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ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา

และ

ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐:
กลุ่มเภสัชกร สปสช.

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐: ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 
และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐: กลุ่มเภสัชกร สปสช. 
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ที่ปรึกษา  ผศ.ภญ.สำลี ใจดี     รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน   
  ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี   รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ 
บรรณาธิการ   รศ.ดร.ภก.ธงชัย สุขเศวต 
ประสานงาน   ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม  ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์  
  สรินทรทิพย์ เกิดแสง   ฉวีวรรณ แก้วจีน 
พิสูจน์อักษร สรินทรทิพย์ เกิดแสง   ฉวีวรรณ แก้วจีน 
จัดพิมพ์  ธันวาคม ๒๕๖๐ 
จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม 
ISBN :    ๙๗๘-๖๑๖-๙๑๑๖๑-๗-๒ 
 
ผูจ้ดัทำและเผยแพร่ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 
สถานที่ตั้ง  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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 ศูนย์พัฒนาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 
 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 
 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) 
 กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) 
 มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.)  
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ผลงานเพื่อสังคมของ ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา

 เภสัชกรจิตอาสาเพื่อชุมชน
เสียสละอดทนและมุ่งมั่น
เพื่อผู้ป่วยประชาชนทั่วหน้ากัน
การใช้ยาเรื่องสำคัญต้องปลอดภัย
 ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา
ร่วมคิดค้นวางระบบยาเอาใจใส่
ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไป
เริ่มงานในโรงพยาบาลชุมชน
 เปิดบทบาทงานบริบาลเภสัชกรรม
เป็นรูปธรรมก่อประสิทธิภาพประสิทธิผล
สร้างแหล่งฝึกสร้างงานและสร้างคน
เชื่อมต่องานชุมชนครบวงจร
 เภสัชกรรมปฐมภูมิเรื่องสำคัญ
ร่วมพัฒนาอย่างมุ่งมั่นไม่ถ่ายถอน
ร่วมส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่คลายคลอน
เป็นคุณครูผู้สั่งสอนเปี่ยมปัญญา
 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่า
แห่งคุณงามความดีที่ทำมา
เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย
 ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธา
อุดมการณ์เพื่อประชานั้นยิ่งใหญ่
เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป
มีธัมมะประจำใจตลอดกาล.

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (คนที่ ๙) 

ประพันธ์โดย ดร.เภสัชกรหญิงยุภาพรรณ มันกระโทก
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*******
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ประพันธ์โดย ดร.เภสัชกรหญิงยุภาพรรณ มันกระโทก

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*******

ผลงานเพื่อสังคมของ กลุ่มเภสัชกร สปสช.
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทีมที่ ๒) 

 

 ทีมเภสัชกรที่มุ่งมั่น  เข้าถึงยาจำเป็นนั้นเป็นเรื่องใหญ่ 

ของผองชนในระบบ UC อย่างปลอดภัย สมเหตุสมผลได้คลายทุกข์ทน  

 ร่วมงานกับฝ่ายวิชาการ  ประสานภาคประชาสังคมประจักษ์ผล 

คุ้มครองผู้บริโภคอย่างแยบยล  และเข้มข้นกล้าแกร่งสุดพรรณนา 

 เคลื่อนงานด้วยข้อมูลวิชาการ สร้างคุณูปการอันล้ำค่า 

ปลดแอกปัญหาการเข้าถึงยา  ทำ ซีแอล กับยาเจ็ดรายการ 

 จัดซือ้ยาและเวชภณัฑร์วมอยา่งโปรง่ใส มีประสิทธิภาพประหยัดได้มหาศาล 

ลูกโซ่ความเย็นวัคซีนได้จัดการ  ลดสูญเสียงบประมาณป้องกันครอบคลุม 

 จัดส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้าน ช่วยลดการใช้จ่ายได้สุดคุ้ม 

แก้ปัญหายากำพร้ายาต้านพิษที่เร้ารุม ทั้งสองกลุ่มเข้าถึงได้ในปัจจุบัน 

 ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล นโยบายสากลร่วมรังสรรค์ 

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิเรื่องสำคัญ  ระบบยาชุมชนนั้นสะท้อนสังคม 

 “กลุ่มเภสัชกร สปสช.”  ร่วมสานต่ออุดมการณ์อันสั่งสม 

พัฒนาระบบยาเพื่อสังคม   อุดมด้วยจริยธรรมล้ำปัญญา 

 “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่า 

แห่งคุณงามความดีที่ทำมา   เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย 

 ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธา  อุดมการณ์เพื่อประชานั้นยิ่งใหญ่ 

เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป  มีธัมมะประจำใจตลอดกาล. 
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คำนิยม เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 รุ่งทิวา หมื่นปา มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบสูงปรากฏชัดตั้งแต่

ในวัยเยาว์ ช่วยเลี้ยงน้องและช่วยแม่ทำงานบ้านเสมอ ในช่วงเรียนชั้นประถม ได้รับ

ความไว้วางใจจากครปูระจำชัน้ใหเ้ปน็ผูช้ว่ยสอน สอนเพือ่นหนา้ชัน้เรยีน รวมถึงได้รับ

การคัดเลือกไปประกวดคัดไทย เขียนไทย อ่านทำนองเสนาะ งานฝีมือ ตามงานต่างๆ 

ของโรงเรียนในระดับอำเภอและระดับจังหวัด  

 ในช่วงที่เป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้เข้าร่วม

กิจกรรมตา่งๆ แสดงถงึความมจีติอาสาและมมีนษุยสมัพนัธท์ีด่ ีและไดส้ัง่สมประสบการณ์

เรียนรู้ชุมชนจากการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เกบ็เกีย่วสถานการณป์ญัหาของชุมชน

มาเป็นต้นทุนในการทำงานบริการเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในเวลาต่อมา 

 ครั้นเมื่อสำเรจ็การศกึษาในป ีพ.ศ.๒๕๓๑ เภสชักรหญงิรุง่ทวิา หมืน่ปา มุ่งมั่น

ที่จะเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน แม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่ง แต่ก็อาสาขอ

ทำหน้าที่เภสัชกรคนแรกของโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยไม่มีเงินเดือน 

ทำงานเป็นจิตอาสาช่วงรอการบรรจุเป็นข้าราชการเป็นเวลา ๔ เดือน  

 เภสัชกรหญงิรุ่งทิวาได้ทำงานอย่างทุ่มเทในโรงพยาบาลชุมชน ๒ แห่งของ

จังหวัดลำปางระหวา่งปพี.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๗ มุง่พฒันางานเพือ่ความปลอดภัยของผู้ป่วย

และประชาชน  พฒันางานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลผสมผสานกับงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านยาในชุมชนได้อย่างลงตัว 

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น  

ก็ได้จัดระบบงานบริการเภสัชกรรมให้มีการพัฒนาด้านเภสัชกรรมคลินิกเพิ่มขึ้น 

เช่น การวัดระดับยาในเลือดเพื่อปรับขนาดยา และการประเมินการใช้ยาสำคัญต่างๆ 

(Drug Use Evaluation) จนกระทั่งทำให้งานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลขอนแก่น

เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญ  

 

 ทีมเภสัชกรที่มุ่งมั่น  เข้าถึงยาจำเป็นนั้นเป็นเรื่องใหญ่ 

ของผองชนในระบบ UC อย่างปลอดภัย สมเหตุสมผลได้คลายทุกข์ทน  

 ร่วมงานกับฝ่ายวิชาการ  ประสานภาคประชาสังคมประจักษ์ผล 

คุ้มครองผู้บริโภคอย่างแยบยล  และเข้มข้นกล้าแกร่งสุดพรรณนา 

 เคลื่อนงานด้วยข้อมูลวิชาการ สร้างคุณูปการอันล้ำค่า 

ปลดแอกปัญหาการเข้าถึงยา  ทำ ซีแอล กับยาเจ็ดรายการ 

 จัดซือ้ยาและเวชภณัฑร์วมอยา่งโปรง่ใส มีประสิทธิภาพประหยัดได้มหาศาล 

ลูกโซ่ความเย็นวัคซีนได้จัดการ  ลดสูญเสียงบประมาณป้องกันครอบคลุม 

 จัดส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้าน ช่วยลดการใช้จ่ายได้สุดคุ้ม 

แก้ปัญหายากำพร้ายาต้านพิษที่เร้ารุม ทั้งสองกลุ่มเข้าถึงได้ในปัจจุบัน 

 ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล นโยบายสากลร่วมรังสรรค์ 

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิเรื่องสำคัญ  ระบบยาชุมชนนั้นสะท้อนสังคม 

 “กลุ่มเภสัชกร สปสช.”  ร่วมสานต่ออุดมการณ์อันสั่งสม 

พัฒนาระบบยาเพื่อสังคม   อุดมด้วยจริยธรรมล้ำปัญญา 

 “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่า 

แห่งคุณงามความดีที่ทำมา   เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย 

 ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธา  อุดมการณ์เพื่อประชานั้นยิ่งใหญ่ 

เป็นเภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป  มีธัมมะประจำใจตลอดกาล. 

 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐๖

 และหลงัจากนัน้ ในป ีพ.ศ.๒๕๓๙ เภสชักรหญงิรุง่ทวิากไ็ดก้ลบัมายงัภมูลิำเนาอีก 

ได้มีโอกาสพัฒนางานด้านเภสัชกรรมคลินิก ในโรงพยาบาลลำปาง และได้นำความรู้

และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานด้านงานบริบาลเภสัชกรรม ที่ School of 

pharmacy, University of Minnesota, Minnesota, USA มาประยุกต์ใช้ รวมทั้ง

ทำการศึกษาวิจัยด้านบริบาลเภสัชกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมต่างๆ 

ส่งผลให้โรงพยาบาลลำปางเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของ

นักศึกษาปริญญาตรี เภสัชกร และนักศึกษาปริญญาโท จนถึงปัจจุบัน ความตั้งใจและ

มุ่งมั่นเห็นผลชัดเจนเมื่อเภสัชกรหญิงรุ่งทิวา เป็นคนแรกของเภสัชกรโรงพยาบาลของ

รัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศที่ได้รับอนุมัติบัตรวิชาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญ

สาขาเภสัชบำบัด (Pharmacotherapy) ของสภาเภสัชกรรม  และ ตามด้วยรางวัล

เชิดชูเกียรติในวงการวิชาชีพอีกหลายรางวัล รวมถึงรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ของจังหวัดลำปาง ปี ๒๕๔๓ และ ปี ๒๕๔๗ 

 นอกจากนี้ เภสัชกรหญิงรุ่งทิวายังมีบทบาทในการพัฒนาคนโดยตรง เช่น 

การพฒันาเภสชักรดา้นงานบรบิาลเภสชักรรมผา่นวทิยาลยัเภสชับำบดัแหง่ประเทศไทย 

การพัฒนาเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รวมทั้งได้ร่วมกับวิทยาลัยการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สร้างเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภคออกมารับใช้สังคมมากขึ้น และยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องยาให้กับ

ครูแพทย์ในศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกควบคู่กับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกอีกด้วย  

 การทำงานอย่างทุ่มเทของเภสัชกรหญิงรุ่งทิวา ถือได้ว่า ได้ยึดถือตาม

พระราชดำรสัของพระราชบดิาแหง่การแพทย ์ สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ได้อย่างชัดเจนมากคือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง 

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เภสัชกรหญิงรุ่งทิวาไม่เคยปฏิเสธการขอ

ความชว่ยเหลอืจากทมีงานทีต่อ้งดแูลคนไข ้ ทัง้ทมีงานในและนอกโรงพยาบาล ทมีงาน

สามารถขอคำปรึกษาในด้านเภสัชกรรมคลินิกได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผลงานของ
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ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เภสัชกรหญิงรุ่งทิวาจึงเอื้อประโยชน์ให้กับการทำงานของแพทย์ พยาบาล หรือแม้แต่

กับเภสัชกรเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันเอง และในท่ีสุดคนไข้ก็ได้รับประโยชน์จาก

บริการการรักษาที่มีคุณภาพนั้น 

 ด้วยบทบาทดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น “เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา” 

ได้ทำหน้าที่ของเภสัชกรเพื่อสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

เป็นการธำรงไว้ซึ่ง “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม คือ เกียรติแห่งการรับใช้ผู้ป่วย

และสาธารณชน” จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๐” โดยแท้ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐8

คำประกาศเกยีรตคิณุ เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 

 เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา เป็นผู้ที่มีความรู้และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

เภสัชกรรมเป็นอย่างยิ่ง ได้มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ในบทบาทงานบริบาล

เภสัชกรรมอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นเวลา ๒๙ ปีแล้ว โดยเริ่มจากการเป็นเภสัชกร

คนเดียวในโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓) แล้วย้ายไป

เป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๓๓-

๒๕๓๗) ต่อมาได้ไปทำงานเป็นเภสัชกรคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๓๗-

๒๕๓๙) จากนั้นได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลลำปาง เป็นหัวหน้างานบริบาลเภสัชกรรม 

(พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๕๓) หัวหน้างานบริบาลผู้ป่วยใน (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) หัวหน้า

งานพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมงานวิจัย (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘) หัวหน้า

งานบริบาลเภสัชกรรม  (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์

ศึกษาชั้นคลินิก ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน) และกรรมการ

สภาเภสัชกรรม ๓ สมัย 

 เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา เป็นผู้ที่มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม ผ่าน

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท และชมรมวิชาชีพกับรุ่นพี่ในการรณรงค์เพื่อให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลเรื่องยาอย่างปลอดภัย เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาบทบาท

เภสัชกรในชนบท จากการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ร่วมบุกเบิกงานเภสัชกรรม

ชุมชน และงานเภสัชกรรมคลินิก  

 เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา ได้อุทิศตนทำงานให้สภาเภสัชกรรม ซึ่งเป็น

สภาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งยังเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ

และประสบการณ์ ให้กับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชกรรุ่นน้อง เพื่อพัฒนา

ศักยภาพงานดา้นเภสชักรรมคลินิกและเภสัชกรรมปฐมภมู ิดว้ยการสรา้งคนไปขยายงาน 

โดยยึดคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก 

 เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางาน

เภสัชกรรมปฐมภูมิ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดทิศทางของสภาเภสัชกรรม 
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ในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กำหนดกรอบงานและสมรรถนะหลักของงาน

เภสัชกรรมปฐมภูมิ ประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพและวิทยาลัย

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะ

สั้นงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน และฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ปฐมภูมิ นาน ๔ เดือน โดยมีเภสัชกรที่ผ่านการอบรม จนได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เภสัชกรรมผ่านมา ๒ รุ่น รวม ๕๗ คน 

 เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา มีความเป็นนักวิชาการ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศมากมาย เข้าร่วม

ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับรางวัล FAPA-CP Nagai 

Awards 2004 จาก The Nagai Foundation Tokyo รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 

๒๕๕๙ ระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาบริบาลเภสัชกรรม 

ปี ๒๕๔๒ ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย รางวัลข้าราชการ

พลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๔๓ (ระดับ ๖-๘) เป็นต้น 

 เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและ

ระดับชาติ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ อาทิ คณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข คณะ

กรรมการบรหิารงานวจิยั สำนกังานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท 

ผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม  

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา เป็นผู้

ที่มีความมุ่งมั่น มีความเสียสละ มีความรักในวิชาชีพ อุทิศตนเพื่องานและพัฒนางาน

ด้านเภสัชกรรมคลนิกิและเภสัชกรรมปฐมภูมิ ให้เป็นที่ยอมรับในวงกวา้งอยา่งตอ่เนื่อง

และยาวนาน ดงันัน้จงึเปน็ผูม้ผีลงานเชงิประจกัษโ์ดดเดน่เปน็ทีย่อมรบัในแวดวงวิชาชีพ

และประชาสังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “เภสัชกรดีเด่น

เพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

มลูนธิเิภสชัศาสตรเ์พือ่สงัคม (มภส) 

วนัศกุรท์ี ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐1๐

ใบประกาศเกียรติคุณ เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 
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คำนิยม ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง หรอื ๓๐ บาทรกัษาทุกโรค) 
ที่ดำเนินการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ เปน็นโยบายทีม่เีปา้ประสงค ์“เพือ่ให้ทุกคน
ทีอ่าศยัอยูบ่นแผน่ดนิไทยมหีลกัประกนัสขุภาพ สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุทีจ่ำเป็น 
ไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม (Equity) ดว้ยบรกิารทีม่คีณุภาพ (Quality) มปีระสทิธภิาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ตอบสนองต่อสังคม (social 
accountabil ity) รวมทั้งไม่เกิดการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย 
(Catastrophic illnesses)” และ “ยา” เป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในระบบ
บริการสาธารณสุข โดยขาดเสียมิได้  ดังนั้น “เภสัชกร” ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องยาจึงเป็น
วิชาชีพที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบรรลุ
เป้าประสงค์ข้างต้นได้อย่างมีคุณภาพ 
 ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑ รัฐบาลไทยที่มีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความกล้าหาญตัดสินใจดำเนินการใช้สิทธิ
โดยรัฐ (Government Use) ตามมาตรา ๕๑ แห่งพ.ร.บ.สิทธิบัตร เพื่อให้คนไทย
เข้าถึงยาจำเป็นในบัญขียาหลักแห่งชาติ (เฉพาะยาที่มีราคาสูงมาก) โดยยึดมั่นใน
พันธกรณีตาม “ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ขององค์การ
การค้าโลก (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ 
TRIPs) และปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข (Doha 
Declaration on TRIPs Agreement and Public Health)” อย่างเคร่งครัด  โดย
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีนายแพทย์สงวน นิตยรัมภ์พงศ์เป็น
เลขาธิการ (ถึงแก่กรรม วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๑) ได้นำเสนอคณะกรรมการสปสช. 
ให้ใช้มาตรการนี้กับยาที่ติดสิทธิบัตร ๗ ชนิด คือ ๑) Efavirenz (ใช้รักษาเอดส์, 
ประกาศ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๙) ๒) Lopinavir+Ritonavir (ใช้รักษาเอดส์) 
๓) Clopidogrel (ใช้ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน) ๔) Docetaxel (ใช้รักษามะเร็งศีรษะ
และลำคอ) ๕) Letrozole (ใช้รักษามะเร็งเต้านม) ๖) Erlotinib (ใช้รักษามะเร็งปอด 
และ ๗) Imatinib (ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งทางเดินอาหาร (ประกาศ 
วันที ่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๑) ผลงานในครั้งนั้นเป็นการดำเนินงานตามหลักสากล 
หลักมนุษยธรรม และกฎหมายไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน ทำให้คนไทยเข้าถึง
ยาจำเป็นราคาแพงได้มากขึ้น และทำให้ประเทศไทยประหยัดเงินตราได้มาก รวมทั้ง
ทำให้สปสช.เห็นคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรมมากขึ้น จึงได้จัดสรรอัตราตำแหน่ง



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐1๒

เภสัชกรเพิ่มขึ้นอีกหลายตำแหน่ง ใน “กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน” จนกระทั่ง
ขยายงานเติบโตเป็น “สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์” ในปัจจุบัน 
 ผลงานเชิงประจักษ์ของทีมงานเภสัชกร สปสช. เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วย
ในระบบสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้มากขึ้น อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ
และอยา่งสมเหตผุล โดยมกีารดำเนนิงานอยา่งรอบคอบในการประมวลขอ้มลูทางวิชาการ 
การจัดซื้อยารวม การต่อรองราคายา การจัดหาน้ำยาล้างไต ยากําพร้า ยาต้านพิษ
ต่างๆ การพัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีน รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดส่งยา
ที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการสนับสนุน
บทบาทของเภสัชกรในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิให้มีความรู้และทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ทีมงานยังได้จัดระบบ
สนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลซึ่งสร้างผลกระทบในทางบวกต่อ
ระบบบริการสาธารณสุขในวงกว้างอย่างชัดเจน 
 ผลงานของ สปสช. ไม่เพียงแต่ได้รับการชื่นชมในประเทศ แต่ยังได้รับความ
สนใจจากนานาประเทศในฐานะที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนากลไกการจัดหายาเพื่อ
ดูแลประชาชนในประเทศ ขณะที่ WHO/SEARO ได้รายงานการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการยาในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยว่า มีส่วนทำให้ไทยมีระบบบริการ
สุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะระบบบริการภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถว้นหนา้ ทีท่ำใหผู้ป้ว่ยทกุคนสามารถเขา้ถงึบรกิารและยาทีจ่ำเปน็ไดแ้มจ้ะมรีาคาแพง 
 ผลงานของ “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ความสำเร็จที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ภาวะผู้นำที่ทำงานเป็นทีม 
ความคิดสรา้งสรรค์ในการทำงาน การวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร เชื่อมโยงกับทุกระบบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังและ
การประเมินระบบยา เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบในการทำงานเพื่อประชาชน และ
เหมาะสมอย่างยิ่งกับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์
เพื่อสงัคม ทีไ่ดท้ำหนา้ที่ของเภสัชกรเพื่อสังคมอย่างถึงพรอ้มดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพี 
เพือ่ธำรงไวซ้ึง่ “เกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพีเภสชักรรม คอื เกยีรตแิหง่การรบัใชผู้ป้่วยและ
สาธารณชน”  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อนพ้องน้องพี่เภสัชกรและนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ทั้งหลาย จะไดเ้รยีนรู ้และ เขา้ใจผลงานของ กลุม่เภสชักร สปสช. เพือ่บำรงุขวญักำลังใจ 
เป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 
  

ประธานกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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คำประกาศเกียรติคุณ  
ทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 กลุ่มเภสัชกร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อไปจะเรียก

สั้นๆ ว่า “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” ปัจจุบันมีสมาชิก ๖ คน เป็นทีมที่ทำงานร่วมมือกัน

อย่างดี ทุ่มเท มุ่งมั่น สามารถทำงานต่อเนื่องแม้จะมีการปรับเปลี่ยนบุคคลากรที่

เกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิตไปบ้างก็ตาม ทีมเภสัชกรก็สามารถสานต่องาน โดย

ยึดหลักการและแนวคิดการทำงานเพื่อสังคม คือ “ประชาชนในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อย่างปลอดภัย และ

สมเหตุผล เพื่อปกป้องไม่ให้ล้มละลายจากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง” จนเป็นที่ประจักษ์

ต่อเนื่องมานานกว่า ๑๕ ปี เป็นการบริหารจัดการระบบยา ภายใต้งบประมาณรายหัว

ที่จำกัด เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงยาจำเป็น

แม้จะมีราคาแพง ยากำพร้า วัคซีน และยาต้านพิษ ได้ 

 กลุ่มเภสัชกร สปสช. ทำงานเป็นทีมในการพัฒนาระบบบริการยา วัคซีน

และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และได้ร่วมทำงานกับเครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคม 

โดยใช้ข้อมูลวิชาการในการขับเคลื่อนงาน ทั้งข้อมูลที่สร้างขึ้นเอง เช่น ฐานข้อมูลการ

ให้บริการด้านยาของ สปสช. และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถพัฒนางาน

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างยิ่ง 

 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นระบบจ่ายค่าบริการเป็นรายหัว แต่

เนื่องจากกลุ่มเภสัชกร สปสช. ยึดหลักการที่พยายามทำให้ผู้ป่วยในระบบสามารถ

เข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อย่างปลอดภัย และสมเหตุผล โดยใช้ข้อมูลวิชาการ

สนับสนุนการทำงาน จนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ที่สำคัญด้านพัฒนาสุขภาพ สังคม 

การบริหารจัดการระบบยาและวัคซีนที่จำเป็น ระบบสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ

การคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้  

กลุม่เภสชักร สปสช. 
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 ๑) ร่วมกับนักวิชาการทำงานวิชาการ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการ

ดำเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ (CL) จนมีการประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

ในสมัยที่ นายแพทย์ มงคล ณ สงขลาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข และดำเนินงานร่วม

กับองค์การเภสัชกรรมในการจัดหายาตามที่ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ให้ได้ยาที่มี

คุณภาพในราคาที่เหมาะสม ทำให้ประหยัดงบประมาณ จนนำงบประมาณที่ประหยัด

ได้นี้ไปใช้ริเริ่มโครงการบำบัดผู้ป่วยโรคไต ด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง และการจัดหา

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

 ๒) บริหารระบบการจัดซื้อยารวมระดับประเทศ ( Central Procurement) 

ดำเนินการจัดหายาจำเป็น ในกลุ่มที่มีราคาแพงและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ได้แก่ 

ยารายการ CL จำนวน ๗ รายการ  และยาบญัช ีจ(๒) วคัซนี ยากำพรา้และยาตา้นพิษ  

ยาต้านไวรัสเอดส์  และน้ำยาล้างไต รวมทั้งหมดจำนวน ๑๒๑ รายการ โดยมีการ

ดำเนินงานอย่างรอบคอบในการประมวลข้อมูลทางวิชาการ การจัดซื้อยารวม ต่อรอง

ราคายา เพื่อให้ได้ยาในราคาที่ถูกลง ประหยัดงบประมาณ และการจัดหาผ่าน

องค์การเภสัชกรรม รวมทั้งมีการพัฒนาระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลการเบิกชดเชยยา

ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยบริการ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมกำกับให้มีความถูกต้องรวดเร็ว  

 ส่งผลให้ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาบัญชี จ(๒) ซึ่งเป็นยาจำเป็นที่มีราคาสูงได้ 

๖๒,๓๔๒ คน พัฒนาระบบการต่อรองราคายาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ

จัดหายาได้กว่า ๕ หมื่นล้านบาท ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เข้าถึงบริการได้มากขึ้น 

กล่าวคอื ผูป้ว่ยทีต่อ้งใชย้าผูป้ว่ยทีต่อ้งใชย้าราคาแพงไดร้บับรกิารเพิม่ขึน้ ๘๖,๘๘๒ ราย 

ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู จำนวน ๒๔,๐๕๑ ราย ผู้ป่วยเอดส์

สามารถได้รับยาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ ๑๑๑,๑๐๐ ราย และได้รับความสนใจจาก

นานาประเทศในฐานะที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนากลไกการจัดหายาเพื่อดูแล

ประชาชนในประเทศ ขณะที่ WHO/SEARO ได้รายงานการวิเคราะห์การบริหาร

จัดการยาในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยว่า มีส่วนทำให้ไทยมีระบบบริการ

สุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะระบบบริการภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพ
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ถว้นหนา้ ทีท่ำใหผู้ป้ว่ยทกุคนสามารถเขา้ถงึบรกิารและยาทีจ่ำเปน็ไดแ้มจ้ะมรีาคาแพง. 

 ๓) พัฒนาการพัฒนาระบบการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ด้วยระบบลูกโซ่ความเย็นและสามารถลดอัตราการสูญเสียวัคซีนจาก

การขนส่งลงร้อยละ ๔๖.๔ ของงบประมาณการจัดซื้อ โดยครอบคลุมการได้รับวัคซีน

ของกลุ่มเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๙๐ เพิ่มรายการวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบชนิด

เชื้อเป็น วัคซีน MMR ในเด็กอายุ 2.5 ปี และมีการเพิ่มปริมาณสำรองวัคซีนเพื่อความ

มั่นคงจาก ๑๕ เดือนเป็น ๑๘ เดือน 

 ๔) พัฒนาระบบการเข้าถึงยากำพร้าและยาต้านพิษร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านพิษ ถึงร้อยละ ๘๗ ของผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และหายจาก

อาการที่ได้รับสารพิษทั้งหมด  

 ๕) พัฒนาระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไตผ่านช่องท้องไปที่บ้านผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำยาล้างไตของผู้ป่วย ๑๒๐ 

ถุงต่อเดือน 

 ๖) ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยดำเนินการผ่านกลไกการ

จัดสรรงบกองทุนที่จ่ายเงินเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพของผลงาน

บริการ (Pay for Quality Performance หรือ P4P) เพื่อจูงใจให้หน่วยบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะให้สมเหตุผล ใน 

๒ กลุ่มโรคสำคัญได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory 

Infections หรือ URI) และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis หรือ 

AGE) และพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล (ชื่อว่า “E-Tool”) เพื่อช่วย

ให้หน่วยบริการสามารถใช้ระบบข้อมูลมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

ตามตัวชี้วัดของตนเองได้ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายระดับเขต/จังหวัด

เพื่อนำระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติ 

 ๗) ร่วมพัฒนาระบบงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาระบบการสร้างความปลอดภัยด้านยาแบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง และ

เชื่อมโยงถงึชมุชนและครอบครวั ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการและเครอืข่าย

วิชาชีพ โดยการสนับสนุนบทบาทของเภสัชกรในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเภสัชกร สปสช. เป็นทีมงานที่

ทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีประสิทธิภาพ และมีความรักในวิชาชีพ อุทิศตน

เพื่องานและพัฒนางานระบบยา ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

เป็นทีมที่มีผลงานเชงิประจกัษโ์ดดเดน่ เปน็ทีย่อมรบัของแวดวงวชิาชพีและประชาสังคม 

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี 

๒๕๖๐” 

 

 

     มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

     วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ใบประกาศเกียรติคุณ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กลุ่มเภสัชกร สปสช. 
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สารบัญ 

บทร้อยกรอง ผลงานเพื่อสังคมของ ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา  
บทร้อยกรอง ผลงานเพื่อสังคมของกลุ่มเภสัชกร สปสช.  
คำนิยม เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
คำประกาศเกียรติคุณ ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา  
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
ใบประกาศเกียรติคุณ ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา  
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
คำนิยม ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
คำประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สปสช.   
 ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ใบประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเภสัชกร สปสช.  
 ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐: ดร.เภสชักรหญงิรุง่ทวิา หมืน่ปา 
จากกัลยาณมิตร และผู้ร่วมงาน ของ ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 
๑. ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา  หมื่นปา เภสัช ชนบท - เมือง - สากล  
 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิทยา กุลสมบูรณ์ 
๒. บุคคลตัวอย่างกับบุคลากรสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งมวล  
 นายแพทย์รายิน อโรร่า 
๓. ชื่นชม ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา  
 เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม 
๔. เภสัชกรคลินิกเพื่อสังคม  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
๕. ผู้ตั้งใจในการพัฒนางานเภสัชกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ  
 นายแพทย์ชิโนรส  ลี้สวัสดิ์ 

๓ 
๔ 
๕ 
๘ 
 
๑๐ 
 
๑๑ 
๑๓ 
 
๑๗ 
 
 
๒๓ 
 
๒๔ 
 
๒๖ 
 
๒๘ 
 
๓๐ 
 
๓๒ 

หน้า 
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๓๓ 
 
๓๕ 
๓๖ 
 
๓๘ 
 
 
๔๐ 
 
๔๑ 
 
 
๔๒ 
 
๔๔ 
 
๔๖ 
 
๔๘ 
 
 
๕๐ 
 
๕๒ 
 
๕๓ 

หน้า 

๖. พี่แอ๊ว (ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา  หมื่นปา)  
 นายประวิทย์  เกตุทอง 
๗. แอ๊วเพื่อนรัก...ผู้ทำงานเพื่อสังคม เพื่อวิชาชีพ ด้วยความศรัทธา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิงนภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 
๘. เขียนถึง ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา  
 แพทย์หญิงกัลยา ปัญจพรผล 
๙. บันทึกถึงพี่แอ๊ว พี่สาวคนเก่งที่แสนด ี  
 แพทย์หญิงสุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล 
๑๐. พี่แอ๊วเป็นแม่แบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง  
 แพทย์หญิงพรรณราย กุลเศรษฐ 
๑๑. เภสัชกรที่มุ่งมั่นในการทำงาน ทุ่มเทเพื่อส่วนรวมมาตลอด  
      ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค  
 เภสัชกรหญิงศุภธิดา กำเนิดศุภผล 
๑๒. ผู้ที่เป็นทั้งครู และพี่ที่น่ารักของน้องๆ เภสัชกรทุกคน  
 เภสัชกรหญิงจินตนา พูลสุขเสริม 
๑๓. “พี่แอ๊ว ครูแอ๊ว” เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
 อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชิดชนก เรือนก้อน 
๑๔. ผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม  
 เภสัชกรหญิงวรุณกาญจน์ จักรวัฒนา 
๑๕. ผู้สรา้งงาน สรา้งคน เพือ่ปฏบิตังิานบรบิาลเภสชักรรม 
      ภายในโรงพยาบาล  
 เภสัชกรหญิงบุญญาพร ยิ่งเสรี 
๑๖. ดร. เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา ที่ข้าพเจ้ารู้จัก  
 เภสัชกรหญิงมยุรี แสงอุทัยวณิชกุล 
๑๗. น้องผู้ที่มีคุณธรรมและจิตสาธารณะ  
 เภสัชกรหญิงภาผอูน โซนี่ 
๑๘. บันทึกถึง ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา  หมื่นปา  
 เภสัชกรหญิงจันทนา  ลี้สวัสดิ์ 
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๑๙. ผู้มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องเภสัชกรรม  
 นางยุพิน ตันอนุชิตติกุล 
๒๐. ป้าแอ๊ว แบบอย่างที่ดีของน้องหมิว  
 นางสาวจอมขวัญ ทินนา 
๒๑. มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน เห็นประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่หนึ่ง  
      โดยไม่ย่อท้อ  
 นางรำพึง  กิติกาศ 
๒๒. คุณหมอยิ้มหวาน  
 คุณป้าพัชรี ฟองกระจาย 
ประวัติและผลงานของ ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา  
หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม  
ของ ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา  
 
ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐: กลุ่มเภสัชกร สปสช. 
ความประทับใจของกัลยาณมิตรต่อผลงาน ของ กลุ่มเภสัชกร สปสช. 
๑. “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” กลไกช่วยผู้ป่วย 
    เข้าถึงยา เข้าถึงการรักษา  
 นายแพทย์มงคล ณ สงขลา 
๒. ทีมงานเภสัชกร สปสช. บุกเบิกระบบเข้าถึงยา  
    เพื่อผู้ป่วยทั่วประเทศ  
 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร 
๓. ทีมที่ความมุ่งมั่นพัฒนางานตามภารกิจ จนสามารถแสดงผลงาน 
    ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  
 นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา 
๔. ริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารระบบยา ระบบบริการสาธารณสุข สุขภาพสังคม  
    เพื่อคนไทยถ้วนหน้า  
 นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ 
๕. ทีมที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ความทุ่มเท เสียสละ ฝ่าฟันอุปสรรค จนได้รับยอมรับ 
    ในระดับนานาชาติ  
 นายแพทย์จักรกริช  โง้วศิริ 

๕๕ 
 
๕๖ 
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๖. สำหรับ กลุ่มเภสัชกร สปสช.  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงยุพดี  ศิริสินสุข 
๗. ทมีเภสชักรทีท่ำในสิง่ทีด่งีาม มคีณุประโยชน ์ผลงานเปน็ทีป่ระจกัษแ์กส่งัคม  
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล 
๘. ทมีทีส่ำนกึในการดำเนนิงานเพือ่สขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล 
๙. ชื่นชมและเชื่อมั่น การจัดการยาของระบบหลักประกันสุขภาพ 
    เพื่อการเข้าถึงยาของคนไทย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
๑๐. กล้าทำในสิ่งต่างและยืนหยัดเมื่อวันวาน...จึงสำเร็จได้ในวันนี้  
 ดร.เภสัชกรหญิงนิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 
๑๑. ทีมงานสนับสนุนนโยบายที่ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยาคุณภาพ  
      สมเหตุสมผล และคุ้มค่า 
 อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงเพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 
๑๒. ทีมประสิทธิภาพในการประสานนโยบายและทิศทางในการจัดการ 
      ด้านยาสู่ประชาชน  
 ดร.เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ ตันปิชาติ 
๑๓. กลุ่มเภสัชกร สปสช.  
 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิทยา กุลสมบูรณ์ 
๑๔. ทีมงานเภสัชกรเพื่อสังคม  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
๑๕. ทีมเภสัชกรที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
 เภสัชกรสายชล ชำปฏิ 
๑๖. ทมีทีส่รา้งสรรคส์ิง่ดงีามในวชิาชพีเภสชักรรมในงานปฐมภมูทิัว่ทัง้ประเทศ  
 เภสัชกรฉัตรพิศุทธิ์ วิเศษสอน 
๑๗. ทีมงานคุณภาพ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๐”  
 เภสัชกรหญิงนันทิกร จำปาสา 
๑๘. ชื่มชมในผลงานของทีมงานเภสัชกรแห่ง สปสช.  
 เภสัชกรสรชัย จำเนียรดำรงการ 
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒๒

๑๙. ระบบการจดัซือ้ยารวม อฐิกอ้นสำคญัในระบบสขุภาพ บนทางสองแพรง่  
 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 
๒๐. ทีมงานที่โดดเด่นด้านการเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นและมีค่าใช้จ่ายสูง 
      สำหรับประชาชน  
 นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล 
 
ประวัติและผลงานของ กลุ่มเภสัชกร  
สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.  
หลักการและแนวคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อสังคม 
ของกลุ่มเภสัชกร สปสช.  
 
พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐  
คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ.๒๕๖๐  
คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล  
“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ.๒๕๖๐  
คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  
ระเบียบการจัดนักเรียนแพทย์ผสมยา ศก ๒๔๕๗  
ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม  
     เพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๖๕๖) 
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒4

 ในขณะทีเ่พือ่นๆ เภสชักรทีจ่บการศกึษาจากคณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ เลือกทางเดินหลากหลายสาขาต่างๆ แต่ ดร.ภญ.รุ่งทิวา  หมื่นปา เดินทางสู่

ชนบท ที่โรงพยาบาลอำเภอสบปราบ จ.ลำปางในฐานะเภสัชกรชนบท 

 บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน เปรียบได้กับอาวุธ ๔ ชนิด คือ

ตรี คฑา จกัร สังข์ ที่ประดับบารมีในการทำงาน ไม่ต่างจากเภสัชกรชนบทคนอื่น 

ที่ในขณะนั้นมีเพียงคนเดียวเพราะขาดแคลนอย่างมาก หนึ่งอำเภอหนึ่งเภสัชกร

โดยไม่มีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน เพราะชนบทยังอยู่ไกลจากสายตาของรัฐ การ

กระจายเภสัชกรไม่มีความสมดุล ในปัจจุบัน บทบาท ๔ ด้าน คือการบริการ

เภสัชกรรมที่ เป็นพื้นฐานสำหรับเภสัชกรที่ต้องทำให้ดีเพราะเป็น “หน้าบ้าน” 

การจ่ายยาให้ถูกต้อง แนะนำคนไข้ดี และพร้อมตอบข้อซักถาม ไม่ทำให้ล่าช้า ดูแล

คนที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ บทบาทด้านวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ด้านยาภายใน 

รพ.สู่ชุมชน การสอนนิสิตนักศึกษาที่ขณะนั้นมาฝึกงานเป็นจำนวนมาก การบริหาร

โรงพยาบาลร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากร รพ. การทำงานชุมชนโดยเฉพาะนโยบาย

สาธารณสุขมูลฐาน การจัดหายาจำเป็นในชุมชน การส่งเสริมสมุนไพรและแก้ไขยา

ในชุมชนที่ไม่เหมาะสม เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปาได้แสดงบทบาทเหล่านี้ได้อย่าง

สมบูรณ์ ขณะเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในระยะแรกของการทำงานหลังจบ

การศึกษา เป็นที่ทราบกันดีในจังหวัดลำปางและชุมชนเภสัชกรโรงพยาบาลอำเภอ 

 การก้าวเข้าสู่บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้มี

โอกาสพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ มีบทบาทเชิงลึกด้านเภสัชกรรมคลินิก และ

การศึกษาต่อทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกทำให้เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา ได้ใช้ศักยภาพ

วิชาชีพบนฐานวชิาการ ทัง้การสง่เสรมิการวจิยัในโรงพยาบาลและเชือ่มโยงกบัเครือข่าย

เภสัชกรระดับต่างๆ ผลงานวิชาการได้มีโอกาสแสดงในระดับชาติและระดับสากล

อย่างต่อเนื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรวิทยา กุลสมบูรณ์ 
ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท 
อดีตผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ดร.เภสชักรหญงิรุง่ทวิา  หมืน่ปา เภสชั ชนบท - เมอืง - สากล 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ๒๕

 บทบาทที่สำคัญในระยะต่อมา คือ การเข้าร่วมการวิจัยที่มีผลต่อสังคม เช่น 

การจัดลำดับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยร่วมกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

(คคส.)ได้รับรางวัลวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติระดับ “ดี” การเข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญ

ให้วิทยาลัยเภสัชบำบัดของสภาเภสัชกรรม  

 บทบาทท่ีสำคัญอย่างมากคือ การเข้าร่วมพัฒนาวิชาการในวิทยาลัย

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม  

โดยใช้ศักยภาพด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านระบาดวิทยาและการวิจัย ส่งเสริม

นักศกึษาผูเ้ขา้ฝกึอบรมรุน่ตา่งๆ ทำให ้ วคบท.สามารถพฒันากำลงัคนดา้นการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ที่มีบทบาทในสังคมและชุมชนแต่ละปี ปีละประมาณ ๓๐-๔๐ คน บรรดา

กำลังคนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเหล่านี้มีผลต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนโดยเฉพาะในภูมิภาคและชุมชนในพื้นที่ต่างๆทุกภูมิภาค 

 ผลงานเชิงประจักษ์ของ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นที่ยอมรับ โดยพัฒนา

จากเภสัชกรชนบทสู่เภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์หรือเภสัชกรเมือง ก้าวสู่การศึกษา

ระดบัปรญิญาเอกทีม่คีวามเปน็สากล มผีลงานและทัง้หมดเปน็การทำใหเ้กิดผลประโยชน์

ต่อสังคมในด้านการใช้ยาที่เหมาะสม การคุ้มครองผู้บริโภคและการดูแลผู้ป่วยให้มี

ประสทิธภิาพ ผลงานเหลา่นีไ้ดร้บัการยนืยนั และผา่นการพสิจูนใ์หเ้หน็ ความพยายาม

และความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมากว่าสามสิบปี เป็นประจักษ์พยานที่

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒๖

 ตั้งแต่ได้ทำงานกับ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ มี

หลักฐานหลายประการซ่ึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นบุคคล

ตัวอย่าง (role model) ในการประกอบคุณงามความดี เป็นผู้ทรงคุณค่าไม่เพียงแต่

กบัวงการวิชาชีพเภสัชกรรมเท่านั้น แต่เป็นบุคคลตัวอย่างกับบุคลากรสายวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งมวลอีกด้วย 

 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ได้เข้ามาร่วมงานกับผมในหลากหลายบทบาท 

ตั้งแต่เพื่อนร่วมวิชาชีพ ในฐานะเภสัชกร ซึ่งเหล่าแพทย์ รพ.ลำปาง รู้จักมักคุ้นเป็น

อย่างดี เหล่าแพทย์ไม่ว่าจะสาขาใดมีความมั่นใจในการรับคำปรึกษาเรื่องยาต่างๆ 

จาก ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นอย่างดี  

 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา  เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี มีจิตบริการ พร้อมให้

คำปรึกษาแนะนำไม่เพียงแต่กับคนไข้หรือญาติ แต่กับเพื่อนร่วมงาน แพทย์ 

นักศึกษาแพทย์ ซึ่งคุณลักษณะนี้ สามารถเห็นได้เป็นประจำ จนเป็นคุณลักษณะ

จำเพาะ (signature) ของ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา 

 ในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ขณะที่ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา  เป็นหัวหน้า

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รพ.ลำปาง และ ผมในฐานะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ นั้น ทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความอุ่นใจที่ได้หัวหน้างาน

ที่มีความขยันหมั่นเพียร สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบการพัฒนา และมี

ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา  

นายแพทย์รายิน อโรร่า  
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

บุคคลตัวอย่างกับบุคลากรสายวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งมวล 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ๒7

 ในฐานะ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และ หัวหน้าทีม ไม่ว่าจะที่ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์ หรือ งานบริบาลเภสัชกรรม ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ให้ความเมตตา ดูแล

เอาใจใส่ สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และรุ่นน้องเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รักของ

ผู้คนมากมาย 

 เมื่อ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ขยับขึ้นมาทำงานระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ที่ปรึกษางานวิจัยให้อาจารย์แพทย์ ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม

เพื่อชาวชนบท หรือ ในสภาเภสัชกรรม ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ได้แสดงบทบาท 

change agent อย่างชัดเจน สามารถประสานงานจากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดงานที่

ยิ่งใหญ่มี impact ระดับประเทศ เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับประเทศไทย 

 ในโอกาสที่ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

นี้ จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และ เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

เปน็อย่างยิ่งแล้ว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการคัดเลือกที่กรุณา เสาะหาเลือกเฟ้น

เภสัชกรที่ทำงานในหน่วยงานในต่างจังหวัดที่อาจจะถูกละเลยไม่เห็นความสำคัญใน

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทย ให้เป็นตัวอย่างที่ดี ของการเป็นเภสัชกร

เพื่อสังคมและชุมชน 
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 ประสบการณ์ ๑๐ ปี ในส่วนภูมิภาค  ได้ชื่นชมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค

ของน้องๆ เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนหลายจังหวัดในภาคอีสาน เพราะน้องๆ ออก

จากห้องยามาเยี่ยมบ้านเยี่ยมชุมชน ได้ใช้ประโยชน์จากงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ (งาน คบส.) ผสมผสานกับงานบริบาลเภสัชกรรม  น้องสรุปได้โดนใจมาก คือ 

พวกเราทุ่มเทรักษาให้ดีเลิศอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่ได้ลงเยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน 

ได้เรียนรู้ และเห็นสถานการณ์ที่เป็นจริง ว่าหลายครั้งการรักษาโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่

ไม่ได้ผล ต้องปรับขนาดยา ปรับการรักษาครั้งแล้วครั้งเล่า ผลการรักษาก็ไม่ดีขึ้น เมื่อ

เยี่ยมบ้าน ลงชุมชน ก็ถึงบางอ้อ เพราะคนไข้ใช้ยาสารพัด ยาชุด ยาที่ไม่เหมาะสม 

รวมถึงยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ 

โดยเฉพาะสเตียรอยด์ และมีการตั้งข้อสังเกตว่าผลการรักษาวัณโรคที่ไม่ดีขึ้น อาจเป็น

ผลมาจากการใช้สเตียรอยด์ด้วยก็ได้ น้องเภสัชกรใน รพช.หลายแห่งที่สามารถจัดการ

ความเสี่ยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นหรือประสบความสำเร็จ แต่

จะทำอย่างไรให้ขยายผลครอบคลุมและทำให้ประชาชนปลอดภัยด้วยบทบาทเภสัชกร

ที่มีความผสมผสานทั้ง ๒ งานอย่างลงตัว 

 สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องกัน คือ ทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และ งาน

บริบาลเภสัชกรรมสามารถเอื้อเสริมกันเป็นระบบได้อย่างดีเยี่ยม ทำอย่างไรให้เรื่องนี้

อยู่ในใจของเภสัชกรทั้งใน รพ.และ ในงาน คบส.ที่จะผสมผสานการทำงานเพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชน   

 ในป ี ๒๕๕๗ สภาเภสัชกรรมได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการพัฒนางาน

เภสัชกรรมปฐมภูมิ” โดย ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คือ เภสัชกรจะ

เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม  
อดีตเภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ชื่นชม ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 
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ให้การบริบาลเภสัชกรรมและเฝ้าระวังปัญหาเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ 

ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ก็ยังเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญที่จะผลักดันและพัฒนางาน

ไปสู่เป้าหมายที่ท้าทาย คือ บทบาทเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว ในการแพทย์

ปฐมภูมิเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 ความสำเร็จของ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากตัวตน

และความมุ่งมั่นในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาในชุมชนในช่วงที่เป็นเภสัชกร รพช. 

จากเภสัชกรเพียงคนเดียว ต้องทำงานทุกอย่าง เจอปัญหาการขายยาชุด ยาอันตราย

ในร้านชำ  แม้จะเก็บข้อมูลส่งจังหวัดทุกเดือน ปัญหาก็ยังคงมีอยู่  เภสัชรุ่งทิวาจึงใช้

วิธีการให้ข้อมูลวิชาการ และให้ข้อมูลทางกฎหมาย รวมทั้งทำสิ่งใหม่ๆ คือ ทำเป็น

หนังสือขอให้นายอำเภอลงนาม ชี้แจงร้านชำให้รับทราบความผิดและบทลงโทษ

หากขายยาทีไ่ม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน ให้เจ้าของร้านลงนามรับทราบ เภสัชรุ่งทิวา

เก็บต้นฉบับ สำเนาเแปะไว้ที่ร้าน และชว่ยหาทางออกใหร้า้นชำนำยาสามัญประจำบ้าน

ไปขายแทน ถือวา่เปน็ความคดิทีบ่รรเจดิในยคุนัน้ และจากตน้ทนุงาน คบส.ที่มีอยู่แล้ว 

ผสานกับงานบริบาลเภสัชกรรมที่เป็นเลิศของ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นครูผู้สร้าง

เภสัชกรปฐมภูมิออกไปรับใช้สังคม และที่สำคัญยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำหน้าที่

ทั้งอาจารย์ และ เภสัชกรที่ทุ่มเท มุ่งมั่น สร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

ทำงานด้วยใจ ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง  เสียสละ จึงเป็นที่กล่าวขาน ยอมรับและยกย่อง

จากบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ศิษย์ ผู้ที่ได้รับ 

คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือจาก ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา    

 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ยังมีผลงาน

ที่มีคุณค่าหลายประการที่เกิดจากการทำงานด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา 

เสียสละเพื่อส่วนรวม ดังนั้น รางวัลเชิดชูเกียรติยศ “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

จึงเหมาะสมกับ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นอย่างยิ่ง 
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 “รุ่งทิวา” หรือ “แอ๊ว” เป็นรุ่นน้องที่สนิทของข้าพเจ้า แอ๊วเป็นเภสัชกรที่

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกคนแรกๆ ของประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่บุกเบิกงาน

เภสัชกรรมคลินิกที่ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  

และให้คำปรึกษาด้านยาแก่แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรการแพทย์อื่นๆ เพื่อการใช้

ยาที่ถูกต้องและเพือ่ความปลอดภัยในการสั่งใช้ยา แอว๊จงึเปน็เภสชักรคลนิิกที่พวกเรา

ภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างให้กับเภสัชกรรุ่นต่อๆ มา   

 ข้าพเจ้ารู้จักแอ๊วมาเกือบ ๓๕ ปี แอ๊วเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ใจดี มี

จิตใจเอื้อเฟื้อ ทุ่มเทให้กับการทำงาน รักสงบ ชอบท่องเที่ยว ไม่ชอบบริหารและเผชิญ

ความวุ่นวายใดๆมากนัก แอ๊วอุทิศตนทำงานโดยไม่ได้จำกัดว่า เป็นช่วงเวลาราชการ

หรือไม่ ข้าพเจ้าจึงมักพบว่า แอ๊วทำงานอยู่ รพ.จนดึกหรือพร้อมให้คำปรึกษาด้านยา

แก่แพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางด้านการแพทย์ตลอดเวลา หรือแม้แต่คนไข้ที่ข้าพเจ้า

ส่งไปขอคำแนะนำปรึกษาปัญหาจากการใช้ยา ไม่ว่าเวลาใด แอ๊วก็ยินดีให้คำแนะนำ

ปรึกษาเสมอ 

 ข้าพเจ้ากบัแอว๊จะพบกนัเปน็ประจำ เราทัง้สองมคีวามทรงจำทีง่ดงามนับตั้งแต่

การรับน้อง มช. การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทร่วมกัน การทำกิจกรรมทางวิชาการ

และวิชาชีพเภสัชกรรม และการร่วมกันพัฒนาเภสัชกรปฐมภูมิ (เภสัชกรครอบครัว

และชุมชน) หรือแม้กระทั่งการไปเยี่ยมญาติของข้าพเจ้าที่ต่างประเทศ จนได้มีโอกาส

อยู่ร่วมงานฉลองรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพขององคก์ารหมอไรพ้รหมแดน ณ กรุงปารีส 

(เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของเราสองคน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
ผู้จัดการ แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสุขภาพ 
 
 

เภสัชกรคลินิกเพื่อสังคม 
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 ข้าพเจา้รูส้กึชืน่ชมยนิดกีบัแอว๊ในวนัทีน่อ้งไดร้บัรางวลั “เภสชักรดเีด่นเพื่อสังคม” 

จาก มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม แม้ว่าแอ๊วจะถ่อมตนว่า ตนเองยังทำงานไม่เท่ากับ

พี่ๆ เลย …ข้าพเจ้าบอกแอ๊วว่า สิ่งทีน่อ้งกำลงัชว่ยวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา

และสขุภาพแหง่ประเทศไทย (วคบท.) สร้างเภสัชกรรุ่นใหม่ให้เป็นเภสัชกรปฐมภูมิ

และเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคนั่นแหละคือการรับใช้สังคม จากเดิมที่เคยทำคนเดียว 

มาช่วยกันสร้างคนออกไปรับใช้สังคม ตามแม่แบบ (ผศ.ภญ.สำลี ใจดี) ผู้มอบ

รางวัล…รางวัลนี้ทรงคุณค่า เพราะผู้มอบเป็นบุคคลแบบอย่างในการรับใช้สังคม 
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อครั้งที่ผมได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

จังหวัดลำปาง ซึ่งในสมัยนั้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ ขนาด ๑๐ เตียง ได้มีโอกาส

ร่วมทำงานกับ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ซึ่งจบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ รุ่นเดียวกับน้องชายของผม แม้จะได้ร่วมทำงานด้วยกันไม่กี่ปี แต่เห็นได้ถึง

ความดี ความขยันและตั้งใจในการพัฒนางานเภสัชกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้ป่วยที่มารับบริการและประชาชนในอำเภอห้างฉัตรและใกล้เคียง ซึ่งในเวลาต่อมา 

ดร.ภญ.รุง่ทิวา หมื่นปา ได้ลาศึกษาต่อและไปทำงานที่โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งที่

โรงพยาบาลศูนย์แห่งนี้ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและเป็น

เภสัชกรที่เป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ให้มี

ความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยตลอดเวลา ทั้งยังเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ที่มี

ในตนเองแก่ผู้อื่น เป็นการพัฒนางานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลให้ก้าวหน้า ทันสมัย

และปลอดภัยต่อผู้ป่วย นอกจากนั้น ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ยังได้ทำงานวิชาการใน

ระดับประเทศจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเวลาต่อมา 

 ในโอกาสที่ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

นี้ ผมจึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่างานเภสัชกรรมและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยจะ

ได้รับการยกระดับความสำคัญและได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืนต่อไปใน

สงัคมไทย ดว้ยแรงกายและแรงใจของเธอคนนี ้ ดร.ภญ.รุง่ทวิา หมื่นปา  

 

นายแพทย์ชิโนรส  ลี้สวัสดิ์  
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ตั้งใจในการพัฒนางานเภสัชกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ 
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 หวนคิดถึงภาพในอดีตประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ของการอบรมหลกัสตูร “นกับรหิารการสาธารณสขุระดบักลาง” กระทรวงสาธารณสขุ  

ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโอกาสรู้จักและเรียนรู้

ในด้านการทำงานและวถิชีวีติของ ดร.ภญ.รุง่ทวิา หมืน่ปา (พีแ่อ๊ว) เภสัชกรชำนาญการ 

โรงพยาบาลลำปาง ในชว่งแรกของการรูจ้กั มสีองเรือ่งทีไ่ดร้บัรูจ้าก ดร.คนนี ้ประเดน็แรก 

คือ การให้คำปรึกษาด้านยา การวิจัยผ่านทางโทรศัพท์ และการส่งงานหรือการ

ทำงานผ่านเมล์ตลอดเวลาและทุกสถานท่ีที่เธอไป  ประเด็นที่สองนี้ประทับใจที่สุดแต่

ฟังได้ไม่ชดัและจับใจความไม่ได้ทั้งหมด เพราะพี่แอ๊วจะพูดเป็นภาษาเหนือลงท้าย

ด้วยจ้าวๆ ทุกประโยค จับใจความได้ว่าพี่แอ๊วคุยกับคุณแม่ (คุณยาย) “เปิ้น เป็น

คุณนายบ้านทุ่งรุ่งทิวา แห่งห้างฉัตร” ทุกคำพูดที่ได้ยินล้วนแสดงถึงความเคารพรัก 

คิดถึง ห่วงใยคุณยาย ตลอดเวลา 

 ต่อมาได้เรียนรู้และรู้จักกันมากขึ้น จากการร่วมทริปการพบปะสังสรรค์และ

ท่องเที่ยวกับกลุ่ม ผบก.๒๓ วสส.พิษณุโลก จากครั้งที่ ๑, ๒, ๓ และเกือบครบ

ทุกครั้ง (ไม่น่าเชื่อว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น) เพราะด้วยคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ 

รวมถึงภาระงานที่พี่แอ๊วรับผิดชอบทั้งด้านวิชาชีพเภสัชกรที่ทำงานจริงจัง ทุ่มเททั้งใน

และนอกเวลาราชการ นักบริหารงานวิจัย/นักวิจัย วิทยากร/อาจารย์พิเศษที่ถ่ายทอด

ความรูไ้ดอ้ยา่งดยีิง่ นา่ตดิตาม สนกุสนาน และพีแ่อว๊ยงัเปน็กรรมการในคณะกรรมการ

สภาเภสัชกรรม เป็นการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมของวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมุ่งมั่น

ต่อเนื่อง และที่สำคัญมาก คือ พี่แอ๊ว เป็นเภสัชกร ทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่ดี เป็น

อาจารย์/วิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ และ ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม 

นายประวิทย์  เกตุทอง  
หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ กลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พี่แอ๊ว (ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา  หมื่นปา) 
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และที่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือ ยังคงได้ยินเสียงสำเนียงคนเมืองจ้าวๆๆ 

กับคุณยายตลอดเวลา นั่นแสดงให้เห็นว่าพี่แอ๊วสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่าง

ลงตัวทั้งการทำงานเพื่อสังคม และส่วนตัว เป็นบุคคลที่น่าชื่นชม และเป็นที่รักของ

บุคคลรอบข้าง เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา 

 ความทุ่มเท เสียสละ และมุ่งมั่นในการทำงานในหน้าที่ ความภาคภูมิใจ 

เคารพและยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในวิชาชีพ ความเป็นคนดีต่อบุพการี ผองมิตร และ

สังคม นั่นคือนิยามศัพท์ ของบุคคลนามว่า “ดร.ภญ.รุ่งทิวา  หมื่นปา”  
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 รู้จักกับแอ๊วเพื่อนรักมาเกือบ ๓๔ ปี ซึ่งถือว่ารู้จักและคบกันเป็นเพื่อน

มายาวนานมาก เราทำกจิกรรมรว่มกนัเพราะเปน็นกักจิกรรมทัง้คู ่ ทำแบบไมค่ดิอะไรมาก 

ขอให้ได้ทำ  อะไรก็ได้ ขึ้นเขา ลงห้วย บุกเบิกขึ้นวอร์ด ทำเพื่อส่วนรวม ทำเพื่อคนอื่น 

ทำด้วยความสนุก ด้วยความสุข และด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ  

 แม้เรียนจบแล้วยังเห็นแอ๊วเพื่อนรักมุ่งมั่นและทุ่มเททำงานเพื่อสังคม

มาโดยตลอด แถมทำงานหนกักวา่เดมิเสยีอกี บางครัง้เปน็หว่งเพือ่นวา่จะไหวหรอืเปล่า 

แต่เพื่อนก็อึดและแกร่งจริงๆ ดีใจที่แอ๊วเพื่อนรักทำงานเพื่อสังคมเพื่อวิชาชีพ จนมีคน

เห็นคุณค่า ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 

“รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๐”  เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้กับน้องๆ รุ่นหลัง ขอให้แอ๊วเพื่อนรักมีความสุขกับความสำเร็จ และต้องไม่ลืมรักษา

สุขภาพเพื่อจะได้มีพลังที่จะยืนหยัดและทุ่มเททำงานเพื่อสังคมตามที่ได้ทำอย่าง

ต่อเนื่องตลอดมา 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิงนภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

แอ๊วเพื่อนรัก...ผู้ทำงานเพื่อสังคม เพื่อวิชาชีพ  

ด้วยความศรัทธา 
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 ดิฉัน แพทย์หญิง กัลยา ปัญจพรผล ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่าน ในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ ขณะเป็นอายุรแพทย์ และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านระบบโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง 

ประทับใจท่านในการดูแลผู้ป่วยทางด้านเภสัชคลินิก การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ

ด้านการบริการ งานวิชาการ มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทั่วประเทศมาดูงาน 

ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ และ

สหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ยากในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขที่มี

ภาระงานมากมาย เปน็ประโยชนม์ากมายในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยและสงัคม นอกจากนัน้

ทา่นใหค้วามสำคญัการเกบ็ขอ้มลูจากงานประจำเปน็งานวจิยั ซึง่ทา่นไดเ้สนอผลงานและ

ตีพิมพ์มากมายทั้งในและต่างประเทศ และท่านเป็นผู้มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน 

ทั้งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ในการทำงานวิจัย ได้จัด

ประชุมด้านวิจัย การเสนอผลงานวิจัยประจำปี คณะกรรมการจัดทำลำปางวารสาร 

สร้างชื่อเสยีงใหก้บัโรงพยาบาลศนูยล์ำปาง ใหม้คีวามโดดเดน่ดา้นงานวจิยัระดบัประเทศ 

ท่านได้ทำงานเพื่อสังคมมากมาย อาทิเช่น กรรมการสภาเภสัชกรรม, อนุสอบสวน, 

อนุกรรมการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา, อนุกรรมการวิชาการเพ่ือ

ศกึษารายการยาที่จ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล, อนุกรรมการพัฒนางาน

เภสัชกรรมปฐมภมู,ิ คณะผูบ้รหิารวทิยาลยัเภสชับำบดัแหง่ประเทศไทย, อนกุรรมการ

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข และ

เป็นที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์หลายมหาวิทาลัย, อาจารย์พิเศษ, วิทยากร ในหัวข้อ 

ที่เกีย่วขอ้งกบั งานบรบิาลทางเภสชักรรม ความปลอดภยัดา้นยา และ R2R ทั่วประเทศ 

แพทย์หญิงกัลยา ปัญจพรผล 
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรคระบบการหายใจและ 
เวชบำบัดวิกฤต สถาบันโรคทรวงอก 

เขียนถึง ดร. เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 
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  จากผลงานข้างต้น ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา สมควรได้รับการ

คัดเลือกจากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมได้อย่างดีเด่นและถึงพร้อมด้วยจริยธรรม

และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม 
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 นับเป็นเวลาร่วม ๓ ปีแล้วที่เรารู้จักกันมา ความประทับใจแรกพบเกิดข้ึน

ในการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ (Essential Course for 

Medical Educator; ECME) ฉันได้นั่งกลุ่มเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่ง เธอมีใบหน้า

ยิ้มแยม้แจ่มใส อัธยาศัยดี มีความเป็นกันเอง และที่สำคัญ เธอมีประสบการณ์

การสอนแทบจะทุกสาขาวิชาชีพสาธารณสุขมาอย่างมากมาย มีงานวิจัยทั้งที่ทำเอง

และเป็นที่ปรึกษาร่วมร้อยชิ้นงาน นั่นทำให้ฉันรู้สึกอึ้ง ทึ่ง และชื่นชมในตัวเธอ

อย่างมาก จนอดคิดไม่ได้ว่า เธอสมควรที่จะมาเป็นวิทยากรสอนพวกฉัน มากกว่าจะ

มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนด้วยกันเสียอีก  

 ...เธอคนนี้คือ พี่แอ๊ว ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา... 

