิดพลาด แม้วา่ การ
ทำงานของกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใต้
การกำกับของเภสั ช กรจิ ร ะในปั จ จุ บั น จะมี ค วามเข้ ม งวด ผู้ ก ระทำผิ ด หลาย
รายถูกดำเนินคดี แต่กเ็ ป็นไปอย่างถูกต้องและให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้า
กันจนเป็นทีย่ อมรับ
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมได้พจิ ารณา
ให้ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ ได้รับเกียรติเป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ในปีนี้
เป็น อี ก หนึ่ ง รางวั ลนอกเหนือจากการที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับดีเยี่ยม
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึง่ ได้รบั ในปีนเี้ ช่นกัน
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ประวัติและผลงานของ
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์

เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๔๗๒๒

ตำแหน่ง / ทีท่ ำงานปัจจุบนั

เภสัชกรเชีย่ วชาญด้านเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน

ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

๒๓๔/๖๖ หมู่ ๑ ถนนเชี ย งใหม่ – หางดง ตำบลสั น ผั ก หวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

ประวัติ

เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรของนายหลุน แซ่ว่อง และนางว่อหมา
แซ่ผุง ครอบครัวประกอบอาชีพขายอาหาร
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เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ มีพแี่ ละน้องรวมทัง้ สิน้ ๔ คน คือ
๑. นายกิ ตติ วิภาสวงศ์ อดีตผู้อำนวยการศู น ย์ประปาส่วนภูมภิ าคเขต
๙ (ปัจจุบนั เกษียณอายุแล้ว)
๒. นายชัยยุทธ วิภาสวงศ์ อดีตผู้จัดการศูนย์บริการโทรศัพท์โคกมะตูม
(ปัจจุบนั เกษียณอายุแล้ว)
๓. นายจิระ วิภาสวงศ์
๔. นายมงคล วิภาสวงศ์ ประกอบอาชีพค้าขาย
สมรสกับ นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ว่ ยทั่วไป
จิตเวช จักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบตุ รสาว ๒ คน คือ

๑. นางสาวนิสา วิภาสวงศ์ รับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบตั กิ าร
ประจำโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
๒. นางสาวนิอร วิภาสวงศ์ รับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ
ประจำโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน
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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
และประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
หลั ง จากจบการศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ใ น
ปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรประจำโรงพยาบาลจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมกับกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน โดยดำรง
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฯ จนกระทั่งปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับการชักชวน
จากนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จึงได้ย้ายมาปฏิบั ติ ง านที่ ส ำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในตำแหน่งหัวหน้างานอาหารและยา ซึ่งต่อมางานนี้
ได้รับการยกฐานะเป็นฝ่ายเภสัชสาธารณสุขในช่ ว งเวลาหนึ่ ง และได้ รั บ การ
ยกฐานะอีกครั้งเป็นกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน
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ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗
			
พ.ศ. ๒๕๑๙
			
พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๔
			
			

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๑๔
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม
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ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙
			
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๖
			
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๕๐
			
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
			
			
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
			
			
			
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
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หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน
หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
หัวหน้ า กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและ
เภสั ช สาธารณสุ ข สำนั ก งานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

บทบาท / หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน
๑) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๒) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการดำเนินงานคุม้ ครองผู้บริโภค
ด้านผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (คำสั่ ง ที่ ๔๓๖/๒๕๕๘ วันที่
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) (พิจารณาความก้าวหน้าเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัด)
๒) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓)
๓) คณะกรรมการสอบสวน สำนักงานหลั ก ประกั น สุ ขภาพแห่งชาติ
๓ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๘)
มหาวิทยาลัย
๑) อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒) อาจารย์ พิ เ ศษคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยนเรศวร (วิทยาเขต
พิษณุโลกและวิทยาเขตพะเยา)
๓) อาจารย์พเิ ศษประจำแหล่งฝึก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สภาเภสัชกรรม
๑) คณะอนุ ก รรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ค วามชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
และสุขภาพ สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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๒) คณะอนุกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
๓) คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติ ดตามกฎหมายหรือร่ า ง
กฎหมายที่ มี ผ ลต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม สภาเภสัชกรรม (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)
๔) รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการสภาเภสั ช กรรม วาระที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๗ – ๒๕๕๒)
๕) คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ สภาเภสัชกรรม ๔ วาระ
(พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๒)
วิทยาลัยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)
๑) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อการคุ้ ม ครองผู้บริโภค วิทยาลัยการคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
๒) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย (วคบท.) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
ภาคประชาชนและอื่นๆ
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ภญ.สสี ปันยารชุน

62

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวัลที่ได้รับ

๑) จังหวัดลำพูนได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ จากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ให้เป็นจังหวัดทีม่ ผี ลการดำเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับดีเยี่ยม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) เภสั ช กรภาคเหนือดีเด่น สาขาการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ของกลุ่ ม
เภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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ผลงานเพื่อสังคม

ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้บริโภค
๑) โดยกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในจังหวัด ดังนี้
๒) ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับสถานประกอบการที่ไม่ได้รับ
อนุญาต และสถานประกอบการที่มีการกระทำผิ ด รวมถึ ง การโฆษณาที่ ผิ ด
กฎหมาย
๓) ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการทุกประเภท (สถานที่ผลิต/
นำเข้า/ขายยา สถานทีผ่ ลิต/นำเข้าอาหาร สถานทีผ่ ลิตเครือ่ งสำอาง สถานพยาบาล
สื่อโฆษณา) ในจังหวัด การตรวจสอบคุณภาพและฉลากผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภท
และการโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า อาหาร เครื่ อ งสำอาง ที่ ผ ลิ ต ในจั ง หวั ด และ
การโฆษณาสถานพยาบาลในจังหวัด
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๓) การพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการฝึกอบรมความรู้ การตรวจเยี่ยม
แนะนำ
๔) การให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนกลุ่ ม ต่ า งๆ ครู อาจารย์ สื่อมวลชน
โดยอาศัยสื่อทุกรูปแบบ
๕) การแก้ปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุ ก ข์ จ ากผู้ บ ริ โ ภคและหน่วยงาน
ต่างๆ
๖) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภค/นักเรียน
ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย (เจ้าหน้าที่ / อาสาสมัคร /
ประชาชน กลุ่มต่างๆ)
๑) เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัด โดยอบรมความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่
๒) เครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคภาคประชาชน โดยสนั บ สนุ น ภาค
ประชาชนให้มกี ารรวมกลุม่ มีการทำกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสอบเฝ้าระวัง
มีมาตรการตอบโต้สนิ ค้าและบริการทีไ่ ม่ปลอดภัย มีการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค โดย
เภสัชกรจิ ร ะ วิ ภ าสวงศ์ดำรงตำแหน่งเลขานุการเครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ภาคประชาชน จังหวัดลำพูน
๓) เครือข่ายโรงเรียนอย.น้อย โดยอบรมความรูแ้ ก่ครู อาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมอย.น้ อ ย แกนนำนั ก เรี ย นอย.น้ อ ย ให้ มี ศั ก ยภาพในการทำกิ จ กรรม
คุ้ ม ครองผู้บริโภคในโรงเรียน
๔) เครือข่ายร้านยา โดยอบรมความรูแ้ ก่ผรู้ บั อนุญาตให้ขายยาได้ เช่น
การอบรมความรูใ้ นเรือ่ งโรคและยาประเภทต่างๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการตรวจ
วินจิ ฉัยและจ่ายยาในร้านยา การสอนกฎหมายยาแก่รา้ นยา การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับร้านยา
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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๕) เครือข่ายผู้ผลิตน้ำบริโภค โดยอบรมความรู้เรื่องการผลิตน้ำบริโภค
หลักการ GMP สุขลักษณะในการผลิตน้ำบริโภค การสร้างความร่วมมือระหว่ า ง
ภาครั ฐ กั บ ผู้ผลิตน้ำบริโภค
๖) เครือข่ายผูผ้ ลิตสินค้าสุขภาพชุมชน (OTOP) โดยอบรมความรู้เรื่อง
การผลิตอาหาร หลักการ GMP บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และการโฆษณา
๗) เครื อ ข่ ายสื่อมวลชน โดยจัดประชุม ชี้ แจง / อบรมความรู้ แ ก่
สื่อมวลชนทุกประเภทในจังหวัด ทั้งเรื่องกฎระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การโฆษณา ตลอดจน ความรู้ ท างวิ ช าการที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า สุ ข ภาพต่ างๆ
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับสือ่ มวลชน
๘) เครือข่าย อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) โดยอบรม
ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทต่างๆ
การโฆษณา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับหมูบ่ า้ น
การประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐ ระดับต่างๆ กับ อสม.
๙) เครื อ ข่ า ยเจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจ โดยอบรมความรู้ ใ นเรื่ อ งกฎหมาย
สาธารณสุข (พรบ.ยา อาหาร เครื่องสำอาง ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สถานพยาบาล การประกอบ
โรคศิลปะ) แก่พนักงานสอบสวนทุกสถานีตำรวจในจังหวัดลำพูน เพือ่ ให้ทราบ
ข้ อ กฎหมายทางด้ า นสาธารณสุ ข และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุขกับเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ
๑๐) เครื อ ข่ายหน่วยงานสนับสนุนการผลิ ต สิ น ค้ า OTOP (Primary
GMP Team) โดยอบรมความรู้ในเรื่องการผลิต สิ น ค้ า ประเภทอาหาร ยา
เครื่องสำอาง หลัก GMP และแนวทางในการสนับสนุนผู้ผลิตสินค้า OTOP
ในจังหวัด
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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.) ในการแต่ ง ตั้ ง
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ อำเภอ โดยแต่ ง ตั้ ง เภสั ช กรโรงพยาบาลชุมชนและ
สาธารณสุขอำเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.ยา อาหาร สารระเหย
เครื่องสำอาง
๓) ร่วมกับ อย. ในการจัดทำข้อตกลงร่วม (Compliance Policy)
ระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกับอย.ในการตรวจเฝ้าระวังและใช้มาตรการ
ทางกฎหมายต่อสถานประกอบการประเภทต่างๆ
๔) จั ด ทำคู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standard Operating
Procedure : SOP) ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวั ด ซึ่ ง ประกอบด้วยกิจกรรมการคุ้มครองผู้บ ริ โ ภคทุ ก งาน งานบริ ห าร
เวชภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ
๕) การกำหนดรายการยาที่เหมาะสมสำหรับคลินิกสาขาการพยาบาล
และผดุงครรภ์ที่เปิดดำเนินการในจังหวัดลำพูน
๖) การแก้ปัญหาขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดลำพูน
๗) การแก้ ปั ญ หาหน่ ว ยตรวจสอบสุ ข ภาพเคลื่ อ นที่ ที่ ผิ ด กฎหมาย
๘) การแก้ปัญหาน้ำมันทอดซ้ำแบบบูรณาการ โดยจัดทำโครงการ
การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำและการนำน้ำมันทอดซ้ ำที่เสื่อมคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร
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๙) การดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมกั น ทั้ ง จั ง หวั ด โดยจั ด ซื้ อยา
วัสดุการแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม วัสดุชนั สูตร วัสดุเอกซเรย์ เพือ่ ใช้ในสถานบริการ
สาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด ทุ ก ระดั บ โดยดำเนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
(ดำเนิ น การก่ อ นกระทรวงสาธารณสุ ข จะมีนโยบายออกมา)

ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม

๑. การแก้ปัญหาหน่วยตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่
ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ใช้แรงงานในระบบประกัน
สังคมต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๔ ที่ออกตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยตรวจ
สอบเคลื่ อ นที่ ที่ จ ะไปให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพประจำปี แ ก่ พ นั ก งานในสถาน
ประกอบการประเภทต่างๆ เช่น โรงงาน สำนัก งาน บริ ษั ท ห้ า งร้ า น หรือ
การตรวจสุขภาพนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา จะต้องเป็นสถานพยาบาล
ประเภทมีเตียง รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) บุคลากรที่จะให้บริการ
ต้องเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตถู ก ต้ อ ง เช่ น แพทย์ (ทำหน้าที่
ตรวจร่างกาย ตา หู คอ จมูก) พยาบาล (ตรวจวัดสัญญาณชีพต่างๆ) นักเทคนิค
การแพทย์ (ทำหน้าที่เจาะ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ) นักรังสีเทคนิค
(ทำหน้าที่ตรวจเอกซเรย์) รถเอกซเรย์ ต้องได้รับการตรวจอนุญาตจากสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ
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ปั ญ หาที่ พบ หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ห ลายกรณี ไม่ ไ ด้ ม าจาก
สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล มักมาจากคลินิกซึ่งไม่สามารถให้บริการ
ตรวจสุขภาพแบบเคลือ่ นทีไ่ ด้ บางครัง้ แม้มาจากโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต
และที่เป็นปัญหามากคือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจให้บริการมักไม่ใช้ผู้ประกอบ
วิชาชีพหรือมีผู้ประกอบวิชาชีพเพียงบางสาขา มีการใช้แพทย์เกษียณอายุห รื อ
ใช้แพทย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพโดยไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ ไม่มีพยาบาล
ไม่มี นั กรังสีเทคนิคทำหน้าที่ แต่ใช้พนักงานบริษัทที่ผ่านการอบรมมาทำหน้าที่
แทน ซึ่ ง ถื อ เป็ น การกระทำที่ ผิ ด กฎหมาย สถานประกอบการจำนวนมาก
ไม่ ทราบรายละเอียดของปัญหานี้ และไม่ทราบวิธีในการคัดเลือกหน่วยตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ที่ถูกต้องมาใช้บริการ
แนวทางการแก้ไข
๑) ได้จั ดประชุมผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึ ก ษา สถาน
ประกอบการประเภทต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติ สำหรับ
สถานประกอบการและสถานศึ ก ษาในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารจากหน่ ว ยตรวจ
สุขภาพเคลื่ อ นที่ และจั ด ประชุ ม ชี้ แจงแก่ ส ถานพยาบาลที่ ม าให้ บ ริ การใน
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จังหวัดลำพู น ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขา และการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นขัน้ ตอน
ให้บริการตรวจสุขภาพ
๒) ได้ออกตรวจสอบการให้บริการตรวจสุ ข ภาพเคลื่ อ นที่ ในโรงงาน
ต่างๆ ในระยะแรกได้พบปัญหาว่า มีเพียงแพทย์ที่เกษียณอายุมาตรวจสุขภาพ
พนักงาน การตรวจอื่ น ๆ ทำการตรวจบริ ก ารโดยพนั ก งานบริ ษั ท ที่ ผ่ า น
การอบรมจากทางบริษทั ถือเป็นการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมาย ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้แจ้งระงับการตรวจและให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง ภายหลังการตรวจสอบ บริษัท
ดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างถูกต้องในระยะเวลาต่อมา รวมทั้งการตรวจสุขภาพ
เคลื่ อ นที่ ข องโรงพยาบาลแห่งอื่นๆ ทั้งที่มาจากนอกจั ง หวั ด และในจังหวัด ก็
ไม่พบข้อบกพร่ อ งอี ก ถื อ เป็ น การคุ้ ม ครองความปลอดภั ย ผู้ ใช้ แรงงานและ
พนักงาน
๓) ได้ เสนอแนะให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปรับปรุงแก้ไขประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๔ ตามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ใหม่ ให้มีความรัดกุม ไม่มีช่องโหว่ เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการตรวจ
สุขภาพประจำปีของหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การไกล่เกลี่ยคดีพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกฟ้อง
มีก รณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด แห่ ง หนึ่ง
ถูกคลิ นิ ก แห่ ง หนึ่งฟ้องร้องหมิ่นประมาทต่อศาล เนื่องจากพนักงานเจ้ า หน้ า ที่
ผู้นั้นไปพูดพาดพิงคลินิกแห่งนี้ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ รั บ อนุ ญ าต
คลิ นิ ก หากมี ก ารฟ้องคดี พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ นั้ น อาจถู ก พิ พ ากษาลงโทษ
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และอาจถู ก สอบสวนวินัยข้าราชการตามมา เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ได้ประสาน
กับผูต้ รวจราชการที่รับผิดชอบดูแลในเขตนั้น ในการประสานกับคู่กรณีทั้ง ๒
ฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ฟ้อง คือ คลินิก และผู้ถูกฟ้อง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีการเจรจา
เงื่อนไขหลายประการ ท้ายที่สุดมีการถอนฟ้องคดี ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถ
ยอมรับได้ทั้ ง ๒ ฝ่ า ย โดยไม่ เ สี ย หลั ก การในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของจังหวัดอื่นๆ และไม่ เ กิ ด การเสี ย ขวั ญ
เสี ย กำลั ง ใจของพนั ก งานเจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งประเทศ
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๓. การแก้ปัญหาขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลเอกชน
ขยะติดเชื้ อในสถานพยาบาลเอกชน จั ด เป็ น ขยะอั น ตราย อาจก่ อ
ให้เกิดการแพร่เชื้อโรค สร้างภาวะเสี่ยงอันตรายให้เกิดกับประชาชนและชุมชน
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง การกำจัดขยะติดเชื้อต้องใช้เตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง (อย่างน้อย
๘๐๐ องศาเซลเซี ย ส) ซึ่ ง สถานพยาบาลต่ า งๆ มั ก ไม่ มี เ ตาเผาที่ มี ขี ด
ความสามารถในการกำจัดขยะติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องใช้บริการกำจัดขยะติดเชื้อ
จากบริษัทเอกชน ให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อเพื่ อ นำไปทำลายอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามหลั ก วิ ช าการ ซึ่งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน มักใช้บริการ
จากบริษัทเอกชน แต่คลินิกประเภทต่างๆ ที่มีทั่วทั้งจังหวัดจำนวนมาก ไม่ได้ใช้
บริการจากบริษัทกำจัดขยะเอกชน จึงเป็นความเสี่ยงที่อาจมีการทิ้งขยะติดเชื้อ
ของคลินิกเหล่านี้ปะปนไปกับขยะทั่วไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค เป็น
อันตรายกั บ ชุ ม ชน เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์จึงกำหนดมาตรการโดยให้คลินิก
เอกชนทุกแห่งทำการรวบรวมขยะแล้วนำไปรวบรวมที่โรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชนที่อยู่ในเขตเดียวกับคลินิกแห่งนั้น โดยคลินิกต้องชำระค่าบริการในการ
กำจัดขยะติ ด เชื้ อ ของตนเองในอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด และจะต้องแสดง
หลักฐานสัญญาการใช้บริการกำจัดขยะติดเชื้อระหว่างโรงพยาบาลและคลินิก
แห่งนั้น ในโอกาสที่ ม าต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต หรื อ ชำระค่ า ธรรมเนียมประจำปี
หากไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการต่ออายุใบ
อนุญาตให้ การกำหนดแนวทางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ทำให้
การควบคุมขยะติดเชือ้ ของสถานพยาบาลในจังหวัดลำพูน ไม่เกิดปัญหาการทิง้ ขยะ
ติดเชือ้ เรีย่ ราด จนเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค นับว่าประสบความสำเร็จ
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม
เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์
๑. ตระหนักว่าตนเองเป็นเภสัชกร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชีย่ วชาญใน
เรื่องยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ และเมื่ อ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติยา อาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องมีความตระหนักที่มากขึ้น ในการให้ความรู้ ให้
คำแนะนำแก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๒. รู้จกั และปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ในช่วงต้นของการรับราชการ
ดำรงตำแหน่งเภสัชกรโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ให้บริการ
ทางเภสัชกรรมแก่คนไข้ทมี่ ารับบริการให้ได้รบั ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกต้อง ครบถ้ ว น
ตามที่ แ พทย์ สั่ ง จ่ า ย ให้คำแนะนำแก่คนไข้ในเรื่อ งการใช้ ย า อั น ตรายของยา
ตลอดจนวิธีปฏิบัติตัวเมื่อป่วยเป็นโรคนั้นๆ รวมทั้ ง การให้ ค วามเห็นในเรื่องยา
และเวชภัณฑ์แก่แพทย์และคณะกรรมการต่างๆ เมื่อมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ต้องปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (รวม ๑๔ ฉบับ) มีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยและปกป้องสิทธิ
ประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการสุขภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่
ผูป้ ระกอบการทีม่ าใช้บริการ ในการปฏิบัติหน้า ที่ นั้ น ได้ ยึ ด ผลประโยชน์ ข อง
ประชาชนผู้บริโภคเป็นหลัก และให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการอย่างเสมอหน้ากัน
ไม่มีการเลื อ กปฏิ บั ติ หรือกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใด เลื อ กใช้ ม าตรการทีเ่ หมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์
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๓. ยึดหลักการทำงานอย่างมีมาตรฐาน มีหลักการ เป็นไปตามกฎหมาย
มีความเป็นมืออาชีพ มีการปรึกษาหารือ สร้างเครือข่ายการทำงาน เป็นพหุพาคี
เช่น เครื อ ข่ า ยพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งในและนอกจั ง หวั ด หน่ ว ยราชการที่
เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงเรียน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน
หรือภาคประชาชน
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลุแก่อำนาจเพื่อกลั่นแกล้งผูใ้ ด ปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระทำ
ผิดด้วยความยุตธิ รรม และไม่หวัน่ ไหวต่ อ การกระทำผิดทุกรูปแบบ
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เชิญมาจากหนังสือ อยูอ่ ย่างผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบานแจ่มใส ท่านปัญญานันทภิกขุ ปาฐกถาธรรม
ณ โรงเรียนพุทธธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๖.
จัดพิมพ์โดย กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรตั น์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร.ี
ภาพประกอบ ศิลปะ “วรรณรูป” โดย อ.เจริญ กุลสุวรรณ (ทยาลุ). ตกแต่งงานศิลป์ โดย สุนนั ท์ นวลทอง.
จัดพิมพ์ในวาระ “๑๐๒ ปี ปัญญานันทภิกขุ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)”
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ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น

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

ผู้ปิดทองข้างหลังพระ จนล้นออกมาที่หน้าพระเอง
นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ในการทำงานนั้น ทุกคนย่อมต้องเคยมีอุปสรรคและผิดพลาดกันมาก่อน
แต่นั่นคือโอกาสอันดีที่จะเปิดประสบการณ์และทำให้เราได้เรียนรู้เสมอ หาก
ไม่ ท้อถอยและพยายามต่อสู้อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีสติปัญญาแล้ว
ย่อมได้รับผลสำเร็จ พร้อมทั้งความมั่นคงและแข็งแกร่งที่ทีมเราพร้อมรับกับ
ภาระงานและปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือและเสริมพลังให้กับ
ผู้อื่นที่กำลังประสบปัญหาได้ ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้แสดงให้ทุกคนเห็นและยอมรับว่าเป็น
ทีมงานที่มั่นคงแข็งแกร่ง และเอื้อประโยชน์ สมควรที่จะได้รับการเชิดชูและ
สนับสนุนให้เป็นองค์กรต้นแบบในการทำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเพือ่ สังคมอย่างยิง่
ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ก ลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณค่าและเป็นประโยชน์มากมายต่อสังคมนั้นก็คือ การปฏิบัติต่อชีวิตและงานที่
รายล้อมอยู่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
และเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องเสมอ โดยใช้พลังบวกของทีมงานทีไ่ ด้จากความรักสามัคคี
และการประสานจุดแข็งของบุคลากรทุกคนมาสนับสนุนกันและกันเป็นการผนึก
กำลังให้สามารถทำสิ่งที่ยาก ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าได้สำเร็จ
ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมเภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกคนทีท่ ำงาน “ปิดทอง
ข้างหลังพระ จนล้นออกมาที่หน้าพระเอง”
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กว่าจะมาถึงวันนี้
ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
ขอแสดงความชืน่ ชม ทีมคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น หรือ “กลุม่ เภสัชกร สสจ. ขอนแก่น” ทีไ่ ด้รบั รางวัลเกียรติยศในครัง้ นี้
การทำงานทุกอย่างให้มผี ลงานเชิงประจักษ์ นัน้ ส่วนหนึง่ มาจากความทุม่ เทและ
ความชำนาญส่วนบุคคล ซึ่งทำได้แม้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ลำบาก แต่การผลั ก ดัน
ให้การทำงานออกมาได้ผลสำเร็จด้วยการทำงานเป็นทีมนัน้ ยุง่ ยากซับซ้อนกว่าการ
ทำงานเดีย่ วมาก และทีย่ ากกว่าคือการทำงานในลักษณะต่อเนื่องยาวนานทีเ่ ห็น
พัฒนาการเติบโตในทุกๆ ด้าน วีรบุรษุ ไม่ได้เกิดขึน้ ในข้ามคืน ทีมงานทีท่ ำงานเข้ม
แข็งยิง่ ไม่ได้เกิดมาได้เองในช่วงเวลาสัน้ ๆ
ได้เฝ้ามอง ติดตามการทำงานของน้องๆ กลุ่มนี้มานานแล้ว ได้เห็นการ
บ่มเพาะภายใน เห็นความสมานสามัคคี การวางรากฐานมาจากรุ่ น พี่ ๆ ใน
หน่วยงาน ได้เห็นการเจริญเติบโต ได้เห็นคุณลักษณะที่ต้องตามนิยาม การ
ทำงานเป็นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเรือ่ งการมีภาวะผูน้ ำ การร่วมแรงร่วมใจ
การเรียนรูแ้ ละปรับปรุง การเสริมการทำงานของกันและกัน การมองประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่ า ประโยชน์ ต น ความทุ่ ม เท การประสานงาน การสะสม
ประสบการณ์ ชุดความรู้ที่พร้อมแลกเปลี่ยนกับเครื อ ข่ า ยภายนอก และการ
ส่งเสริมเครือข่ายอืน่ ๆ ได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะได้เห็นความไม่ยอ่ ท้อ
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ดีใจ ที่ได้มองเห็น ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเติบโตของน้องๆ และ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารให้ผู้อื่นได้ร่วมมองเห็นและร่วมการเดินทางไปด้วยกัน
ในขบวนการพัฒนาสังคม
ขอให้ความดีงาม ความเข้มแข็ง ความอ่อนน้อม ความจริงจัง ความทุม่ เท
จงดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และขยายต่อๆ ไปให้เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของขบวนการในการทำงานเพื่อคนไทย สังคมไทย และมวลมนุษยชาติ
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แด่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น
รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารสุข
จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ แ ละดำเนิ น การเฝ้าระวัง กำกับ และ
ติดตามสถานทีผ่ ลิต ยา อาหาร สถานพยาบาล สถานบริการเพือ่ สุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้ ม แข็ ง ให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย
คุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมุง่ เน้นผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการทีป่ ลอดภัยและมีมาตรฐาน เป็นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของกลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น
จึงได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” จาก
มูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) ย่อมแสดงว่ามีผลงานที่โดดเด่น และยัง
มุ่ ง เน้ น ผลประโยชน์ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการที่
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน
ดั ง นั้ น จึ งนับได้ว่ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บ ริ โ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข
สำนั ก งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ สี มควร
แก่การยกย่องและชืน่ ชมตลอดไป
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หนึ่งในทีมงานคุณภาพ
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุม่ เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นับเป็นหนึ่งใน
ทีมงานคุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ ทีมหนึง่ เท่าทีข่ า้ พเจ้าเคยรูจ้ กั มา
เดิมข้าพเจ้ารูจ้ กั และคุน้ เคยเฉพาะ “เชิด” น้องเภสัช มช. ทีเ่ ป็นเพือ่ นร่วม
อุดมการณ์ รั บ ใช้ ช นบท ร่ ว มพั ฒ นาชมรมค่ า ยอาสาพั ฒ นาชนบทของคณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …เชิดเป็นคนพูดน้อย แต่เป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของพี่ ๆ ที่ ห าญกล้ า ว่ า ร่ ว มฟื้ น ฟู ช มรมค่ า ยอาสาพั ฒ นาชนบทของ
คณะ พอทราบว่า เชิดไปทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พวกเรา
ยังคุยกันว่า เป็นความโชคดีของคนขอนแก่น ทีเ่ ชิดไปทำงานอยูท่ นี่ นั่
ต่อมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสเจอน้องๆ ในทีมเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นอีก
๓ คนคือ “พร ตั้ม บี” รู้สึกประทับใจในความเป็น “นคบส. ๑ และ ๒” ทีเ่ ป็น
คนรุน่ ใหม่ ไฟแรง และสร้างสรรค์ เป็นแกนหลักทีน่ า่ ชืน่ ชมของคณาจารย์และ
เพือ่ นๆ ในรุ่น (“นคบส.” หมายถึง ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพือ่ รับ
หนังสืออนุมตั เิ ป็นผูม้ คี วามรูค้ วามชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ)
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และสุดท้าย ข้าพเจ้าได้เห็นการทำงานของ “เภสัชกร สสจ. ขอนแก่น
ทัง้ ทีม” ในยามทีเ่ ภสัชกรทัว่ ประเทศประกาศ (ศึก) คัดค้าน “ร่าง พระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. …ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ที่ไม่คุ้มครองผู้บริโภค การ
รวมพลังกันในการทำงานของทีมเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น เพื่อเป็นแกนหลัก
ในวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับเภสัชกรในแถบภาคอีสาน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
และก่อให้เกิดพลังในการต่อสูเ้ พือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเชิงระบบอย่างกว้างขวาง
ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ทีมเภสั ช กรดี เ ด่ น เพื่ อ สั ง คม”…ด้วย
ความเชือ่ มัน่ และศรัทธาในการทำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของทุกท่านค่ะ
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น้ำมันหล่อลืน่ ให้เภสัชกรในพืน้ ทีม่ กี ำลังใจและทำงานได้งา่ ย
ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี
กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำหรับวงการวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคสมัยนี้ คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั บทบาทใหม่
ของเภสัชกร “เภสัชกรรมปฐมภูมิ” ซึ่งเป็นบทบาทที่ ก ระตุ้ น ให้ เ ภสั ช กรได้
ทำงานเชิงรุกเพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยด้านยาให้แก่ประชาชนทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน การทำงานของเภสัชกรปฐมภูมนิ นั้ อาจแบ่งหยาบๆ ได้วา่ มี
๒ ระดับ นั่นคือ การดูแลรายบุคคลผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน และการดูแล
ในระดับชุมชนทีเ่ ราคุน้ เคยกันในบทบาทงานคุ้มครองผูบ้ ริโภค ซึง่ โดยส่วนตัวก็
มองว่าทีมเภสั ช กรของสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด (สสจ.) ขอนแก่ น นัน้
สามารถทำบทบาททัง้ ๒ ระดับนีไ้ ด้อย่างสมบูรณ์
ในฐานะนั กวิชาการ ได้เริ่มต้นรู้จักทีมเภสั ช กรของ สสจ. ขอนแก่น
มาประมาณ ๓ ปี จากบทบาททีโ่ ดดเด่นในด้านงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยเภสัชกร
หญิงกนกพร ธัญมณีสนิ (พีพ่ ร) มีวนั หนึง่ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้เชิญให้พี่พรมาแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทเภสัชกรกับงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค พีพ่ รได้เล่าตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการทำงานควบคุมความปลอดภัย
ด้านอาหาร โดยเฉพาะกรณีซาลาเปา ผ้าขี้ริ้ว และขาไก่ ที่ ท างพี่ พ รและทีม
ได้ตรวจสอบพบว่าอาจมีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการแลกเปลี่ยน
ที่เวทีนที้ ำให้ได้ทราบว่า กว่าทีเ่ ภสัชกรสายงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจะควบคุมปัญหา
ทีต่ น้ เหตุได้นั้นต้องใช้เวลา เภสัชกรไม่ควรเริ่มต้นจากการบังคับใช้กฎหมาย แต่
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ควรใช้การสร้างความเข้าใจให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเกิดความตระหนักต่อ
มาตรฐานการผลิ ต อาหารและตระหนักต่อความปลอดภั ย ของผู้ บ ริ โ ภค จาก
บทเรี ย นครั้งนั้นก็ทำให้รู้ว่าทีม สสจ. ขอนแก่นนั้นเข้มแข็งและมีกระบวนการ
ทำงานทีเ่ ป็นระบบ
ต่อมาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามามีสว่ นร่วม
กับภาคเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์ในการพัฒนางาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ และได้รจู้ กั กับเภสัชกรหญิงพรกช พิทกั ษ์ธรรม (น้องหมิง)
ในฐานะผู้ประสานงานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของจังหวั ด ขอนแก่ น ในครั้ ง นี้
น้ อ งหมิ ง นำที ม เภสั ช กรจากขอนแก่นเข้าร่วมโครงการการพัฒนางานวิจัยจาก
งานประจำด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ สิ่งที่สัมผัสได้จากการทำงานในครัง้ นัน้ คือ
หมิงเป็นผูป้ ระสานงานทีด่ มี าก คอยอำนวยความสะดวกทุกๆ อย่างเพือ่ ให้ลกู ทีม
บรรลุ เ ป้าหมาย หลังจากพัฒนาโครงการวิจัยเสร็ จ สิ้ น ลง คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามก็ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ จั ด งานประชุ ม มหกรรม
เภสั ช กรรมปฐมภู มิของเขต ๗ โดยมีน้องหมิงและที ม สสจ. ขอนแก่ นเป็น
เจ้าภาพหลัก การประสานงานในครั้งนั้นผ่านไปด้วยดีและไม่มีเรื่องให้หนักใจใดๆ
ทัง้ สิน้ เนื่ อ งจากได้ รับความช่วยเหลือจากทีม สสจ. ขอนแก่ น อย่ า งดี ในปี
ถัดมาเราได้เห็นพัฒนาการงานเภสัชกรรมปฐมภูมขิ องจังหวัดขอนแก่นว่ามีความ
ก้าวหน้ามากขึน้ เช่น ผลงานของพื้นที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
เภสัชกรในพืน้ ทีไ่ ด้รบั รางวัลเกียรติยศจากหลายๆ หน่วยงาน
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นอกจากความร่วมแรงร่วมใจของเภสัชกรในจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นและ
ตัง้ ใจทีจ่ ะให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแล้ว ผลงานอันโดดเด่นนี้เกิดมาจากการ
สนั บ สนุ น ที่ ดี ข องเภสัชกรจาก สสจ. ขอนแก่นด้ ว ย ทีมงานนี้มีความเข้มแข็ง
ทำงานด้วยกันแบบพี่น้อง กำหนดเป้าหมายชัดเจน และทีส่ ำคัญมีทกั ษะในการ
เป็นพีเ่ ลีย้ งทีด่ ี สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเหมือนน้ำมันหล่อลืน่ ให้เภสัชกรในพืน้ ทีม่ กี ำลังใจและ
ทำงานได้งา่ ย
จากประสบการณ์ที่เคยได้ทำงานร่วมกัน ข้ างต้น ยืนยันได้วา่ เภสัชกร
สสจ. ขอนแก่ น สมควรได้รับรางวัล “ทีมเภสัช กรดี เ ด่ น เพื่ อสังคม ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๙” ขอให้ทุกท่านจงรักษาความดีนี้ไว้และมุง่ มัน่ ทำหน้าทีเ่ พือ่ สุขภาพ
และความปลอดภัยของประชาชนตลอดไป
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นับถือและชื่นชม กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น
จากประสบการณ์บางมุม
ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
อดีตหัวหน้า คบ.ภาคอีสาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 งานบริ ก าร แต่ ทึ่ ง มากยิ่ ง ขึ้ น กั บ งาน Postmarketing ของ สสจ.ขอนแก่น เพราะไม่ใช่การทำงาน Post ธรรมดาๆ แต่
กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ขอนแก่นคิดและนำเสนอเป็นระบบ เคยฟังช่วงที่ไปนำ
เสนอปัญหาน้ำบริโภคในที่ประชุมกรมของ อย. คิดครบถ้วนตั้งแต่คุณภาพน้ำ
จนถึงคุณ ภาพของพลาสติ ก ที่ ท ำถั ง น้ ำ และ การจั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ ให้
ผู้ บริโภคปลอดภัย
สสจ.ขอนแก่น เป็นแกนหลักพัฒนาสถานที่ ผ ลิ ต ยาแผนโบราณผ่าน
การประเมิน GMP แห่งแรกของภาคอีสาน ไม่ใช่แค่การไปประเมิน แต่จาก
การติดตามพบว่ า งานนี้ดึงพลังการมีส่วนร่วมจากชมรมผู้ประกอบการ ทำให้
ได้รับความไว้วางใจ นำไปสู่ความสำเร็จ
นวั ต กรรมการสื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ ห ารที่ น่ า เรี ย นรู้ ข องกลุ่ ม เภสั ช กร
สสจ.ขอนแก่น หลายจังหวัดเมื่อพบปัญหา จะมีหนังสือแจ้ง อย. แต่ขอนแก่น
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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
เคารพของที ม ยั งได้มีโอกาสรู้จักน้องๆในกลุ่มงานเภสั ช กร สสจ.ขอนแก่ น
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
พูดน้ อ ย ต้ อ งชวนพู ด ชวนคุ ย และ เชิ ญ บรรยาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดประสบการณ์ และ ที่น่าเสียดายอีกเรื่อง คือ ไม่ค่อย
สนใจการสมัครเข้าประกวดเพือ่ รับรางวัลต่างๆ ด้วยเหตุผลว่า ไม่พร้อม ในขณะที่
สายตาคนนอก มองว่ามาตรฐานการทำงานของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น
พร้อมที่จะได้รับการประเมินโดยไม่ต้องเตรียมตัว ดังนั้น เหมาะสมด้วยประการ
ทั้งปวงกับการเชิดชู กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เป็น ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อ
สังคม ขอนับถือและชื่นชม
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สิ่งใหญ่ๆ สำเร็จได้ด้วยมือของคนเล็กๆ
ที่เกี่ยวร้อยกันด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
ประธานชมรมเภสัชชนบท
งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพเป็ น งานในสำนึ ก และจิตวิญญาณ
ของเภสัชกรทุกคน ที่ผ่านมาแม้ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพยังคง
เป็นเรือ่ งทีแ่ ก้ได้ยาก แต่เราก็พบว่ามีเภสัชกรมากมายหลายคนที่เดินเข้ามาใน
เส้นทางนี้ เส้นทางของการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมให้สังคมรับรู้ เมื่อวิเคราะห์
ถึ ง ปั จ จั ย แห่ ง ความสำเร็ จ ดั ง กล่ า ว จะพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็ จ ที่ ส ำคั ญ
ประการหนึ่งก็คอื การมีทมี งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดำเนินงาน
หากพูดถึงทีมในการดำเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพแล้ว เชือ่ ว่ า
หลายคนจะต้ อ งยอมรั บ ในศั ก ยภาพของกลุ่ ม เภสั ช กรสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมาย ทั้งผลงานทีต่ อ้ งทำในหน้ า ที่ ต าม
นโยบายราชการจากส่ ว นกลาง และผลงานที่กลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่นลุกขึน้ มาทำในเชิงรุก เช่น การจัดการปัญหายาสเตียรอยด์ การจัดการ
ปัญหายาในโรงเรียน การจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เหมาะสมทางสือ่ ต่างๆ ไป
จนถึงปัญหายาชายแดน และอืน่ ๆ อีกมากมาย
จังหวัดขอนแก่นเป็ น เมื อ งขนาดใหญ่ ความซั บ ซ้ อ นของปั ญ หาย่ อ ม
มากตามไปด้วย ดังนัน้ การที่กลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นหาญกล้า
ลุกขึน้ มาทำในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภคทัง้ งานตามบทบาทหน้าที่และงาน
เชิงรุกอีกหลายต่อหลายเรื่องนัน้ จึงต้องอาศัยพลังอย่างมาก ทัง้ พลังความรูใ้ น
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การจัดการปัญหา พลังกายในการทุม่ เทเรีย่ วแรงในการทำงาน และทีส่ ำคัญ คือ
พลังใจ ใจทีเ่ ห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ และคุณค่าของตนเองในการทำหน้าที่ที่
งดงามเหล่านี้เพื่อผูบ้ ริโภคในสังคม
การทำงานเป็นทีมจะไม่เกิดขึ้นเลย หากบุ ค คลในที ม มี ค วามคิดหรือ
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การที่กลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมากมายมิหยุดหย่อนนั้น สะท้อนให้เห็นว่า กลุม่
เภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนี้ ประกอบไปด้วย กลุ่มคนที่มีสำนึกและ
พลังใจในลักษณะเดียวกัน เกี่ยวร้อยกันเป็นพลังที่เข้มแข็งในการเดินไปข้างหน้า
เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในสังคมตลอดไป
ในนามของชมรมเภสัชชนบท ซึ่งเป็นชมรมเล็ ก ๆ แต่มพี นื้ ทีม่ ากมาย
สำหรับเภสั ช กรที่ ทำงานเพื่อสังคม ย่อมยินดีที่เห็ น กลุ่ ม เภสั ช กรสาธารณสุ ข
จังหวั ด ขอนแก่ น ได้ทำหน้าที่เพื่อสังคมอย่างสมบู ร ณ์ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้
รับการยกย่องชื่นชม และในอนาคตภายหน้า ไม่ว่าสมาชิกของกลุ่มเภสัชกร
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจะแยกย้ายไปอยูใ่ นทีแ่ ห่งใด ชมรมเภสัชชนบทเชือ่ ว่ า
พวกเขาจะยังคงทำงานร่วมกันเสมอ เพราะงานที่พวกเขายังคงทำอย่างต่อเนือ่ ง
มันคืองานเดียวกัน งานทีอ่ ยูใ่ นสำนึกและจิตวิญญาณของเภสัชกรทุกคน เป็นงาน
เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในสังคมให้ได้รบั ความปลอดภัยนัน่ เอง
ขอชื่ น ชมกลุ่มเภสัชกรสาธารณสุขจังหวั ด ขอนแก่ น “กลุ่ ม คนเล็ ก ๆ
ทีเ่ กีย่ วร้อยกันด้วยหัวใจทีย่ งิ่ ใหญ่”