 ตลอดเวลา ๑ ปีของการอบรมร่วมกัน ฉันได้รับคำแนะนำที่ดีมากมายจาก

พี่แอ๊ว ทั้งด้านวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษา ที่ต้องถือว่า พี่แอ๊วมีประสบการณ์ชั่วโมง

บินสูงมากคนหนึง่เลย ทัง้ดา้นวชิาการเกีย่วกบัยา การคยุกบัพีแ่อว๊ทำใหฉ้นัตระหนักถึง

ความปลอดภยัในการใชย้า มนัมหีลายอยา่งทีบ่รรดาแพทยอ์ยา่งพวกฉนัอาจจะหลงลืม

ไปโดยไม่ตั้งใจ ในการสั่งจ่ายยา รวมถึงการจัดยาให้ผู้ป่วยในชุมชน นั่นเป็นที่มาของ

การบรรจุวิชา ความปลอดภัยด้านยา ให้อยู่ในรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

ศูนยแ์พทยศาสตรศ์กึษาชัน้คลนิกิ โรงพยาบาลราชบรุ ีทีฉ่นัรบัผดิชอบดแูลรายวิชานี้อยู่ 

นอกจากนั้น สิ่งที่ฉันถามพี่แอ๊วบ่อยมากๆ คือ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัย ตั้งแต่การ

ตั้งคำถาม คิดชื่อเรื่อง ออกแบบงานวิจัย การเก็บข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ การ

เขียนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ฯลฯ พิมพ์มาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่า เออ..เราปรึกษาพี่แอ๊วบ่อยมาก

จริงๆ แฮะ แตใ่นความบอ่ยและในบางครัง้เปน็วนัหยดุพกัผอ่น พีแ่อว๊กย็นิดใีหค้ำปรึกษา

เสมอ “หมอนุ้ยส่งข้อมูลมาเลยค่ะ เดี๋ยวพี่แอ๊วเอาใส่ตารางแปลผล แป๊บเดียวก็

แพทย์หญิงสุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชบุรี 
 

บนัทกึถงึพีแ่อว๊ พีส่าวคนเกง่ทีแ่สนดี 
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บนัทกึถงึพีแ่อว๊ พีส่าวคนเกง่ทีแ่สนดี 

 
เสรจ็แลว้คะ่” “ไมยุ่ง่ยากเลยคะ่ งา่ยนดิเดยีวเอง พีแ่อว๊ทำแปบ๊เดยีวกเ็สรจ็ ไมเ่สยีเวลา

เลยค่ะ” “ยินดีมากค่ะ มีอะไรให้พี่แอ๊วช่วย บอกได้เลยนะคะ” นี่เป็นคำพูดที่ฉันได้ยิน

เสมอเวลาฉันขอความช่วยเหลือด้านสถิติงานวิจัยจากพี่แอ๊ว ฉันช่างโชคดีเสียจริง ที่ได้

รู้จักพี่สาวคนนี้  

 ไมเ่พียงเท่านี้ เวลาที่ฉันอยู่กับพี่แอ๊ว หลายครั้งที่มีโทรศัพท์มาสอบถาม

เร่ืองงาน หรือมีคนมาพูดคุยเกี่ยวกับงาน ฉันก็มักได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกจากปาก

พี่แอ๊วเสมอ ฉันรู้สึกว่า พี่สาวคนนี้เธอมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือทุกคนอย่างจริงใจ 

เต็มกำลงัความสามารถทีเ่ธอจะทำได ้ โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน มนัยิง่ทำใหฉ้นัประทบัใจ

ในตัวเธอมากๆ 

 ในการอบรมฯ มีช่วงหนึ่งที่พวกเราต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี 

เราจึงจัดทริปเล็กๆ กันเองแค่ ๖ คน ไปเที่ยวลาวใต้กัน ในทริปนี้ พวกเราได้มีโอกาส

รู้จักคุณแม่พี่แอ๊ว ฉันเชื่อแล้วว่า สุภาษิตไทย “ดูช้างให้ดูที่หาง ดูนางให้ดูที่แม่” 

มันถูกต้องตามนั้นจริงๆ คุณแม่เที่ยวกับเราอย่างสนุกสนานสดใสไปด้วยกันได้อย่าง

กลมกลืน สิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นแล้วประทับใจมากๆ คือการเอาใจใส่ดูแลคุณแม่เป็น

อย่างดีจากพี่แอ๊ว นั่นทำให้ฉันเห็นความกตัญญูกตเวทีจากพี่สาวคนนี้ มันทำให้ฉัน

หลงรักในตัวเธอมากขึ้นไปอีก 

 หลังจากจบการอบรมฯ เราก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆ ฉันได้รับมิตรภาพที่

งดงาม ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือทางด้านวิชาการเป็นอย่างดีเสมอ ได้เห็น

ต้นแบบของคำว่า “คนเก่ง และ ดี” มีอยู่จริง และใกล้ตัวเรามากด้วย  

 ไม่เพียงแต่การทำงานที่เธอทุ่มเทเสียสละ หากแต่บุคลิกนิสัยส่วนตัวเธอก็

น่าชื่นชม น่าเอาเป็นแบบอย่าง ถ้ามีคนถามฉันว่า คุณคิดว่าใครที่เหมาะสมกับ

ตำแหน่ง “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” คำตอบของฉันคือ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา 

พี่สาวคนเก่งที่แสนดีคนนี้แน่นอน 

 ขอบคุณพี่แอ๊ว พี่สาวที่แสนดี ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตจากการได้

ใกลช้ดิบคุคลตน้แบบทีม่ทีัง้ความเชีย่วชาญทางดา้นวชิาการและมคีวามงดงามในจติใจ 

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับตำแหน่งที่คุณคู่ควร เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 

๒๕๖๐ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐4๐

 ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ขณะที่ข้าพเจ้าเป็น extern ตัวเล็กๆ ที่

แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลลำปาง เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักพี่แอ๊วซึ่งเป็นเภสัชกร

ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สิ่งที่ได้พบและเรียนรู้จากพี่แอ๊ว  ทำให้

ข้าพเจ้าประทบัใจและจดจำเปน็แบบอยา่งไมล่มืเลอืน  พีแ่อว๊เปน็แมแ่บบทีม่คีุณสมบัติ

ครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ 

 การครองตน เป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว   

 การครองคน พี่แอ๊วเป็นคนน่ารัก พูดจาไพเราะกับทุกๆ คน ดูแลเอาใจใส่

เพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ  แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน พี่แอ๊วก็ยัง

น่ารักเหมือนเดิม ดำเนินตามหลัก พรหมวหิาร ๔ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

และ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา  อัตถจริยา สมานัตตา  

 การครองงาน เป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านความรู้ความสามารถ พี่แอ๊วศึกษา

จบปริญญาเอกและยังศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษา นำความรู้ความสามารถไปใช้เป็น

ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในวงการแพทย์ และเภสัชกรรม  พี่แอ๊วเป็นแบบอย่างที่

ดีให้กับน้องๆ ในด้านการใฝ่หาความรู้และการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ดำเนินตามหลัก

อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  

 การได้ร่วมงานและเรียนรู้จากพี่แอ๊วเป็นความประทับใจที่จำได้ไม่เคยลืม 

และ ที่สำคัญ คือเป็นแบบอย่าง (role model) ให้แก่ข้าพเจ้า ปัจจุบันพี่ยังคงทำงาน

หนักอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกมากมาย พี่แอ๊วมีคุณค่า 

และ ควรคู่กับรางวัลเกียรติยศ “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เป็นอย่างยิ่ง 

แพทย์หญิงพรรณราย กุลเศรษฐ 
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 
 

พีแ่อว๊เปน็แมแ่บบท่ีมคีณุสมบตัคิรบถว้นและสมบรูณเ์ปน็อยา่งยิง่ 

 

เภสชักรทีมุ่ง่มัน่ในการทำงาน ทุม่เทเพือ่สว่นรวมมาตลอด  

ไมเ่คยยอ่ทอ้ตอ่อปุสรรค 
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 ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา (พี่แอ๊ว) เมื่อเอ่ยถึงบุคคลนี้ มีใครบ้างที่จะไม่รู้จัก ตลอด

ระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ได้ทำงานร่วมกันกับพี่แอ๊วที่โรงพยาบาลลำปาง พี่แอ๊ว

เป็นต้นแบบของเภสัชกรที่ดี เป็นเภสัชกรที่มุ่งมั่นในการทำงาน ทุ่มเทเพื่อส่วนรวมมา

ตลอด ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค พี่แอ๊วคอยสอนน้องๆ เภสัชกรและนักศึกษาเภสัช 

ว่าให้ทำงานโดยคิดถึงคนไข้เป็นหลัก ยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง ให้ใช้ใจทำมากกว่า

ทำตามหน้าที่ ทุกครั้งที่ยุ้ยรู้สึกเหนื่อย จะบอกตัวเองอยู่เสมอว่า ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา 

หรือ พี่แอ๊วทำงานหนักทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานเพื่อสังคม และงานสอนอื่นๆ 

อีกมากมาย มากกว่าที่เราทำตั้งหลายเท่าตัว  พี่แอ๊วยังไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย แล้วเราทำ

แค่นี้เอง ต้องทำได้สิ  

 สุดท้ายอยากฝากถึง พี่แอ๊ว ว่า พี่แอ๊ว คือ เภสัชกรต้นแบบสำหรับยุ้ยและ

เภสัชกรทุกๆ คนค่ะ     

 

เภสัชกรหญิงศุภธิดา กำเนิดศุภผล 
สถาบันโรคทรวงอก 

 

พีแ่อว๊เปน็แมแ่บบท่ีมคีณุสมบตัคิรบถว้นและสมบรูณเ์ปน็อยา่งยิง่ 

 

เภสชักรทีมุ่ง่มัน่ในการทำงาน ทุม่เทเพือ่สว่นรวมมาตลอด  

ไมเ่คยยอ่ทอ้ตอ่อปุสรรค 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐4๒

 อาจารยแ์อว๊ พี่แอ๊ว หรือ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา หัวหน้างานบริบาล

เภสชักรรม กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลลำปาง ผูท้ีเ่ปน็ทัง้คร ู และพีท่ีน่า่รกัของ

นอ้งๆ เภสชักรทกุคน พีแ่อว๊เปน็ผูห้นึง่ทีร่เิริม่บกุเบกิงานทางดา้นเภสชักรรมคลนิกิตัง้แต่

ราว ๓๐ ปทีีผ่า่นมา สำหรบัในยคุนัน้แลว้การขึน้วอรด์ของเภสชักรยงัไมเ่ปน็ทีย่อมรบั

ของวชิาชพีตา่งๆ แตด่ว้ยความมุง่มัน่ ทุม่เท และตัง้ใจทีจ่ะนำความรูท้างดา้นเภสชักรรม

มาใชใ้นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และให้คำปรึกษาด้านยาแก่แพทย์ พยาบาล และ 

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง จงึทำให้งานบริบาลเภสัชกรรมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

จนปจัจบุนัถอืวา่เปน็ความจำเปน็และเปน็หนา้ทีข่องเภสชักรทีจ่ะตอ้งดำเนนิการในเรือ่ง

ดงักลา่ว ซึง่ถอืเปน็การเปดิบทบาทของเภสชักรอยา่งสำคญั  

 นอกจากนัน้พีแ่อว๊ของนอ้งๆ ยงัรบัเปน็อาจารยพ์เิศษในหลกัสตูรตา่งๆ อาท ิ

หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สาขาเภสชับำบดั วทิยาลยัเภสชับำบดั สภาเภสชักรรม หลกัสตูรการฝกึอบรมเปน็ผูม้ี

ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา

และสุขภาพ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย 

สภาเภสชักรรม รวมทัง้รบัเปน็วทิยากรบรรยายพเิศษ เปน็ผูร้ว่มกำหนดหลกัสตูร รวมทัง้

คูม่อืการดำเนินงานทางด้านเภสัชกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น คู่มือโครงการ

โรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU Hospital) คูม่อืการดำเนนิงาน

เภสชักรรมปฐมภมู ิ ตลอดจนมผีลงานทางวชิาการเปน็ทีย่อมรบัมากมาย ไดแ้ก ่ รางวลั

เภสัชกรหญิงจินตนา พูลสุขเสริม 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

ผู้ที่เป็นทั้งครู และพี่ที่น่ารักของน้องๆ เภสัชกรทุกคน 
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ผลงานวชิาการดเีดน่ของกระทรวงสาธารณสขุประจำป ี๒๕๕๗ และไดเ้ขา้รว่มการประชุม

และนำเสนอผลงานวชิาการในการประชมุวชิาการระดบันานาชาตอิยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้

ยงัไดร้บัความไวว้างใจจนไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการสภาเภสชักรรมหลายสมยั 

 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นผู้มีความรู้สามารถและมีภารกิจเพื่อวิชาชีพ

เภสชักรรมและเพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการได้รับเลือกเปน็ “เภสชักรดเีดน่

เพือ่สงัคม ป ี ๒๕๖๐” ในครัง้นี ้ จงึถอืวา่มคีวามเหมาะสมอยา่งยิง่ และยงัมัน่ใจไดว้า่ 

ดร.ภญ.รุง่ทวิา หมืน่ปา หรอื พีแ่อว๊ จะยงัคงมุง่มัน่ทุม่เทเพือ่วชิาชพีและสว่นรวมตอ่ไป

อยา่งไมห่ยดุยัง้ ดว้ยภาพลกัษณแ์ละบคุลกิของพีผู่ใ้จด ี ครผููมุ้ง่มัน่ประสทิธปิระสาทวชิา

ความรูใ้หแ้กศ่ษิย ์ เภสชักรทีเ่ตม็ใจดแูลผูป้ว่ย และมนษุยผ์ูม้คีวามปรารถนาดตีอ่ทกุคน   

ในโอกาสนี้จึงขอร่วมแสดงความยินดีและขอสิ่งศักดิ์สิทธิอำนวยพรให้พี่แอ๊วของน้องๆ 

ประสบความสขุ ความเจรญิ และประสบความสำเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน เพือ่เสรมิพลงัใน

การทำความดใีหแ้กส่งัคมในโอกาสตอ่ไป  
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 รูส้กึโชคดทีีไ่ดเ้ปน็นอ้งของพีแ่อว๊ ดร. ภญ.รุง่ทวิา หมืน่ปา พีแ่อว๊เปน็พี ่เปน็คร ู

เปน็ตวัอยา่งของพีเ่ภสชักรทีร่กัในวชิาชพีอยา่งแทจ้รงิ พีแ่อว๊ไมไ่ดแ้สดงดว้ยการพดู แต่

แสดงด้วยการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าเภสัชกรมีบทบาทอย่างไร และเป็นประโยชนต์อ่

สงัคมอยา่งไร ตัง้แตพ่ีแ่อว๊เป็นเภสัชกรหรือตั้งแต่เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตรเ์ลยดว้ยซำ้ 

รางวลัทีพ่ีแ่อว๊ได้รับมากมายอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ

พี่แอ๊ว ไม่ว่าจะเปน็เภสชักรดเีดน่ในสาขาบรบิาลเภสชักรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงประโยชน์

ของเภสชักรตอ่ผูป้ว่ย บคุคลดเีดน่ในสาขาเภสชักรของชมรมโรงพยาบาลระดบั รพศ. 

รพท. ทีน่อกจากจะมบีทบาทของเภสชักรแลว้พีแ่อว๊ยงัชว่ยผลกัดนังานวจิยัของโรงพยาบาล

ลำปาง และเครอืขา่ยวจิยัของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนอืโดยไมไ่ดจ้ำกดัเฉพาะในงาน

ของเภสชักรรมเทา่นัน้ แตเ่ปน็งานวจิยัเชงิประจกัษท์ีก่อ่ประโยชนใ์นทางคลนิกิในภาพ

รวมทัง้ทางการแพทย ์การพยาบาล และสาขาอืน่ๆ  

 พีแ่อ๊วแม้จะไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ทำงานเต็มเวลาในมหาวทิยาลยั แตก่เ็ปน็

อาจารยแ์อว๊ ครแูอว๊ ทีร่กัของเภสชักร ของนกัศกึษาแพทยศ์นูยแ์พทย ์ ทีม่บีทบาท

สำคญัในการผลกัดนัและผลติคน พีแ่อว๊เปน็อาจารยท์ีเ่ปน็ผูท้ีใ่ห ้ และใหโ้ดยไมห่วงัผล

ตอบแทนใดๆ จากลูกศิษย์ วันหนึ่งในปี ๒๕๕๖ ได้รับโทรศัพท์จากพี่แอ๊วมาชวนวา่ 

เราไปสอนวชิาระบาดวทิยาในงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดว้ยกนั ประโยคแรกทีพ่ีแ่อว๊พดูคอื 

“เราไปชว่ยพัฒนาคนกัน” จากที่รู้จักพี่แอ๊วในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ่ จงึไดรู้้จัก ใกล้ชิด ได้เห็นการทำงานที่เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อวิชาชีพโดย

ไมเ่คยยอ่ทอ้ พี่แอ๊วเป็นครูชนิดที่ใจดีเป็นนางฟ้า ที่ไม่เคยดุนักเรียน อ่อนโยน แตทุ่ม่เท 

อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชิดชนก เรือนก้อน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“พี่แอ๊ว ครูแอ๊ว” เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 
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อดหลบัอดนอนตดิตามความกา้วหนา้ของงานของ นคบส. อยา่งตอ่เนือ่ง และไมเ่คย

แมแ้ตค่ร้ังเดียวที่พี่แอ๊วบ่นว่าเหนื่อย วิธีทำงานแบบนี้ทำให้ผลักดันให้เกิดงานทีก่อ่

ประโยชนพ์รอ้มกบัการพฒันาเภสชักรทีม่คีณุภาพในการทำงานมากยิง่ขึน้ 

 ในป ี๒๕๖๐ ที่มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) ได้มอบรางวลั “เภสชักร

ดเีดน่เพื่อสังคม” ให้กับพี่แอ๊ว ซึ่งเป็นรางวัลที่เหมาะสมและควรคา่อยา่งยิง่กบัพีแ่อว๊ 

พีแ่อว๊เปน็ความภาคภูมิใจของวิชาชีพเภสัชศาสตร ์ทีเ่ภสชักรรุน่หลงัควรยกยอ่งใหเ้ปน็

แบบอยา่งของเภสชักรทีด่ ี หากเภสชักรทกุคนรกัวชิาชพี ทุม่เทใหก้บัการทำงานเพือ่

สงัคมและประชาชนแบบทีพ่ีแ่อว๊ทำใหด้ ู และทำใหเ้หน็เปน็เชงิประจกัษ ์ วชิาชพีเภสชัฯ

จะเขม้แขง็ เปน็ทมีกบัสหสาขาวิชาชีพที่ก่อประโยชน์คุณูประการใหก้บัประชาชนและ

สงัคมทีม่สีขุภาวะตอ่ไป 
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 ดิฉันรู้จัก ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า แอ๊ว มานานกว่า 

๒๐ ปี ตั้งแต่เธอยังเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เห็นความขยันขันแข็ง ใฝ่รู้ 

ความมีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย และเพื่อนร่วมงาน จึงชวนมาทำงานที่

โรงพยาบาลลำปางดว้ยกนั แอว๊ไดม้าบกุเบกิงานเภสชักรรมคลนิกิใหโ้รงพยาบาลลำปาง 

ทั้งงานบริบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จนมีการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ช่วงนั้นเรามีน้องเภสัชกรมาบรรจุใหม่อีก ๖ คน จึงได้เปิดงานบริการผู้ป่วยใน (Acute 

Care) มเีภสชักรประจำหอผูป้ว่ยใน ไดท้ำงานเคยีงบา่เคยีงไหลก่บัแพทยแ์ละพยาบาล 

มีผู้มาขอดูงานและฝึกงานมากมาย รวมทั้งนักศึกษาเภสัชจากต่างประเทศด้วย มีการ

ทำวิจัยหลายเรื่อง ซึ่งดิฉันก็ร่วมทำวิจัย เราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

เภสัชกรรมต่างประเทศหลายครั้ง เช่น ประชุม FEDERATION of ASIAN 

PHARMACEUTIEAL ASSOCIATION (FAPA) ที่ประเทศมาเลเซียและออสเตรเลีย 

และแอ๊วเองก็ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่างประเทศหลายแห่งเช่นกัน 

 แอ๊วเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงมาก ได้ช่วยเหลืองานของวิชาชีพและด้าน

รักษาพยาบาลมาตลอด ทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ได้รับความไว้วางใจ

ให้เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ทั้งงานสอนนักศึกษาแพทย์และ

งานด้านอื่น และยังเป็นหัวหน้าหน่วยดูแลเรื่องการฝึกอบรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาโดยตลอด ได้รับการยอมรับเรื่องความรู้ ความชำนาญด้าน

วิชาการจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขอื่น แอ๊วเป็นกรรมการด้าน

เภสัชกรรมมาหลายสมัย แอ๊วเป็นคนเสียสละในการทำงาน ไม่เคยบ่นแม้งานจะหนัก 

เภสัชกรหญิงวรุณกาญจน์ จักรวัฒนา 
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 

ผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม 
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เต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกด้าน เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดีเยี่ยม มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

มมีหาวทิยาลยัหลายแหง่ชวนไปเปน็อาจารย ์ ซึง่มคีวามกา้วหนา้กวา่งานโรงพยาบาลมาก 

แตแ่อว๊กป็ฏเิสธและได้อยู่ทำงานที่โรงพยาบาลลำปางมาโดยตลอด โรงพยาบาลลำปาง

โชคดีท่ีมเีภสชักรผูข้ยนัขนัแขง็ เอาใจใสใ่นงานทัง้งานในหนา้ทีแ่ละงานอืน่ๆ ทีผู่้บริหาร

ได้กำหนดให้ 

 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นเภสัชกรตัวอย่างที่เหมาะสมกับรางวัลอัน

ทรงเกียรตินี้ ขออวยพรให้มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน เป็นที่รักของผู้ร่วมงาน

ทุกคน มีกำลังใจ กำลังกายที่แข็งแรง และช่วยทำประโยชน์ให้แก่วิชาชีพตลอดไป 
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 ดร.ภญ.รุง่ทวิา หมืน่ปา เปน็ เภสชักรโรงพยาบาล ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ 

และทุ่มเทเวลากับการพัฒนาและปฏิบัติงานเภสัชกรรม มีผลงาน รางวัลเกียรติยศ

มากมายเป็นที่ประจักษ์และยอมรับตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา ในปี ๒๕๔๒ ซึ่ง

เป็นปีแรกที่สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล

ให้เภสัชกรทีเ่ปน็แบบอยา่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาล จากความมุง่มั่น 

ทุ่มเทเวลา ทำงานหนัก มีความสามารถในการสื่อสาร มีปิยวาจา อ่อนหวาน เป็นผู้นำ

ในการเปิดงานเภสัชกรรมคลินิก จนทีมสหสาขาวิชาชีพ ยอมรับบทบาทของเภสัชกร

ในการดูแลผู้ป่วยด้านยา จึงได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นด้านบริบาลเภสัชกรรม” จาก

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ ในปีนั้น ซึ่งเป็นปีแรกของการค้นหาเพื่อมอบรางวัล 

“เภสัชกรดีเด่นด้านบริบาลเภสัชกรรม”  

 นอกจากการ “สร้างงาน” แล้ว ดร.ภญ.รุ่งทิวา ยังมีบทบาทสำคัญในการ 

“สร้างคน” ช่วยสร้างทีมเภสัชกรเพื่อปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมภายในโรงพยาบาล

ลำปางที่ขยายงานเพิ่มขึ้นตาม Service plan เป็น อาจารย์ เป็นพี่ ที่คอยดูแล ทั้ง

ด้านวิชาการ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจการทำงานบริบาลเภสัชกรรม ให้น้องๆ

เภสัชกรโรงพยาบาลและนักศึกษา ที่มาฝึกงานในโรงพยาบาลลำปาง รวมทั้งเป็น

อาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษา ช่วยสร้าง

คนรุ่นใหม่ในงานบริบาลเภสัชกรรมตลอดมา 

เภสัชกรหญิงบุญญาพร ยิ่งเสรี 
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 

ผู้สร้างงาน สร้างคน เพื่อปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม

ภายในโรงพยาบาล 
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 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในการศึกษาวิจัย R2R สร้างเครือข่าย

การทำงานวิจัย เป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยของบุคลากรทุกวิชาชีพในโรงพยาบาล เป็น

ผู้ผลักดันให้น้องๆ เภสัชกรในโรงพยาบาลทำงานวิจัย นำเสนองานวิจัยในเวที

ระดับประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจำนวนมาก ปัจจุบัน

จึงเป็นเภสชักรทีไ่ดร้บัตำแหนง่ใหเ้ปน็ รองผูอ้ำนวยการ ดา้นพฒันาทรพัยากรมนุษย์

และงานวิจัย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลลำปาง  

 ดร.ภญ.รุง่ทวิา ไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการสภาเภสัชกรรมติดตอ่กนัหลายวาระ 

มีความมุง่มัน่ชว่ยพฒันางานวชิาชพีเภสชักรรม ใหเ้ภสชักรมสีว่นรว่มในการดแูลสุขภาพ

อนามัยของประชาชน เมื่อได้มีโอกาสทำงานพัฒนาระบบยาระดับประเทศ  มีบทบาท

สำคัญในการร่วมพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(Rational Drug Use, RDU) เป็นผู้ที่มีความสามารถสูง ทำงานเร็ว เก่งในการ

วางแผน การวางกรอบการทำงาน แมว้า่กจิกรรมภายนอกโรงพยาบาลจะมจีำนวนมาก  

ก็สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี  ไม่เคยปฏิเสธ เมื่อได้

รับมอบหมายให้ทำงานพิเศษ ไม่ยึดติดตำแหน่งความก้าวหน้าทางราชการ เป็นผู้ที่มี

น้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นเสมอ จะให้คำปรึกษา แนะนำช่วยคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาจน

งานส่วนรวมสำเร็จ  เป็นผู้ที่เสียสละ”ทำงานเพื่องาน” โดยไม่ได้คิดถึงประโยชน์

ส่วนตัว เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและสังคม จึงสมควรได้รับการยกย่อง

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคม 

ด้วยรางวัลเกียรติยศ “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 
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 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมืน่ปา หรอืทีช่าวเภสชักรเราไมว่า่จะเปน็รุน่ไหน สถาบันใด 

ทุกทิศทั่วไทยนิยมเรียกด้วยความคุ้นเคยว่า “พี่แอ๊ว” ทุกคนจะนึกถึงสุภาพสตรีที่ท้วม

นิดๆ มีรอยยิ้มที่เป็นมิตร พูดจาสุภาพ มีความตั้งใจในการทำงานสูง ปฏิบัติงานด้วย

ความรักและห่วงใยผู้ป่วยเสมอมา เป็นผู้ที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ในทุกขณะ เม่ือมองเห็นปัญหาก็พยายามแก้ปัญหาในเชิงระบบโดยใช้ความรู้ทาง

เภสชักรรมอย่างเต็มที่ ดร.ภญ.รุ่งทิวาเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในปี ๒๕๓๕  

สถาบันที่เปิดสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมในประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย ไม่น่าเชื่อว่า

เภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆจะดั้นด้นไปเรียนต่อปริญญาโท clinical 

pharmacy ที่ประเทศมาเลเซียด้วยทุนส่วนตัว ในเวลานั้นข้าพเจ้ายังไม่รู้จักเป็นการ

ส่วนตัวได้แต่แอบชื่นชมอยู่ห่างๆ   

 ในป ี ๒๕๓๙ ไดท้ราบขา่ววา่ ดร.ภญ.รุง่ทวิาจะยา้ยมาปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาล

ลำปาง ข้าพเจา้รูส้กึดใีจและคดิวา่คงจะไดเ้หน็สิง่ใหมเ่กดิขึน้กบัวชิาชพีของเรา เริ่มจาก

การเปิดหน่วยบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลของเรา  เภสัชกรเริ่มเข้าไปปฏิบัติงาน

ในหอผู้ปว่ยทำงานเคยีงคูก่บัแพทย ์ซึง่ไมใ่ชเ่ปน็เรือ่งงา่ยทีแ่พทยจ์ะยอมรบั ดว้ยบุคลิกที่

อ่อนน้อมถ่อมตนและความปรารถนาดีต่อผู้ป่วย อายุรแพทย์ท่านหนึ่งจึงยอมร่วมงาน

ด้วยความเต็มใจและแบ่งปันความรู้ทางวิชาการให้อย่างเต็มที่ และได้ร่วมกันทำ

โครงการเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต มีการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสมจนผู้ป่วย

ปลอดภัย ส่งผลให้อายุรแพทย์ท่านอื่นเห็นความสำคัญในบทบาทของเภสัชกรคลินิก 

จนอาจจะพูดได้ว่างานเภสัชกรรมคลินิกได้เริ่มต้นในประเทศไทยที่โรงพยาบาลลำปาง 

เภสัชกรหญิงมยุรี แสงอุทัยวณิชกุล 
โรงพยาบาลลำปาง 

ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา ที่ข้าพเจ้ารู้จัก 
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จากนั้นได้ขยายการดูแลผู้ป่วยในโรคอื่นเช่น เบาหวาน หอบหืด วัณโรคและผู้ป่วย

เอดส์ จนผู้ป่วยได้รู้ถึงบทบาทของเภสัชกรได้อย่างชัดเจนและเริ่มจะขาดเภสัชกรไม่ได้

ไปเสียแล้ว  

 หลังจากสะสมประสบการณ์ทำงานได้ระยะหน่ึง ก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่มี

ช่วยจุดประกายให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพทั่วประเทศในการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม

คลินิก มีผู้มาศึกษาดูงานอยู่มิได้ขาด  บุคลิกที่น่านิยมอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นครู 

มีการสอนงานน้องๆ ด้วยวิธีการ Learning by Doing จนประสบความสำเร็จ

แทบทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรหรือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ใน

ระยะหลังก็ได้นำความรู้และประสบการณ์มาช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องยาให้องค์กรภายนอกและชุมชน การเป็นกรรมการ

สภาเภสัชกรรมที่พัฒนาบทบาทของวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผลแห่งชาติ และเป็นผู้ริเริ่มโครงการ RDU Hospital ของโรงพยาบาล

ลำปางและเขตบริการสุขภาพที่ ๑ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็น

นักวิจัยดีเด่น เป็นที่ยอมรับของสหวิชาชีพในโรงพยาบาลลำปาง 

 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวโรงพยาบาล

ลำปาง  และวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างแท้จริง   
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 เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่ได้ชื่อว่าปิดทองหลังพระมาโดยตลอด คุณค่าและ

คุณความดีที่เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องมักจะปรากฏต่อสาธารณชนให้เห็น

ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับสาขาวิชาชีพสาธารณสุขด้านอื่นๆ แต่สำหรับเภสัชกรหญิง 

ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและเอื้อไปถึง

วิชาชีพอื่นๆ มากมาย ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศและการมีจิตใจใน

การให้บริการที่ดี  ในฐานะที่เป็นพี่ร่วมงานมาตั้งแต่โรงพยาบาลมีเภสัชกรไม่ถึงสิบ

คนจนปัจจุบันมีเภสัชกรในสังกัดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ได้เห็นความตั้งใจทุ่มเทในการ

พัฒนางานของน้องแอ๊วตั้งแต่เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งงานบริบาลเภสัชกรรมเป็นหน่วยงาน

แรกๆ ของประเทศ งานพัฒนาบริการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สร้างผลงานด้าน

การวิจัยหลายเรื่องที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และล่าสุดเป็น

คณะทำงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับประเทศที่เป็นแผนงานสาธารณสุข

ที่เภสัชกรได้มีโอกาสสร้างบทบาทในวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดภาพ

ลักษณ์ที่ดีขององค์กร แต่มิได้มีเพียงความรู้ความสามารถเท่านั้นที่ส่งผลให้เกิด

ความสำเร็จของงานด้านต่างๆ มากมายนี้ หากแต่น้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจิต

สาธารณะ หลายครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต่อผู้ป่วย ต่อชุมชน

อาทิ กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร การเป็นวิทยากรความรู้

เรื่องยาแก่ชุมชน ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ น้องแอ๊วจะเป็นผู้อาสาเป็นตัวแทน

โรงพยาบาลไปทำกิจกรรมอยู่เสมอ จนน้องเป็นที่เคารพรักของ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน 

ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกวิชาชีพในโรงพยาบาล มักได้รับเกียรติให้ร่วมงานที่สำคัญของ

โรงพยาบาลและระดบัประเทศเสมอ ขอชืน่ชมนอ้งดว้ยความจรงิใจและขอเปน็กำลงัใจ

ให้น้องได้รับผลสำเร็จของความตั้งใจในทุกๆ งานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประชาชน

มีสุขภาพดีถ้วนหน้า สมกับที่น้องมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง 

 

เภสัชกรหญิงภาผอูน โซนี่ 
หัวหน้างานบริการเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 
 

นอ้งผูท้ีม่คีณุธรรมและจติสาธารณะ 
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 นับเวลาทีเ่ราไดรู้จ้กักนัจากวนันัน้ถงึวนันี ้นา่จะไดน้บัไดป้ระมาณ ๓๔ ปี แล้ว 

สำหรบันอ้งแอว๊ ดร.ภญ.รุง่ทวิา หมืน่ปา จากนอ้งลำปางทีเ่ขา้มาเรยีนคณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่างกัน ๒ รุ่น ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันบ้างแต่ไม่มาก แต่พอจบมา

ทำงาน โชคชะตาทำให้เราต้องมาเจอกันอีกรอบ เพราะเราต่างก็มาเป็นเภสัชกร

โรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดัลำปางรุน่บกุเบกิเหมอืนกนั โดยพีอ่ยูโ่รงพยาบาลห้างฉัตร 

ส่วนน้องแอ๊วอยู่โรงพยาบาลสบปราบ ในสมัยนั้น โรงพยาบาลชุมชนมีเภสัชกร เพียง

แห่งละ ๑ คน และจังหวัดลำปางยังมีเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนไม่ครบทุกแห่ง 

งานทุกอย่างเภสัชกรต้องจัดระบบทั้งงานบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน จัดซื้อยา จ่ายยา 

ออกใบเสร็จรับเงิน จัดยาให้สถานีอนามัย ตรวจร้านชำ ฯลฯ ด้วยความที่เป็นเภสัชกร

โรงพยาบาลชุมชนในรุ่นแรกๆ ซึง่พบปญัหาตา่งๆ ในการทำงานมากมาย พวกเราจึงได้

นัดรวมกลุ่มกันในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องงาน ช่วยกันแก้ปัญหา 