90

เภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่น เพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก ยิ่งผูกพัน
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย
โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ติก๊ ได้รจู้ กั พีๆ่ เภสัชกรในกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สสจ.ขอนแก่น มาตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนในช่วงการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเภสัชศาสตร์
แห่ง ม.ขอนแก่ น ตอนอยู่ ชั้ น ปี ที่ ๒ ได้ เ ป็ น เลขานุ ก ารสโมสรนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่ตั้ม ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข ซึ่งอยู่ชั้นปีที่ ๔ เป็นนายก
สโมสรนั ก ศึ ก ษา เลยได้ซึมซับการทำงานร่วมกับ พี่ ตั้ ม มาตั้ ง แต่ สมัยนั้น 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
อยู่บ่อยครั้ ง มี ค วามประทับใจกับบุคลิก ความเป็ น กั น เองของพี่ เชิ ด ที่ได้ให้
คำแนะนำ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้กับน้องๆ เครือข่ายงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคเสมอมา
หลังจบมาได้ ๑๐ ปี ได้มีโอกาสได้รู้จักพี่พร ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน
ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเขต ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่จ.ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ
ได้รู้จักพี่พรทีหลังพี่ๆ คนอื่น แต่พี่พรเป็นพี่สาวที่แสนดีกับน้องติ๊กมาโดยตลอด
๕ ปีที่ ไ ด้ รู้ จั ก กั น ทั้งเป็นพี่ที่ให้คำแนะนำในเรื่อ งการทำงาน รวมถึ ง ปั ญ หา
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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
และสุดยอดเสมอ ในวันทีต่ วั เองท้อ หมดพลัง หมดแรง ก็ได้พลังจากพี่ๆ เภสัชกร
สสจ.ขอนแก่น มาช่วยเติม ช่วยปลุกให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาต่างๆ โดยพี่ๆ
มักจะสอนว่าให้ทำงานทั้งเพื่อวิชาชีพและเพื่อประชาชนเป็นหลักในการทำงาน
พี่ๆกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น เป็นทีมงานที่เปี่ยมด้วยพลัง และศักยภาพที่สูงมาก เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ ผู้ร่วมวิชาชีพเสมอมา จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่ ประชากรมีจำนวนมาก จำนวนของสถานประกอบการ สถานทีผ่ ลิต
ยาแผนโบราณ สถานพยาบาล ร้านยา ฯลฯ มีจำนวนมากและมีปัญหามากมาย
ตามมาอยู่เสมอ หลายๆ ครั้งทีพ่ ๆี่ ต้องร่วมกันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
เห็นพีๆ่ ได้ ท ำงานจนดึกดื่น ซึ่งเป็นการทำงานแบบเป็ น ที ม ที่มีการวางแผน
การรวมพลัง รวมศักยภาพจากทุกๆ คนเพือ่ มุง่ หวังให้ประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
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ขอนแก่น ภาคอีสาน และทั่วทั้งประเทศได้มีความปลอดภัยจากการบริโภคยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งแบบแนวบู๊ และแบบแนวบุ๋น ถึงแม้อัตรากำลังของ
เภสัชกรและทีมงานใน สสจ.ขอนแก่น มีคอ่ นข้างน้อย เมือ่ เที ย บกั บ จำนวน
ของภาระงาน แต่พี่ๆ ทุกคนก็ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แบบไม่ท้อถอยต่อปัญหา
และอุปสรรคต่ า งๆ ที่ถาโถมเข้ามา ขอบคุณเป็น อย่ า งยิ่ ง ค่ ะ ที่ กลุ่ ม เภสั ช กร
สสจ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม เป็นต้นแบบ เป็นพลัง
ทีค่ อยจุ ด ประกาย เป็ น ความดี ง าม ให้ ทั้ ง ผู้ ร่ ว มวิ ช าชี พ และปวงชนเสมอมา
ขอบคุณจากหัวใจค่ะ
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การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี ภาคีภาครัฐต้องร่วมปฏิบัติการ
นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ
ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น
เมือ่ ทราบข่าวว่า กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รบั รางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคมประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๙” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัด
ขอนแก่นก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีม่ าของขบวนการทำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาค
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเมือ่ ช่วงปี ๒๕๔๐ นัน้ เกิดจากกลุ่ ม งานคุ้ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภคฯ สสจ.ขอนแก่นเป็นผู้ริเริ่ม เป็นพี่เลี้ยง โดยประสานงานกับมูลนิธิ
เพื่อผู้บริ โ ภค (มพบ.) ช่ ว งนั้ น ใช้ ชื่ อ ว่ า “เครื อ ข่ า ยองค์ ก รผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด
ขอนแก่น” มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สสจ.ขอนแก่น และ NGOs ที่ทำงาน
ด้านเกษตรกรรมการทางเลือก จนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการรับรองเป็นสมาคม
ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมที่ ท างสมาคมผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด ขอนแก่ น เฉพาะที่ ไ ด้ ทำงาน
ร่วมกันกั บ พี่ ๆ น้ องๆ เภสัชกรจากกลุ่มงานคุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯ สำนั ก งาน
สาธารณสุข จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ แ ก่ รวมพลั ง ผู้ บ ริ โ ภคต้ า นสิ น ค้ า สุ ข ภาพ
ผิดกฎหมาย การสร้างสุขภาพอย่างไรไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม ค่ายเยาวชนพิทักษ์
สิทธิผู้บริโภค การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ผิ ด กฎหมาย
ทางสถานีวิทยุ โดยมีการประชุมร่วมกับสถานีวิทยุ และลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ แต่ก็ยังมีการโฆษณาเกินจริง จนต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการ
สั่งปรับสถานีวิทยุที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงจำนวน ๒๓ สถานีในจังหวัดขอนแก่น
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มีผลทำให้การโฆษณาเกินจริงลดน้อยลง ถือว่าเป็นผลงานล่าสุดทีก่ ลุม่ งานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคฯได้ดำเนินการ หรือการขับเคลือ่ นทางนโยบายคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ….
โดยการนำข้อมูลมาจัดเวทีแถลงข่าว สือ่ สารกับสาธารณะ เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์
ของประชาชน ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นผลงานอัน เป็ น ที่ ป ระจักษ์ ล้วนมา
จากอุดมการณ์ ความรัก ความศรัทธา ความเชือ่ ความไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ
อีกทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มีอยู่ในตัวเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คงต้องสร้างและขยายมนุษย์สายพันธุ์แห่งอุดมการณ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบนี้ให้มากขึ้นในการที่จะต่อกรกับกลุ่มทุนผู้ประกอบการที่คอยจะเอาเปรียบ
ประชาชน
ในนามสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยิ นดีอีกครั้ง
และ ขอให้รักษารางวัลแห่งความดีงามนีไ้ ว้ตลอดไป ขอเป็นกำลังใจ เป็นแรงหนุน
เสริมพลังซึง่ กันและกัน ในการทำงานเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคนัน้ ภาคประชาชน
ก็ยงั ต้องการการหนุนนำจากภาครัฐ เพื่อยกระดับการทำงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคใน
ประเทศไทยท่ามกลางกระแสการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและการบริโภคทีย่ งั่ ยืนสืบไป
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การทำงานทีอ่ าศัยการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มข้น
เป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนและสังคม
นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ
ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เขียนคำนิยมให้กลุ่มเภสัชกร
สสจ.ขอนแก่น ด้วยในสถานภาพของภาคเอกชนซึ่งได้เคยทำงานร่วมกับ “กลุ่ม
งานคุม้ ครองผู้ บ ริ โ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ขอนแก่น” มาเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ทั้งจากในบทบาทของประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานชมรมผูผ้ ลิตน้ำบริโภคจังหวัดขอนแก่น
ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกันมานี้ กล่าวได้ว่า “กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น” เป็น
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน่าชื่นชม ไม่ว่า
จะเป็นการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลผู้บริโภค การให้วิชาการด้านความรู้ในการผลิต
อย่างถูกวิธีแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและน้ำบริโภคฯ การทำงานเป็นทีมของ
หน่วยงานและการทำงานโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นไปอย่างเข้มข้น
และสม่ำเสมอ จนเป็นที่รู้จักและไว้วางใจจากประชาชนและสั ง คมในจั ง หวั ด
ขอนแก่น
ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ การที่กลุ่มเภสัชกรในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุ ข สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ รั บรางวัล
“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์
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เพื่อสังคมนั้น ไม่ เ ป็นเพียงความภาคภูมิใจของสำนั ก งานสาธารณสุ ขจังหวัด
ขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวขอนแก่นทุกคนด้วย
นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สมควรเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานราชการ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้
หน่วยงานนี้ จงรักษาผลงานที่น่ายกย่องและชื่นชมนี้ให้มีคุณภาพดังนี้ตลอดไป
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จงรักษาความดี เป็นแบบอย่างทีด่ แี ละน่าชืน่ ชมเช่นนีต้ ลอดไป
นางปราณิสา ศรีวิบูลย์
ประธานชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ.ขอนแก่น
ข้ า พเจ้ า ในฐานะประธานชมรมสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
จ.ขอนแก่น และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ดูแลและรั ก สุ ข ภาพ ได้ทำงานร่วมกับ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น มานานหลายปี และทำงานร่วมกันมาด้วยดีมาโดยตลอด
ซึ่งทีผ่ า่ นมาได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ รวมถึงเป็นทีป่ รึกษา ให้คำแนะนำ
มาอย่ า งสม่ ำ เสมอซึ่ ง ข้ า พเจ้ า ซาบซึ้ ง น้ ำ ใจเป็ น อย่ า งมากที่ ช่ ว ยผลั ก ดั น และ
สนับสนุ น สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพใน จ.ขอนแก่ น ให้ไปในทิศทางที่
ถูกต้องเป็นที่รจู้ ักมากขึ้นและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณที่ได้รับความช่วยเหลือตลอดมา
วั น นี้ ข้ า พเจ้ า ไม่ รู้ สึ ก แปลกใจเลยที่ ก ลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและ
เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รบั รางวัลทีท่ รงเกียรติ
คือ “ที ม เภสั ช กรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” เช่ น นี้ เป็ น ที่
เหมาะสมอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างที่ดี และที่ภาคภูมิใจของคนขอนแก่นตลอดมา
และทำให้ชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดและสปาใน จ.ขอนแก่น
ได้รับการตอบรับที่ดีและมีภาพลักษณ์ที่น่าภูมิใจ ข้าพเจ้าจึงขอให้หน่วยงานนี้
จงรักษาความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชมให้มีคุณภาพเช่นนี้ตลอดไป
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ประวัติและผลงานของทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุม่ เภสัชกร สสจ. ขอนแก่น

ในปีพ .ศ. ๒๕๒๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ย กฐานะ
งานอาหารและยาในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขึน้ เป็น “ฝ่ายเภสัชสาธารณสุข”
ทำให้ มี ต ำแหน่ ง เภสั ช กรเกิ ด ขึ้ น ในกรอบอั ต รากำลั ง ที่ จั ด ทำโดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มี ภก.เส็ง อรุณพงศ์ไพศาล เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ
คนแรก
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๒ ภก.เชิดชัย อริยานุชติ กุล ได้ยา้ ยจากรพ.แวงน้อย
จ.ขอนแก่น เข้ามาปฏิบตั งิ านร่วมกับ ภก.เส็ง อรุณพงศ์ไพศาล และในปีพ.ศ. ๒๕๓๗
ได้มีการปรับโครงสร้างบุคลากรในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อีก ทำให้มีการเปลี่ยนชื่อฝ่ายเภสัชสาธารณสุขเป็น “กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข”
ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๕ ปีนับตั้งแต่มีงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยาเกิดขึ้นในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายและแนวทางการทำงานหลายครั้ง มีเภสัชกรผลัดเปลี่ยนโยกย้ายเข้ามา
ปฏิบัติงานและได้ซึมซับเรียนรู้แนวคิดที่ ภก.เส็ง อรุณพงศ์ไพศาล ได้วางไว้ผ่าน
การเรี ย นรู้ จ าก ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล ต้นแบบที่ พ าทำพาเรี ย นรู้ จนถึง
ปัจจุบันมีเภสัชกรรวมทั้งสิ้น ๑๓ คนปฏิบัติงานราชการประจำเป็นทีมในนาม
“กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น”
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น
แถวยืนเรียงจากซ้ายไปขวา
๑. ภญ.ศศิธร เอือ้ อนันต์ ๒. ภก.สุโรจน์ แพงมา
๓. ภก.เชิดชัย อริยานุชติ กุล ๔. ภญ.ปฏิญญา สมบัตบิ ญ
ุ มา
๕. ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข ๖. ภก.ปรัชญา เขตเจริญ
แถวนัง่ เรียงจากซ้ายไปขวา
๑. ภญ.จุฑามาศ อนุสรณ์ธรี ะกุล ๒. ภญ.พรกช พิทกั ษ์ธรรม
๓. ภญ.อังศุรตั น์ ยิม้ ละมัย ๔. ภญ.วีรวรรณ รุจจิ นากุล
๕. ภญ.กนกพร ธัญมณีสนิ ๖. ภญ.วีรยา ถาอุปชิต ๗. ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา
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ประวัติโดยย่อของบุคลากรในทีม
“กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น” ในปัจจุบัน
๑) ภก.เชิดชัย อริยานุชติ กุล ตำแหน่ง เภสัชกรเชีย่ วชาญ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๖๔๕๖
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๑		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๔		
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
				
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๕
เภสัชกร ฝ่ายเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข
				
จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๖
หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข
				
จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข
				
จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบนั
รองนายแพทย์สาธารณสุข
				
จังหวัดขอนแก่น
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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๒) ภญ.วีรวรรณ รุจจิ นากุล ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๘๒๕๓
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๔		
เภสัชศาสตรบัณฑิต
				
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๙		
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
				
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.พระยืน จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
				
สำนักงานสาธารณสุข
				
จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๖
หัวหน้างานอาหารและยา กลุม่ งาน
				
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัช
				
สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
				
จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบนั
หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข
				
จังหวัดขอนแก่น
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๓) ภญ.กนกพร ธัญมณีสนิ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๙๕๗๘
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๗ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาระบาดวิทยา
			
เพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
			
จากวิทยาลัยการคุม้ ครอง
			
ผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
			
สภาเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
			
การวิเคราะห์การจัดการความเสีย่ งในงานคุม้ ครอง
			
ผูบ้ ริโภค จากวิทยาลัยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและ
			
สุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำนาญใน
			
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุม้ ครอง
			
ผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ (Board of the College
			
of Pharmaceutical and Health Consumer
			
Protection of Thailand / B.PHCP) จากวิทยาลัย
			
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
			
แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙
				
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑
				
พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบนั
				
				
				
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
				

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
รพ.ชนบท จ.ขอนแก่น
เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เภสัชกรกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น
เภสัชกร ศูนย์แพทย์ชมุ ชนท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๔) ภญ.วีรยา ถาอุปชิต ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๐๕๙๘
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๙		
เภสัชศาสตรบัณฑิต
				
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.หนองหาน จ.อุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๖
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบนั
เภสัชกรกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
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๕) ภญ.ศศิธร เอือ้ อนันต์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๑๓๑๐
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๐		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๖		
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรม
				
เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๙		
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
				
นโยบายและการบริหารระบบยาเพือ่ คุม้ ครอง
				
ผูบ้ ริโภค วิทยาลัยการคุม้ ครอง
				
ผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
				
สภาเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙		
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
				
สาขาการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ คุม้ ครอง
				
ผูบ้ ริโภค วิทยาลัยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
ด้านยาและสุขภาพ
				
แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๙
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบนั
เภสัชกรชำนาญการ กลุม่ งาน
				
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข
				
จังหวัดขอนแก่น
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๖) ภก.สุโรจน์ แพงมา ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๒๐๑๓
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙		
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์)
				
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
				
รพ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖
เภสัชกร รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบนั
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
๗) ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๓๓๔๐
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒		
เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
				
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.ศ. ๒๕๔๔		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคุ้มครอง
				
ผู้บริโภคฯ) คณะเภสัชศาสตร์
				
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๘		
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
				
สาขานโยบายและบริหารระบบยา วิทยาลัย
				
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
				
แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
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พ.ศ. ๒๕๕๘		
				
				
				
พ.ศ. ๒๕๕๘		
				
				
				