พัฒนาระบบงาน ซึ่งเราจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เรามีความสนิทสนม

กันมาก จนกระทั่งปีงบประมาณ ๒๕๓๓ พี่ย้ายจากโรงพยาบาลห้างฉัตรไปทำงานที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แอ๊วจึงย้ายจากโรงพยาบาลสบปราบมาอยู่

โรงพยาบาลห้างฉัตรแทน  

 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

พูดจาไพเราะ สุภาพ เสียงหวาน และการที่ได้สัมผัสจากการทำงาน ทำให้ทราบว่า

น้องแอ๊วเป็นคนที่ทำงานเก่ง วิชาการดี มีการบริหารจัดการระบบงานได้ดี ทำงานเป็น

ระบบระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นผู้ที่เสียสละ ทุ่มเทกับการทำงานอย่างมาก เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสำเร็จ  อีกทั้งยังได้พัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกของโรงพยาบาลลำปาง ให้อยู่ใน

เภสัชกรหญิงจันทนา  ลี้สวัสดิ์ 
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

บันทึกถึง ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา  หมื่นปา 
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ระดับแนวหน้าของประเทศ และสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการงานเภสัชกรรมทั้งงาน

บริบาลเภสัชกรรม งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่ง

มีผลงานมากมาย และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด 

ระดับเขตสุขภาพ ระดับประเทศ และในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ทำหน้าที่เป็น

ตัวแทนในสภาเภสัชกรรม ที่มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย 

 จากความเป็นพี่เป็นน้องทำงานร่วมกันในจังหวัดลำปาง ต่อมาในปี ๒๕๕๘  

ได้มาพบกันในบทบาทที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แอ๊ว จากพี่ที่รักและชื่นชมน้องแอ๊ว  

มาเป็นศิษย์ที่ชื่นชมอาจารย์แอ๊ว ที่ทุ่มเท มุ่งมั่นในการให้ความรู้ คำแนะนำ และ 

ช่วยเหลือตลอดมา ไม่เฉพาะพี่ที่รู้จัก แต่เสมอต้นเสมอปลายกับศิษย์ทุกคนและทุกรุ่น 

 ในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสมาร่วมทำงานนโยบายการส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU)  ในจังหวัดลำปางโดยเป็นทีม

เลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับจังหวัด 

ซึง่นอ้งแอว๊ไดท้ำหนา้ทีใ่หค้ำปรกึษาดา้นวชิาการแกบ่คุลากรทางการแพทย ์ ในโรงพยาบาล

ลำปางรวมทั้งทีมงานในจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำชี้แนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานในระดับอำเภอและตำบล และได้ร่วมตดิตามกำกบัการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

จนทำให้ผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปางประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 ในโอกาสทีน่อ้งแอว๊ ไดร้บัรางวลั “เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ประจำป ี๒๕๖๐” 

พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องแอ๊วสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นการสมควรและ

เหมาะสมอย่างยิ่ง สมกับความทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และ เวลา ในการตั้งใจปฏิบัติ

งานเภสัชกรรมเพือ่สงัคมตลอดเวลาทีผ่า่นมา ขอเปน็กำลงัใจใหน้อ้งแอว๊ในการขบัเคลื่อน

งานให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 
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 ด้วยดิฉัน นางยุพนิ ตนัอนชุติตกิลุ ตำแหนง่พยาบาลวชิาชพีชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง ได้ทำงานร่วมกับ ดร.ภญ.รุ่งทิวา 

หมืน่ปา มาเป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี มีความเห็นว่า ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา 

มีคุณสมบตัิที่ เหมาะสมในการรับตำแหน่ง “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐” ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องเภสัชกรรม ปฏิบัติงานทั้งทาง

ด้านบริการ วิชาการ และพัฒนางานวิจัยที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละ

ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยโครงการการใช้ยา 

Warfarin ทั้งในและนอกโรงพยาบาล  ซึ่งยังผลประโยชน์ให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการ 

ได้รับรางวัลจากงานวิชาการ และคำชมเชยจากงานบริการ อันเป็นที่ภาคภูมิใจของ

หน่วยงานและองค์กรเสมอมา 

 

นางยุพิน ตันอนุชิตติกุล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักทั่วไป 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง  

ผู้มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องเภสัชกรรม 
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 ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เป็นหัวหน้าที่ดี มีความเมตตาให้กับลูกน้อง เป็นผู้ที่

คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในด้านการทำงาน และความรู้ด้านวิชาการต่างๆ มี

บางครั้ง ที่เราทำงานผิดพลาดไปบ้าง แต่ก็ไม่เคยกล่าวโทษ หรือว่ากล่าวเลย กลับให้

กำลังใจ และคิดช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดี การที่ได้มา

ทำงานร่วมกัน ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ และมีโอกาสที่จะพัฒนาการทำงานของตนเอง

มากยิ่งข้ึน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง แนวคิด การทำงานเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม การทำความดี การทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 บ่อยครัง้ ขา้พเจา้จะเหน็ทา่นทำงานอยา่งหนกั มคีวามทุม่เท และความมุง่มั่น 

ตั้งใจในการทำงาน ดว้ยความทีท่า่นเปน็ผูม้คีวามรู ้ จะมคีนมาขอคำแนะนำ คำปรกึษา

ผลงานวชิาการอยูเ่สมอ แมว้า่ทา่นจะยุง่มากแคไ่หน กย็งัคอยใหค้ำแนะนำ ความชว่ยเหลอื 

โดยไม่เคยคิดรำคาญ หรือบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ช่วยเลย ท่านเต็มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะเปน็ผูท้ีส่ามารถทำใหค้นอืน่มผีลงานออกมาด ี สนบัสนนุโดยการใหค้วามรูอ้ยา่งเตม็ที่ 

 ขา้พเจ้ารู้สึกว่าโชคดีมาก ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ ดร.ภญ.รุ่งทิวา 

เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ข้าพเจ้าได้มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และแบบอย่างในการ

ทำงานของข้าพเจ้า 

 

นางสาวจอมขวัญ ทินนา 
นักวิชาการ การศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง 
 

ป้าแอ๊ว แบบอย่างที่ดีของน้องหมิว 
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 เป็นทั้งเพือ่นรว่มรุน่ตัง้แต ่ประถมศกึษา และเพือ่นรว่มวชิาชพีดา้นการแพทย์

และสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุดว้ยกนั ตัง้แตเ่ปน็เพือ่นเรยีนชัน้ประถมดว้ยกันมา 

ประทับใจในความขยันหมั่นเพียร มีจิตใจเอื้อเฟื้อ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอ  

ในวัยทำงาน ไดม้โีอกาสทำงานรว่มกนัทีโ่รงพยาบาลสบปราบ ซึง่เป็นโรงพยาบาลชุมชน

ขนาดเล็ก โดยตนเองย้ายเข้าทำงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ส่วน ดร.ภญ.รุ่งทิวา 

หมื่นปา ไปทำงานเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง มีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจในการทำงานอยู่เสมอ เห็นประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่หนึ่ง โดยไม่ย่อท้อ แม้จะ

ต้องอยู่ดว้ยความยากลำบาก เพราะช่วงแรกขณะที่รอบรรจุ ช่วงเดือนมีนาคม-

พฤษภาคม ๒๕๓๑ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปาไปทำงานเป็นจิตอาสา ทำงานให้

โรงพยาบาลสบปราบโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน นอกจากนั้นโรงพยาบาลก็ยังไม่มี

บ้านพักให้ ต้องมาพักร่วมห้องเดียวกัน แต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับ ดร.ภญ.รุ่งทิวา 

เพราะยังคงมุ่งมั่น และ ทุ่มเทต่อการทำงาน จนได้บรรจุเป็นเภสัชกรคนแรกของ

โรงพยาบาลสบปราป ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๑  

 ปัจจุบัน แม้จะต้องทำงานคนละโรงพยาบาล แต่ ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา 

ก็ยังให้คำปรึกษา ในด้านการทำผลงานวิจัยอยู่เสมอ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

ในเรื่องความรู้ ความสามารถ รู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากกับการที่ ดร.ภญ.รุ่งทิวา 

หมื่นปา ได้รับการเชิดชูด้วยรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

 

นางรำพึง  กิติกาศ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  

โรงพยาบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง 

มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน  

เห็นประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่หนึ่ง โดยไม่ย่อท้อ 
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 ขออนุญาตเรียกตามน้องๆนะคะ คุณป้ามา กทม. ได้ ๒ เดือนแล้ว ไม่ได้เห็น

หน้าหวานๆ ของพี่หมอแอ๊วเลย ได้แต่ทักทายกันผ่านทางไลน์เท่านั้น ขอบอกว่าคิดถึง

มากค่ะ 

 ตลอดเวลาที่คุณป้าและกลุ่มจิตอาสาโรคหัวใจ ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน

ที่คลินิกหัวใจและหลอดเลือด ห้องตรวจของเภสัชกรที่อยู่ติดกัน กลุ่มจิตอาสาทุกคน

รู้สึกประทบัใจและชืน่ชม ในตวัคณุหมอทกุคนคะ่ โดยเฉเพาะคณุหมอ ดร.แอ๊วคนสวย 

น่ารัก ใจด ีพดูเพราะ และมบีคุลกิทีโ่ดดเดน่  ไมเ่หมอืนใคร ตรงทีค่ณุหมอพีแ่อว๊ของเรา

จะมีรอยยิ้มฉาบอยู่บนใบหน้าได้ตลอดเวลา จนทุกคนในกลุ่มจิตอาสา ตั้งฉายาให้ว่า 

“คุณหมอยิ้มหวาน” ค่ะ 

 ในด้านการทำงาน เท่าที่เห็นทั่วไป เคยเจอครั้งหนึ่งตรงทางเดินระหว่างตึก  

คุณหมอพี่แอ๊วเดินกับนักศึกษาฝึกงานกลุ่มใหญ่ คุณป้าเดินสวนไปและยิ้มทักทาย

คุณหมอ  และคุณหมอพี่แอ๊วก็แนะนำว่าคุณป้าเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลที่คุณหมอ

พี่แอ๊วทำงานอยู่  กลุ่มนักศึกษายกมือไหว้คุณป้า  และถ่ายรูปร่วมกัน  ณ เวลานั้น

หัวใจคุณป้าพองโตเลยค่ะ  ขอขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติกับจิตอาสาค่ะ 

 การปฏิบัติงานในห้องเภสัชกร เท่าที่เห็นและแอบมอง ทุกๆ วันทำการ 

(พุธ, ศุกร์) นอกเหนือจากได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงหวานๆ แล้ว ก็จะเห็นภาพที่

ประทับใจหลายๆ อย่าง เช่น เวลาที่คุณหมอพี่แอ๊วคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ และ

แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับน้องๆ ในสายงาน หรือตอนที่คุณหมอแนะนำ ให้ความรู้เรื่อง

การใช้ยากับผู้ป่วยและกับญาติผู้ป่วย สังเกตได้จากตัวผู้ป่วยเอง ก็จะมีใบหน้าที่เต็มไป

คุณป้าพัชรี ฟองกระจาย 
กลุ่มจิตอาสาโรคหัวใจ รพ.ลำปาง 

คุณหมอยิ้มหวาน 
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ด้วยรอยยิ้มเช่นกัน หลายครั้งที่จะได้ยินเข้าหูว่า  คุณหมอพี่แอ๊วใจดี นิสัยดี พูดเพราะ 

และเป็นกันเองกับทกุคน  คณุปา้คณุลงุกไ็ดแ้ตย่ิม้แกม้แทบปรคิะ่  และบอกเขาวา่  ที่นี่

คุณหมอทุกคนดีหมดเลยคะ 

 ในนามของกลุ่มจิตอาสาโรคหัวใจ คุณป้าขอเป็นตัวแทนกลุ่ม ร่วมแสดง

ความยินดี และดีใจกับคุณหมอพี่แอ๊วด้วยค่ะ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ 

คุณหมอคะ คณุป้าขนแขนแสตนอัพหมดเลยค่ะ มันเป็นทุกครั้งที่เห็นคนที่เรารักเรา

ชอบได้รับการชื่นชมและประกาศเกียรติคุณในการทำงานที่ทุ่มเท เสียสละ และเป็น

ที่ประทับใจของทุกคนที่ได้สัมผัส ใกล้ชิด และร่วมงาน 

 ตอนตัวป้าเองได้รับกี่ครั้งๆ ก็เป็นเช่นนี้ละค่ะ และเป็นที่ชัดเจนว่า รางวัลอัน

ทรงคุณค่าที่คุณหมอพี่แอ๊วได้รับในครั้งนี้ กว่าจะได้มาไม่ใช่ของง่ายๆ ต้องเกิดจาก

เน้ือในตวัตนของคณุหมอพีแ่อว๊เอง ต้องทำผลงานตดิตอ่กนัอยา่งจรงิใจเปน็เวลายาวนาน 

ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังความคิดและต้องอดทนต่ออุปสรรคนานัปการ จึงจะ

เดินผ่านถนนสายนี้ได้และมีคุณค่าได้รับการเชิดชู 

 ป้าขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอพี่แอ๊วด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ขอบุญกุศล

ช่วยค้ำจุนให้คุณหมอพี่แอ๊ว มีแต่ความสุข, ความเจริญรุ่งเรือง, รุ่งโรจน์ ทั้งด้าน

ครอบครัวและหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ ชื่นชมกับรางวัลอันทรงเกียรติ เภสัชกร

ดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา  หมื่นปา นี้ด้วยนะคะ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐๖๐

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๖๔๙๑  

ตำแหน่ง / ที่ทำงานปัจจุบัน 
 หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม  

 รองผูอ้ำนวยการ ดา้นงานวจิยัและนวตักรรม ศนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษาชัน้คลนิกิ  

 กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมอืง จงัหวดัลำปาง ๕๒๐๐๐ 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
 ๑๖๙ หมู่ ๑๐ บ้านดอน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร  

 จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐ 

 

ประวัต ิ
 ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ที่อำเภอห้างฉตัร จงัหวดัลำปาง เปน็บตุรของนายรส หมืน่ปา และนางเลีย่มคำ หมืน่ปา 

ประวัติและผลงานของ 
เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 
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ครอบครัวมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม และรับจ้าง ซึ่งบางครั้งไปรับจ้างต่างจังหวัด 

เท่าที่จำความได้ว่าชีวิตในวัยเด็ก จะอยู่ที่ อำเภอพาน และ อำเภอพะเยา (ปัจจุบันคือ 

จังหวดัพะเยา) จนอายุ ๖ ขวบ ด้วยเป็นพี่สาวคนโต หน้าที่หลักคือเรียนหนังสือ 

เลี้ยงน้องและช่วยแม่ทำงานบ้าน และเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปรับจ้างป้าขายของ เพื่อ

หาเงินเป็นค่าขนมและหยอดกระปุกออมสินไว้ซื้อของที่จำเป็นจะได้ไม่ต้องรบกวน

ขอเงินจากแม่    

 ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา มีพี่และน้องรวมทั้งสิ้น ๓  คน คือ 

 ๑. นางสาวรุ่งทิวา หมื่นปา 

 ๒. นายรังสรรค์ หมื่นปา (เป็นวิศวกรไฟฟ้า ทำงานในบริษัทเอกชน) สมรส

แล้วกับนางมยุรี หมื่นปา มีบุตร ๒ คน คือ  

     ๒.๑  นายชนกานต ์หมืน่ปา จบการศกึษาปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ทำงานภาคเอกชน 

     ๒.๒ นางสาวชมพูนุท หมื่นปา กำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี ที่ ๖ 

 ๓. นางรัศมี ทินนา (ประกอบอาชีพส่วนตัว) สมรสแล้วกับนายจิมมี่ ทินนา 

มีบุตร ๑ คน  

     ๓.๑ นางสาวจอมขวญั ทนินา จบการศกึษาปรญิญาตร ี คณะวทิยาศาสตร์ 

สาขาคอมพวิเตอร ์ ปฏบิตังิานเปน็นกัวชิาการศกึษา ศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิกิ 

โรงพยาบาลลำปาง 
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 ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา ช่วงวัยเรียนเริ่มเรียนอนุบาลที่โรงเรียน

อนุบาลไทยถาวร ที่พะเยา จนถึงชั้นประถมปีที่ ๑ พอจบชั้นประถมปีที่หนึ่ง 

ครอบครัวย้ายกลับมาตั้งหลักปักฐานที่บ้านเกิด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในปี 

๒๕๑๔ จึงย้ายมาเรียนระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านห้างฉัตร แต่ไม่สามารถ

เรยีนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้ เพราะสมัยนั้น โรงเรียนรัฐบาลต่างอำเภอ 

ไม่อนุญาตให้ข้ามชั้น หากอายุ ๗ ขวบจะต้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ดังนั้น 

จึงต้องเรียนซ้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อีกครั้ง เรียนจนจบชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔  

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนห้างฉัตร จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ 

ในปี ๒๕๒๑ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง 

จนปี ๒๕๒๔ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง จนจบในปี ๒๕๒๖ ในช่วงเรียนชั้นประถม แทบจะไม่ต้องซื้อสมุด 

ปากกา ดนิสอเลย เพราะจะไดร้บัจากการเปน็ผูช้ว่ยสอน ดว้ยความทีอ่าจารยป์ระจำชั้น

ให้ความไว้วางใจ มอบหมายหน้าที่ให้สอนเพื่อนหน้าชั้นเรียน หรือได้รับจากการไป

ประกวดคัดไทย เขียนไทย อ่านทำนองเสนาะ ประกวดงานประดิษฐ์ งานฝีมือ ตาม

งานต่างๆ ของโรงเรยีน ของอำเภอ และสว่นหนึง่ของคา่เรยีนจะไดจ้ากการขอสนับสนุน

ทุนนักเรียนเรียนดี จากหน่วยงานต่างๆ  

 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้เข้าศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในระหว่างการศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่นกิจกรรม

ชั้นปี กิจกรรมของคณะ เช่น รับน้องรถไฟ รับน้องขึ้นดอย รับน้องขันโตก ออกค่าย

อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมชมรมถ่ายรูป ชมรมจริยธรรม ชมรมวิชาชีพ เคย

ได้รับตำแหน่งประธานชั้นปี และเหรัญญิกของสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
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 หลังจากจบการศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 

๒๕๓๑  ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง 

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง เป็นเภสัชกรคนแรก ทำให้ต้องจัด

ระบบงานใหม่ทั้งหมด ได้ใช้ช่วงเวลาที่มาเป็นจิตอาสาทำงานช่วงรอการบรรจุให้เป็น

ข้าราชการเป็นเวลา ๔ เดือน ทำการศึกษาระบบเดิมที่เป็นอยู่ วางแผนว่าจะต้องปรับ

อะไรบ้าง แก้ไขปัญหาเดิมอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้มาตรฐานงานเภสัชกรรม โชคดีที่

ท่านผู้อำนวยการท่านสนับสนุนและบุคลากรในโรงพยาบาลก็ให้ความร่วมมือ เพราะ

เห็นกัน ได้คุยกัน มาช่วยงานตั้งแต่ยังไม่ได้บรรจุ ทำให้แผนงานสามารถดำเนินการได้

และเสร็จได้ผลตามที่ตั้งไว้ในช่วงเวลาอันสั้น 

 อยู่โรงพยาบาลสบปราบได้ ๒ ปี ก็ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลห้างฉัตร ซึ่งเป็น

โรงพยาบาลใกล้บา้น ตามทีแ่มร่อ้งขอ เนือ่งจากโรงพยาบาลหา้งฉตัรเคยมเีภสชักรแล้ว 

ระบบงานจึงเข้าที่เข้าทางเป็นระบบ ก็มาต่อยอดงานในส่วนของการดูแลผู้ป่วยในเรื่อง

ของยา ผ่านระบบงานในโรงพยาบาล ผ่านการออกพื้นที่ไปให้ความรู้เรื่องยาในชุมชน 

และงานจดัการยาที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนและในรา้นชำ จนตอ้งเปดิรา้นขายยาเพ่ือเป็น

แหล่งขายยาสามญัประจำบา้นใหร้า้นชำ แตก่ต็อ้งปดิรา้นเมือ่ยา้ยไปทำงานทีโ่รงพยาบาล

ขอนแก่น ในปี ๒๕๓๗ เพื่อเปิดงานบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่ง

ช่วงนั้นคุณแม่ไปเลี้ยงหลานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลขอนแก่นได้

จัดระบบงานบริการเภสัชกรรมให้มีกิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมควบคู่กันไป 

มีกิจกรรมทางคลินิก เช่น การวัดระดับยาในเลือดเพื่อปรับขนาดยา และมีการ

ดำเนินงานการประเมินการใช้ยา จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านนี้  
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 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่นได้ ๒ ปี ทางโรงพยาบาลลำปางต้องการ

พัฒนางานด้านเภสัชกรรมคลินิก เตรียมเปิดการวัดระดับยาในเลือดเพื่อปรับขนาดยา 

และการดำเนินงานการประเมินการใช้ยา ประกอบกับคุณแม่ย้ายไปเลี้ยงหลานที่

จังหวัดระยอง จึงได้ย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลำปาง ในปี ๒๕๓๙ จนถึง

ปัจจบุนั ชว่งอยูโ่รงพยาบาลลำปางมโีอกาสไปฝกึปฏบิตังิานดา้นงานบรบิาลเภสชักรรม 

ที่ School of pharmacy, University of Minnesota, Minnesota, USA ทำให้

เพิ่มความมั่นใจในการทำงานด้าน Acute care และ Ambulatory care มากขึ้น ซึ่ง

ไดน้ำความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้รกิารทางเภสชักรรมทีโ่รงพยาบาลลำปาง จนเปน็

แหล่งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานของเภสัชกร นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี 

จนถึงปัจจุบัน        

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๒๔ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  จังหวัดลำปาง 

 พ.ศ. ๒๕๒๖ มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลยั จงัหวดัลำปาง 

 พ.ศ. ๒๕๓๑ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒๐ 

 พ.ศ. ๒๕๓๖ M.Pharm. (Clinical Pharmacy) ที่ Universiti Sains  

       Malaysia ประเทศ Malaysia 

 พ.ศ. ๒๕๔๖ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบ 

       วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ Ph.D สาขาเภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิาร คณะเภสัชศาสตร ์ 

              มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ๖๕

ประวัติการฝึกอบรม 
 • Clinical training at school of pharmacy, University of 

Minnesota, Minnesota, USA (October 1997 – February 1998 and May – 

August 2000)   

 • Research training at Health Science Center, University of 

Tennessee, Tennessee, USA. (September-October, 2005) 

 • หลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ณ วิทยาลัยการสาธารณ

สุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (๗ มิถุนายน - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)  

 • หลักสูตร พัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ของสถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 • หลักสูตร Essential Course for Medical Education (ECME) ของ 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

 ประวัติการทำงาน 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสบปราบ 

จังหวัดลำปาง 

 พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลห้างฉัตร 

จังหวัดลำปาง 

 พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ เภสัชกรคลินิก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๓ หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมคลินิก กลุ่มงาน

เภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง   

 พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ หัวหน้างานบริบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลลำปาง   

 พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ หัวหน้างานพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์และ

ส่งเสริมงานวิจัย โรงพยาบาลลำปาง 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐๖๖

บทบาท / หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
 โรงพยาบาลลำปาง 

 ๑) หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 

 ๒) รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านงานวิจัยและ

นวตักรรม โรงพยาบาลลำปาง 

 กรรมการ/ทีป่รกึษา ระดบัโรงพยาบาล 

 ๑) เลขานกุารคณะกรรมการพฒันาระบบยา  

โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

 ๒) เลขานกุารคณะกรรมการสง่เสรมิงานวจิยั  

โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

 ๓) ทีป่รกึษาคณะกรรมการสง่เสรมิงานวจิยั  

โรงพยาบาลลำปาง  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 

 ๔) คณะกรรมการพจิารณาการวจิยัในมนษุย ์ 

โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 

 ๕) คณะกรรมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์  

โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 

 ๖) คณะทำงานพฒันาระบบทรพัยากรมนษุย ์ตาม พรบ. ๒๕๕๑  

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 

 ๗) คณะกรรมการลำปางเวชสาร โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจบัุน 

 ๘) คณะกรรมการศนูยโ์รคหวัใจ โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจัจบุนั 

 ๙) เลขานกุารคณะกรรมการสง่เสรมิงานวจิยั โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

– ปัจจุบัน 

 พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลลำปาง   

 พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลลำปาง   
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 ๑๐) คณะกรรมการพัฒนากลุ่มงานเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 

 ๑๑) เลขานุการคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

 ๑๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

ปัจจุบัน 

 กรรมการ/ที่ปรึกษา ระดับภาค/เขต/จังหวัด 

 ๑) กรรมการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗  

 ๒) เลขานุการ คณะกรรมการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล  

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 

 ๓) คณะทำงานพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ   

จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

 ๔) ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล เขตสุขภาพที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 ๕) ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับเขต 

เขตสุขภาพที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

 ๖) คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพ

ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 

 ๗) ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่าง

สมเหตุผล จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 

  มหาวิทยาลัย 

 ๑) ทีป่รกึษาคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจัจบุนั 

 ๒) อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ๓) อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 ๔) อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐๖8

 สภาเภสัชกรรม 

 ๑) กรรมการสภาเภสชักรรม (ประเทศไทย) วาระ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒; 

วาระ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘; วาระ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

 

 วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 

 ๑) ผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม วาระ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

 ๒) ผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม วาระ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย 

สภาเภสัชกรรม 

 ๑) อาจารย์รับผิดชอบและอาจารย์ประจำรายวิชาความชำนาญทางระบาด

วิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
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 กระทรวงสาธารณสุข 

 ๑) อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ คณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน 

 ๒) คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน

สุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 

 ๓) คณะทำงานพฒันาระบบบรกิารงานเภสชักรรมปฐมภมู ิ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 

 ๔) คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์

เพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

 ๕) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา

อายุรกรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

 สมาชิกของชมรมหรือสมาคม 

 ๑) ชมรมเภสัชกรภาคเหนือ 

 ๒) ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 ๓) สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

 ๔) เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ 
 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐7๐

รางวัลที่ได้รับ 
 ๑) เภสัชกรดีเด่น สาขา บริบาลเภสัชกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสมาคม

เภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 

 ๒) ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(ระดับ ๖-๘) 

 ๓) ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี เภสัช

ศาสตร์ เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๔) บุคคลดีเด่น สาขาเภสัชกร ของชมรม รพศ./รพท.  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๕) ศิษย์เก่าดีเดน่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ป ีพ.ศ. ๒๕๔๗ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๖) FAPA-CP Nagai Awards 2004 จาก The Nagai Foundation Tokyo 

ในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 20th Congress of Federation of Asian 

Pharmaceutical Associations. 

 ๗) ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ระดับ ๖-๘) 

 ๘) รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Impacts of promoting 

strategies for IV-PO switching in hospitalized patients” ในการประชุมวิชา

การประจำปี ครั้งที่ ๓๒ ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ๙) รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ผลงานวิชาการ เรื่อง 

“Physician compliance with warfarin overdose management guideline 

of Lampang Hospital” ในการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 

๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงสาธารณสุข   

 ๑๐) รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น เรื่อง “การติดตามผลการ

รักษาด้วยยาวาร์ฟารินในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลลำปาง” ในการประชุม

วิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงสาธารณสุข 
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 ๑๑) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๙ ระดับดี 

เรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อการ

คุ้มครองผู้บริโภค” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) มอบในงาน 

“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐ 

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ (คัดเลือก) 
 ๑) Muenpa R, Sittitanyakit B, Susaengrat W and Maikhunupatham N. 
Evaluation of ceftazidime-used in Khon Kaen Hospital. Khon Kaen: Pharmacy 
department, Khon Kaen Hospital; 1994. 
 ๒) Muenpa R, Sittitanyakit B, Susaengrat W and Maikhunupatham N. 
Prescribing patterns in azotaemic patients at medical ward, Khon Kaen Hospital. 
Khon Kaen: Pharmacy department, Khon Kaen Hospital; 1995. 
 ๓) Muenpa R. Gentamicin-induced nephrotoxicity at surgery ward, 
Lampang Hospital. Lampang: Pharmacy department; 1997. 
 ๔) Muenpa R. Manual of Inpatient Pharmaceutical Care at Lampang 
Hospital. 1st ed. Lampang: Pharmacy department; 1998. 
 ๕) Muenpa R. Manual of Inpatient Pharmaceutical Care at Lampang 
Hospital. 2nd ed. Lampang: Pharmacy department; 2001. 
 ๖) Sooksai N, Limwattananon C, Muenpa R, Jakrawatana W. Incidence of 
irrational use of antimicrobial agents. Progress of pharmaceutical care in Thailand. 
Pharma Indochina 2001. The 2nd Indochina Conference on Pharmaceutical 
Sciences. Hanoi, Vietnam, 20-23 October. p 642-5.  
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ผลงานเพื่อสังคม 
 • รณรงคน์ำยาสามญัประจำบา้นทดแทนยาอนัตรายในรา้นชำ อำเภอหา้งฉตัร 

 • รณรงค์ให้ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องยาเพื่อดูแลตนเองในเบ้ืองต้น ผ่านสื่อวิทยุ 

การประชุมผู้นำชุมชนและการเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆ   

 • พัฒนางานบริบาลในสถานบริการ ทั้งที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร โรงพยาบาล

ขอนแก่น และ โรงพยาบาลลำปาง เพื่อให้เภสัชกร มีโอกาสดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย

ให้ได้ประสิทธิผล ปลอดภัย และ คุ้มค่า  

 • ทำงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาพัฒนางาน และ ส่งเสริมบทบาทของ

เภสัชกร ในการคุ้มครองผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากการใช้ยา  

 • เป็นกรรมการสภาเภสชักรรม ๓ สมยั และรว่มกจิกรรมทางวิชาชีพที่เป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่ปลอดภัย   

 • เป็นกรรมการบริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัด สนับสนุน ส่งเสริมให้มีเภสัชกร

เชี่ยวชาญด้านเภสัชบำบัด ออกมารับใช้สังคมมากขั้น  

 • เป็นอาจารย์วิชาระบาดวิทยา ของวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคฯ สนับสนุน

และส่งเสริมให้มีเภสัชกรเชี่ยวชาญด้านคุ้มครองผู้บริโภค ออกมารับใช้สังคมมากขั้น  

 • เป็นตัวแทนสภาเภสัชกรรม ร่วมทีมพัฒนาหลักสูตร Family and 

Community Pharmacist Practice Learning (FCPL) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มี

เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิเ ออกมารับใช้สังคมมากขั้น 

 • เป็นครู เป็นที่ปรึกษาเรื่องยาให้กับครูแพทย์ ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ชั้นคลินิก ในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้แพทย์ตระหนักในเรื่องการสั่งใช้ยา

ให้กับผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิผล ปลอดภัย และ คุ้มค่า 
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ผลงานดีเด่นเพื่อสังคม 
 ๑. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาในชุมชน   

 โดยปกติเภสัชกรที่จบใหม่ไปทำงานในโรงพยาบาลชุมชน มักให้ความสำคัญ

กับผู้ป่วยเป็นสำคัญและเป็นลำดับแรก อาจเป็นความโชคดีที่ในช่วงที่เป็นนักศึกษาได้

ทำกิจกรรมคา่ย ออกชมุชน ทำงานคลกุคลกีบัชมุชน แมจ้ะเปน็ชว่งสัน้ๆ แต่ก็ได้ซึมซับ

ปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมในชุมชน และ เมื่อทำงานใน รพช. ได้เน้นทำงานเพื่อ

แก้ไขปญัหาในชมุชน ควบคูก่บัการดแูลผูป้ว่ย ในขณะนัน้คดิแตเ่พยีงวา่ เมื่อเห็นปัญหา

ต้องแกไ้ขปญัหา  โดยเริม่จากสำรวจชมุชน  พบวา่รา้นชำเปน็แหลง่ขายยาไมเ่หมาะสม 

เมื่อชุมชนซือ้ยาจากรา้นชำ นอกจากใชย้าอยา่งไมเ่หมาะสมแลว้ ยงัสง่ผลให้เกิดอันตราย 

ไม่ว่าจะเปน็การแพย้า ยาทีส่ง่ผลตอ่โรคประจำตวั หรอืเกดิภาวะอนัตรายได ้ การแกไ้ข

ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะชุมชนไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา ในทางตรงข้าม ชุมชน

มองเหน็ประโยชนเ์รือ่งความสะดวกเขา้ถงึยาไดง้า่ย โดยมองขา้มผลกระทบหรอื อนัตราย

ที่จะเกิดจากยา 

 การทำงานต้องเน้นเชิงระบบ ทำให้ชุมชนเข้าใจและรับรู้ปัญหา ร้านชำต้อง

มีความรู้ด้านกฎหมายวา่การขายยาทีไ่มใ่ชย่าสามญัประจำบา้น เปน็การกระทำที่ฝ่าฝืน

กฎหมายว่าด้วยยา มีบทลงโทษทั้งเปรียบเทียบปรับและจำคุก หรือ ทั้งจำและปรับ 

และเพื่อใหร้า้นชำมคีวามตระหนกั จงึไดท้ำเปน็หนงัสอืราชการทีล่งนามโดยนายอำเภอ 

เพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิยิ่งขึ้น ร้านชำต้องลงนามรับทราบในสำเนาหนังสือ และเพื่อ

เตอืนใจมใิหฝ้า่ฝนื ไดต้ดิประกาศหนงัสอืฉบบัดงักลา่วทีร่า้นชำใหเ้หน็ชดัเจน นอกจากนั้น

ยังให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องยากับร้านชำ ให้รับรู้ว่ายานั้นมิใช่สินค้าทั่วๆ ไปเหมือน

ขนม หรือ อาหาร ยามีคุณอนันต์และโทษมหันต์ หากใช้ยาไม่ถูกกับโรค ไม่ถูกกับคน 

และ ไมถ่กูเวลา อนัตรายทีเ่กดิกบัผูใ้ชย้าอาจถงึแกช่วีติ หรอืทำใหม้ปีญัหาสขุภาพเพิม่ขึ้น 

เป็นการสรา้งบาปโดยไมรู่ต้วั การแกไ้ขปญัหาคอ่นขา้งยาก เพราะเกีย่วขอ้งกบัผลกำไร 

และการค้า ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง 

คือ ตอ้งมทีางเลอืก หรอื ทางออก จงึตดัสนิใจเปดิรา้นยาในชว่งหลงัเลกิงาน มเีปา้หมาย

หลักที่ต้องการ คือ (๑) ให้ความรู้เรื่องยากับผู้รับบริการที่ร้านและประชาชน และ 

(๒) จัดหายาสามญัประจำบา้นใหก้บัรา้นชำเพือ่ขายในรา้นชำไดอ้ยา่งถูกต้องเหมาะสม 

และ ผู้ใช้ยาปลอดภัยในระดับหนึ่ง 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐7๖

 ๒. พฒันางานบรบิาลในสถานบรกิาร ทีโ่รงพยาบาลลำปาง เพือ่ใหเ้ภสชักร 

มีโอกาสดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิผล ปลอดภัย และ คุ้มค่า 

 จากการที่ได้มีโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทที่ประเทศมาเลเซีย 

และไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านงานบริบาลเภสัชกรรม แล้วนำความรู้

และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และ 

ผู้ป่วยใน ทำให้เห็นปัญหาที่เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยแต่จะคน ซึ่งเกิดจากทั้งผู้ให้บริการ

และผู้ป่วยเอง ทั้งนี้อาจเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ จึงคิดว่าบทบาทเภสัชกร นอกจาก

จะดูแลด้าน product oriented แล้ว ควรดูแลด้าน patient oriented ด้วย ควร

เข้าไปมสี่วนดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยตั้งแต่การสั่งใช้ยาของแพทย์ การสั่งจ่ายยาของ

เภสัชกร การใช้ยาของผู้ป่วยเอง จนถึงการติดตามการใช้ยา โดยมีเป้าหมายว่าการใช้

ยาของผูป้ว่ยนัน้ตอ้งไดป้ระสทิธผิล มคีวามปลอดภยั และคุม้คา่ ซึง่ในชว่งกอ่นปี ๒๕๔๐ 

ในโรงพยาบาลลำปาง เภสัชกรจะปฏิบัติงานเฉพาะในหน่วยงานเภสัชกรรมเท่านั้น  

 ต่อมา ปี ๒๕๔๐ จัดระบบให้มีเภสัชกรไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หรือ ที่

ห้องตรวจของแพทย์ จึงเป็นเรื่องใหม่ เป็นความไม่คุ้นเคยของแพทย์และพยาบาลที่มี

เภสัชกรมาร่วมทีมดูแลรักษาผู้ป่วย ทีมไม่เข้าใจว่าเภสัชกรจะมาทำอะไร จึงเป็นโจทย์

ใหญ่ที่เภสัชกร จะต้องแสดงให้ทีมรักษาเห็นภาพการทำงานของเภสัชกร บทบาทของ

เภสัชกรในทีมรักษาที่เอื้อประโยชน์ ต่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งไม่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ยากเกิน

หากเรามุ่งมั่นและตั้งใจ ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงปี ภาพการทำงานของทีมรักษาที่มี

เภสัชกรคอยให้ข้อมูลเรื่องการใช้ยา การติดตามการใช้ยา และ การให้คำแนะนำ

ปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยรู้จักยา รู้จักดูแลตนเองในการใช้ยา จึงเป็นภาพปกติ

ของการทำงานร่วมกัน ทีมแพทย์และพยาบาลเข้าใจและยอมรับบทบาทของเภสัชกร
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ในการช่วยดูแลเรื่องยาให้ผู้ป่วย แพทย์มีการบอกเล่าต่อๆ กันว่าการมีเภสัชกรมาร่วม

ทีมรักษาดีอย่างไร นักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกหัดที่โรงพยาบาลลำปางจะคุ้นเคยกับการ

ทำงานกับเภสัชกร เมื่อจบไปเป็นแพทย์ก็จะเข้าใจและเรียกร้องให้มีเภสัชกรมาร่วมทีม

รักษาด้วย และการทำงานไม่ได้ทำเฉพาะเวรเช้า หากมีผู้ป่วยที่ต้องการให้เภสัชกรช่วย

ให้ข้อมลูนอกเวลาทำการ กส็ามารถทำได ้ โดยเฉพาะกรณผีูป้ว่ยมาดว้ย drug overdose 

หรือ สารพิษ ทั้งจากพืช สัตว์ และสารเคมี จะช่วยวินิจฉัยว่าเป็นยาอะไร หรือ สารพิษ

อะไร มีแนวทางการรักษาอย่างไร บางครั้งผู้ป่วยมาในเวรบ่าย หรือ เวรดึก ก็สามารถ

ตามเภสัชกรมาชว่ยใหข้อ้มลูได ้ จงึเปน็จดุเริม่ของการขยายภาพบทบาทเภสชักรทีท่ำงาน

ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ผ่านการเป็นวิทยากร เป็น

แหล่งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านงานบริบาลเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกร 

นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญาโท   

 จนมาถึงทุกวันนี้ ร่วม ๒๐ ปี ผลงานการดำเนินงานก็ยังต่อเนื่อง ขยายกลุ่ม

ผู้ป่วยที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ด้วยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างมี

ประสิทธิผล ปลอดภัย และ คุ้มค่า เป็นการเปิดบทบาทวิชาชีพ ให้วิชาชีพอื่นได้เห็น

บทบาทของเภสัชกรในการช่วยดูแลผู้ป่วยในทีมสหสาขา ส่วนรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจาก

การพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงานต่อไป  

 

 ๓. พัฒนาเภสชักรดา้นงานบรบิาลเภสชักรรมผา่นวทิยาลยัเภสชับำบัดแห่ง

ประเทศไทย 

 ต่อยอดจากการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลลำปาง ทำให้

เป็นเภสชักรโรงพยาบาลคนแรกทีส่อบผา่นไดร้บัหนงัสอือนมุตัแิสดงความรู ้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จากสภาเภสัชกรรม ในปี ๒๕๔๖ 

จึงเป็นจุดเริม่ของการเปน็สมาชกิของวทิยาลยัเภสชับำบดัแหง่ประเทศไทย และมีโอกาส
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 ๔. บูรณาการงานบรบิาลเภสชักรรม และ งานคุม้ครองผูบ้รโิภค เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ป่วยและประชาชน 

 จากต้นทุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาในชุมชนที่ เคยดำเนินการมา 

ประกอบการสภาพปัญหายาในชุมชนที่นับวันจะทวีความรุนแรง ดังนั้น หลังจากที่

พัฒนางานบรบิาลเภสชักรรมจนมเีครอืขา่ยขยายผลแลว้ ความตัง้ใจทีจ่ะทำใหเ้ภสัชกรที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงงานบริบาลเภสัชกรรม และ 

งานคุ้มครองผู้บริโภค ผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและประชาชน จึงเป็น

ที่มาและถือเป็นโอกาสดีที่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเภสัชกรทางด้านงาน

บริบาลเภสชักรรม งานเภสชักรรมปฐมภมูผิา่นหลกัสตูร งานเภสชักรรมครอบครวัและ

ชุมชน (Certificate short course Training Program in Family and Community 

Pharmacist Practice Learning : FCPL) ของสภาเภสัชกรรม  

ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผ่านการเป็นวิทยากร เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และ

แหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรม และ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ได้มี

โอกาสเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 

(วาระ ๔ และ วาระ ๕) ได้ร่วมกับทีมบริหารในการพัฒนาการเรียน การสอน การสอบ 

ของหลักสูตรวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด และการจัดประชุมวิชาการ Contemporary 

Pharmacotherapy เพือ่เพิม่พนูความรูใ้หแ้กเ่ภสชักรทีป่ฏบิตังิานดา้นบรบิาลเภสชักรรม 

เป็นประจำทกุป ี ความสำเรจ็ทีเ่กดิขึน้สง่ผลตอ่ความปลอดภยัของผูป้ว่ย และประชาชน 

สิ่งที่สำคัญคือเป็นการตอกย้ำความสำคัญและความจำเป็นของเภสัชกรที่ต้องมีบทบาท

ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด   
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 การพัฒนาทุกครั้ง จะต้องมีการขยายเครือข่ายออกไปให้ครอบคลุมมากที่สุด 

จากรุ่น ๑ และ รุ่น ๒ ที่จบหลักสูตรไปแล้ว จะต้องไปขยายเครือข่ายเป็นเภสัชกรพี่

เลี้ยงต่อไป 

 นอกจากนั้น จากนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในการใช้รูปแบบ

คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ดูแลประชาชนให้ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพรองรับการแพทย์ปฐมภูมิ  ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกเช่นกัน ที่มีส่วนร่วมกับ

วิทยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสชักรรม 

ในการพัฒนาบทบาทเภสัชกรปฐมภูมิให้มีศักยภาพที่ดีเยี่ยมในคลินิกหมอครอบครัว 

ซึ่งจะเกดิประโยชนต์อ่ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ  การพฒันาจะเริม่ดำเนนิการในเดอืนธนัวาคม 

๒๕๖๐ และเป็นความภาคภูมิใจที่จะมีส่วนสร้างและผลักดันให้วิชาชีพเภสัชกรรมมี

บทบาทสำคัญในการแพทย์ปฐมภูมิเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน     

 ๕. งานสร้างผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ในการดำเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคมกัใชก้ฎหมาย และ การบงัคบัใชก้ฎหมาย

เป็นหลัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ผิด แต่หากมีการใช้ความรู้ทางระบาดวิทยามาช่วย จะทำให้

การดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อได้รับการประสานจาก

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 

(วคบท.) มอบโอกาสที่ดีให้เป็นอาจารย์รับผิดชอบในการพัฒนาเภสัชกรทางด้านงาน

ระบาดวิทยา ผ่านหลักสูตร ความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสุขภาพ ของ วคบท. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา งานนี้ทั้งครู และ ศิษย์ได้

เรียนรู้ไปด้วยกันโดยใช้สถานการณ์จริง หรือ สภาพปัญหาของพื้นที่ นอกจากจะมี

ความรู้ด้านระบาดวิทยาเพิ่มขึ้นแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ได้นำความรู้ด้านระบาดวิทยา

ไปแก้ปัญหาของพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองให้มี

ความปลอดภัยจากยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
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หลักการและแนวคิดในการทำงานเพื่อสังคม 

ดร.เภสัชกรหญิงรุ่งทิวา หมื่นปา 

 

หลักการในการทำงาน จะยึดตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาแห่งการแพทย์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง 

 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง 

 ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง 

 ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์” 

 

แนวคดิในการทำงาน “สรา้งงาน แลว้พฒันาตน เพือ่สรา้งคน ไปขยายงาน” 
 ๑. “ช่วงหาประสบการณ์ จากตำรานอกห้องเรียน” 

 การเป็นจิตอาสา ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือชั้นประถม มัธยม 

มักจะได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้อง อาจเป็นเพราะชอบช่วยเหลือเพื่อนในเรื่อง

การเรียน หรือเป็นคุณครูจำเป็น เวลาคุณครูติดประชุม จนเข้ามหาวิทยาลัย ใน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้รับเลือกเป็นประธานชั้นปี น่าจะ

ด้วยเหตุผลเดียวกันคือ มีความเป็นจิตอาสาสูง และช่วยเหลือเพื่อนๆ ตั้งแต่ตาม

เพื่อนๆ เขา้ชัน้เรยีน เกบ็เอกสารประกอบการสอนของอาจารย ์นำขา่วสาร งานมอบหมาย

ของอาจารย์ มาให้เพื่อนๆ ที่ไม่ได้เข้าเรียน   

 ชว่งบม่เพาะการทำงานเพือ่สงัคม เกดิขึน้ในชว่งทีเ่ปน็นกัศกึษา ในมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ จะทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรม

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา เข้าชมรมเกือบทุกชมรม ยกเว้น

ชมรมกีฬาต่างๆ (ไม่ชอบเล่น แต่ชอบเป็นสวัสดิการให้เพื่อนๆ) เป็นกรรมการสโมสร

คณะเภสชัศาสตร ์ เขา้รว่มกจิกรรมในชมรมวชิาชพีกบัรุน่พีแ่ละพีเ่ภสชักรในการรณรงค์

เพื่อวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเรื่องยาอย่างปลอดภัย  
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 ซึ่งช่วง ๕ ปี ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกปิดเทอมจะเป็นช่วงทำ

กิจกรรมวิชาชีพ จากการออกค่ายอาสาพัฒนา ทำให้ได้ประสบการณ์ในการทำงาน

ด้านต่าง ๆ การเขียนโครงการ การติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม ได้เห็น

แบบอย่างการทำงานเพื่อสังคม จากที่พี่ๆ พาทำ และเมื่อเราอยู่ในชั้นปีที่สูงขึ้นก็พา

น้องๆ ทำกิจกรรม จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป  หรืออีกกิจกรรมที่ชอบมากคือการตามรุ่นพี่

ไปดูงาน หรอืฝกึงานตามโรงพยาบาลตา่งๆ และโชคดทีีม่โีอกาสไปฝกึงานกบัพีเ่ภสัชกร 

ที่เป็นต้นแบบของเภสัชกรที่เสียสละ ทุ่มเทการทำงานเพื่อผู้ป่วย ทำให้ตั้งใจว่าจบแล้ว

จะเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล เพราะคิดเสมอว่า “เรามีโอกาสได้เรียนมากกว่า ทำให้เรา

รู้เรื่องยามากกว่าผู้ป่วย เราต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยให้มากที่สุด

เท่าที่โอกาสจะเอื้อ”  

 ๒. ช่วงสร้างงาน “งานยากแค่ไหน เราก็จะทำให้ได้ ถ้าตั้งใจจะทำ” 

 จากความตั้งใจที่จะเป็นนักพัฒนาชุมชน ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาในปี ๒๕๓๑ 

ก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลือกทำงานในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งสมัยนั้นโรงพยาบาลชุมชน

ขนาดเล็ก ๑๐ เตียง ส่วนใหญ่ยังไม่มีเภสัชกรประจำโรงพยาบาลเพื่อดูแลยาใน

โรงพยาบาลและสำหรับผู้ป่วยเลย จึงไปสำรวจว่าโรงพยาบาลไหนในโรงพยาบาล

ลำปางที่ยังไม่มีเภสัชกร ก็เลือกได้เป็นโรงพยาบาลสบปราบ ห่างจากตัวเมืองลำปาง

ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ห่างจากบ้านประมาณ ๘๐ กิโลเมตร (คุณแม่ขอร้องว่าจบ

แล้วอย่าไปทำงานไกลบ้านนัก) แต่สมัยนั้นการเข้ารับราชการจะต้องรอการสอบและ

บรรจุจากส่วนกลาง ทำให้ขณะที่รอบรรจุ ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๓๑ จึงไป

ขอเปน็จติอาสาทำงานทีโ่รงพยาบาลสบปราบ เพือ่ศกึษางานเภสชักรรมในโรงพยาบาล

ชุมชน และเตรียมการสำหรับสร้างห้องยาในอุดมคติ ซึ่งในช่วงที่เป็นจิตอาสาไม่มี

ทีพักให้ เพราะยังไม่ได้เป็นข้าราชการของโรงพยาบาลจึงไปอาศัยกับเพื่อนสมัยมัธยม

ต้น ที่เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลสบปราบอยู่ก่อนแล้ว  

 จนได้บรรจุ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เป็นเภสัชกรคนแรกของ

โรงพยาบาลสบปราบ ต้องทำงานเองทุกงาน เริ่มจากพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมของ

โรงพยาบาลสบปราบ ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ช่วงที่เป็นจิตอาสาเตรียมการ 

ได้เห็นสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร อยากให้เป็นแบบไหน จะต้องปรับปรุง แก้ไข หรือ
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เพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง ทั้งระบบในคลังเวชภัณฑ์ ระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วย ระบบยา

ที่ห้องฉุกเฉิน ระบบยาในหอผู้ป่วย  

 ดังนั้นเมื่อรับมอบงานอย่างเป็นทางการก็เอาแผนมาลงมือปฏิบัติได้เลย 

ทำให้ใช้เวลาไมน่าน หอ้งยาโรงพยาบาลสบปราบกไ็ดม้าตรฐานวชิาชพี จากนัน้กล็ยุงาน

ในชมุชน ตามฝา่ยสขุาภบิาล ฝา่ยสง่เสรมิลงพืน้ทีป่ระชมุกบัผูน้ำชมุชน ในชว่งค่ำ ก็ถือ

โอกาสตามไปให้ความรู้เรื่องยาแก่ชาวบ้าน ไปช่วยจัดระบบยาในสถานีอนามัย ทำให้

รู้สึกว่าได้ใช้ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ เมื่อย้ายจาก โรงพยาบาลสบปราบ

มาโรงพยาบาลห้างฉัตร ซึ่งเป็นเภสัชกรคนที่ ๒ ของโรงพยาบาล ก็มาพัฒนาต่อยอด

จากเดิม ทั้งงานในโรงพยาบาลและงานในชุมชน 

 ๓. ช่วงพฒันาตน “เรยีนใหรู้จ้รงิ เรยีนรูต้ลอดเวลา เหมอืนทำแกว้ใหพ้รอ้ม 

เติมน้ำอยู่เสมอ”   

 ในช่วงปี ๒๕๓๕ เป็นช่วงที่กระแสงานเภสัชกรรมคลินิก อยู่ในความสนใจ 

ก็ได้ศึกษาหาความรู้จากการไปประชุม การอ่านตำรา แล้วลองนำมาปฏิบัติในการดูแล

ผู้ป่วย แต่ก็รู้สึกว่ายังไม่รู้จริง ดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้เรียนต่อ จึงไปเรียนต่อปริญญาโท

ด้านเภสัชกรรมคลินิกที่ Universiti Sains Malaysia ใช้เวลาเรียน ๑ ปีเต็มๆ เมื่อจบ

การศึกษาในปี ๒๕๓๗ ได้ทดลองนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลห้างฉัตร ๑ ปี 

ในโรงพยาบาลขอนแก่น ๒ ปี และกลับมาบุกเบิกพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่โรง

พยาบาลศูนย์ลำปางอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการให้

บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ  
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 ซึ่งในระยะเริ่มแรกต้องอาศัยความสามารถอย่างสูงในการประสานกับบุคลากร

ทางการแพทย์อื่นๆ  จนสามารถได้รับการยอมรับและทำงานร่วมกันเป็นทีมสุขภาพ 

(Health Team) ได้ ดังเช่นที่ดำเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ปัจจุบัน

งานบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพ

เภสชักรรมวา่เปน็ตน้แบบสำหรบังานบรบิาลเภสชักรรมสำหรบัโรงพยาบาลอืน่ๆ ทัว่ประเทศ 

 นอกจากการปฏิบัติงานปกติแล้วยังสนใจทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาที่ทำอยู่ แต่ก็

ยังไม่ลึกซึ้ง ทำให้เมื่อมีโอกาสในปี ๒๕๔๕ จึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เวลา Transform ๓ ปี ในปี ๒๕๔๘ กลับมาใช้

ความรู้เพื่อพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมและพัฒนางานวิจัยของโรงพยาบาลอย่างต่อ

เนื่อง มีโอกาสเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์แหล่งฝึกในด้านบริบาลเภสัชกรรม

ให้แก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ  

 ดังนั้นในช่วงสร้างงานและพัฒนาตน กว่า ๑๕ ปี ทำให้ได้รับอนุมัติบัตร

วิชาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเภสัชบำบัด (Pharmacotherapy) ของสภาเภสัชกรรม 

เป็นคนแรกของเภสัชกรโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศที่ได้

รับอนมุตับิตัรวชิาชพีดงักลา่ว ไดร้บัรางวลัเชดิชเูกยีรตใินวงการวชิาชพีหลายรางวลัไดแ้ก่  

รางวัลเภสัชกรดีเด่นสาขาบริบาลเภสัชกรรม  จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพเนื่องใน

วาระครบรอบ ๓๖ ปี จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี ๒๕๔๔ และ

รางวัลบุคคลดีเด่นของปีสาขาเภสัชกร จากชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

แห่งประเทศไทยในปี ๒๕๔๕  

 นอกจากนี้การปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรประจำโรงพยาบาลลำปาง ตามกรอบ

ระเบียบของข้าราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นและอดทน ทำให้ได้รับการ

คัดเลือกใหเ้ปน็ขา้ราชการดเีดน่ของจงัหวดัลำปาง ป ี๒๕๔๓ และ ป ี๒๕๔๗ สิง่เหล่านี้

เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าถ้าเราตั้งใจสร้างงานที่มีคุณค่า มีความพยายาม งานนั้น

จะสำเร็จลงได้ ส่วนรางวัลต่างๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่มุ่งหวัง แต่เมื่อได้รับก็เป็นกำลังใจใน

การทำงานต่อไป 
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 ๔. ชว่งสรา้งคนไปขยายงาน “มคีวามรู ้ตอ้งแบง่ปนั” “รูค้นเดยีว-ทำคนเดียว 

มีคนรู้เยอะ-มีคนทำเยอะ”  

 ปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ขยายบทบาทของเภสชักร พรอ้มสรา้งเภสชักรรุน่ใหมใ่นการปฏบิตังิานบรบิาลเภสชักรรม 

ให้ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในหลายๆ กลุ่มโรค ขณะเดียวกันก็ส่งเสริม

ให้เภสชักร พฒันางานผา่นงานวจิยั ทำใหม้ผีลงานวจิยัเพือ่พฒันางานบรบิาลเภสชักรรม

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ขยายบทบาทความเป็นพี่เลี้ยงเพ่ือพัฒนาผู้อื่นผ่านการ

ปฏิบัติงาน ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เพื่อจะได้ไปสร้างงาน ขยายงาน

ในวงกว้างต่อไป  

 ในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาเภสัชกร ทางด้าน

งานบรบิาลเภสชักรรม งานเภสชักรรมปฐมภมูผิา่นหลกัสตูร งานเภสชักรรมครอบครวั

และชุมชน (Certificate short course Training Program in Family and 

Community Pharmacist Practice Learning) ของสภาเภสัชกรรม และ พัฒนา

เภสัชกรทางด้านงานระบาดวิทยา ผ่านหลักสูตร ความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อ

การคุ้มครองผูบ้รโิภค ของวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย 

สภาเภสัชกรรม  

 ผู้เรียนจากรุ่นสู่รุ่น มาจากภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ได้แต่หวังว่าน้องๆ 

จะไปพัฒนางานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย แก่ประชาชน แก่องค์กร และสังคมที่

เกี่ยวข้องต่อไป  



 

ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 กลุ่มเภสัชกร สปสช. 

จากซ้าย ๑. ภญ.สุภานัน อินแผลง ๒. ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล  
๓. ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ ๔. ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์  

๕. ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร์ ๖. ภก.ไตรเทพ ฟองทอง   
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ความประทับใจของกัลยาณมิตร  
ต่อผลงานของกลุ่มเภสัชกร สปสช. 
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 ผมมีความชื่นชมและยินดีสำหรับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

ประจำปี ๒๕๖๐” ซึง่ “กลุม่เภสชักร สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.)” 

ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัมอบรางวลัในปนีี ้ จากผลงานตลอดระยะเวลา ๑๐ ปทีีผ่า่นมา 

สปสช. ไดพ้สิจูนถ์งึความสำเรจ็ ดว้ยจำนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้ถงึยานบัลา้นคน รวมถงึมลูคา่

ของคา่ใชจ้า่ยดา้นยาตัง้แตป่ ี ๒๕๕๑ ทีป่ระหยดัไดป้ลีะหลายพนัลา้นบาท รวม ๑๐ ป ี

ลดภาระงบประมาณราว ๕ หมืน่ลา้นบาท  

 กอ่นหน้าที่จะมีการรวมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในระดบัประเทศ ผมจำได้ดีว่าผู้ป่วยต่างสิ้นหวัง เพราะในตอนนั้นแม้ว่า ประเทศไทย

จะมรีะบบหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้าเกิดข้ึนแล้ว แต่ผู้ป่วยยังคงเข้าไม่ถึงการรักษา

และคณุหมอเองก็จนปัญญา แม้จะมียารักษาผู้ป่วยได้ แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้รักษา

เพราะดว้ยราคายาทีแ่พงมาก ผูป้ว่ยเองกไ็มม่เีงนิเพยีงพอ จงึมผีูป้ว่ยจำนวนมากตอ้งเสยี

ชวีติลงอยา่งน่าเสียดายเพราะการเข้าไม่ถึงยา การต่อรองราคาไมไ่ดผ้ล โดยเฉพาะกลุม่

ผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนขณะนัน้ ทำให้เกิดการเรียกร้องให้รัฐบาล ดำเนินการใช้สิทธิโดย

รฐั(Government Use) ตามกฎหมายสทิธบิตัร มาตรา ๕๑ ตอ่มาเรยีกกนัวา่ “การใช้

สทิธเิหนอืสทิธบิตัรยา” (Compulsory License) หรอื ซแีอล  

 ในชว่งทีผ่มดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเปน็

ประธานคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ จงึไดผ้ลกัดนัเรือ่งนีเ้ปน็นโยบายแรก 

โดยแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการดำเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์

โดยรฐั (Government use)” เมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ และตอ่มาแตง่ตัง้ “คณะ

อนกุรรมการคดัเลอืกยาและเวชภณัฑท์ีจ่ำเปน็และมปีญัหาในการเขา้ถงึของประชาชน

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิและ “กองทนุยา เวชภณัฑแ์ละวคัซนี สปสช.” 

เพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงาน ทำใหป้ระเทศไทย มปีระกาศการใชส้ทิธติามสทิธบิตัรดา้น

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

“กลุม่เภสชักร สปสช.” กลไกชว่ยผูป้ว่ยเขา้ถงึยา เขา้ถงึการรกัษา 
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ยาและเวชภณัฑ ์หรอืซแีอลครัง้แรกใน “ยาตา้นไวรสัเอฟฟาไวเรนซ”์ (Efavirenz) โดย

อธบิดกีรมควบคมุโรคเมือ่วนัที ่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  และตอ่มากไ็ดม้กีารประกาศ

ใชก้บั ยามะเรง็ ๔ รายการ คอื Docetaxel, Letrozole, Erlotinib เมือ่วนัที ่ ๔ 

มกราคม ๒๕๕๐ และ Imatinib เมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ เปน็รายการสดุทา้ย 

 ทัง้นีค้วามสำเร็จของการประกาศยาซีแอลนั้น ตัวชี้วัดสำคัญอยูท่ีก่ารจดัหา

และจัดซื้อยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ อยู่ภายใต้การจัดการของทีมงาน “เภสชักร

กองทนุยา” ปจัจบุนั คอื “กลุม่เภสชักร สปสช.” ซึง่ตอ่มา จดัตัง้เปน็ “สำนกัสนบัสนนุ

ระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ”์ ในป ี๒๕๕๗ 

 กระบวนการในวันนั้นได้นำมาสู่กลไกการจัดหาและจดัซือ้ยาภายใต ้ ทมีงาน 

“กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ ในวนันี ้ โดยม ี“สำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยา

และเวชภณัฑ”์ เปน็จกัรกลสำคญัในการดำเนนิงานสานตอ่เจตนารมณใ์นนโยบายซแีอล 

สง่ผลให้ปัจจุบันผู้ป่วยเข้าถึงยาที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ รวมถงึเวชภณัฑ์

และอปุกรณท์างการแพทยท์ีจ่ำเปน็อืน่ๆ เชน่ นำ้ยาลา้งไต ขอ้เขา่เทยีม เปน็ตน้ โดยมี

การวางกระบวนการจัดหา จัดซื้อ รวมไปถึงการต่อรองราคายาที่มีประสิทธิผล 

การทำงานรว่มกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำใหใ้นชว่งระยะเวลากวา่ 

๑๐ ปทีีผ่า่นมา ประเทศไทยสามารถประหยัดค่ายาได้มาก และขณะนีย้งัไมม่กีาร

ประกาศซแีอลยาเพิม่เตมิ  

 นอกจากนี ้ ยงัมคีวามคดิรเิร่ิมหลายเรื่องและนวัตกรรมหลายอยา่งทีท่างทมีฯ

ไดด้ำเนนิการโดยเอาใจใสท่ัง้ผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิารจรงิๆ อาทิ 

 การจดัการระบบ stock vaccine ทีเ่ดมิใชร้ะบบ ของกรมควบคมุโรคทีไ่ปพกั

วคัซนีทีศ่นูยเ์ขตและสง่ไปพกัไวท้ี ่สสจ. ปจัจบุนัสง่ตรงไปที ่โรงพยาบาล ลดขัน้ตอนและ

ทำใหร้ะบบ cold chain มจีดุออ่นนอ้ยลง 

 การจดัระบบ VMI vender management inventory ทีท่ำรว่มกบัองคก์าร

เภสชักรรม เพือ่ควบคมุปรมิาณยาทีโ่รงพยาบาลไมใ่หม้ากและนอ้ยเกนิไป  

 รวมทัง้การรว่มกบัศนูยพ์ษิวทิยา รพ.รามาธบิด ี และ สภากาชาดไทย การ

จดัการเรือ่งยากำพรา้ พวก antitoxin antidote serum แกพ้ษิง ูจนสามารถชว่ยชวีติ

ผูป้ว่ยทัง้ในและนอกระบบหลกัประกนั  
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 อย่างไรก็ตามทราบว่าขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อยารวมที่

ดำเนนิมากวา่ ๑๐ ป ีทัง้ทีเ่ปน็ทีย่อมรบัทัง้ในดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพราะ

ดว้ยการตคีวามกฎหมายโดย สตง.วา่ สปสช. ไมม่อีำนาจดำเนนิการ คงตอ้งตดิตามดู

หลงัจากนี ้   

 ระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยเดินมาจนถงึวนันีไ้ด ้ โดย

บรรลเุจตนารมณ ์ พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดแูลประชาชนได้

อยา่งครอบคลมุและทัว่ถงึ ทัง้ยงัไดร้บัคำชืน่ชมจากทัว่โลก ยกยอ่งใหไ้ทยเปน็ตน้แบบ

ของการดำเนนิระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ สว่นหนึง่มาจากกลไกการเขา้ถงึยาที่

ทำใหเ้กดิการเขา้ถงึการรกัษาของผูป้ว่ยได ้ 

 ผมขอบคุณบุคลากรทุกคนภายใต้สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและ

เวชภณัฑ ์ สปสช. ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เสียสละทำงานหนักอย่างตอ่เนือ่ง 

ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่าง

แทจ้รงิ. 
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 ประสบการณใ์นการรว่มบกุเบกิและรว่มสรา้ง “หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า” 

ในฐานะอดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ กล่าวได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

ประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง คือ

การบริหารจัดการ “ยา” ซึ่งดำเนินการโดย ทีมเภสัชกรกองทุนยา เวชภัณฑ์และ

วัคซีน ปัจจุบัน คือ “สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.” ด้วย

ความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผมรู้สึกชื่นชมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักสนับสนุน

ระบบบริการยาฯ นอกจากเป็นทีมเภสัชกรผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังเป็นกลุ่ม

ผู้เสียสละทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจบรรลุผล   

 กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศใช้ ในปี ๒๕๔๕ ทำให้

คนไทยทุกคนได้รับสิทธิด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามก็ตาม ก็ยังคงมีผู้ป่วยจำนวนมาก