				
				
				
				
				
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓
				
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕
				
				
				
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖
				
พ.ศ. ๒๕๔๖–ปัจจุบนั
				
				
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
การบังคับใช้กฎหมายเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
วิทยาลัยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและ
สุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและ
สุขภาพ (Board of the College
of Pharmaceutical and Health
Consumer Protection of
Thailand / B.PHCP) วิทยาลัยการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
รพ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
รพ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
เภสัชกรกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น
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๘) ภญ.พรกช พิทกั ษ์ธรรม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๖๑๓๖
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๙		
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
เภสัชกร รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒
เภสัชกร รพ.นาดูน จ.มหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
เภสัชกร รพ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบนั
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
				
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๙) ภญ.อังศุรตั ต์ ยิม้ ละมัย ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๖๘๗๓
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการเภสัชกรรม)
			
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗
เภสัชกร รพ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒
เภสัชกร รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓
เภสัชกร รพ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบนั
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
				
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
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๑๐) ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๙๘๕๓
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๒		
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรบริหาร
				
เภสัชกิจนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
	
๑๑) ภญ.จุฑามาศ อนุสรณ์ธรี ะกุล ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๒๗๘๗๙
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบนั
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข
				
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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๑๒) ภก.ปรัชญา เขตเจริญ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๓๒๖๒๔
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
				
มหาสารคาม
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบนั
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
				
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	
๑๓) ภญ.ปฏิญญา สมบัตบิ ญ
ุ มา ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๓๕๒๖๐
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙		
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัตกิ ารทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบนั
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
				
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
				
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
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บทบาทและการทำงาน

พันธกิจของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นนั้น มิได้มีแต่เพียงภารกิจที่ได้
รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น กลุ่มฯยังให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาและการสร้างเครือข่ายในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเพิ่มพลังและ
ประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากร นอกจากนี้ กลุ่มฯก็ไม่ได้มองปัญหาอย่างคับแคบเพียงในจังหวัดของตน
เนือ่ งจากในบางปัญหานัน้ เป็นปัญหาระดับประเทศ จึงได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของ
สังคมวงกว้างอีกด้วย รายละเอียดของงานต่างๆ ปรากฏดังนี้

๑. ภารกิจทีไ่ ด้รบั จากกระทรวงสาธารณสุข

กลุม่ เภสัชกร สสจ. ขอนแก่น มีภารกิจหลักในการดำเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคให้ได้
รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสุขภาพ โดยผลงาน
ทีโ่ ดดเด่นในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก มีดงั นี้
๑) การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ ย วข้ อ งในด้ า นการดู แ ลการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและการให้บริการสุขภาพ ภารกิจนีก้ ลุม่ ฯได้ดำเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสนับสนุน บริ ก ารสุ ข ภาพ สำนั ก งาน
คุ้ม ครองผูบ้ ริโภคประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมผูบ้ ริโภค
และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวอย่างของกรณี
ปัญหาทีไ่ ด้ร่วมกันจัดการเช่น กรณีหมอกระเป๋าลักลอบฉีดยา กรณีการขายยา
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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ลดน้ำหนัก กรณีเครือข่ายผูผ้ ลิตยาลดน้ำหนักส่งขายทางไปรษณีย์ กรณีโกดังเก็บ
อาหารเสริมปลอม (ไม่มีเลข อย.) กรณีฟอร์มาลินปลอมปน กรณีทลายเครือข่าย
ผูล้ กั ลอบปลอมปนสเตียรอยด์ในยาน้ำแผนโบราณ ๒๕ จุดพร้อมกันในจ.ขอนแก่น
ทัง้ นี้ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือการเกาะติดกับปัญหาและการ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานให้มาร่วมกันดำเนินการ
โดยนอกเหนือจากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก
แล้ว ยังแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายในพืน้ ทีเ่ พือ่ ร่วมจัดการปัญหา โดยการ
สร้างกลไกและพัฒนาพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในระดับพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงาน
บังคับใช้กฎหมายได้ พร้อมกับการสนับสนุนการทำงานในบทบาทของการเป็น
พี่เลี้ยง ร่วมคิดและร่วมวางแผน จึงทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใน จ.ขอนแก่น
สามารถดำเนินการจัดการปัญหาทีไ่ ม่ซบั ซ้อนในพืน้ ทีไ่ ด้เองผ่านกลไกการเชื่อมร้อย
และส่งต่อข้อมูลมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๒) การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
มีประสิทธิภาพครบวงจรตัง้ แต่ระบบการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนภัยจากภาค
ประชาชน โดยได้รบั ความร่วมมือจากสมาคมผู้บริโภคจังหวัดและเจ้าหน้าทีง่ าน
คบ.ระดับอำเภอ ผ่านช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับอำเภอและตำบลและ
ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพประจำ
จังหวัด
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๓) การดำเนินการร่วมแก้ไขปัญหาหญิง ตั้ ง ครรภ์ ก่ อ นวั ย อั น ควรของ
องค์กร PATH ภายใต้ชื่อโครงการ “ร้านยาเพื่อนวัยรุ่น” ซึ่งมีเครือข่ายร้านยาที่
สมัครใจจำนวน ๘ แห่งเป็นแหล่งให้คำปรึกษาและคัดกรองส่งต่อไปยังเครือข่าย
บ้านแคนทอง (ดูแลเด็กเล็ก) ศูนย์รัตนาภา (สร้างอาชีพให้มารดา) และศูนย์
อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น (ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ)
๔) การพั ฒ นาสถานที่ ผ ลิ ต ยาแผนโบราณร่ ว มกั บ ชมรมผู้ ผ ลิ ต ยา
แผนโบราณจนโรงงานผ่านการประเมิน GMP แห่ ง แรกของภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือในปีพ.ศ. ๒๕๔๗
๕) การพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีเวทีจัดการความรู้ทั้งระดับจังหวัด
และเขตอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเชิงประจักษ์กระทั่งภญ.สมทรง ราชนิยม จาก
รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น ประธานคณะทำงานปฐมภูมจิ งั หวัดขอนแก่น (โดยการ
สนับสนุนจากเครือข่ายปฐมภูมิระดับจังหวัด) ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่ น ด้ า น
ปฐมภู มิ จ ากสมาคมเภสั ช กรรมโรงพยาบาลในปีพ.ศ. ๒๕๕๙
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๖) การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยร้ า นยาคุ ณ ภาพภายใต้ ร ะบบหลั ก ประกั น
สุ ข ภาพถ้วนหน้า มีการฝึกทักษะเภสัชกรครอบครัวและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปพี .ศ. ๒๕๕๑ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น สสจ.ขอนแก่ น และ รพ.ขอนแก่น
๗) การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลใช้ ย าอย่ า งเหมาะสม (RDUHospital) ในระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานพร้อมกันทุกโรงพยาบาล ตัง้ แต่
ปีพ.ศ. ๒๕๕๗

๘) การพั ฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ส ามารถ
บริห ารจั ด การยาให้มเี พียงพอใช้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ไม่ขาดแคลน โดยเฉพาะ
ในช่วงภาวะวิกฤต มีการประสานความร่วมมือระหว่างรพ.ในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ค่ายศรีพชั รินทร์ องค์การเภสัชกรรม
และผูจ้ ำหน่ายน้ำเกลือทุกราย
๙) การสือ่ สารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ “เสียงผู้บริโภค”
(คลืน่ ๑๐๓ MHz.) รายการวิทยุ “คุยก่อนนอนกับเภสัชกร” (คลืน่ ๙๙.๕ MHz)
ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ และรายการวิทยุ “ได้เวลาพบหมอยาบ้านเฮา”
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(คลื่น ๑๐๐.๕ MHz) นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
สูผ่ ู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นต่างๆ สื่อหนังสือพิมพ์และ
อินเตอร์เน็ต

๒. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการทำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

๑) การจัดตั้งสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ประสานเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมทำงานเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค มีการ
ดำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
๒) การพัฒนาเครือข่ายเฝ้ า ระวั ง การโฆษณาและป้ อ งกั น ผู้ เ สี ย หาย
การจากบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพตามโฆษณา

๓) การจัดตัง้ ชมรมน้ำดืม่ จ.ขอนแก่น และการพัฒนาสถานประกอบการ
น้ำดืม่ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานกระบวนการผลิตที่ดีตามมาตรฐาน GMP โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากนักวิชาการจากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์, คณะ
เภสัชศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผูแ้ ทนชมรมผูผ้ ลิตน้ำดืม่ จ.ขอนแก่น
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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๔) การผลักดันให้เกิดชมรมผูป้ ระกอบการ เช่น ชมรมร้านขายยาจังหวัด
ขอนแก่น ชมรมผู้ผลิตยาแผนโบราณจังหวัดขอนแก่น ชมรมสถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพ
๕) การพัฒนากลุม่ แม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ OTOP ให้สามารถ
พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรูต้ น้ แบบ เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูข้ อง
กลุ่มโดยเน้นใช้วัตถุดิบในพื้นที่และแรงงานท้องถิ่นที่สามารถสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน จนได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนระดับเขต ถึง ๒ ปีซ้อน (ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙) จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
๖) การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเภสั ช กรสาธารณสุ ข ในนามประธานภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ เลขานุการ และผู้แทนเครื อ ข่ า ยคบส.เขต ๗ และ
ดำเนินโครงการในนามเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย โครงการที่สำคัญเช่น โครงการหูฟัง
โฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการจัดการ
ปัญหาฟอร์มาลิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการจัดการปัญหาสเตียรอยด์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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๓. งานวิชาการ

กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่ น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพัฒนาวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากร จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ
ได้แก่
๑) การเข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง (CPE) ของ
สภาเภสัชกรรม กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เภสัชกรในพืน้ ทีม่ กี ารพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง
๒) การเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ โดย
ความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ขอนแก่น
๓) การเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับมหาบัณฑิตกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๔) การพัฒ นาบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยาและ
สุขภาพ (R๒RX) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด และสำนั ก งานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น (ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) เพือ่ พัฒนาเภสัชกรให้มีความรู้
ความชำนาญในการปฏิบัติงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยมีระบบพีเ่ ลีย้ งและทีป่ รึกษา
ซึง่ จะช่วยทำให้งานประจำทีท่ ำในพืน้ ที่เป็นไปอย่างมีแบบแผน มีแนวทางจัดการ
ปัญหาทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานคิดวิชาการและการปฏิบตั ไิ ด้จริง

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

117

๕) การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการในการทำงานคุ้มครองผูบ้ ริโภค
โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรผู้นำเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) ของแผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวัง
และพั ฒ นาระบบยา (กพย.), หลักสูตรพัฒนาผู้ น ำการจั ด การเพื่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
(นจพบ.) ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(คคส.) และส่ ง บุ คลากรทีผ่ า่ นหลักสูตรดังกล่าวเข้าร่วมสร้างและพัฒนาบุคลากร
รุน่ ต่อไปในฐานะพีเ่ ลีย้ งกับสถาบันดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง
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๖) การพั ฒ นาคู่ มื อ ในการดำเนิ น การเฝ้ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่
ไม่เหมาะสมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น คูม่ อื การตรวจสอบ
เฝ้าระวังสารฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหาร, คู่มือการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีพ่ บการปลอมปนสเตียรอยด์ เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒ โดยการสนับสนุน
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและแผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา (กพย.) คูม่ อื การนวดอีสานและเพลงอีสานสำหรับสปา ซึง่ คิดค้น
เรียบเรียงจนได้ทา่ นวดทีเ่ หมาะสม แล้วเผยแพร่สู่สถานประกอบการมาตรฐาน
สบส. โดยความร่วมมือจากชมรมสปาขอนแก่น สบส.เขต ๗ และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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๗) การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรและเครื อ ข่ า ย คบส.จั ง หวั ด ขอนแก่น
ผลิตผลงานวิชาการและตีพมิ พ์ในวารสารต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
๘) การพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกงาน/ดูงานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพ

๔. การร่วมขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเพื่อ
ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน

นอกจากการสร้าง”ทีม”ในองค์กรแล้ว กลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่นยังสร้าง
“ทีม” กับเครือข่ายนอกองค์กร ทัง้ การขับเคลือ่ นงานร่วมกับภาคประชาชน และ
การเชือ่ มร้อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรวิชาชีพ โดยไม่จำกัดกรอบ
ทำงานเฉพาะภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้
กลุม่ เภสั ชกร สสจ.ขอนแก่น มุ่งเป้าหมายเชิ ง ระบบ และเกาะติด
แก้ปญ
ั หาทุ ก ช่ อ งทางแบบองค์รวม รวมทั้ ง สร้ า งแนวทางการจั ด การปั ญ หา
แบบใหม่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การอย่ า งจริ ง จั ง งานสำคั ญ ๆ ที่ ก ลุ่ ม เภสั ช กร
สสจ.ขอนแก่นเข้าไปร่วมขับเคลื่อนมีดังนี้
๑) ร่วมกั บ ชมรมเภสั ช สาธารณสุ ข แห่ ง ประเทศไทยและเครื อ ข่าย
เภสั ช กรทั่ ว ประเทศ ในการคั ด ค้ า นพระราชบั ญ ญั ติ ย า (ฉบับลักไก่) ซึง่ ไม่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒) ร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรและองค์กรคุ้มครองผูบ้ ริโภคภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ชมรมเภสัชชนบท เครือข่ายเภสัชกรภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง
และ นักวิชาการด้ า นยาและสุ ข ภาพ ในการคั ด ค้ า น (ร่ า ง) พรบ.ยา ฉบับ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และยังติดตามประเด็นดังกล่าวจนถึงปัจจุบนั
๓) ร่วมผลักดันและจัดการปัญหากรณีการวิเคราะห์ค่าภาระงานเพือ่ จัด
กรอบอัตรากำลังของเภสัชกรสายงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรปฐมภูมิ
ให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในนามชมรมเภสัชชนบทและชมรมเภสัชปฐมภูมิ
๔) เป็นแกนในการผลักดันการจัดการปั ญ หาสเตียรอยด์ที่มีเครือข่าย
ร่วมกัน โดยนำข้อมูลจริงจากพื้นที่ไปผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาทัว่ ประเทศ
ทั้งในระดับต้นน้ำและกลางน้ำ เป็นการผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดการจัดการ
ปัญหาเชิงระบบ ตัง้ แต่ปพี .ศ. ๒๕๕๕ และยังติดตามประเด็นดังกล่าวจนถึงปัจจุบนั
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๕) ขับเคลื่ อ นการจั ด การปั ญ หาฟอร์ ม าลิ น ในอาหาร ร่วมกับสำนัก
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาหารปลอดภั ย ในการจั ด การทั้งระบบในมิติของการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย และด้านวิชาการ โดยยกระดับการขับเคลื่อน
จากระดับเขต สู่ระดับภาค และกำลังขับเคลือ่ นระดับประเทศ
๖) ขับเคลือ่ นการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ จากปัญหาใน
พื้นที่ สู่การจัดการเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการ ภาคประชาชนและ
หน่ ว ยงานระดั บ นโยบายและติดตามประเด็นดังกล่าวจนถึงปัจจุบนั
๗) ร่วมขับเคลือ่ นกับหน่วยงานหรือสถาบันในการจัดการปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น
- ปัญหายาชายแดน (ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือและแผนงาน
ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา / กพย.)
- ปัญหายาในโรงเรียน (ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น)
- ปัญหาการส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม (ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กพย. และคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น )
- ปัญหาการโฆษณาทางวิทยุและทางอินเตอร์เน็ต (ร่วมกับกพย.)
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รางวัลทีไ่ ด้รบั