ที่มีปัญหาเข้าถึงการรักษาจากการเข้าไม่ถึงยา ทั้งยากำพร้า ยาต้านพิษ และยา

ราคาแพง ส่งผลให้ สปสช.จัดทำกลไกบริหารจัดการด้านยาเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา จึง

เป็นทีม่าของการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมระดับประเทศ 

โดย กลุ่มเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑิ์ สปสช. หรือ กลุ่ม

เภสัชกร สปสช. เป็นแกนหลักในงานนี้   

 ผลงานท่ีปรากฎแม้ว่าจะสัมฤทธิ์ผลในระดับที่ดียิ่ง แต่ตลอดเกือบสิบปี

ที่ผ่านมา กลุ่มเภสัชกร สปสช. ต้องทำงานภายใต้แรงเสียดทานอย่างหนัก เพราะด้วย

ผลประโยชน์ธุรกิจที่บริษัทยาต้องปกป้อง ทัศคติด้านลบที่มองกลไกรวมจัดซื้อยาเป็น

การริดรอนอำนาจหน่วยบริการ รวมถึงการโยงผลประโยชน์ซับซ้อน ค่าคอมมิชชั่น

จัดซื้อยา แต่ด้วยหลักในการทำงานที่ยึดผู้ป่วยและประชาชนเป็นเป้าหมาย ทำให้

นายแพทย์วินัย สวัสดิวร 
อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ทีมงานเภสัชกร สปสช. บุกเบิกระบบเข้าถึงยา 

เพื่อผู้ป่วยทั่วประเทศ 
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ในวันนี้ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เข้าถึงยาจำเป็นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งกลุ่มผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เป็นต้น  

 ขณะเดียวกันยังช่วยรักษาชีวิตผู้ที่ได้รับพิษและสารพิษ ซึ่งในอดีตมักต้อง

เสียชีวิตลงเพราะเข้าไม่ถึงยา ทั้งกรณีไม่มียารักษาเพราะด้วยเป็นยากำพร้า และการ

ได้รับยาไม่ทันในเวลาที่จำกัด ดังนั้นนอกจากบทบาทการจัดหาและจัดซื้อยาแล้ว ยัง

ทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่าย ทั้งศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี สภากาชาดไทย สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ฯลฯ ก่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษรวมถึงเซรุ่มแก้พิษงู ในการ

สำรองและกระจายยาให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ กรณีการบริโภคหน่อไม้ปิ๊บที่ก่อโรค

โบทูลิซัมเป็นตัวอย่างชัดเจน ไม่เพียงราคายาต้านพิษโบทูลินุม ท็อกซิน ที่สูงถึง 

๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อโด๊ส ผู้ป่วยยังต้องได้รับยาภายใน ๒๔ ชั่วโมง แต่ด้วย

การจัดระบบบริหารจัดการยาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้แพทย์มียาต้านพิษเพื่อช่วยชีวิต

ผู้ป่วยไดท้นัทว่งท ีทัง้นีร้ายงานขอ้มลูระบบบรหิารจดัการยาตา้นพษิ ป ี๒๕๕๘ มีผู้ป่วย

ที่รอดชีวิตจากการรับพิษและสารพิษกว่า ๕,๐๐๐ รายแล้ว  

 ในการจัดหาและจัดซื้อยาฯ นี้ ด้วยกลไกต่อรองราคาที่เข้มแข็ง นอกจาก

ทำให้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินต่อเนื่องมาได้ภายใต้งบประมาณที่จำกัด 

แต่ยังช่วยประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยามหาศาลราว ๗,๐๐๐ ล้านบาท/ปี หรือ

รวมมูลค่า ๔๔,๖๘๐ ล้านบาทในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา  

 ผลงานนี้ไม่เพียงได้รับการชื่นชมในประเทศ แต่ยังได้รับความสนใจจาก

นานาประเทศนำเป็นแบบอย่างการพัฒนากลจัดซื้อยาเพื่อดูแลประชาชนในประเทศ 

ขณะที่ WHO/SEARO ไดร้ายงานการวเิคราะหบ์รหิารจดัการยาในระบบบริการสุขภาพ

ของประเทศไทยวา่ ไทยมรีะบบบรกิารสขุภาพยอดเยีย่มมากภายใตน้โยบายหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงบริการและยาที่จำเป็นมากขึ้น 
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 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจากการตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ชี้ว่า สปสช.ไม่มีอำนาจจัดซื้อยาด้วยกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ และได้ตั้ง 

“อนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็น

ตามโครงการพิเศษปีงบประมาณ ๒๕๖๑” มอบ รพ.ราชวิถีทำหน้าที่จัดซื้อยาแทน 

แม้ว่าจะกระทบขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน แต่ด้วยผลงานระบบที่วางไว้ คงไม่มีใครกล้า

ปฏเิสธถึงประสิทธิผลและเชื่อว่าจะยังดำเนินต่อไป เพื่อทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาอย่าง

ต่อเนื่อง      

 รางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๐” ที่ได้รับจากมูลนิธิ

เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) ในครั้งนี้ จึงนับเป็นรางวัลเกียรติยศ สะท้อนถึงผลงาน

ของ กลุ่มเภสัชกร สปสช. ที่ได้ทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น และจริงจัง ในการเป็น

สวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำมาสู่ความ

ภาคภูมิใจของชาว สปสช. และคนไทยทุกคน...   
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 ผมขอแสดงความยินดีกับ “กลุ่มเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบบริการยา

และเวชภัณฑ์ สปสช.” ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ให้เป็น “ทีม

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” ทีมเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบ

บริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านยา

จำเป็นที่มีราคาแพง วัคซีน ยากำพร้า และยาต้านพิษ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ 

ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็น 

อยา่งปลอดภยั และสมเหตผุล ไดร้บัการปกปอ้งไมใ่หล้ม้ละลายจากโรคทีม่คีา่ใชจ้่ายสูง 

ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เข้าถึงยาจำเปน็ที่มีราคาแพงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยศักยภาพในการทำงาน

เป็นทีมร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาล

รามาธิบดี สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เครือข่าย

หน่วยบริการ และเครือข่ายผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดรูปธรรมในการพัฒนาระบบยา

ในประเทศไทย อาทิเช่น เกิดระบบการต่อรองราคายาที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้

สามารถลดภาระงบประมาณในการจัดซื้อจัดหายาลงได้ เกิดระบบการสำรองยา

จำเป็นที่มีราคาแพง ยากำพร้า ยาต้านพิษ เกิดการพัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นและ

ลดอัตราการสญูเสียวัคซีนจากการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน เกิดระบบขนส่งน้ำยา

ล้างไตผ่านชอ่งทอ้ง ไปถงึบา้นผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงัระยะสดุทา้ย หนว่ยบรกิารมีแนวโน้ม

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา 
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ทีมที่มุ่งมั่นพัฒนางานตามภารกิจ จนสามารถแสดงผลงาน

ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
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การใชย้าปฏชิวีนะทีไ่มส่มเหตผุลลดลง ตลอดจนเกดิการพฒันานวตักรรมความปลอดภัย

ด้านยาในหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ  

 ด้วยผลงานเชิงประจักษ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” มี

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานตามภารกิจของสำนัก จนสามารถแสดงผลงานให้เป็นที่

ประจักษ์แก่สังคมและมีความเหมาะสมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่น

เพื่อสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” 
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 องค์กรระดับโลกมีการตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่คนไทยใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ก็กำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยา ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บป่วยและ

การทำลายสุขภาพในหลายมิติ ปัจจัยเสี่ยงจากการเข้าไม่ถึงยาเพราะอุปสรรคด้านรา

คาค่ายาบางรายการที่สูงลิ่ว มูลค่าการใช้ยามากเกินความจำเป็น อันตรายจากการใช้

ยาซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาสูตรตำรับ คุณภาพยา และการใช้ยาไม่เหมาะสม ปัญหา

ระบบควบคุม การขึ้นทะเบียนตำรับยา การกระจายยาและการส่งเสริมการขายยาที่

ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ  

 กลุ่มเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กลุ่มเภสัชกร สปสช. มีภาวะผู้นำที่โดดเด่น มี

ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน วางแผนและดำเนินการแบบครบวงจร เชื่อมโยงกับ

ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังและการประเมินระบบยา เป็น

กลไกหนึ่งที่กระตุ้นเสริมและตรวจสอบเชิงระบบ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

ประเทศ เพื่อให้ประชาชนถ้วนหน้าได้ยาที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และการเข้าถึงได้

สำหรับทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง  

 ผลงานการจัดระบบห่วงโซ่อุปทานด้านยา น้ำยาล้างไต ยาต้านไวรัส ยา

รักษาวัณโรค ยากำพร้า ยานวัตกรรม ยาชีววัตถุ เวชภัณฑ์ วัคซีนร่วมกับหน่วยงาน

องค์กร สถาบันด้านวิชาการทั้งในประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

นโยบายในระดบัชาต ิการรเิริม่ดา้นศนูยพ์ษิวทิยาดว้ยการใชข้อ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตร์

บูรณาการกับจัดการสินค้าคงคลังและความเชื่อมโยงระบบขนส่งยาคุณภาพ เป็น

นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ 
รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารระบบยา ระบบบริการสาธารณสุข 

สุขภาพสงัคม เพือ่คนไทยถว้นหนา้ 
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จุดเริ่มต้นของโครงการความร่วมมือของ SEARO ในการจัดส่งเซรุ่ม ยาต้านพิษ แก่

ประชาชนในภูมิภาคเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ต้องการ

การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารและโลจิสติคส์ที่พัฒนาขึ้น ให้

ประเทศไทยเป็น Hub ของการจัดการ   

 ผลงานระบบการคัดเลือกยาที่เหมาะสม ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแหง่ชาต ิคณะอนกุรรมการบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิหนว่ยบรกิารในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกระดับ กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ คำนึงถึงข้อมูล

เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ราคายา ความสามารถในการจ่ายทั้งของ 

ระบบประกนัสขุภาพตา่งๆ สงัคมและประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกจิของประเทศ 

และยทุธวธิทีางการตลาด เพือ่ใหป้ระชาชนกลุม่โรคเปา้หมายทีเ่ปน็ภาระดา้นสาธารณสขุ

ของประเทศ ได้รายการยาที่จำเป็นและคุ้มค่าสมราคา มีคุณภาพและความปลอดภัย 

ปกป้องประชาชนที่ด้อยโอกาสจากการล้มละลายจากภาระด้านค่าใช้จ่ายยาและ

เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อชีวิต โดยเฉพาะในบัญชียาหลัก จ (๑) รายการยาสำหรับ

โครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการกำหนดวิธีการ

ใช้และการตดิตามประเมนิการใชย้าตามโครงการ โดยมหีนว่ยงานนัน้รบัผดิชอบ จ (๒) 

รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผลและ

คุ้มค่า ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในกำกับการใช้ยาภายใต้ความรับผิดชอบร่วม

กันของระบบประกันสุขภาพซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงาน

ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ผลงานการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติการร่วมกับ

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แผนพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ (Service plan) สาขาที่ ๑๕ ของกระทรวงสาธารณสุข สมาคม

เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล หน่วยบริการรับส่ง

ต่อเฉพาะหนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่หน่วยบริการประจำหน่วยบริการปฐมภมู ิ โรงพยาบาล

ภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในระดับชุมชน ร่วมพัฒนา
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หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ยังผลให้เกิดรูปธรรมการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ พัฒนากลวิธีในการสร้าง

ความตระหนักรู้ ซึ่งจะนำไปสูก่ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์

และผู้รับบริการ  

 ผลงานการพัฒนานโยบายด้านยา การประสานด้านนโยบายกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น สภากาชาดไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล-

บริษัทสยามไบโอเทคโดยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศคิวบา 

กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิแม็กซซ์ มูลนิธิบิล คลินตัน เมลินด้า เพื่อให้ประเทศพึ่งพา

ตนเองได้ด้านความมั่นคงด้านยา ชีววัตถุ วัคซีน  

 หลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า ทีมงานเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบ

บริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท 

เสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ให้เกิด

ประโยชน์สุข (Health and wellbeing) ต่อประชาสังคมอย่างถ้วนหน้าโดย

ไม่ทิ้งผู้ด้อยโอกาสไว้เบื้องหลัง (Leave no one behind) ดังเจตนารมณ์แห่ง

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal ที่ ๓  สมควร

ได้รบัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใิหเ้ปน็ “ทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคมประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐” 
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 ระบบการบรกิารยาและเวชภัณฑ์ นับเป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคญัตอ่ความ

สำเรจ็ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวคือ สามารถช่วยให้ประชาชน

สามารถเขา้ถงึยาราคาแพง ยากำพรา้ ยาตา้นพษิทีม่กีารใชน้อ้ยมาก จนไมม่ผีูผ้ลติ หรอื

นำเขา้มาจำหนา่ย หรอืมแีตม่จีำนวนผูข้ายนอ้ยรายจนทำใหย้ามรีาคาแพง และชว่ยลด

คา่ใชจ้า่ยของระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 

 ทมีงานเภสชักร สำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ ์ ซึง่เปน็หนว่ยงาน

หนึง่ของสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิีม่บีทบาทสำคญัในการสรา้งความรว่มมอื

กบัหนว่ยงานตา่งๆ อาท ิเชน่ สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา องคก์ารเภสชักรรม 

สภากาชาดไทย ศูนย์พิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทไปรษณีย์ไทย ครอบคลมุ

ตัง้แตเ่รือ่งการกำหนดนโยบาย การกำหนดมาตรฐานดา้นการใชย้า การจดัหา และจดัสง่   

 ยา เวชภณัฑ ์ทีอ่ยูใ่นระบบบรหิารจดัการของระบบนี ้ เชน่ ยารกัษาโรคมะเรง็ 

ยารกัษาโรคฮโีมฟเีลยี ยาตา้นไวรสัเอดส ์ยาตา้นไวรบัตบัอกัเสบซ ีวคัซนีเพือ่การปอ้งกนั

โรคตา่งๆ ตลอดจนน้ำยาล้างไตผ่านช่องท้องที่มีระบบการจัดหา และขนส่งถึงบ้านของ

ผูป้ว่ย  

 ดว้ยความมุง่มัน่ตัง้ใจ ความทุม่เท เสยีสละ และการทำงานรว่มกนัเปน็ทมีของ 

“กลุม่เภสชักร สปสช.” ในการฝา่ฟนัอปุสรรคตา่งๆ ของทมีเภสชักรเหลา่นี ้ นบัตัง้แตป่ ี

พ.ศ. ๒๕๔๙ จนระบบบรหิารจดัการยาและเวชภณัฑข์อง สปสช. ไดร้บัการยอมรบัใน

ระดับนานาชาติ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง และได้รับการคัดเลือกเป็น 

“ทีมเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ประจาํป ีพ.ศ. ๒๕๖๐” จากมลูนธิเิภสชัศาสตรเ์พือ่สงัคม 

ผมจงึขอชืน่ชมและร่วมแสดงความยินดีไว้ ณ ที่นี้ และขอให้ทีมรักษาสิง่ทีด่งีามอยา่ง

ตอ่เนือ่ง และยัง่ยนื เพือ่เปน็แบบอยา่งทางสงัคมและทมีงานรุน่ตอ่ไป 

 

 

 

นายแพทย์จักรกริช  โง้วศิริ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ทีมที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ความทุ่มเท เสียสละ ฝ่าฟันอุปสรรค 

จนได้รับยอมรับในระดับนานาชาติ 
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 หากพจิารณาความสำคญัในระบบบรกิารสาธารณสขุภายใตร้ะบบหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิ ในระยะเริม่ตน้ความสำคญัของบทบาทเภสชักรในการจดัการระบบยา

แทบจะไม่มีรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากการจ่ายเงินในระบบเหมาจ่ายรายหัว ซ่ึง

รวมค่าใชจ้า่ยเรือ่งยาไวท้ัง้หมด การจดัการยาเปน็เรือ่งของหนว่ยบรกิาร หากจา่ยยาเยอะ

กเ็ปน็ภาระการเงินของหน่วยบริการเอง โดยเฉพาะหากเป็นยาจำเป็นราคาแพง การ

เลอืกทีจ่ะไม่จ่ายยาราคาแพงเหล่านี้ให้กับผู้ป่วย จึงก่อให้เกิดปัญหาผู้ป่วยไม่สามารถ

เขา้ถงึยาตามมา 

 การแกป้ญัหา หากเอางา่ยเขา้วา่ การเอาเงนิเปน็ตวัตัง้ หรอืการจา่ยเงนิเพิม่ให้

กบัหนว่ยบรกิารกอ็าจจะแกป้ญัหานีไ้ด ้แตเ่พราะความเปน็มอือาชพีของ “กลุม่เภสชักร 

สปสช.” นำทมีโดยภญ.เนตรนภสิ สชุนวนชิ กบัภญ.ปนดัดา ลีส่ถาพรวงศา ทีไ่ดล้ว่งลบั

ไปแลว้ และเภสัชกรรุ่นน้อง ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างระบบการเบิกจ่ายเงินให้กับ

หนว่ยบรกิารในรูปของตัวยา ซึ่งรูปแบบนี้ทำให้ต้องมีการจัดซื้อยารวมระดบัประเทศ 

ทำใหเ้กดิมลูคา่ประหยดัในระดบัหลายหมืน่ลา้นบาท ตลอด ๑๐ ปทีีผ่า่นมา เปน็ทีพ่ึง่

ของคนไขโ้รคเรือ้รงัหลายกลุม่ ทัง้ผูต้ดิเชือ้ HIV/AIDs คนไขม้ะเรง็ สรา้งความมัน่ใจวา่จะ

ไมม่ปีญัหาขาดยา ยิง่ไปกวา่นัน้เงนิทีป่ระหยดัไดจ้ากการจดัซือ้ยารวมระดบัประเทศ ได้

ไปเป็นเงินประเดิมสำหรับการก่อเกิดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระยะ

เริม่ตน้อกีดว้ย แมท้กุวนันีม้กีารตัง้คำถามวา่ การจดัซือ้ยารวม ไมใ่ชห่นา้ทีข่อง สปสช. 

กต็าม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงยุพดี  ศิริสินสุข 
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สำหรับ กลุ่มเภสัชกร สปสช. 
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 บทบาทการทำงานเปน็ทมีของ “เภสชักร สปสช. ไมไ่ดจ้ำกดัอยูเ่พยีงการการ

จดัหายารวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเงินกองทุนเท่านั้น ยังมีการพัฒนาระบบบริการ

ด้านยาอื่นๆ ที่น่าประทับใจได้แก่ การวางระบบการสำรองยาตา้นพษิทีท่ำรว่มกบัศนูย์

พษิวทิยา โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถสำรองยาไว้ใช้ได้ทั้งในระดับประเทศและ

เผือ่แผไ่ปยงัประเทศตา่งๆในภมูภิาค ลดการสญูเสยี เพิม่การเขา้ถงึยา การผลกัดนัให้

รา้นยาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริการในระบบหลักประกนัสขุภาพ การผลกัดนั

บทบาทเภสชักรในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นทิศทางระบบการแพทยป์ฐมภมูิ

ในอนาคต การผลกัดนัและสนบัสนนุการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในระบบบรกิารสาธารณสุข 

ความสำเรจ็ของการพฒันาระบบยาในระบบหลกัประกนัสขุภาพ จงึถอืไดว้า่เปน็ผลงาน

สำคญัของ “ทมีเภสชักร สปสช.” ทีส่มควรจะไดร้บัการบนัทกึไวใ้นฐานะ “ทมีเภสชักร

เพือ่สงัคมดเีดน่” 
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 ในโอกาสที ่ “กลุม่เภสชักร สปสช.” ไดร้บัคดัเลอืกจากมลูนธิเิภสชัศาสตรเ์พือ่

สงัคม ใหเ้ปน็ “ทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคมประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๐”  ขา้พเจา้ในนามของ 

ศนูยพ์ษิวทิยารามาธบิด ี และ สมาคมพษิวทิยาคลนิกิ ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชมกบั

รางวลัเกยีรตยิศทีไ่ดร้บั  รางวลันีเ้ปน็สิง่ทีย่นืยนัวา่ ทีผ่า่นมา ทมีงานเภสชักร สปสช. ได้

ทำในสิง่ทีดี่งาม น่ายกย่องสรรเสริญและมีคุณประโยชน์ จนผลงานเป็นที่ประจักษ์

แก่สงัคม 

 ศนูย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานเภสัชกรกองทุนยา 

สปสช. ตัง้แต่เริ่มต้นการจัดตั้งโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาตา้นพษิ ตัง้แต่

ปลายปพี.ศ. ๒๕๕๓ โดยพบว่าบุคคลากรในทีมนี้ล้วนมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่

ในการทำงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาทางด้านการสาธารณสุขให้กับประเทศ การทำงาน

รว่มกนัเปน็ไปอยา่งปยิมติรทีด่ตีอ่กนั ชว่ยเหลอืเกือ้กลูตอ่กนั ซึง่แสดงถงึความเปน็ผูม้ี

นำ้ใจไมตร ีทกุคนทำงานอยา่งมพีลงั มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ทำใหง้านประสบความสำเรจ็

ในระดบัทีเ่กนิความคาดหมาย เปน็ผลงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

อยา่งตอ่เนือ่ง  

 ขอใหค้ณุความดทีีม่อียูใ่น “กลุม่เภสชักร สปสช.” และบคุคลากรของสำนกั

สนบัสนนุระบบยาและเวชภณัฑ ์ ทกุทา่น จงดำรงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื ซึง่จะชว่ยทำใหม้กีาร

พฒันาผลงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้บุคคลอื่นได้เรียนรูแ้ละเปน็

แบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัติาม  ขอให้ทีมงานเภสัชกรทีมนี้มีทั้งพลังใจและพลังกาย

ในการสรา้งสรรคผ์ลงานต่อไปเพื่อประโยชน์ไม่เพียงแต่สังคมไทย ประเทศไทย แตย่งั

เปน็คณุอนนัตต์อ่สงัคมโลกและมวลมนษุยชาตทิัง้ปวงดว้ย  

 

 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล 
หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี อดีตนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิก 

ทีมเภสัชกรที่ทำในสิ่งที่ดีงาม มีคุณประโยชน์  

ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
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 ในช่วงเวลานานกว่า ๑๐ ปีที่ได้ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชียาหลัก

แห่งชาติ, โครงการ Antibiotic Smart Use, การประสานและบูรณาการงานด้าน

การดื้อยาต้านจุลชีพ กระทรวงสาธารณสุข, การพัฒนาการตรวจสอบระบบ VMI 

การเบิกจ่ายยา ARV, TB ยาบัญชี จ(๒) และยาบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร, โครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital), โครงการคลินิกชุมชน

อบอุ่นใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Clinic), การพัฒนาฉลากยารูปภาพเพื่อลดปัญหา

จากการใชย้าในผู้สูงอายุ, การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา

พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU : Rational Drug Use) และ

การสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชน (RDU for Thai Citizen) ได้มี

โอกาสทำงานร่วมกับเหล่าเภสัชกร ในทีมเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบบริการยา

และเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวนหลายท่าน ทั้ง

ผู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน เกษียณอายุ และผู้ที่จากไปก่อนเวลาอันควรด้วย

โรคร้าย บุคคลเหล่านี้มุ่งมั่นทำงานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ โปร่งใส มุ่งสู่ผลงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและ

ทั่วถึง ไม่ขาดแคลน ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินความจำเป็น ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลในระบบหลักประกันสุขภาพ ด้วยสำนึกในการดำเนินงานเพื่อสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการประหยัดงบประมาณสูงสุดให้เกิดแก่รัฐ 

ทั้งนี้ด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มเปี่ยม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล 
ประธานคณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชน (สยส.) 

ทีมที่สำนึกในการดำเนินงานเพื่อสุขภาพและ 

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๐3

 เป็นสิ่งน่าชื่นชมที่ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ได้คัดเลือก

ให้ “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” ได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐” ทำให้คุณความดีที่ทีมงานได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานได้รับ

การประกาศเกียรติคุณสู่สังคม 

 ประกาศนียบัตรที่ได้รับ เป็นเครื่องเตือนใจให้บุคลากรทุกคนของทีมงาน

เป็นผู้มีฉันทะ คือความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งดีงามอยู่เสมอ และปรารถนา

จะทำให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป มีวิริยะ คือมีความเพียร ขยันหมั่นประกอบความดี

เหล่านั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย มีจิตตะ คือการใช้

ปัญญาและความคิด ในการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ และมีจิตที่ฝักใฝ่ในงานเพื่อ

ประโยชน์สุขของสังคม ตลอดจนมีวิมังสา คือหมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ 

ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น

วิธีแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ 
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 การจัดการระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ

ผลักดันนโยบายสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศ  ซึ่งระบบนี้ได้รับการยอมรับในระดับ

สากลมาแล้ว รวมทั้งได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้ป่วย  

 ขอชื่นชม “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและ

เวชภัณฑ์  ที่ได้รับ รางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” จากการร่วมกันทำหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถสมดังวิสัยทัศน์ของสำนักบริหารระบบยาในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า  ว่า ‘ให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นอย่างทั่วถึง  ด้วยความมั่นใจใน

คุณภาพและความเหมาะสมในการสัง่ใชย้า และพฒันาเครอืขา่ยการบรกิารเภสัชกรรม

ทุกระดับเพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา’ 

 การจะทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เรื่องง่าย บางองค์กรแม้มีวิสัยทัศน์ที่ดี 

แต่หากมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีใจปฏิบัติหน้าที่ หรือทำแบบไม่มีความมุ่งมั่น ความเพียร 

หรือขาดความสามารถ ความเข้าใจ  ก็ยากที่จะเคลื่อนงานไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในช่วงสภาวะกดดัน การใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่าง

โปร่งใสนั้นสำคัญมาก ซึ่ง ทีมงานเภสัชกรแห่ง สปสช. ทำงานเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี จึง

เกิดความเชื่อมั่น 

 เภสัชกรเพื่อสังคม เป็นความภาคภูมิใจของวิชาชีพ ของบทบาทเภสัชกรใน

การเป็นผู้นำเรื่องบริหารจัดการระบบยาในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้ยอมรับของสังคม

ในวงกว้าง ของต่างวิชาชีพ ของผู้บริโภค และของผู้ป่วย 

 ขอให“้กลุม่เภสชักร สปสช.” ทกุคน ทำงานอยา่งใจเปน็สขุ ยดึมัน่อุดมการณ์ 

เปิดใจให้กว้าง ทำงานแบบทีมต่อไปอย่างเต็มความสามารถ เหมือนที่ได้ทำมาอยู่แล้ว 

และมุ่งไปสู่ระบบคุณภาพที่ดีต่อไปให้งานยั่งยืน เป็นกำลังหลักของประเทศ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
ผู้จัดการแผนงานเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 
 

ชืน่ชมและเชือ่มัน่ การจดัการยาของระบบหลกัประกนัสขุภาพ

เพือ่การเขา้ถงึยาของคนไทย 
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 นับเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีที่ดิฉันได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานเภสัชกร 

สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. นับเป็นเวลาที่นานพอที่ได้สัมผัส

ถึงความกล้า ความอดทน และความมีจิตสาธารณะของทีมเภสัชกรของ สปสช. ทีมนี้ 

ช่วงประมาณปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สปสช. ได้ประกาศใช้มาตรการทางการเงิน (Pay-for-

Performance: P4P) เป็นแรงจูงใจเชิงบวกให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาในการเพิ่ม

คุณภาพให้การบริการการรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ในบรรดากิจกรรม ๔ ด้านที่ “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” เลือกมา มีกิจกรรมหนึ่งที่แตก

ต่างจากกิจกรรมอื่นๆ เพราะเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ ซึ่งอยู่

นอกเหนือบทบาทของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่มักทำงานร่วมกับทีมงานเภสัชกร 

สปสช. กิจกรรมที่ว่าคือกิจกรรมในโครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

(Antibiotics Smart Use: ASU) ที่เพิ่งเริ่มขึ้นในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ โดยโครงการนี้

นำเสนอแนวปฏิบัติที่สวนกระแสสังคม คือ ไม่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคที่พบบ่อย ได้แก่ 

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หวัดเจ็บคอ โรคท้องร่วงเฉียบพลัน เช่น อาหาร

เป็นพิษ และบาดแผลเลือดออกที่เป็นแผลสะอาด เนื่องจากโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่

หายเองได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 

 การบรรจแุนวปฏิบัติดังกล่าวเข้าเป็นนโยบายระดับประเทศของ สปสช. 

ผ่านเกณฑ์ P4P ทำให้ “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” ต้องรับภาระหนักในการเข้าชี้แจง

เหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการในทุกปีเพื่อให้แนวปฏิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ใน

นโยบาย P4P (ซึ่งส่วนตัวได้มีโอกาสเข้าไปร่วมครั้งหนึ่ง พบว่าผู้ชี้แจงต้องมีความ

มุ่งมั่นและแรงศรัทธาต่อสิ่ งที่จะทำอย่างแรงกล้าจึงจะสำเร็จและผ่านไปได้ ) 

ดร.เภสัชกรหญิงนิธิมา สุ่มประดิษฐ์  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

กลา้ทำในสิง่ตา่งและยนืหยดัเมือ่วนัวาน...จงึสำเรจ็ไดใ้นวนันี้ 
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ขณะเดียวกัน กลุ่มเภสัชกร สปสช. ต้องพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลอัตรา

การส่ังใช้ยาปฏิชีวนะในโรคเป้าหมายดังกล่าว ออกนิเทศงาน พัฒนาศักยภาพของ

พื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์อันจะใช้เป็นข้อมูลให้แก่พื้นที่และฝ่าย

กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานต่อไป 

 การที่ทีมงานเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. 