๑) บุคลากรในหน่วยงานได้รบั รางวัลคนดีศรีเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๕๖
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๒) บุคลากรในหน่วยงานได้รบั รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมใิ จ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ปี ๒๕๕๖ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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๓) รางวัลรองชนะเลิศด้านงานวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพ ประจำปี ๒๕๕๔ “กรณีศกึ ษา: แนวทางการดำเนินคดีอาหารปนเปือ้ น
ฟอร์มาลิน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔) รางวัลชมเชยด้านงานวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ในการ
ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๕
“การพัฒนาระบบการเฝ้ า ระวั ง แบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การเข้ า ถึงยาที่ปลอดภัย
ในร้านยา จังหวัดขอนแก่น” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕) รางวัลรองชนะเลิศด้านงานวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ในการประชุ ม วิ ช าการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ประจำปี
๒๕๕๙ “การวิ จั ยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ ไขปั ญ หาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผิดกฎหมายในกิจการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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๖) รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้าน
เภสัชกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๕๙ “สถานการณ์การเลือ่ นไหล
และกลไกจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในระดับต้นน้ำ” จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗) รางวัลต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย ปี ๒๕๕๕
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ผลงานดีเด่นเพือ่ สังคม

๑. สานพลังเครือข่ายร่วมจัดการปัญหาสเตียรอยด์ที่มีการนำไปใช้ใน
ทางทีไ่ ม่เหมาะสม
“ขอนแก่น” เป็ น พื้ น ที่ ซึ่ ง มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การปลอมปน
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
อย่างเกาะติ ด และคลุกคลีกับปัญหาอย่างจริงจัง พั ฒ นาการทำงานในรูปแบบ
เครือข่ายมาร่วมจัดการปัญหาและขับเคลือ่ นพร้อมกันทัง้ ระบบ (ต้นน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ) โดยกลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ทำหน้าทีท่ งั้ ในส่วนผู้ ป ระสานงาน
เครือข่ า ยในระดั บ ต้ น น้ ำ เพื่ อ ผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นในระดับนโยบายและ
การจัดการเชิ ง ระบบ และสนับสนุนการจัดการในระดั บกลางน้ำ เพื่อให้การ
ทำงานร่วมกันของเครือข่ายในแนวราบเกิดประสิทธิภาพการจัดการสูงสุด และ
ช่ ว ยผลั ก ดั น สนั บ สนุ น การดำเนิ น การระดั บ ปลายน้ำในพื้นที่ชุมชนต้นทาง
ปัญหา โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังร่วมกับเครือข่ายในพืน้ ทีช่ มุ ชน
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๒. การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการปั ญ หาด้ า นคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
กลุม่ เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่ น )
ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการ
และผลิตภัณฑ์ด้านยาและสุขภาพมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีกระบวนการทำงานที่
เป็นขั้นตอนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจร่วมกัน
เสมอ การบังคับใช้กฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคนัน้ จะไม่ถกู นำมาใช้เป็นทาง
เลือกแรกในการทำงาน แต่จะพิจารณาใช้วิธีการอื่นๆ ก่อน เช่น การอบรมให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจ การรณรงค์สร้างความตระหนักร่วมรับผิดชอบ รวมถึง
การแจ้งเตือนและให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง
มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
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กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นได้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
รัดกุม รอบคอบ เคารพในหลักสิทธิและเสมอภาคของทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาและ
ผู้ได้รับผลกระทบเสมอ เช่น กรณีการจัดการปัญหาแหล่งกระจายยาสเตียรอยด์
นอกระบบให้แก่เครือข่ายรถเร่ กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นสามารถเข้าถึงข้อมูล
เชิงลึกในเส้นทางการกระจายยาสเตียรอยด์นอกระบบได้อย่างชัดเจน จนนำมา
ซึ่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพียงพอ สามารถดำเนินคดีกับร้านยาซึ่งเป็นแหล่ง
กระจายสเตียรอยด์นอกระบบได้ถึงเกือบ ๒ ล้านเม็ดที่เก็บไว้ในบริเวณด้านหลัง
ร้านพร้ อ มยาชุ ด ต่ างๆ สำหรับขายให้ชาวบ้านและเตรี ย มขายส่ ง ให้ ร้ า นขาย
ของชำในหมู่บ้านจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ
ซึ่งร้านขายยาประเภท ๒ ไม่มีสิทธิจำหน่ายและมี ย าที่ ห มดอายุ ด้ ว ย จึ ง ได้
ดำเนิ นคดีอาญาต่อผู้รับใบอนุญาตขายยา ในฐานความผิดขายยาไม่ตรงตาม
ประเภทใบอนุญาต ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ขายยาชุด ขายยาเสื่อม
คุ ณ ภาพและประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมโดยตนไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้
ปั จ จุ บั น คดี ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระหว่ า งการดำเนิ น การของเจ้ า พนั ก งานสอบสวน
สภ.บ้านไผ่ และมีคำสัง่ พักใช้ใบอนุญาตขายยาของร้านยาดังกล่าว โดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการยาเป็นเวลา ๑๒๐ วัน และขยายผลดำเนินคดีกับผู้ประกอบ
วิชาชีพ จนถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเป็นเวลา ๒ ปี
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๓. คดีจำหน่ายยาลดน้ำหนักทางไปรษณียท์ วั่ ประเทศ
คดีลกั ลอบจำหน่ายยาลดน้ำหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกระจายยา
โดยการส่งพัสดุไปรษณียใ์ ห้แก่ลกู ค้าทัง้ รายใหญ่และรายย่อยทัว่ ประเทศ เป็นคดีที่
กลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ได้เฝ้าระวัง ติดตามและสืบสวนข้ อ มู ล มาเป็ น เวลา
กว่า ๓ ปี รวมถึงการเฝ้าติดตามพฤติกรรมผูป้ ระกอบวิชาชีพทีพ่ บว่ามีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมในการจำหน่ายยาด้วย
ร้านยาดังกล่าวเป็นร้านที่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ประกอบวิ ช าชี พ เต็ ม
เวลาที่ร้านเปิดดำเนินการ จากการเฝ้าระวังพบว่า มีการจำหน่ายยาทีไ่ ม่เหมาะ
สมหลายลักษณะ เช่น จำหน่ายยาชุดทั้งปลีกและส่ง จำหน่ายยาที่ไม่มีทะเบียน
จำหน่ายยาลดน้ำหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กระทั่งกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น
ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(ปคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เข้าดำเนินการจับกุม
และดำเนินคดีถงึ ๓ ครัง้ นำมาซึง่ การเสนอสภาเภสัชกรรมพิจารณาจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ และดำเนินคดี ๑๒ ข้อหาตามพระราชบัญญัติ
ยาพ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสำอางพ.ศ. ๒๕๕๘
และพระราชบั ญ ญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. ๒๕๓๗ ทำให้ ส ามารถหยุ ด ยั้ ง
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เครื อ ข่ า ยจำหน่ า ยยาลดน้ำหนักรายใหญ่ในพืน้ ทีภ่ าคอีสานเครือข่ายหนึง่ ทีส่ ร้าง
ผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชนในวงกว้างได้สำเร็จ

๔. การจัดการปัญหาฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหารด้วยกระบวนการ
เครือข่ายเข้มแข็ง
จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารมาอย่างต่อเนื่ อ ง
ตั้งแต่ ปี ง บประมาณ ๒๕๔๖ โดยการพัฒนารูป แบบการดำเนินงานจากเดิมที่
ดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จนปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารใน
ระดับจังหวัด โดยมุ่งดำเนินการตลอดห่วงโซ่อาหาร มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จึงเกิดแนวคิดการขับเคลือ่ นเพือ่ จัดการปั ญ หา
จากระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น สู่ เ ครื อ ข่ า ยระดั บ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยสำนักงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ด ำเนิ น โครงการพั ฒ นากลไก
เฝ้าระวังและจัดการปัญหาอาหารทีป่ นเปือ้ นฟอร์มาลิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี ๒๕๕๗ โดยขับเคลือ่ นร่วมกับเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ๒๐ จังหวัดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จากการดำเนินงานตามโครงการได้เกิดแผนยุทธศาสตร์เพือ่ จัดการ
ปัญหาฟอร์มาลินครอบคลุมทัง้ ระบบ ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ
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ด้านระบาดวิทยา การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และการพัฒนากลไกเฝ้าระวัง
และการจัดการปัญหาฟอร์มาลิน
นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังสารฟอร์มาลิน
ปนเปื้ อ นในอาหารเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการดำเนิ น งานเพื่ อ จั ด การปั ญ หา
เกิดกลไกการเฝ้ า ระวังและมาตรการดำเนินงานร่ ว มกั น ในการจั ด การปั ญ หา
อาหารสดปนเปื้อนฟอร์มาลินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เครือข่าย
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาชน และผูป้ ระกอบการ

๕. การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุ ข ภาพอย่ า งผิ ด กฎหมาย
ในจังหวัดขอนแก่น
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสีย งในอดีตนัน้
สถานีวทิ ยุมมี าตรการควบคุมกำกับสื่อโฆษณาที่จะเผยแพร่ โดยการตรวจสอบใบ
อนุญาตโฆษณา ข้อความทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เผยแพร่ ซึง่ จะมีไว้ประจำทีส่ ถานีวทิ ยุ
เพือ่ แสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าทีท่ กุ ขณะทีไ่ ปตรวจ โดยนักจัดรายการของสถานี
วิทยุจะต้องสอบผ่านการเป็นผู้ประกาศ แต่นับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา
สถานีวิทยุท้องถิ่นมีการแพร่กระจายตามชุมชนต่างๆ มากขึ้น ตามมาด้วยการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ได้แก่การโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
การโฆษณาใช้ข้ อ ความที่เป็นเท็จหรืออวดอ้างเกินจริง การโฆษณาโรคที่หา้ ม
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โฆษณา (กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีมาตรการในการจัดการ
ทีส่ ำคัญ คือ
๑) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโฆษณาภายใต้แนวคิด
“ถ้าไม่มีคนซื้อ ก็ไม่มีคนขาย” โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้บริโภค
ทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมเครือข่ายทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่าย
อย.น้อย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้บริโภค
จังหวัดขอนแก่ น พบส.เภสั ช กรรมจั ง หวั ด ขอนแก่ น เครื อ ข่ า ย
ผู้ ติ ด เชื้อ ชมรมอสม.เทศบาลนครขอนแก่น ชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
ขอนแก่น และชมรมสตรีฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
เครือข่ายเข้มแข็งที่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ๒ กลุ่มคือ
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น และชมรมสตรีฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒) การเฝ้าระวังคลื่นวิทยุชุมชน ๑ คลื่ น ๑ อำเภอซึ่ ง สำนั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ด ำเนิ น การร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
เพื่อเฝ้าระวังและร่วมกันจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย
๓) ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ โดยประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพภายในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ประกอบด้ ว ย ศู น ย์ ดำรงธรรม
จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กสทช.ภาค ๒ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น และเครือข่าย
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ผู้ประกอบการกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น ซึง่ ผูป้ ระกอบการสถานี
วิทยุได้รวมตัวกันและจัดตัง้ เป็นชมรมผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียง
จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพระหว่างสมาชิกด้วยกันเองมิให้มกี ารกระทำทีฝ่ า่ ฝืน
กฎหมาย
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อสังคม
กลุ่มเภสัชกร สสจ. ขอนแก่น
เน้นการสร้างทีมงาน ซึง่ ก็คอื การสร้างคนให้พร้อมที่จะทำงานร่วมกันได้
อย่างเป็นหนึง่ เดียว โดยมีเป้าหมายการทำงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอยูท่ ปี่ ระชาชนได้รบั
ผลประโยชน์และตัวเรามีความสุขในการทำงาน
โดยหลักในการทำงานร่วมกันของพี่น้องในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (คบ.ขก.) จะมีการ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ตนเองรับผิดชอบ
อยู่แล้วหรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ นั่นหมายความว่ า ทุ ก คนมี โ อกาสที่จะ
เป็นได้ทั้งผู้นำและผูต้ าม ซึง่ ผูน้ ำทีมจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลหรือประเด็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง เช่นเนือ้ หาหรือรายละเอียดของงานหรือแม้แต่ประเด็นข้อคำถามที่
อาจจะมีขึ้นในการประชุมเตรียมงาน และลูกทีมเองก็ต้องทำการบ้านมาด้วยเช่น
กันเพือ่ ร่วมถกและหาข้อสรุปร่วมกันในการดำเนินงานชิน้ นัน้ ๆ
ในการพูดคุ ย ในวงสนทนาร่ ว มกั น จะอยู่ บ นฐานของข้ อ มู ล ที่แต่ละคน
ค้นคว้ามา มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันและร่วมกันวิพากษ์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน
โดยทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อถึง
วั น ที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การจะมี ก ารแจ้ งหน้าที่และข้อสรุปจากมติที่ประชุมอีกครั้ง
ก่อนลงมือปฏิบตั ิ
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การทำงานเช่นนี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนการเป็นผู้นำที่จะต้อง
ตัดสินใจ รวมทั้งได้เรียนรู้เนื้อหางานของผู้อื่นด้วย เท่ากับว่าเป็นการสอนงาน
ให้แก่กนั และกันด้วยการทำงานร่วมกัน
สิง่ สำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผูต้ ามทีด่ กี ็
คือ ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ เนือ่ งจากงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอำนาจหน้าทีใ่ นการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ซึง่ หากมีการ
ใช้อำนาจไปในทางทีผ่ ดิ ครรลองของกฎหมาย ก็จะเป็นหลุมดำในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็น บ่ อ เกิ ด ของการตักตวงหาผลประโยชน์เข้าตนเองหรื อ พวกพ้ องได้ ทำให้
ประชาชนไม่ได้รบั ประโยชน์อย่างแท้จริง
คบ.ขก. สร้างคนโดยให้เรียนรู้งานด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by
doing) ผ่านการสอนงานจากทีมงาน (Coaching) และสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง
เป็นแบบฝึกปฏิบตั ชิ นั้ เลิศ

จัดระบบการทำงาน “เจ้าภาพ”และ“ทีม”: ฟันเฟืองขับเคลือ่ นงาน

การทำงานบังคับใช้กฎหมายของกลุม่ เภสัชกร สสจ. ขอนแก่นนัน้ เน้นความ
ต่อ เนื่ อ งและการเกาะติดการทำงานในแต่ละคดี และจะทำงานกันเป็น “ทีม”
เสมอ โดยใน “ทีม” ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าทีห่ ลายคนรับผิดชอบการ
ดำเนินคดีรว่ มกันซึง่ อาจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกฎหมายอื่นด้วย
โดยหั ว หน้ า งานกฎหมายที่รับผิดชอบคดีนั้นๆ จะเป็ น “เจ้ า ภาพ” ในการ
ดำเนิ นคดีทมี่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการกำหนดและวางแผนงานทุกขัน้ ตอน รวมถึงการ
แบ่งหน้าทีภ่ ารกิจให้ “ทีม” ที่ ห มายรวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นสนั บ สนุ น รวมถึ ง
เครื อข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดำเนินคดีของสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ขอนแก่นด้วยโดยบทบาทของสมาชิกในทีมมีดงั นี้
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๑) หัวหน้าทีม ได้แก่ เภสัชกรเชี่ยวชาญหรือหัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคฯหรือหัวหน้างานกฎหมาย ตามแต่ขนาดงาน ลักษณะและความซับซ้อน
ของคดี มีหน้าทีอ่ ำนวยการ ตัดสินใจสัง่ การและควบคุมการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
แผนทีก่ ำหนดรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ กิดขึน้
๒) ทีมปฏิบัติการ (ลูกทีม) มุ่งเน้นภารกิจในกระบวนการทำงานก่อน
ดำเนินคดี เช่น การร่วมเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง การร่วมเสนอร่างแผน
ปฏิบตั กิ าร และภารกิจหน้างานในส่วนงานภาคสนาม ซึง่ โดยทั่วไปการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม จะมีการแบ่งภารกิจให้แต่ละคนทำให้ครอบคลุมเพือ่ สามารถเก็บข้อมูล
และพยานหลักฐานได้ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อเพื่อดำเนินการทาง
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เจ้าภาพ ซึ่งเป็นเภสัชกรหัวหน้างานกฎหมายคดีนั้นๆ จะปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการทีมและฝ่ายอำนวยการของทีม มีหน้าทีร่ า่ งแผนการดำเนิ น
คดี รวบรวมประมวลข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีทงั้ หมดและจัดทำ
เอกสารบันทึก รายงานการดำเนินคดีตงั้ แต่ขนั้ ตอนรับเรือ่ งร้องเรียนไปจนถึงสิน้ สุด
ผลคดี
จากคดีทเี่ ป็นกรณีศกึ ษาจะพบว่า ทีมในการดำเนินการมีความสำคัญมาก
ในคดีจดั การปัญหาการกระจายยาลดน้ำหนักจนประสบผลสำเร็จได้นนั้ ทีมงานที่
ร่วมดำเนิ นการคือฟันเฟืองทีส่ ำคัญในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ“.... ทีมให้กำลังใจ
กันตลอดเวลา ไม่มีการตำหนิเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ทุ ก คนมี ทั ศนคติคล้ายกัน
เพราะพวกเราคุยกันบ่อย เคมีตรงกัน มีสปิรติ เดียวกัน ....”
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ขณะทีเ่ จ้าภาพคดีนนั้ มีบทบาททีต่ อ้ งเกาะติดกับข้อมูลคดีอย่างต่อเนือ่ ง
และสื่อสารข้อมูลกับทีมทำงานเสมอจนได้ข้อมูลที่เพียงพอและอิ่มตัว จึงเสนอ
ข้อมูลให้หัวหน้าทีมตัดสินใจดำเนินการ กรณีคดีทมี่ คี วามซับซ้อนมีความเสี่ยงสูง
ต้องอาศัยการประสานงานและใช้เวลานานในการติดตามข้อมูล เจ้าภาพคดี
จะต้องนำข้อมูลมาประมวลและเสนอต่อทีมเป็นระยะ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความ
ก้าวหน้ า ของการดำเนินงาน ในขณะที่ ทีมงานนอกจากจะช่วยในงานภาค
สนามแล้ว เบือ้ งหลังของหลายคดีเกิดขึน้ จากทีมงานในการระดมข้อมูล ค้นหาและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น คดีลกั ลอบทำแท้งในคลินกิ คดีหมอกระเป๋า คดีทลาย
โกดังอาหารเสริมและเครือ่ งสำอางผิดกฎหมาย และคดีทลายเครือข่ายสเตียรอยด์
๒๕ จุดในขอนแก่น
ทีมงานและเจ้าภาพในการดำเนินคดีของกลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น จึง
ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานบังคับใช้กฎหมายที่
จัดโดยสำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพนั กงาน
เจ้าหน้าทีใ่ หม่) อย่างน้อย ๑ ครั้งก่อนปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายและหมัน่
หมุนเวียนกันไปเพิ่มพูนทักษะในหลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงต่างๆ ที่ อย.จัดเสมอ
นอกเหนื อ จากการฝึกอบรมและลองฝึกปฏิบัติจริ ง ในพื้ น ที่เองแล้ว กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูใ้ นการบังคับใช้กฎหมายของบุคลากร เช่น การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเรียนรู้ในหลักสูตรพัฒนางานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ทั้งหลักสูตรของ
อย. และหลั ก สู ต รของ วคบท. การแลกเปลี่ย นในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย โดยมีเภสัชกรเชีย่ วชาญ หัวหน้ากลุม่ งานฯและเภสัชกร
ที่มีความชำนาญในกฎหมายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ร่วมแลกเปลีย่ นอีกด้วย
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ความรอบคอบ รัดกุมในกระบวนการทำงาน : ปัจจัยสูค่ วามสำเร็จ

การทำงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของกลุ่ ม เภสั ช กร สสจ.ขอนแก่ น มี
กระบวนการทำงานในการบังคับใช้กฎหมายและจัดการคดีทเี่ กีย่ วกับการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพดังนี้
(๑) กระบวนการก่อนดำเนินคดี
(๒) กระบวนการระหว่างดำเนินคดี
(๓) กระบวนการภายหลังดำเนินคดี และ
(๔) กระบวนการต่อเนือ่ งภายหลังดำเนินคดี
ในระยะก่ อ นดำเนิ น คดี จ ะเป็ น การวางแผนสื บ หาข้ อ เท็ จ จริ ง และ
หาหลักฐานประกอบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ได้มากที่สุด อันจะนำไปสู่
การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จากบทเรียนในอดีตพบว่า การ
ไม่มีข้อมูล พยานและหลั ก ฐานบ่ ง ชี้ ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมายที่ มี น้ ำ หนั ก เพี ย งพอ
สำหรับการบังคับใช้กฎหมายนั้น ทำให้บางคดีตอ้ งใช้เวลาเพิม่ เติมยาวนานขึน้ มาก
เพือ่ สืบหาข้อมูลและหลักฐานอีก รวมทัง้ มีความยากลำบากมากขึน้ ด้วย) ข้อมูลที่
ได้มา จะต้องถูกนำมาแลกเปลี่ยนและถกร่วมกันจนมั่นใจทุกครัง้ ก่อนดำเนินการ
“....อยูท่ คี่ วามสุกงอม คือ ประจักษ์พยานที่จะมัดว่าผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดจริง
ตรงนี้สำคัญ ตราบใดที่ ยังไม่ชัวร์ว่าจะเจาะข้อมูลได้ถึง ต้องค่อยๆ รอจังหวะ
ใช้เวลา....” การประชุมโดยทัว่ ไปจะมีอย่างน้อย ๒ ครัง้ คือ ครัง้ ที่ ๑ “เจ้าภาพ”
จะชีแ้ จงสถานการณ์ ข้อมูลข้อเท็จจริง เสนอร่างแผนปฏิบัติการให้มีการถกเถียง
ซักถามและเสนอแนะ หลังจากนั้น เจ้าภาพจะต้ อ งนำกลั บ ไปทบทวนและ
เก็บข้อมูลเพิม่ เติม เมือ่ พร้อมแล้ว จึงเข้าทีป่ ระชุมอีกครัง้ ในการประชุมครัง้ ที่ ๒
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จะเป็นการซักซ้อมแผนและตรวจสอบความพร้อมของทีม รวมถึงเครื่องมือที่
ต้องใช้ โดยทัว่ ไปจะเป็นการประชุมก่อนวันปฏิบตั กิ ารจริง (คดีทมี่ คี วามซับซ้อน
และยุ่งยากจะต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลและการประสานงานค่อนข้างนาน
บางคดี ใช้ เวลาหลายปี กว่ า ข้ อ มู ล จะอิ่ ม ตั ว หรื อ เพี ย งพอที่ จ ะดำเนิ น การได้)
การรักษาความลับของคดี ในช่วงระยะก่อนดำเนินคดี เป็นสิ่งสำคัญ
ดังนัน้ ในกรณี ที่ ต้ อ งมีเครือข่ายอื่นภายนอกมาร่ว มปฏิบตั กิ าร จะมีการกำหนด
ลำดับชัน้ ของความลับและข้อมูลของผูร้ ว่ มปฏิบตั กิ ารด้วย “ปัญหาคือจะปิดข่าว
ได้หรือเปล่าก่อนทำจริง ปัญหาคือเรือ่ งความลับของข่าว .... เท่าที่ผ่านมาจะ
คุยกับเฉพาะเจ้าของเคส ให้เจ้าของเคสไปทำการบ้านมา ใกล้วนั จริงค่อยประชุม
ทีมจึงค่อยแจงงาน ...คือเบือ้ งต้นจะไม่คยุ กับทีมทัง้ หมด ไม่ขยายวงกว้าง”
ในส่วนของขัน้ ตอนการขออนุมตั ดิ ำเนินคดีจากผูบ้ งั คับบัญชานัน้ นอกจาก
การทำเป็นเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตัง้ แต่การทำบันทึกรายงาน
สืบประกอบกับข้อเท็จจริง มูลเหตุแก่การดำเนินคดี และระบุอำนาจหน้าทีข่ อง
พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว การสือ่ สาร
ทำความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงนั้นมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้บัง คั บ บั ญ ชา
ได้ท ราบและเข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจน จะได้อำนวยการและสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในการดำเนินคดีหากการจัดทำเอกสารขออนุมตั ิ
ดำเนินคดีมีข้อมูลครบถ้วนและได้สื่อสารกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึง่ เป็น
ผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว จะทำให้ขนั้ ตอนการขออนุมตั ดิ ำเนินคดีรวดเร็วขึน้ ซึง่ การปฏิบัติ
ตามแนวทางนี้ ถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ง านบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของกลุ่ ม เภสั ช กร
สสจ.ขอนแก่นมาโดยตลอด จึงทำให้เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นโยกย้ายผูบ้ ริหารและมีน
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โยบายที่แตกต่างกัน ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานบังคับใช้กฎหมายเพราะมี
แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนอยูแ่ ล้ว
ในบางคดีทมี่ คี วามซับซ้อนและมีความจำเป็นต้องใช้หมายค้น กลุม่ เภสัชกร
สสจ.ขอนแก่นจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการขอหมายค้นภายหลัง
ได้รับอนุมตั ใิ ห้ดำเนินคดีจากผูบ้ งั คับบัญชา การขอหมายค้นก็มขี นั้ ตอนคล้ า ยคลึ ง
กับ การขออนุ มั ติ ดำเนินคดี เป็นขั้นตอนสำคัญหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ก าร
เจ้ า ภาพคดี จ ะทำเอกสารประกอบการขอหมายค้ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบอำนาจจาก
ผู้บังคับบัญชา โดยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริง หลักฐานที่แสดงการ
กระทำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไปขอหมายศาลใน
วันทีจ่ ะเข้าตรวจค้น ซึง่ ส่วนใหญ่เจ้าภาพคดีจะเป็นผูข้ อหมายค้นจากศาลเองเพราะ
ศาลอาจจะมีข้อซักถามเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผนสำรองไว้ กรณี
ไม่สามารถขอหมายค้นได้ เช่นในหลายครั้งหากศาลพิจารณาว่ายังไม่มีข้อมูล
หลักฐานเพียงพอก็จะไม่ให้หมายค้นมา ส่งผลให้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเข้ า ตรวจค้น
ดำเนินคดีตอ้ งล่าช้าหรือเลือ่ นออกไป ทำให้ต้องใช้แนวทางอื่นในการดำเนินการ
เข้าตรวจค้นสถานที่ เช่นร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำรวจใช้วธิ กี ารล่อซือ้ และเข้าตรวจค้น
จากเหตุซงึ่ หน้าแทน ในขั้นตอนระหว่างการดำเนินคดีได้แก่ การเข้าตรวจค้น
การยึด อายัด เก็ บตัวอย่างและรวบรวมหลักฐาน ที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม เภสั ช กร
สสจ.ขอนแก่นสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากมี
การกำหนดหน้าที่และภารกิจที่ชัดเจนเป็นรายบุคคลและศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ ที กั ษะ ประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติ
การตรวจค้น เก็บรวบรวมประมวลหลักฐานมาแล้วทุกคน “.... ขัน้ ตอนนีเ้ ป็น
ขัน้ ตอนทีแ่ ข็งทีส่ ดุ ของพวกเรา ไม่หว่ งเลย ทุกคนเป็นมืออาชีพ ทำได้ทกุ คน....”
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สมรรถนะของทีมทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทักษะการ
ทำงานเป็นทีม สัมพันธภาพในทีม ทัศนคติของผู้ปฏิบตั กิ ารในทีมทีค่ ล้ายคลึงกัน
และความสามัคคีของทีมเป็นองค์ประกอบที่ทำให้กระบวนการระหว่างดำเนิน
คดีดำเนินไปได้อย่างลุลว่ งราบรืน่
ระยะหลังดำเนินคดี การรายงานการดำเนินคดีประกอบการทำบันทึกให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นชอบให้ส่งดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนนัน้ จะ
ต้องรวบรวมหลักฐาน ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มากพอจนเกิดความมั่นใจว่าสามารถ
ดำเนินคดีได้ มาประกอบการแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษ การแจ้งข้อกล่าวหา ต้อง
ระบุมาตราให้แม่น และให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ระยะต่อเนื่องหลังดำเนินคดี เป็นขั้นตอนการติดตามผลของคดี เป็น
กระบวนการทำงานทีก่ ลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาระบบ
และกลไกการทำงาน โดยมีแนวคิดทีจ่ ะให้มศี นู ย์กลางรวบรวมแฟ้มประวัติคดี ทั้ง
ในรูปแบบเอกสารและ electronic file เพือ่ การขยายผลให้หน่วยงานภายใน
พืน้ ทีแ่ ละภายนอกพืน้ ทีร่ บั ทราบและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
ในทุกกระบวนการนัน้ “เจ้าภาพ” จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบดำเนินการเองเกือบ
ทุกขัน้ ตอน จะมีเพียงในกระบวนการทำงานระหว่างดำเนินคดีเท่านั้น ที่จะมี
“ทีม”มาช่วยเหลือ ซึง่ กลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่นกำลังปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ทำงาน โดยจะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบแยกในแต่ละกระบวนการให้มีระบบ
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน (check and balance) เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสมากยิง่ ขึน้
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สร้างทีม สร้างความเข้าใจด้วยการแลกเปลีย่ น เรียนรูร้ ว่ มกันอย่างสม่ำเสมอ

กลุม่ เภสั ชกร สสจ.ขอนแก่นซึ่งมีบทบาทเป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
กฎหมายต่ า งๆ นั้ น ทุ ก คนได้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมทั ก ษะการทำงาน Post
Marketing มาแล้ว จึงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานดำเนินคดี นอกจากนี้กลุ่ม
งานคุ้มครองฯ ยังมีวิธีให้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (on the job training)
โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มาก่อนเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
ทำให้ทมี ทำงานทีเ่ ข้ามาใหม่นนั้ ได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละรับการถ่ายทอดประสบการณ์
พูดคุยซักถามในระหว่างปฏิบัติงานจริงเกิดการเรียนรู้เทคนิคหลากหลายและ
นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างไม่เป็นทางการของพนักงานเจ้าหน้าที่
การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของคนทำงานก็เกิดขึ้นเป็นปกติของ กลุ่ม
เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น เหมือนที่อื่นๆ เมื่อมีค นทำงานย้ า ยออกก็ มี เ พื่ อ น
ร่วมงานคนใหม่เวียนเปลี่ยนมาร่วมงานเสมอ แต่กลไกหนึ่งที่ทำให้การทำงาน
บังคับใช้กฎหมายยังมีประสิทธิภาพอยู่ คือ การมีระบบพี่เลี้ยง ที่พี่พาน้องทำงาน
ร่วมลงคลุกกับปัญหาสร้างแนวคิดและปลูกฝังอุดมการณ์ในการทำงาน ที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นทีต่ งั้ โดยยึดประโยชน์สว่ นตัวเป็นสิง่ สุดท้าย
เสมอมา
ด้วยแนวคิดเบื้องหลังการทำงานที่มุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง เน้นการ
ทำงานที่รับผิดชอบต่อหน้าที่สูงและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในทีม ซึ่งเมื่อคนใหม่
เข้ามาร่วมทำงานและผ่านกระบวนการขัดเกลาเพื่อให้เกิดความชำนาญและ
เพิ่มพูนทักษะแบบพี่พาทำพาเรียนรู้และอยู่ในสภาวะการทำงานที่ร่วมคิดร่วมทำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้กลไกการทำงานบังคับใช้กฎหมาย
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ของกลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มี
การเปลี่ยนผ่านคนทำงาน
นอกจากการสร้างทีมด้วยกันเองแล้ว กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นยังมี
แนวทางทำงานที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งที ม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ นร่ ว มทำงานบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย จากประสบการณ์ทำงานในคดีที่มีการกระทำผิดเชื่อมโยงกันในหลาย
พื้นที่ ต้องใช้อำนาจของทีมในพื้นที่ต่างๆ ร่วมทำงาน การสร้างเครือข่ายและ
สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันจะมีความสำคัญมาก ในหลายคดี ถ้าไม่
สามารถทำงานให้สอดรับประสานและเชื่อมโยงกันได้ ก็จะเป็นปัจจัยนำมาซึ่ง
ความล้มเหลว ทั้งนี้ เครือข่ายคนทำงานในระดับต่างๆ ทุกระดับมีความสำคัญ
ทั้งสิ้นเช่นเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้
สนับสนุนการทำงานของพืน้ ทีม่ าโดยตลอด ในคดีใดทีเ่ กินศักยภาพหรือมีแนวโน้ม
ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ทีมเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นจะจัดทีมเข้าร่วม
สนับสนุน และดำเนินการในทันที นอกจากนี้เครื อ ข่ า ยพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
จังหวัดต่างๆ ด้วยกันเอง ทีมเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น ก็เข้าไปประสานร่วม
สนับสนุนการทำงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน เช่นคดีการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรและยาน้ ำ แผนโบราณ คดี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
แขวนป้ายหลายแห่งในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมถึงร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมทำงาน
และปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดทักษะในพื้นที่ เช่น ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาดแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารยา

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

143

จำนวน ๔ รุน่ ในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพของ จ.ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์ เลยและหนองคาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังร่วมปฏิบัติการเพื่อขยาย
เครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานระดับสูงในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศูนย์
จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) อย., กลุ่มสารวัตรสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.),
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), เครือข่ายตำรวจสากลประจำภาคพื้นประเทศไทย
ซึง่ นอกเหนือจากการช่วยเพิม่ พูนทักษะการทำงานของกลุม่ เภสัชกร สสจ.ขอนแก่น
แล้ว ยังเป็นการขยายเพือ่ นร่วมทำงาน เชือ่ มและประสานข้อมูลอีกด้วย
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มัน่ ใจเพราะมีการสนับสนุนการทำงานอยูเ่ บือ้ งหลังเสมอ

นอกเหนือจากอุดมการณ์ ในการทำงานบังคับใช้กฎหมายทีถ่ กู ถ่ายทอด
และส่งต่อมาจากรุ่นพี่ ผ่านกระบวนการขัดเกลาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่นมาโดยตลอดแล้ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท ำให้ ก ลุ่ ม เภสั ช กร
สสจ.ขอนแก่น ยังคงมุง่ มัน่ ทำงานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มความสามารถ
ก็คือ ความมั่นใจในการทำงาน ที่เกิดขึ้นจากการมีผู้บังคับบัญชาและรุ่นพี่ในทีม
คอยอยู่เบื้องหลังการทำงานทุกครั้งเสมอ
แม้ในหลายครั้งที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
และแต่ละท่านมีแนวทางการทำงานทีแ่ ตกต่างกัน แต่การทำงานบังคับใช้กฎหมาย
ของกลุ่ ม เภสั ช กร สสจ.ขอนแก่นก็ยังคงสามารถดำเนิ น การมาได้ โ ดยตลอด
เพราะพื้นฐานที่สำคัญคือ การมีรุ่นพี่ในทีมช่วยสนับสนุนการทำงานอยู่เสมอ
รุ่นพี่ในทีมจะเป็นหลักในการช่วยทำงาน คลุกคลีและอุทิศตนให้กับการทำงาน
ด้านคดีมาโดยตลอด ด้วยการทีม่ หี ลักยึดทีช่ ดั เจนในการทำงานเพือ่ รับใช้ประชาชน
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
จากประสบการณ์ของรุน่ พีใ่ นทีมทีร่ ว่ มบุกเบิก เปิดประตูวางแนวทางการทำงานแล้ว
วิทยาลัยการคุม้ ครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภา
เภสัชกรรม ก็เป็ น สถาบันที่มีส่วนสนับสนุนให้กลุ่ ม เภสั ช กร สสจ.ขอนแก่นมี
กระบวนการทำงานทีแ่ ข็งแกร่ง ชัดเจนและทำงานได้อย่างมีรปู ธรรม จนสามารถ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน สร้างผลงานในการบังคับใช้กฎหมายที่เกิด
ผลกระทบสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและประชาชนได้หลายครั้ง และ
เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพเภสัชศาสตร์และนอกวิชาชีพที่ร่วมทำงานด้วย
เสมอมา วคบท.ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันหรือหลักสูตรฝึกอบรม แต่ยังทำหน้าที่
สนับสนุน ประสานการทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้ ง ในระดั บ นโยบายและการ
ปฏิบัติการระดับพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาในยามที่คนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเจอ
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กับอุปสรรคทีเ่ กิ ด ขึ้นจากการทำงาน ซึ่งเป็นเบื้องหลั ง ที่ ส ำคั ญ ที่ จ ะทำให้ ง าน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไปในอนาคต บทเรียน
ของกลุม่ เภสัชกร 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

ทะเบียนเลขที่ กท ๑๘๒๓
วันอนุญาตจดทะเบียน ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0335-9365

“ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ แผนพั ฒ นาวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
แผนพัฒนาระบบยา และแผนพัฒนาระบบสุขภาพ เพือ่ สร้างสังคมสุขภาวะ
ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพ
สังคม การบริ ห ารจั ด การระบบยา ระบบสุ ข ภาพ และการคุ้ ม ครอง
ผู้ บริโภคด้านสุขภาพอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบยา ระบบ
สุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และภูมิปัญญาไท บนพื้นฐานของ
ความยั่งยืนและการพึ่งตนเอง”
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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
มีมติดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม” เพือ่ สรรหาเภสัชกร
ที่ประกอบวิชาชีพเพือ่ สังคมได้อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นแบบอย่าง ความภาคภูมิใจ
และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของเภสัชกร
ทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป สำหรับในปีนี้ได้มีการคัดเลือก
“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม” มอบเป็นรางวัลแก่กลุม่ เภสัชกรทีป่ ระกอบวิชาชีพ
ร่วมกันเพื่อสังคมอย่างโดดเด่นอีก ๑ รางวัล
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ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการ
เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธสิ าธารณสุขกับการพัฒนา
(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
รางวัลทีมเภสัชกรดีเด่นเพือ่ สังคม ของมูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อร่วมกัน
สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ
ตามบทบาท อำนาจและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน
“เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือเกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วย
และสาธารณชน”
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กําหนดการ
พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง
“ทีม” กับการทํางานคุมครองผูบริโภคในสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง
รวมจัดโดย
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส)
แผนงานศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.)
หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.)
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 สกุลบํารุงศิลป คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ
- กลาวเปด โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม
โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ขับเสภา ผลงานเพื่อสังคมของเภสัชกรจิระ 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 ผลงานเพื่อสังคมของกลุมเภสัชกร 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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 ประกาศเจตจํานงเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ
 ประกาศเจตจํานงทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน ผูแ ทนกลุมเภสัชกร 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 มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
ภก.จิระ วิภาสวงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
3. ขบวนการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภค
โดย นพ.ประวิทย ลีส่ ถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
4. การทํางานเปนทีมในการคุมครองผูบริโภค
โดย นส.พัชรา อุบลสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล ผูแทนกลุมเภสัชกร สสจ.ขอนแกน
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
ดําเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ
ผูจัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.)
๑๗.๒๐-๑๗.๓๐ น. สรุปและปดการเสวนา โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผูจัดการแผนงานศูนยวชิ าการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. แสดงความยินดีและรับประทานอาหารเย็นรวมกัน
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คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล
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ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป
การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคม
ในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๖๕๖)
เราเภสัชกรและนิสติ นักศึกษาเภสัชศาสตรที่ไดเขาประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ “๑๐๐ ป วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร:บทบาทเภสัชกรตอสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒” ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ตั้ว ลพานุกรม อาคาร ๘๐ ป คณะเภสัช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๕๐ คน ขอประกาศเจตนารมณที่จะพัฒนา
ระบบยาและวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประโยชนและสุขภาวะของประชาชนโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ อยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในวาระ หนึ่งศตวรรษเภสัชกรรมไทย ดังนี้

๑. เราจักประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพือ่ ประโยชนของประชาชนเปนทีต่ ั้ง
๒. เราจักพัฒนาตนใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง มีความเปนผูนําอยางมีวิสยั ทัศนเทาทันสถานการณ
พรอมตอการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม

๓. เราจักมุงมั่นพัฒนาสมรรถนะและบทบาทเภสัชกร ใหสามารถติดตามดูแลดานยาอยางตอเนื่อง สงเสริมการใช
ยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

๔. เราจักบูรณาการองคความรูแ ละเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมอุตสาหการรวมทั้ง

ดานทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑสขุ ภาพของประเทศ ใหมีความกาวหนา พึ่งตนเองได มีมาตรฐานระดับ
สากล และสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของ

๕. เราจักมุงมั่นในการสรางและพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพของไทย ใหมปี ระสิทธิภาพ
มีความเขมแข็ง โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดประโยชนของสังคม และไมมีผลประโยชนทบั ซอน เปนอิสระ
ปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ

๖. เราจักสงเสริมการมีสวนรวมของผูรับบริการ และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และความเขมแข็ง ใน
การปกปองคุมครองสิทธิการบริโภคดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และสุขภาพ

๗. เราจักมุงมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญและขับเคลื่อนใหเกิดหลักประกันความมัน่ คงและความ

กาวหนาในการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

๘. เราจักพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายองคกรวิชาชีพเภสัชกรรม และสงเสริมความรวมมือระหวางสหสาขา
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

๙. สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรจักผลิตและพัฒนาเภสัชกรใหเปนผูมีความรู ความสามารถเชิงทักษะ เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยสุจริต ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหสังคมและผูรับบริการไดรบั ประโยชน
สูงสุด ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ โดยความรวมมือของสภาเภสัชกรรมและองคกรวิชาชีพ

ทุงพญาไท กรุงเทพฯ วันอาทิตยที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการทำกิจการของมูลนิธิเภสัชศาสตร์
เพื่อสังคม เพื่อร่วมกันสรรสร้างและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษา
เภสัชศาสตร์ไทย เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ บนพื้นฐานของความยั่งยืนและการ
พึ่งตนเอง
กรุ ณ าโอนเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดั ง นี้
ชื่อบัญ ชี มู ล นิ ธิ เ ภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
เลขที่ บั ญชี 123-1-41036-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สยามสแควร์
ชื่อบัญ ชี มภส. (มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม)
เลขที่ บั ญชี 428163
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิ ท ยาลั ย จำกั ด
และกรุ ณ าส่ ง เอกสารการโอนเงินหรือนำเงินเข้าบั ญ ชี มายั ง
รศ.ภก. ดร.ธงชัย สุขเศวต
คณะเภสั ช ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
โทร/โทรสาร 02-218 8452
E-mail: s_tongchai@yahoo.com
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