กล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิม และยืนหยัดดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลากว่า 

๑๐ ปี ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน เช่น เมื่อ

ครั้งที่ประเทศไทยถูกประเมินร่วมโดยองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับระบบการจัดการ

การดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ผลการประเมินพบว่างานภาพรวมของการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมของประเทศยังคงมีปัญหา แต่ประเทศไทยกลับมีจุดแข็งใน

เรื่องการลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในแผนกผู้ป่วยนอกอันเป็นผลมาจาก

การทำงานอย่างต่อเนื่องของทีมงานเภสัชกร สปสช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ 

ความต่อเนื่องในการทำงานด้านนี้ของกลุ่มเภสัชกร สปสช. ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการ

ต่อยอดงานด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทยในปัจจุบัน  

 ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจกับทีมเภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและ

เวชภัณฑ์ สปสช. ที่ได้รับรางวัลทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และขอเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์ผลงานและให้ประสบผลสำเร็จเพื่อประโยชน์แก่

ประเทศชาติสืบไป 
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 ดฉินัมคีวามประทบัใจกบัทมีเภสชักร สำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ ์

สปสช. หลายแงม่มุ ตัง้แตก่ารเปน็ผูน้ำเชงิความคดิ เปน็ผูผ้ลกัดนันโยบาย และเปน็ Key 

Contributors ทีท่ำใหป้ระชาชนเกดิการเขา้ถงึยา ใชย้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย 

สมเหตผุล และคุม้คา่ เริม่จากการทีด่ฉินัไดร้บัคำแนะนำดา้นประเดน็วจิยัและการนำผลการ

วิจยัไปใชใ้นการขบัเคลือ่นใหเ้กดิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล จากเภสชักรในทมีในฐานะทีท่า่น

เปน็คณะกรรมการกำกับทิศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หลังจากนั้นมีโอกาสได้

ร่วมงานกบัทมีเภสชักรในโครงการ “โรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล” มากวา่ 

๒ ป ีดฉินัไดเ้หน็บทบาททีส่ำคญัของเภสชักรในทมีเปน็คณะกรรมการดำเนนิงานโครงการฯ 

ในการวางแผนกลยทุธเ์พือ่ใหเ้กดิการดำเนนิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในโรงพยาบาล การนำ

ประสบการณก์ารขับเคลื่อนโครงการ Antibiotic Smart Use มาเป็นบทเรียนและให้

คำแนะนำในการผลกัดนัโครงการ การเปน็กำลงัสำคญัในการวางแผนเชงิระยะยาวเชงิระบบ

การตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลดว้ยการพฒันา

ศกัยภาพการใชข้อ้มลูด้านสุขภาพของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์ในการติดตามและ

ประเมนิผลการดำเนนิงาน จากการรว่มงานกนันี ้ เภสชักรในทมีใหโ้อกาสดฉินัไดเ้รยีนรู้

โครงการและผลงานของทมีดา้นการพฒันาระบบพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุระบบบรกิารยาและ

เวชภณัฑข์องโรงพยาบาล รวมถงึถา่ยทอดประสบการณแ์ละประเดน็เชงิระบบสขุภาพและ

ระบบยาทำใหด้ฉินัซึง่เปน็นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัเกดิความเขา้ใจเพิม่มากขึน้  

 ดฉินัขอแสดงความชืน่ชมอยา่งจรงิใจกบั คณุภาพของเภสชักรในทมี คณุภาพงาน 

ความตัง้ใจและความทุม่เทของทมีเภสชักร สำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ ์

สปสช.ในการทำใหเ้กดิการเขา้ถงึยา เกดิประสทิธผิลในการใชย้า และทำใหเ้กดิความยัง่ยนื

ของระบบยาประเทศไทย และขอใหก้ารไดร้บัเลอืกเปน็ “ทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม” 

ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน็กำลงัใจใหท้มีเภสชักรทำงานตอ่ไปและสรา้งทมีรุน่ใหมข่ึน้มา

รว่มงานนะคะ   

 

อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงเพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ทมีงานสนบัสนนุนโยบายทีส่ง่ผลใหป้ระชาชนเขา้ถงึยา  

ไดใ้ชย้าคณุภาพ สมเหตผุลและคุม้คา่ 
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 เนือ่งในโอกาสทีก่ลุม่เภสชักรของ สำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภัณฑ์ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมนั้น ทางสมาคม

เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในการที่หน่วยงานท่าน

ได้รับรางวัลที่มีเกียรติในครั้งนี้  

 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ได้ร่วมงานกับสำนักสนับสนุนระบบ

บริการยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาเป็นเวลา

มากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งได้พึ่งประจักษ์ว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติในหน่วยงานของท่านมีความรู้ 

ความสามารถด้านวิชาการทางเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน พร้อมมีการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการด้านยาสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นผู้กำหนด

นโยบายทิศทางการจดัการดา้นยาทีมุ่ง่ประโยชนใ์หแ้กป่ระชาชน สงัคมและประเทศชาติ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมตลอดมา ซึ่งผลลัพธ์

ของการทำงานอย่างหนักของหน่วยงานท่านจึงส่งผลสะท้อนกลับมาด้วยการได้รับ

รางวัลอันสมเกียรติต่อเภสัชกรทุกคนของท่าน 

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอำนวยพรให้เภสัชกร

และหน่วยงานของทา่นประสบแตค่วามสำเรจ็ความสขุ ความเจรญิ มสีขุภาพพลานามัย

แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดไป 

ดร.เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ ตันปิชาติ 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
 

ทมีประสทิธภิาพในการประสานนโยบายและทศิทาง 

การจดัการดา้นยาสูป่ระชาชน 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๐9

 ผลการพิจารณาให้รางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในปีนี้  ได้แก่ กลุ่ม

เภสัชกร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 การให้รางวัลแบบทีมของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ดูจากวัตถุประสงค์

ร่วมที่นำไปสู่ผลประโยชน์ของสังคม (social Benefit) ความพยายามร่วมกันของทีม 

(Collective Effort) และความสำเร็จร่วมในการดำเนินการของทีม (Team 

Accomplishment)  

 กลุ่มเภสัชกร สปสช. มีจุดมุ่งหมายหลักคือการเข้าถึงยาหรือ Access to 

Medicine (A2M) ซึ่งหมายถึง Essential Medicine กลุ่มนี้ทำงานเป็นทีมสนับสนุน

แนวทางหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นในทุกกลุ่มโรค

ให้มากที่สุดตามนโยบายและกำลังทรัพยากรของระบบหลักประกันสุขภาพ ทีม

ได้ทำงานสนับสนุน การคัดเลือก การจัดหา การกระจายยาในระยะต้น ได้แก่ การ

ร่วมคัดเลือกยา  โดยเฉพาะยาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ดำเนินการในลักษณะกองทุนเฉพาะ 

เช่น ยาตา้นไวรสัเอชไอว ียารกัษามะเรง็และอืน่ๆ ทำใหส้ามารถขยายจำนวนครอบคลมุ

ได้อย่างต่อเนื่อง  

 การจัดหายาโดยระบบจัดซื้อรวม การต่อ (รอง) ราคา โดยเฉพาะในกลุ่มยา

ราคาสูงที่อยู่ในบัญชียา จ๒ ได้ราคาที่สมเหตุผล ทำให้สามารถขยายสิทธิ์การรักษาได้

เพิ่มมากขึ้น การกระจายยาโดยสร้างระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสานกับ

องค์การเภสชักรรม และเครอืขา่ยวชิาการ เมือ่ความสำเรจ็ดา้นตา่งๆ ดงักลา่วบรรลผุล 

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิทยา กุลสมบูรณ์ 
ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท 

อดีตผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 
อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 

 

กลุม่เภสชักร สปสช. 
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ทีมงานได้ขยายต่อไปสู่มิติการใช้ยา การพัฒนาและส่งเสริมระบบการใช้ยาที่เหมาะสม 

การพัฒนารหัสยาเพื่อการควบคุมการบริหารยา การบูรณาการระบบยากับระบบ

บริการปฐมภูมิ การดูแลให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมระดับบุคคล และชุมชน  

 กลุ่มเภสัชกร สปสช. เป็นทีมงานที่เข้มแข็งต่อเนื่อง จากเภสัชกรอาวุโส 

(ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ ภญ.เนตรนภิศ สุชนวนิช  ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา 

ภญ.ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร) ที่ได้ริเริ่มไว้ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่

ส่วนกลาง แต่มีเภสัชกรในแต่ละเขตทั่วประเทศที่ประสานงานในการเชื่อมโยง

นโยบายและพัฒนาระบบให้ครอบคลุมถึงระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การทำงานของกลุ่ม

เภสัชกร สปสช. ต้องสอดคล้องกับ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

และนโยบายของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีมผู้บริหารสปสช. 

และผู้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มสามารถสะท้อนภาพ

ได้จากความพยายามและความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 ภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ทีมงาน ทำให้ภาพของงานที่เคยได้รับทราบและ

เป็นภาพที่กระจัดกระจาย กลายมาเป็นภาพต่อที่สามารถแสดงเป็นภาพรวมของการ

พัฒนระบบการเข้าถึงยาและการใช้ยาที่เหมาะสมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ 

เป็นภาพท่ียั่งยืน ความพยายามบรรลุวัตถุประสงค์ และ มีผลงานของทีมงานเชิง

ประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็น จึงสามารถที่จะยืนยันว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล 

“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม”  

 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 111

 เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ให้ภาคีเครือข่ายเสนอชื่อ

เภสัชกรกลุ่มต่างๆที่ทำงานเพื่อสังคม ข้าพเจ้าได้เสนอชื่อ กลุ่มเภสัชกร สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แม้ว่าข้าพเจ้าจะมีการทำงานร่วมกับทีมงาน

เภสัชกรใน สปสช. ไม่กี่คนนัก แต่ผู้ที่ข้าพเจ้าทำงานด้วยพร้อมคณะทำงานใน 

สปสช.ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการใช้ความรู้ความสามารถทางเภสัชศาสตร์

เพ่ือสงัคม งานทีท่ำสามารถชว่ยเหลอืประชาชนทีอ่ยูภ่ายใตก้องทนุหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติได้อย่างดียิ่ง เช่น การจัดซื้อจัดหายาราคาแพง ยากำพร้าหรือยาที่จำเป็น

ต่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข การสนับสนุนการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ฯ 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มเภสัชกร สปสช.ทุกคนในทีมงานที่ได้รับ

รางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” จาก มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม รางวัลน้ี

ทรงคุณค่า เพราะผู้มอบ (ผศ.ภญ.สำลี ใจดี) เป็นบุคคลแบบอย่างในการรับใช้สังคม 

ขอให้น้องๆ จงภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ และใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านสุขภาพ  

ทมีงานเภสชักรเพือ่สงัคม 

 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐11๒

 ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับ กลุ่มเภสัชกร สํานักสนับสนุนระบบบริการยา

และเวชภัณฑ์ สปสช. ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 

 กลุ่มเภสัชกร สปสช. เป็นทีมงานที่มีบทบาทอย่างมาก ในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับ ระบบการจัดซื้อจัดหายา ระบบการกระจายยา เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าถึง

ยาจาํเปน็ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิการบรหิารเครอืขา่ยยากาํพรา้ ยาตา้นพิษ  

การขบัเคลือ่นการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลและบทบาทภารกจิอืน่ๆ อกีมากมาย  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนบัสนนุบทบาทของ เภสชักรในงานบรกิารเภสชักรรมปฐมภมู ิ

เช่น การพัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีน พัฒนาคุณภาพบริการด้านเภสัชกรรม

ปฐมภูมิในหน่วยบริการปฐมภูมิ  พัฒนาหลักสูตรสําหรับจัดอบรมเภสัชกรให้มีความรู้

และทักษะในการดูแลผู้ป่วยในระดับครอบครัวและชุมชน  ในหลักสูตร Family and 

Community Pharmacist Practice Learning (FCPL) โดยร่วมกับสภาเภสัชกรรม 

และ แผนงานพฒันาวชิาการและกลไกคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (คคส.)  สนบัสนุน

หน่วยบริการพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยด้านยาแบบองค์รวมต่อเนื่องและ

ผสมผสาน เปดิโอกาสในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานถอดบทเรยีนงานเภสชักรรม

ปฐมภูมิตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ทำให้เภสัชกรสามารถนำ

ความรู้ไปปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้จริง ส่งผลให้เกิดผลงานวิชาการที่

สะท้อนบทบาทของเภสัชกร ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิอย่างกว้างขวาง มีผลงานที่ได้

รับการยอมรับและเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนช่องทางต่างๆ มากมาย 

 ขอขอบคณุและชืน่ชมกบัความพยายามตัง้ใจทำงานของ “กลุม่เภสชักร สปสช.” 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

 

 

เภสัชกรสายชล ชำปฏิ 
ประธานชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ (ประเทศไทย) 
 

ทมีเภสชักรทีม่เีปา้หมายเพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพทีด่ี 
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 ปี ๒๕๕๘ ผมได้มีโอกาสรู้จัก และทำงานร่วมกับทีมงานเภสัชกรจาก สปสช.  

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในวิชาชีพเภสัชกรรมของคนที่รักในงาน

ปฐมภูมิทั่วทั้งประเทศ 

 จากการได้มีโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

โดยมีสภาเภสัชกรรมเป็นเจ้าภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุขครั้งนั้น จากการแลกเปลี่ยน

แนวทางคิดการทำงาน  ได้เห็นความตั้งใจของ “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” กลุ่มนี้ ที่

มุ่งม่ันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน ไม่ใช่เพียงด้านยาเท่านั้น 

แต่รวมไปถึงปัญหาทุกข์สุขด้านอื่นๆ ของประชาชนด้วย แม้ทุกคนจะเคยเข้าใจว่า 

กลุ่มเภสัชกรกลุ่มนี้ทำหน้าที่หลักๆ คือ การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้

คนทำงานในพื้นที่ได้ทำงานตอบสนองต่อปัญหาพื้นที่ตัวเอง แต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้เป็น

มากกว่านั้น โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยพัฒนางานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม อาทิเช่น การ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เภสัชกรครอบครัวและชุมชน (FCPL) การสร้างเครือข่าย

คนทำงานด้านปฐมภูมิ ได้แก่ ชมรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่สามารถรวบรวมคนทำงาน

และรักงานปฐมภูมิในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันได้ ถือเป็น

ก้าวกระโดดของวิชาชีพเภสัชกรรมในพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิและการพัฒนา

บุคลากรในงานปฐมภูมิที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 แม้จะเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ก็สามารถผ่านพ้นได้ด้วยการทำงาน

อย่างมีอุดมการณ์ นอกจากความมุ่งมั่นในการทำงานแล้ว ก่อนลงมือทำอะไร ยังมีการ

ศึกษาเพื่อให้เกิดการเข้าใจในปัญหาอย่างถ่องแท้ เข้าถึงบริบทที่แท้จริงก่อน โดยเห็น

ได้จากการที่ทีมงานลงมาร่วมเรียนรู้และศึกษาปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ด้วยตนเอง 

เภสัชกรฉัตรพิศุทธิ์ วิเศษสอน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ทมีทีส่รา้งสรรคส์ิง่ดงีามในวชิาชพีเภสชักรรม 

ในงานปฐมภมูทิัว่ทัง้ประเทศ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐114

 นับว่า “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” เป็นทีมงานที่ควรยกย่องและถือเป็นแบบอย่าง

สำหรบัคนทำงาน ทีม่ทีัง้ความมุง่มัน่ตัง้ใจ ความรูค้วามสามารถในงานทีท่ำ ความนอบน้อม

และเป็นกันเอง เหมาะสมยิ่งกับ“ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

 ขอให้กุศลผลบุญที่ทำมา จงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกท่าน ได้ดำรงชีวิตอยู่

ด้วยพลังกายที่สมบูรณ์ พลังใจที่เข้มแข็ง ทำงานด้วยอุดมการณ์และอุทิศตนต่อผู้อื่น

เช่นนี้ต่อๆ ไป 
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 สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์ให้มีศักยภาพที่จะ

ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน 

และการรักษา โดยการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 

โดยเฉพาะในกลุ่มยาที่มีการใช้น้อย หรือยาที่มีราคาแพง ทีมนี้จะช่วยบริหารจัดการ

ให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงยาได้อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยลดภาระงานของ

หน่วยบริการ ทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศเป็นจำนวนมากจากการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันทีมนี้ ยังเป็นทีมที่ ช่วยรวบรวมยาให้มี

ใช้ในประเทศ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีความพยายามที่จะทำให้เกิดการใช้ยาอย่าง

เหมาะสมในระดับประเทศ ทั้งในเชิงนโยบาย และประสานความร่วมมือของสหสาขา

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายและบุคลากร

วิชาชีพเภสัชกรรม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษา เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย ให้

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

 ผลงานที่ปรากฏ จะเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงความทุ่มเท และตั้งใจของ 

“กลุ่มเภสัชกร สปสช.” ที่มุ่งมั่นพัฒนางานและประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ 

โดยมุ่งให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม.  

 

เภสัชกรหญิงนันทิกร จำปาสา 
โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ทมีงานคณุภาพ “ทมีเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ประจำป ี๒๕๖๐” 

 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐11๖

 ใครๆที่ไม่รู้ลึกเกี่ยวกับ สปสช. และรับฟังแต่คำนินทาให้ร้าย สปสช. ก็จะได้

ภาพว่า สปสช. ทำให้โรงพยาบาลขาดทุน และทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ

แบบห่วยๆ 

 แต่เท่าที่รู้มาเกี่ยวกับผลงานของทีมเภสัชกรแห่ง สปสช.นั้น มันช่างตรงข้าม

ห่างไกลกับการนินทาให้ร้ายนั้นเหลือเกิน การทำให้ประชาชนเข้าถึงยาราคาแพงได้

มากขึ้น การทำให้โรงพยาบาลมียาที่หาได้ยากไว้ใช้ในยามจำเป็น การทำให้ประชาชน

ได้รับวัคซีนที่มคีุณภาพมากขึ้น การทำให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการล้างไตอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ และการทำใหป้ระชาชนลดการใชย้าปฏชิวีนะทีเ่กนิจำเปน็ซึง่จะชว่ยแก้ปัญหา

เชื้อดื้อยา เหล่านี้หรือ? ที่ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดทุน และประชาชนได้รับบริการ

ห่วยแตก 

 นอกจากนี้ ทีมงานนี้ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานเภสัชกรรม

ปฐมภูมิ ที่ทำให้เภสัชกรมีบทบาทใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น (มากกว่าแต่เดิมที่มักขลุก

อยู่แต่ในห้องยา) ซึ่งคาดหวังว่าประชาชนจะได้รับบริการด้านยาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

จัดว่างานเภสัชกรรมปฐมภูมิของสปสช.ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังมีรายละเอียดของงาน

รออยู่อีกมาก ขอให้กำลังใจทีมงานนี้ให้คิดค้นพัฒนาต่อไป 

 จริงอยู่ที่ว่า ปัญหาภายในระบบยาของประเทศไทยมีมากมายหลายประเด็น 

มากกวา่ทีท่มีงานนีเ้ขา้ไปรเิริม่แกห้ลายเทา่นกั แตท่มีงานฯกเ็ลอืกจดัลำดบัความสำคัญ

ได้อย่างเหมาะสม เชื่อว่า การที่ทีมงานฯ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็น

เพราะทีมงานฯ ๑) มีจิตใจที่ดีงาม มุ่งมาดปรารถนาให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง

เต็มที่ ๒) มีความตั้งใจในการทำงาน บากบั่นอุตสาหะ และ ๓) มีการจัดระบบการ

ทำงานที่ดี ที่รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้วย และเชื่อว่าทีมงานฯจะมี

ผลงานออกมาอีกเรื่อยๆมิได้หยุดหย่อน 

เภสัชกรสรชัย จำเนียรดำรงการ 
 

ชืม่ชมในผลงานของทมีงานเภสชักรแหง่ สปสช. 
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 ในอดีตนั้น คือ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ คณะกรรมการสปสช. ได้

เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการใช้สิทธิโดยรัฐ (Government Use) ตาม

มาตรา 51 ที่บัญญัติอยู่ในพ.ร.บ.สิทธิบัตร ที่สอดคล้องกับ ความตกลงว่าด้วยทรัพย์

สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์) ขององค์การการค้าโลก (Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs) และ ปฏิญญาโดฮา

ว่าด้วยความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPs 

Agreement and Public Health) โดยนำมาใช้ ๓ ครั้งกับยา ๗ ชนิด เป็นยาที่ใช้

รักษาโรคเอดส์ ๒ ชนิด (ตัวแรก คือ Efavirenz (ประกาศ วันที่ 29 พ.ย. 2549)) เป็น

ยาป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน ๑ ชนิด และเป็นยารักษาโรคมะเร็ง ๔ ชนิด 

(ตัวสุดท้าย คือ Imatinib ประกาศ วันที่ 25 ม.ค. 2551) งานนี้ดำเนินการในช่วงที่

นายแพทย์สงวน นิตยรัมภ์พงศ์ เป็นเลขาธิการ (ถึงแก่กรรม วันที่ 18 ม.ค.2551)  ถ้า

หากสปสช.จะพิจารณาเลือกใช้มาตรการนี้อีกในอนาคต ก็เชื่อว่า จะเป็นประโยชน์

อย่างมากทั้งในระดับผู้ป่วยและระดับชาติ เนื่องจากยังมียาจำเป็นที่มีราคาแพงมากๆ 

อีกหลายรายการที่วางตลาดในประเทศไทย ก็ขอให้ทีมงานอย่าลืมมาตรการนี้ 

 แม้ว่า โดยส่วนตัว ผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการให้รางวัล เพราะชาวพุทธ

ย่อมไม่ยินดีกับลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ แต่โดยส่วนรวมแล้ว ก็พอยอมรับเหตุผลได้

ในแง่ที่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์คุณงามความดีเพื่อให้เป็นแบบอย่าง ดังนั้น ก็ขอให้

ทีมงานรักษาคุณภาพของงานไว้ให้คงที่ เพื่อเป็นแบบอย่างต่อๆ ไป. 

 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐118

 เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นกลางหรือผู้มี

รายได้น้อย ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทัดเทียมถ้วนหน้า โดยไม่ต้องตกอยู่ใน

สภาพเสี่ยงล้มละลายหรือกู้หนี้ยืมสินมารักษาตนเองหรือญาติ เหมือนที่เคยเกิดขึ้น

ก่อนที่จะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้น   

 สิ่ งนี้นับว่า เป็นการปฏิวัติระบบสาธาณสุขที่สำคัญที่สุดครั้ งหนึ่ ง ใน

ประวัติศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ อีกทั้งยังเป็นที่ยกย่องในระดับนานาชาติว่า 

ประเทศไทยเปน็หนึง่ในไมก่ีป่ระเทศ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาลใหก้บัคนทุกคน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและงบประมาณ บนพื้นฐานความเท่าเทียม 

 ความสำเร็จนีป้ระกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง  ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและทำให้

ระบบเดินไปได้โดยไม่ติดขัดมากนัก คือ กลไกการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

และราคาไม่แพง ป้อนให้กับโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆ เพื่อให้

ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐาน ทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่

จำเป็น ผู้ป่วยไม่ถูกปฏิเสธการรักษาหรือต้องควักกระเป๋าจ่ายค่ายาราคาเป็นหมื่น

เป็นแสนเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทีต่อ้งใชย้าราคาแพงและผูป้ว่ยโรคเรื้อรังที่ต้องกินยา

เป็นประจำ ทั้งนี้ เพราะประเทศมีกลไกกลางของประเทศ คือ “กองทุนยาภายใต้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มาจัดการดูแลในส่วนนี้ รวมถึงการต่อรอง

ราคากับบริษัทยาต่างๆ โดยผ่านระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ  

 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดซื้อยาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ ไม่แพงให้กับ

สถานบริการสุขภาพในระบบได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘ กองทุนยาของ 

สปสช. สามารถประหยดังบประมาณในการจดัซือ้ยาในบญัชยีา จ(๒) ไดถ้งึ ๗,๔๒๐ 

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 
 

ระบบการจดัซือ้ยารวม อฐิกอ้นสำคญัในระบบสขุภาพ 

บนทางสองแพรง่ 
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ล้านบาท และยาต้านไวรัสเอชวีชนิดต่างๆ ได้ถืง ๒๐,๘๐๔ ล้านบาท (ทั้งที่เป็นยา

ต้านฯ ภายใต้นโยบายมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและยาต้านฯ ชนิดอื่นๆ) ทั้งนี้ ยัง

ไม่รวมถึงน้ำยาล้างไต ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจ และยาและเวช

ภัณฑ์อื่นๆ ที่รวมแล้วมีทั้งหมดกว่า ๑๐๐ รายการ   

 ปรากฎการณ์เช่นนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ไม่มีกลไกการต่อรองราคายาและการจัดซื้อยารวมที่เข้มแข็ง และมีทีมงานที่เอาจริง

เอาจัง โดยยึดประโยชน์การเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง นั่นคือ กลุ่มเภสัชกร สปสช. 

 อย่างไรก็ดี กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ 

กำลังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ดังจะเห็นได้จาก

ความพยายามผลักดันให้มีการแก้ไข พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่ได้ฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งผู้ที่พยายามผลักดันไม่เคยตอบคำถาม

ได้ชัดเจนว่า หากแก้ไขร่างกฎหมายตามที่เสนอมา โดยไม่ปรับแก้เนื้อหาสาระสำคัญ

ตามที่ภาคประชาสงัคมหลายภาคสว่นเสนอหรอืทกัทว้งแลว้ ระบบหลกัประกนัสุขภาพ

ถ้วนหน้าจะยังมีความมั่นคงและไม่บิดพริ้วต่อเจตนารมณ์ดั่งเดิมของกฎหมาย ที่มุ่ง

สร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลือ่มลำ้ในระบบรกัษาพยาบาลของประเทศหรอืไม่ 

 ประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมาก คือ อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อยารวม

ให้กับประเทศโดย สปสช. ที่ผู้เสนอแก้ไขกฎหมายดึงดันไม่ยอมแก้ไขเนื้อหาในร่าง 

พรบ.ฯ เพื่อปลดล็อคให้ สปสช. ดำเนินการจัดซื้อยารวมได้ต่อไป ทั้งๆ ที่ สปสช. 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว และไม่เคยถูกสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดินตัดสินว่ากลไกการจัดซื้อยารวมของ สปสช. มีปัญหาการทุจริต ตรงกันข้าม 

กลับชี้ว่าเป็นกลไกที่ช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านยาให้กับประเทศได้เป็น

จำนวนมาก แต่ผู้เสนอให้แก้ไขกฎหมายกลับเลือกที่จะล้มเลิกกลไกที่มีอยู่ และสร้าง

กลไกใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทน   

 คำถามที่สำคัญ คือ ในเมื่อระบบการจัดซื้อยารวมที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพ

อยู่แล้ว ทำไมจึงต้องสรา้งกลไกใหม่ขึ้นมาทดแทน  เป็นคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบจาก

ผู้กำหนดนโยบายในปัจจุบัน 
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 สุดท้ายแล้ว ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกลไกการจัดซื้อยารวม 

จะยังคงเป็นฐานค้ำยันให้กับระบบสุขภาพของประเทศให้มั่นคงได้ต่อไปหรือไม่  

และจะยังเป็นความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนได้อุ่นใจต่อไปหรือไม่ พวกเรา

หวังว่ากลุ่มเภสัชกร สปสช. ซึ่งเป็นทีมทำงานในกองทุนยาภายใต้ สปสช. จะช่วยกัน

ติดตามและผลักดันให้ระบบหลักประกันสุขภาพฯ ยังมีหลักประกันเรื่องการเข้าถึงยา

ที่สำคัญและจำเป็นต่อไป   

 พวกเราต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่ “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” ได้

ใช้ความอุตสาหะ และอุทิศกำลังกายและกำลังสมองในการดำเนินการที่ผ่านมาอย่าง

เต็มที่ พวกเราเห็นชอบอย่างยิ่งที่คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมพิจารณา

การมอบรางวัลฯ ได้คัดเลือกให้ กลุ่มเภสัชกร สปสช. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล “ทีม

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ในปี ๒๕๖๐. 
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 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เป็นผลงานที่โดดเด่นของ

ประเทศไทย ทั้งประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนให้พ้นจากภาวะการล้มละลายจาก

การเขา้ถงึการรกัษา และเปน็ตวัอยา่งของประเทศกำลงัพฒันาในการลงทนุดา้นสขุภาพ

เพื่อขจัดปัญหาความยากจน แม้จะใช้งบประมาณไม่มากเท่าประเทศกำลังพัฒนา ซึ่ง

หนึ่งในหัวใจหลักของการที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยเดินหน้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรได้เกือบทั้งหมด นั่นคือ กลไกการเพิ่มการ

เข้าถึงยาจำเป็นที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

 การเพิ่มมูลค่าของเงินที่มีอยู่ (getting more value for money) ด้วยการ

ใชน้โยบายทีเ่นน้ประสทิธภิาพ ทีป่ระกอบดว้ย การใชแ้นวคดิความสมดุลในการพิจารณา

ลำดับความสำคัญของยาและบริการสาธารณสุขเพื่อเสนอบรรจุเข้าชุดสิทธิประโยชน์, 

การมีกระบวนการเจรจาต่อรองกับบริษัทยา, และการปรับปรุงระบบการซื้อบริการ 

เพื่อให้สามารถขยายสิทธิประโยชน์ และขยายความครอบคลุมประชากร จนได้รับ

เสียงชื่นชมในเวทีโลก ทำให้เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

ก็ได้นำบุคลากรสาธารณสุขจาก ๔๖ ประเทศทั่วโลกมาศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้การจัด

ระบบบริหารจัดการยาของไทยที่ สปสช.และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มาแล้ว  

 จากยาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ ๔.๙ ของยาที่ใช้อยู่ทั้งระบบ ที่ สปสช.จัดซื้อ

ผ่านองค์การเภสัชกรรม สามารถแยกได้ดังนี้ คือ ๑) ยาราคาแพงและมีผู้ป่วยจำนวน

น้อย ได้แก่ ยาบัญชี จ (๒) อาทิ กลุ่มยามะเร็ง ๒) ยาขาดแคลนไม่มีจำหน่ายในระบบ

ปกติ ได้แก่ ยากำพร้ายาต้านพิษ และวัคซีน และ ๓) ยาที่มีผู้ป่วยจำนวนมากต้องใช้

ยาต่อเนื่อง และเป็นภาระงบประมาณต่อทั้งผู้ป่วยและ รพ.ได้แก่ ยาต้านไวรัสเอดส์ 

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล 
รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 

 

ทมีงานทีโ่ดดเดน่ดา้นการเพิม่การเขา้ถงึยาจำเปน็ 

และมคีา่ใชจ้า่ยสงูสำหรบัประชาชน 
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และน้ำยาล้างไต ซึ่งเฉพาะในหมวดนี้ครอบคลุมผู้ป่วยมากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ราย 

สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้เกือบปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉพาะใน

กรณีของยาต้านพิษ เกิดระบบการสำรองยาที่มีคุณภาพ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้

แล้วกว่า ๑๓,๐๐๐ รายนับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน และผู้ป่วยกว่า

ร้อยละ ๙๕ ของผู้ป่วยที่รอดชีวิตสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งต้องชื่นชม

กลุ่มเภสัชกร สปสช. ทีมงานที่รับผิดชอบกองทุนยาที่ทำงานอย่างเข้มแข็งตลอดระยะ

เวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

 ด้วยผลงานที่โดดเด่นนี้ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและการประหยัดงบประมาณ

รายจ่าย ย่อมมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น ธุรกิจยาข้ามชาติที่เคยขาดทุนกำไรจาก

กลไกต่อรองราคายา, รพ.เอกชน ซึ่งถูกราคายาที่ สปสช.ต่อรองได้กดดันให้ต้องลด

ราคายาและเวชภัณฑ์ตาม และยังรวมถึงกลุ่มคนที่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากการ

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นในช่วงการจัดซื้อยา ร้อยละ ๔.๙ ของ

สปสช.ดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจที่มีขบวนการขัดขวางไม่ให้ สปสช.ได้ทำหน้าที่

ดังกล่าวแม้จะดว้ยวิธีการให้ความเห็นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ซึ่งก็ต้องชื่นชม

กลุ่มเภสัชกร และผู้บริหาร สปสช. อีกครั้งที่พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อให้การ

เปลี่ยนผ่านนี้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด 

 นอกเหนือจากการทำหนา้ทีส่รา้งเสรมิความเขม้แขง็ในระบบยาดา้นการเขา้ถึง 

(Accessibility) ด้วยราคาที่ทำให้ระบบสามารถดูแลประชาชนได้ (Affordability) 

แล้ว หัวใจหลักอื่นที่ประกอบขึ้นเป็นระบบยา ทั้งการคำนึงถึงประสิทธิผล (Efficacy) 

และการใช้อย่างสมเหตุสมผล (Rational) ก็ประจักษ์ชัดว่า นี่เป็นสิ่งที่กลุ่มเภสัชกร 

สปสช.ยึดถือ ผ่านการเป็นกำลังสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลัก, 

การสนับสนุนการประเมินเทคโนโยลีด้านสุขภาพ, การตรวจสอบคุณภาพยาซีแอล 

(การบงัคบัใชส้ทิธติามสทิธบิตัร) อยา่งเขม้ขน้เพือ่ประกนัคณุภาพยาทีจ่ะถงึมอืประชาชน

และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่อระบบ   

 แต่ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะนักวิจัยที่ทำงานด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่กระทบกับการเข้าถึงยา ดิฉันพบว่า “กลุ่มเภสัชกร 
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สปสช.” ให้ความสำคัญและติดตามศึกษาหาความรู้และข้อมูลที่จะกระทบกับการ

บริหารจดัการยาของ ไมว่า่จะเป็นเนื้อหาการเจรจาบททรัพยส์นิทางปญัญาในเอฟทีเอ

ต่างๆ ที่เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ในองค์การการค้าโลก (ทริปส์พลัส), เนื้อหา

การจำกัดการต่อรองราคายาที่ปรากฎในความตกลงทางเศรษฐกิจข้ามแปซิฟิค (TPP), 

การที่รัฐอาจเร่งพิจารณาคำขอสิทธิบัตรโดยใช้ ม.๔๔ ซึ่งอาจจะทำให้มีคำขอสิทธิบัตร

ยากว่าร้อยละ ๘๐ ที่ไม่มีความใหม่ ไม่มีนวัตกรรมที่สูงขึ้นได้รับสิทธิผูกขาดอย่าง

ไม่สมควร ซึ่งจะทำให้เพิ่มภาระงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ฯลฯ แสดง

ถึงการไม่จำกัดตัวเองแค่งานเฉพาะหน้า การไม่หยุดที่จะพัฒนา การเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ รวมถึงความกล้าหาญที่จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารและ

ผู้กำหนดนโยบายระดับสูงด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการที่หนักแน่น 

 ขอแสดงความยนิดกีบักลุม่เภสชักร สปสช. สำหรบัรางวลั “ทมีเภสชักรดเีด่น

เพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๐” ประจำปี ๒๕๖๐ อันทรงคุณค่าและเหมาะสมอย่างยิ่ง. 
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แถวบนจากซ้าย ๑. ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ๒. ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ  

๓. ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา ๔. ภญ.ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร  

๕. ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 

แถวกลางจากซ้าย ๑. ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์  ๒. ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล 

แถวล่างจากซ้าย ๑. ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ  ๒. ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์   

๓. ภก.ไตรเทพ ฟองทอง ๔. ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร์  ๕. ภญ.สุภานัน อินแผลง 

ประวัติและผลงานของกลุ่มเภสัชกร สปสช. 

 ทีมงานเภสัชกรแห่ง สปสช. 
ทั้งรุ่นอดีตและรุ่นปัจจุบัน 
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๑. ประวัติ ความเป็นมาของทีมงานเภสัชกร สปสช.  
 ๑.๑ การก่อกำเนิด กลุ่มเภสัชกร สปสช. 

 นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นเลขาธิการ สปสช.คนแรก ได้พยายามใช้

มาตรการต่างๆ ในการแก้ปัญหายาราคาแพงหลายชนิด เช่น ยารักษาโรคเฮโมฟิเลีย 

ยารักษาโรคธาลัสซีเมีย ยาสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ยาต้านเอชไอวี ยามะเร็ง ฯลฯ  

 ต่อมาเลขาธิการนำเสนอการแก้ปัญหานี้ เพื่ อ ให้ประชากรผู้ มี สิทธิ

หลักประกันสุขภาพเข้าถึงยาได้มากขึ้นต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ให้แต่งตั้ง “คณะ

อนุกรรมการดำเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้ านยาและเวชภัณฑ์ โดยรัฐ 

(Government Use)” เพื่อทำงานวิชาการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการ

ดำเนินการใช้สิทธิโดยรัฐ ต่อยาที่คัดเลือกได้ ๓ รายการ คือ efavirenz (ยาต้าน

เอชไอวีเอดส์), lopinavir+ritonavir (ยาต้านเอชไอวี), และ clopidogrel (ยา

ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน)  

 ทีมงานเภสัชกรของ สปสช. ในขณะนั้นกระจายอยู่หลายหน่วยงาน 

ประกอบด้วย เภสัชกรสรชัย จำเนียรดำรงการ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักนโยบายและแผน 

เภสัชกรหญิงเนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  และเภสัชกรธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ ซึ่งขณะนั้นทำงานอยู่กับกองทุนเอดส์

และวณัโรค เปน็กำลงัสำคญัในการเตรยีมขอ้มลูวชิาการเพือ่นำเสนอตอ่ นายแพทยม์งคล 

ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  

 นอกจากนี้ ยังมีกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลายท่าน ที่ให้

คำชี้แนะและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ดร.อัมมาร สยามวาลา นายแพทย์

วิชัย โชควิวัฒน นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ  ผศ.ภญ.สำลี ใจดี ฯลฯ และ 

ฝ่ายกระทรวงสาธารณสขุกต็ัง้กรรมการหลายคณะ เชน่ นายแพทยศ์ริวิฒัน ์ ทพิยธ์าราดล 

ฝ่ายวิชาการ เช่น รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผศ.ภญ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล 
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ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาฯ  เพื่อประสานงาน ต่อรองราคา ดำเนินการใช้สิทธิโดยรัฐ... 

 ต่อมามี ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์ กรณี

ยา Efavirenz เป็นรายการแรก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยนายแพทย์

ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค  

 ทีมงานเภสชักรของ สปสช. ประสานงานองคก์ารเภสชักรรม เพือ่ดำเนนิการ

จัดหายา Efavirenz ทำให้ราคาลดลง จาก ๑,๔๐๐ บาทต่อรายต่อเดือน เหลือเพียง 

๖๕๐ บาทต่อรายต่อเดือน (รายงานในการประชุมคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ ๑๗/

๒๕๔๙ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙) 

 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖(๑)/๒๕๕๐ วันที่ 

๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีปัญหา

ในการเขา้ถงึของประชาชนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ (โดยม ี ผศ.ภญ.สำล ี ใจด ี

เปน็ประธานคณะอนกุรรมการฯ) ขึน้เพือ่มาศกึษาปญัหาและพจิารณารายการยาจำเป็น

ที่ควรจัดทำเป็นสิทธิประโยชน์  และให้ดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๐ ทำให้ปี ๒๕๕๑ สปสช. ลดภาระงบประมาณด้านโรคเอดส์จาก 

จำนวน ๔,๓๘๒.๔๐ ล้านบาท เหลือเพียง ๒,๙๘๓.๗๗๓ล้าน  

 มติคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ให้

นำงบประมาณที่ลดลงนี้ไปใช้ริเริ่มโครงการบำบัดทดแทนไตทางหน้าท้อง และการ

จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 

เพิ่มขึน้ ซึง่ในขณะนัน้กลุม่ผูป้ว่ยโรคไตวาย สว่นใหญไ่ดร้บัการรกัษาแบบประคบัประคอง 

ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เป็นภาระทั้งต่อครอบครัวและสังคม ครอบครัวผู้ป่วยหลาย

รายเกดิภาวะลม้ละลายในการดแูลรกัษา ตอ่มาเมือ่วนัที ่ ๑ กนัยายน ๒๕๕๑ สปสช. 

รับเภสัชกรหญิงปนัดดา ลี่สถาพรวงศา เข้ามาทำงานที่สำนักนโยบายและแผน  

 มีการจัดตั้ง “กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน”ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๒  โดยแตง่ตัง้ให ้ภญ.เนตรนภสิ สชุนวนชิ (ซึง่ในขณะนัน้ดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ

สำนักบริหารกองทุน) ดำรงตำแหน่ง “รักษาการผู้จัดการกองทุนยา” สมัยแรก

อีกตำแหน่งหน่ึง  รับผิดชอบภารกิจในการบริหารจัดการระบบยาและเวชภัณฑ์ที่
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จำเปน็ในการชว่ยชวีติ ตัง้แตก่ระบวนการจดัหา/จดัซือ้ยารวม รว่มกบัองคก์ารเภสัชกรรม 

จัดระบบการกระจายยาให้กับหน่วยบริการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มี

คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้ภาระงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดได้

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหาการเข้าไม่ถึงยาจำเป็นของผู้ป่วย และพัฒนา

ให้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านยาสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ

ที่สำคัญคือได้นำระบบไอทีมาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยง

กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การเภสัชกรรม หน่วยบริการทั้งประเทศ ศูนย์

พิษวิทยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ

ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียงบประมาณในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ 

ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง  

 ต่อมา วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔  สปสช.แต่งตั้ง ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา 

เป็นผู้จัดการกองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน และมี ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ เป็น

ทีมงานสำคัญ ซึ่งภายหลังรับเภสัชกรเพิ่มขึ้น คือ ภญ.ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 

ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์ ภก.ไตรเทพ ฟองทอง และ

ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ ซึ่งเภสัชกรที่เอ่ยนามข้างต้นนี้ ถือได้ว่าเป็น “กลุ่มเภสัชกร 

สปสช.” ที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ในยุคบุกเบิกงานด้านบริหารยาและเวชภัณฑ์  

 การบริหารจัดการด้านยา เวชภัณฑ์และวัคซีนที่จำเป็นแบบนี้ เป็นการเพิ่ม

การเข้าถึงยาจำเป็นของผู้ป่วย โดยใช้ค่าเหมาจ่ายรายหัวได้อย่างคุ้มค่า และมีการจัด

ระบบการบรหิาร การกระจายตลอดจนตดิตามการสญูเสยีของเวชภณัฑอ์ยา่งเปน็ระบบ

และมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ คือช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็น โดยไม่ต้อง

เผชิญกบัคา่ใชจ้า่ยทีส่งูจนทำใหเ้กดิภาวะลม้ละลายของครวัเรอืนเหมอืนในอดตีทีผ่า่นมา 

 ต่อมามกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รและเปลีย่นชือ่กองทนุยา เวชภณัฑแ์ละวัคซีน 

เป็น “สำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ”์ ในป ี๒๕๕๖  โดยม ีภญ.ดวงทิพย์ 

หงษ์สมุทร เป็นผู้อำนวยการ และในปี ๒๕๕๘ ได้มีการแต่งตั้ง ภก.คณิตศักดิ์ 

จันทราพิพัฒน์ มาเป็นผู้อำนวยการจนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยมี ภก.กฤชชัย 

พัฒนจันทร ์และ ภญ.สภุานนั อนิแผลง เขา้มาเปน็กำลงัสำคญัเพิม่เตมิตัง้แต่ปี ๒๕๕๙ 

ตามลำดับอีกด้วย 
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 ๑.๒ ประวัติโดยย่อของ “กลุ่มเภสัชกร สปสช.” ส่วนกลางในปัจจุบัน                              

 ๑) ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

     สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์  

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๗๑๘๔ 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๒ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ M. Pharm. (Clinical Pharmacy),  

                      University Sains Malaysia 

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 

   โรงพยาบาลภูเวียง จ. ขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๓ หัวหน้างานบริการผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม 

   โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๘    เภสัชกร ระดับ ๗ หัวหน้างานสถานพยาบาลและ 

   การประกอบโรคศิลปะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
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พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและตรวจสอบ 

   ทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

   เขต ๓ นครสวรรค์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘     รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

   เขต ๓ นครสวรรค์   

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ ตค. ๖๐  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ์  

   (สปสช.) 

 (๑ พ.ย.๖๐ – ปัจจุบัน : ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ) 

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ 

 ปี ๒๕๕๙ ได้รับโล่รางวัล  ศิษย์เก่าดีเด่น  โรงเรียนยุพราชวิยาลัย   

   จากสมาคมศิษย์เก่า  โรงเรียนยุพราชวิยาลัย  จ.เชียงใหม่ 

 ปี ๒๕๕๗ ได้รับโล่รางวัล  ศิษย์เก่าดีเด่น  คณะเภสัชศาสตร์   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   

   คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ปี ๒๕๕๖  ได้รับโล่รางวัล บุคลากรต้นแบบตามค่านิยมองค์กรด้าน  

   Plan for the future          

   จาก เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

    ปี ๒๕๕๔ ได้รับโล่รางวัล เจ้าหน้าที่ดีเด่น สำนักงานหลักประกัน 

   สุขภาพแห่งชาติ  

                     จาก เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                                

 ปี ๒๕๓๘ ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

   ระดับ ๔-๖ จังหวัดเชียงใหม่  

                     จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
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 ๒) ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์  ตำแหน่ง หัวหน้างาน  

     สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๑๒๔๔๙ 

ประวัติการศึกษา 

พศ. ๒๕๔๑ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พศ. ๒๕๔๖ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พศ. ๒๕๕๗ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบาดวิทยา  

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประวัติการทำงาน 

พศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ เภสัชกร โรงพยาบาลไทยเจริญ จ.ยโสธร 

พศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๘ เภสัชกร โรงพยาบาลมโนรมย์ จ.ชัยนาท   

พศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๔๙ เภสัชกร โรงพยาบาลพระรามเก้า จ.กรุงเทพ 

พศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่กองทุนเอดส์และวัณโรค  สปสช. 

พศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน    หวัหนา้งาน สำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ ์ 

   สปสช. 
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 ๓) ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน  

     สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๘๘๕๖ 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๓๖ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก)  

                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๓    เภสัชกร รพ.นพรัตนราชธานี   

   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔   หัวหน้างาน กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน สปสช. 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๑ ตค. ๖๐  หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักสนับสนุนระบบบริการยา 

   และเวชภัณฑ์ สปสช. 

 (๑ พย. ๖๐ – ปจัจบุนั: รกัษาการ ผอ.สำนกัสนบัสนนุบรกิารยาและเวชภณัฑ)์ 
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 ๔) ภก.ไตรเทพ ฟองทอง  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน  

       สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๙๙๙๐ 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๘    เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔  เภสัชกร งานบริการผู้ป่วยนอก รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน   หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักสนับสนุนระบบบริการยา 

   และเวชภัณฑ์ สปสช. 
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 ๕) ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร์  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน  

     สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๖๕๒๒ 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๑ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๔๗ การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๐   ผู้แทนยา บริษัท เชริง(กรุงเทพฯ) จำกัด, บริษัท แอสตร้า  

   (ประเทศไทย) จำกดั, บรษิทั บ ีกรมิ แอนด ์โก (ประเทศไทย)  

   จำกัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  หวัหนา้งานรา้นยาเครอืขา่ย บรษิทั เชรงิ (กรงุเทพฯ) จำกดั 

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐   ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เชริง (กรุงเทพฯ) จำกัด 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓   หวัหนา้กลุ่มงานการบรกิารการตลาด บรษิทัไบเออรไ์ทย จำกดั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔   ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕   ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนกแจนเซ่น บริษัท ดี เค เอส เอช  

   (ประเทศไทย) จำกัด 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักสนับสนุนระบบบริการยา 

   และเวชภัณฑ์ สปสช. 
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 ๖) ภญ.สุภานัน อินแผลง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส  

     สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๓๖๓๙๔ 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  เภสัชกร ร้านยา บ้านยาโนนม่วง  

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เภสัชกร โรงงานผลิตยา Rota Laboratories 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  พนักงานโครงการ ดูแลงานด้านเภสัชกรรม การเชื่อมโยง 

   รหัสยา TMT สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

   เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักสนับสนุนระบบบริการยา 

   และเวชภัณฑ์ สปสช. 

ทีมงานของสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. 
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ทีมงานของสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. 

 นอกจากนี้ “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่” มี

เภสัชกรปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติโดยประสานงานกับส่วน

กลาง หน่วยบริการ และประชาชนอย่างใกล้ชิด ในระดับพื้นที่ จำนวน ๑๓  เขต รวม 

๑๕ คน ดังไปนี้ 

 

สปสช.เขต ๑ ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ  ภญ.สิริพร เว๊าะห์บ๊ะ 

สปสช.เขต ๒ ภญ.กษมา ทองแบบ  สปสช.เขต ๓ ภก.สราชัย สุขประสงค์ 

สปสช.เขต ๔ ภก.ชัยสิทธิ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา สปสช.เขต ๕ ภญ.ปรางวลัย เหล่าชัย 

สปสช.เขต ๖ ภญ.ฐิติพร ตันรัตนาวงศ สปสช.เขต ๗ ภญ.วิไลพร ใหญ่สูงเนิน 

สปสช.เขต ๘ ภญ.อรวรรณ บรรเทา   สปสช.เขต ๙ ภญ.พงษ์ผกา ภัณฑุรักษ์ 

สปสช.เขต ๑๐ ภญ.จิรัญญา โมกขันธุ์  สปสช.เขต ๑๑ ภญ.กรวกิา จนัทรร์ตัน์ 

สปสช.เขต ๑๒ ภญ.ปาริชาติ สุขสุวรรณ  สปสช.เขต ๑๓ ภก.รณัย สายรักษ 

  

๒. บทบาทหน้าที่และผลการทำงาน 
 ๒.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 • ภารกิจของสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. 

 ๑) บริหารการจัดซื้อ/จัดหายาและเวชภัณฑ์ วัคซีน รวมถึงการพัฒนาราคา

อ้างอิงและต้นทุนค่าใช้จ่าย การประกันคุณภาพ การกระจายยา ที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนติดตามประเมินผลปัญหาการใช้ ความปลอดภัย การเข้าถึงยา เวชภัณฑ์ 

และวัคซีน ในชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

 ๒) ออกแบบและพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านเภสัชกรรมที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพภายใต้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 

 ๓) สนับสนนุการพัฒนาและขยายเครือขา่ยผูใ้หบ้รกิารเภสชักรรม หนว่ยงาน

และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้ามารถนำมาตรฐานงานเภสชักรรม (Pharmacy service) 

การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) และระบบความปลอดภัยด้านยา 

(Medication safety system) มาใช้ปฏิบัติให้เกิดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ๔) สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านเภสัชกรรมเพื่อสร้างมาตรการลดภาระ

งบประมาณด้านยา (Cost containment measures) เพื่อเพิ่มการเข้าถึง และเพิ่ม

คุณภาพบริการ 

 ๕) ประสานงานกับ คณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเพิม่ความปลอดภยัจากการใชย้า และลดปญัหาจากยา (Drug related problems) 

 ๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 • ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น 

      เภสัชกร สปสช. ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัตหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เข้าไปเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

และคณะทำงาน ในชุดต่างๆ ระดับประเทศ ได้แก่ 

 ๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 ๒) คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

 ๓) คณะทำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 ๔) คณะทำงานยาบัญชี จ(๒) และยาที่มีปัญหาการเข้าถึง 

 ๕) คณะทำงานผูเ้ชีย่วชาญแหง่ชาตดิา้นการคดัเลอืกยากำพร้าในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 

 ๖) คณะทำงานบริหารจัดการวัคซีน 

 ๗) คณะที่ปรึกษาทางวิชาการและคณะทำงานโครงการให้วัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ 

 ๘) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการขอสิทธิพิเศษให้ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ

และราคากลางวัคซีน 

 ๙) คณะอนุกรรมการสำรองวัคซีนแห่งชาติ 

 ๑๐) คณะกรรมการจดัทำขอ้เสนอการบรหิารเวชภณัฑใ์นโครงการหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า 

 ๑๑) คณะทำงานวเิคราะหข์อ้มลูยาในระบบสารสนเทศ สำนกังานหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
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 ๑๒) คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านเภสัชกรรมในระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 ๑๓) คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านยา กระทรวงสาธารณสุข 

 ๑๔) คณะทำงานพัฒนารหัสมาตรฐานยา กระทรวงสาธารณสุข 

 ๑๕) คณะอนกุรรมการคณะกรรมการบัญชียาและรหัสมาตรฐานเพือ่สนบัสนนุ

การบริหารเวชภัณฑ์ 

 ๑๖) คณะทำงานจัดทำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยา (ภายใต้คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบัญชียาและรหัสมาตรฐานฯ) 

 ๑๗) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร

จัดการยาและเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 

 ๑๘) คณะทำงานบริหารโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

 ๑๙) คณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติระบบการจัดการด้านยา 

ในโครงการ Engagement for Patient Safety (สรพ) 

 ๒๐) คณะทำงานพัฒนาระบบบริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 ๒.๒ บทบาทในการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้ภารกิจของ สปสช. บรรลุตามเป้าประสงค์ ที่กำหนด สำนักสนับสนุน

ระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ ได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้ 
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๑. การพจิารณาคดัเลอืกยาเขา้บญัชี

ยาหลักแห่งชาติ : ได้รับมอบหมาย

จากเลขาธิการ สปสช. เพื่อเข้าร่วม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา

บัญชียาหลักแห่งชาติ 

๒. การพิจารณาความคุ้มค่าของยา

ก่อนเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ: 

เป็นคณะทำงานในคณะทำงานด้าน

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

๓. การต่อรองราคายาก่อนเข้าสู่

บัญชียาหลักแห่งชาติ : เป็นคณะ

ทำงานในคณะทำงานต่อรองราคายา

เพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

๔. การพัฒนาระบบยาบัญชี จ(๒) 

และยาที่มีปัญหาการเข้าถึง : เป็น

คณะทำงาน คณะทำงานยาบัญชี 

จ(๒) และยาที่มีปัญหาการเข้าถึง 

๕. การพัฒนาระบบยากำพร้า : 

เป็นคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติ

ด้านการคัดเลือกยากำพร้าในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ 

๖. การจดัซือ้จดัหายาและเวชภณัฑ ์

สำหรบัผู้ป่วย ในระบบหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาต ิ ซึง่เปน็การจดัซือ้รวม

ระดบัประเทศ (Central Procurement) 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 

 

 

 

ค ณ ะ ท ำ ง า น ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์

สาธารณสุข 

 

 

คณะทำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุ

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 

 

คณะทำงานยาบัญชี จ(๒) และยาที่มี

ปัญหาการเข้าถึง 

 

 

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้าน

การคัดเลือกยากำพร้าในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 

 

๑) คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ

จัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตาม

โครงการพิเศษ ปี ๒๕๖๑  

๒) องค์การเภสัชกรรม 

กระบวนการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
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๗. การบริหารจัดการวัคซีนสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐานและ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

๘. การพัฒนาระบบยาต้านพิษใน

ประเทศไทย : สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและการจัดการ

ระบบ logistic ของยาต้านพิษ 

 

๙. การพัฒนาระบบการจัดส่งน้ำยา

ล้างไตผ่านทางช่องท้อง  :  การปรับ

ประสิทธิภาพการบริหารคลัง การจัด

ส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วย 

๑๐. การส่ง เสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล : เป็น คณะทำงานบริหาร

โครงการโรงพยาบาลสง่เสรมิการใชย้า

อยา่งสมเหตผุล (ปงีบประมาณ ๒๕๕๘) 

และ คณะผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พฒันาชมุชน

นักปฏิบัติระบบการจัดการด้านยา ใน

โครงการ Engagement for Patient 

Safety (สรพ) 

๑) คณะทำงานบริหารจัดการวัคซีน 

๒) คณะที่ปรึกษาทางวิชาการและ

คณะทำงานโครงการให้วัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ 

๓) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการขอ

สิทธิพิเศษให้ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ

และราคากลางวัคซีน 

๔) คณะอนกุรรมการสำรองวคัซนีแหง่ชาต ิ

๕) กรมควบคมุโรค และ องคก์ารเภสชักรรม 

ศนูยพ์ษิวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิด ีและ 

ศูนย์พิษวิทยาทั่วประเทศ สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรม

ควบคมุโรค สภากาชาดไทย และองคก์าร

เภสัชกรรม 

บริษัทไปรษณีย์ ไทย ดิสทริบิ วชั่ น  

องค์การเภสัชกรรม และ สปสช. 

 

 

๑) คณะทำงานบริหาร โครงการ

โร ง พ ย า บ า ลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

๒) คณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชน

นักปฏิบัติระบบการจัดการด้านยา ใน

โครงการ Engagement for Patient 

Safety (สรพ) 

กระบวนการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
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๑๑. การพัฒนาระบบข้อมูลยา : 

การจัดการระบบฐานข้อมูลยา การ

ตรวจสอบรหัสยามาตรฐานในการ

เบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลของ

ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และ

ระบบเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๓ กองทุน 

(UCEP) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. การพัฒนางานเภสัชกรรม

ปฐมภูมิ  เป็น คณะทำงานพัฒนา

ระบบบริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑) คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลยาใน

ระบบสารสนเทศ สำนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ 

๒) คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ด้านยา กระทรวงสาธารณสุข 

๓) คณะทำงานพัฒนารหัสมาตรฐานยา 

กระทรวงสาธารณสุข 

๔) คณะอนุกรรมการคณะกรรมการ

บั ญ ชี ย า แ ล ะ ร หั ส ม า ต ร ฐ า น เ พื่ อ

สนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ 

๕) คณะทำงานจัดทำมาตรฐานบัญชี

ข้อมูลยา (ภายใต้คณะอนุกรรมการ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ญ ชี ย า แ ล ะ ร หั ส

มาตรฐานฯ) 

๖) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนา

ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

ยาและเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการงาน

เภสชักรรมปฐมภมู ิ กระทรวงสาธารณสขุ, 

สภาเภสชักรรม, แผนงานพฒันาวชิาการ

และกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, 

ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ (ประเทศไทย) 

กระบวนการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 141

ผลงานดเีดน่เพือ่สงัคม 

 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มีเป้าประสงค์ “เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยมีหลัก
ประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ได้อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม (Equity) ด้วยบริการที่มีคุณภาพ (Quality) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ตอบสนองต่อสังคม (social accountability) 
รวมทัง้ไมเ่กดิการลม้ละลายจากคา่ใชจ้า่ยจากการเจบ็ปว่ย (Catastrophic illnesses)”  
 คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทีม่นีายแพทยส์งวน นติยรัมภ์พงศ์ 
ซึ่งเปน็เลขาธกิารคนแรก เสนอคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ ใหพ้จิารณา
เรื่องการใช้สิทธิโดยรัฐ (Government Use) ตามมาตรา ๕๑ ในพ.ร.บ.สิทธิบัตร 
เพื่อนำเสนอกระทรวงงสาธารณสุขดำเนินการต่อไป  
 งานนีบ้รรลเุปา้หมาย ในชว่งวนัที ่๘ ตลุาคม ๒๕๔๙ - ๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๑ 
ในยุครัฐบาลไทยที่มีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  และเปนประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบาย
ให้ดำเนินการใช้สิทธิโดยรัฐ (Government Use) ตามกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา ๕๑ 
หรือเรยีกกนัวา่ “การใชส้ทิธเิหนอืสทิธบิตัรยา” (Compulsory License) หรอื ซแีอล 
กับยาที่ติดสิทธิบัตร ๗ ชนิด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาให้คนไทยสามารถเข้าถึง
ยาจำเป็นที่มีราคาแพง  
 รวมทั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติแต่งตั้ง “คณะ
อนุกรรมการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีปัญหาในการเข้าถึงของ
ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ” เมื่อ วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๐ โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
ให้คนไทยเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและราคาแพงได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาและ
ทำให้สปสช.เห็นคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรมและมีบรรจุตำแหน่งเภสัชกรรวมทั้ง
ก่อตั้ง “กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน” ขึ้นจนกระทั่งขยายงานเติบโตเป็น “สำนัก
สนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์” ในปัจจุบัน   
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 กลุ่มเภสัชกร สปสช. ได้ร่วมมือกันในการดำเนินการ ขับเคลื่อนระบบยา
เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็นได้มากขึ้น อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและอย่างสมเหตุผล และส่งผลให้
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้นได้อย่างมีคุณภาพ  
โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ ๗ ด้าน ได้แก่ 
 
๑. สนับสนุนการดำเนินงานในประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของประเทศไทย 
 จากปัญหาท่ีผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา แม้จะมียารักษาผู้ป่วยได้ เพราะ
สปสช.ได้รับงบประมาณไม่พอเนือ่งดว้ยยานัน้ราตาแพงมาก การตอ่รองราคาชอง รพ. 
ไม่ได้ผล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้เรียกร้องให้รัฐบาล ดำเนินการใช้สิทธิ
โดยรัฐ (Government Use) ตามกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา ๕๑ ต่อมาเรียกกัน
ว่า“การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา” (Compulsory License) หรือ ซีแอล   
 “เภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน สปสช. ส่วนกลาง” ขณะนั้นมีบทบาทในการ
ดำเนินงานสานต่อเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้มากขึ้น โดยมีการวางแผนและดำเนินการ
อย่างเปน็ระบบ  จดัเตรยีมคน้หาและประมวลขอ้มลูทางวชิาการ  ประสานการทำงาน
เชื่อมโยงกับ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อเตรียม
ข้อมูลวิชาการเสนอ คณะอนุกรรมการดำเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและ
เวชภัณฑ์โดยรัฐ (Government use)” และ “คณะอนุกรรมการคัดเลือกยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีปัญหาในการเข้าถึงของประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนให้ประเทศไทย มีประกาศ
การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์ หรือซีแอล กับยาที่ติดสิทธิบัตร ๗ ชนดิ 
คือ ๑) Efavirenz (ใช้รักษาเอดส์ ประกาศครั้งแรก โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคเมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) ๒) Lopinavir+Ritonavir (ใช้รักษาเอดส์) 
๓) Clopidogrel (ใช้ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน)  ๔) Docetaxel (ใช้รักษามะเร็ง
ศีรษะและลำคอ) ๕) Letrozole (ใช้รักษามะเร็งเต้านม) ๖) Erlotinib (ใช้รักษา
มะเร็งปอด และ ๗) Imatinib (ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งทางเดินอาหาร 
ประกาศครั้งสุดท้าย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๑)  
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 กระบวนการที่สำคัญต่อมาคือ ทีมงานเภสัชกร สปสช. ได้ดำเนินการจัด
ระบบการจัดซื้อยาจำเป็นที่มีราคาแพงแบบรวมศูนย์ระดับประเทศ (โดยจัดส่งยานั้น
ให้หน่วยบริการแทนเงินงบประมาณ) พัฒนาระบบโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชย 
และพัฒนาระบบการกระจายยา VMI vender management inventory ที่ทำ
ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อจัดส่งยาให้ถึงโรงพยาบาลอย่างเพียงพอพร้อมใช้  
และควบคุมกำกับปริมาณยาที่ โรงพยาบาลไม่ให้มากและน้อยเกินไป ส่งผลให้
ปัจจุบันผู้ป่วยเข้าถึงยาที่จำเป็นตามหลักการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

๒. การบริหารระบบการจัดซื้อยารวมระดับประเทศ (Central Procurement) 
 การดำเนินการจัดหากลุ่มยาจำเป็นและมีราคาแพงและยาที่มีปัญหา
การเข้าถึง ได้แก่ ยารายการ CL จำนวน ๗ รายการ  และยาบัญชี จ(๒) วัคซีน 
ยากำพร้า และยาต้านพิษ  ยาต้านไวรัสเอดส์  และน้ำยาล้างไต รวมทั้งหมดจำนวน 
๑๒๑ รายการ โดยมีการดำเนินงานอย่างรอบคอบในการประมวลข้อมูลทางวิชาการ 
การรวมศนูยจ์ดัซือ้ยา การตอ่รองราคายา เพือ่ใหย้าในราคาทีถ่กูลงประหยดังบประมาณ  
และการจัดหาผ่านองค์การเภสัชกรรม  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบโปรแกรมบันทึก
ข้อมูลการเบิกชดเชยยาผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
หน่วยบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการและการควบคุมกำกับให้
มีความถูกต้องรวดเร็ว และส่งผลให้ ผู้ป่วยสิทธิ UC สามารถเข้าถึงยาบัญชี จ(๒) 
ซึ่งเป็นยาจำเป็นที่มีราคาสูงได้ ๖๒,๓๔๒ คน การพัฒนาระบบการต่อรองราคายาที่
โปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ ส่งผลให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 
สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหายาได้กว่า ๕ หมื่นล้านบาท ทำให้
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ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เข้าถึงบริการได้มากขึ้นกล่าวคือ ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาผู้ป่วยที่ต้องใช้
ยาราคาแพงได้รับบริการเพิ่มขึ้น ๘๖,๘๘๒ ราย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาต้านพิษ 
จำนวน ๑๙,๘๖๘ ราย ผู้ป่วยเอดส์สามารถได้รับยาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ 
๑๑๑,๑๐๐ ราย และได้รับความสนใจจากนานาประเทศในฐานะที่เป็นแบบอย่าง
ของการพัฒนากลไกการจัดหายาเพื่อดูแลประชาชนในประเทศ ขณะที่ WHO/
SEARO ได้รายงานการวิเคราะห์การบริหารจัดการยาในระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทยว่า มีส่วนทำให้ไทยมีระบบบริการสุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะ
ระบบบริการภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ทำให้ผู้ป่วยทุกคน
สามารถเข้าถึงบริการและยาที่จำเป็นได้แม้จะมีราคาแพง.  

๓. การพัฒนาระบบการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 นับตั้งแต่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้ สปสช. รับผิดชอบการบริหารระบบการ
จัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) โดยผ่านระบบ VMI 
ของอภ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยทีมงานเภสัชกร สปสช. ได้
ดำเนินการดังนี้ 
 ๓.๑ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาและต่อรองราคาวัคซีน ซึ่งประกอบ
ด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การกำหนดความต้องการวัคซีน โดยใช้การประมาณความต้องการวัคซีน
จากจำนวนเด็กและประชากรกลุ่มเป้าหมาย และการประมาณความต้องการวัคซีน
จากปริมาณความต้องการวัคซีนย้อนหลัง  แล้วจัดประชุมเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของความต้องการวัคซีนรายปี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข อภ. และบริษัทผู้ผลิต
วัคซีน  
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 ๒) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัคซีน เพื่อประกันคุณภาพวัคซีนที่จัดซื้อ
จัดหา 
 ๓) การสืบค้นข้อมูลราคาขายในตลาดต่างประเทศ และดำเนินการต่อรอง
ราคาวัคซีนร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งแหล่งข้อมูลราคาวัคซีนในต่างประเทศ
ที่สามารถสืบค้น และใช้อ้างอิงได้ คือ UNICEF ได้จาก website https://
www.unicef.org/supply/index_57476.html 
 ๓.๒ พัฒนาระบบลกูโซค่วามเยน็ของวคัซนี เพือ่ประกนัคณุภาพการขนส่ง
และการจัดเก็บวัคซีนให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ บริษัทผู้ผลิตมาถึงคลังวัคซีนส่วนกลาง
ไปสู่หน่วยโรงพยาบาลจนถึงการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย และลดอัตรา
สูญเสียวัคซีนที่เกิดจากการจัดเก็บและขนส่งวัคซีน ทีมเภสัชกร  สปสช. ได้กำหนด
แนวทางการพัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีน  โดยใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจ
คุณภาพของวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นของหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐในเขต
พื้นที่สาธารณสุข 12 เขต พบปัญหาอุณหภูมิในการขนส่งและจัดเก็บวัคซีนที่ต่ำกว่า 
0 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้วัคซีนที่ไวต่อความเย็นเช่น DTP-HB เสื่อมคุณภาพ ใน
การขนส่งวัคซีนจากคลังวัคซีนในระดับเขต ไปสู่คลังวัคซีนระดับจังหวัด และการ
จัดเก็บวัคซีนที่คลังวัคซีนในระดับจังหวัด และพบปัญหาอุณหภูมิในการขนส่งและ
จัดเก็บวัคซีนที่ระดับสูงกว่า ๘ องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้วัคซีนที่ไวต่อความร้อน เช่น 
OPV หรือ MMR เสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพ ในขั้นตอนการขนส่ง และจัดเก็บวัคซีน
ในระดับเขต และระดับจังหวัด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว สปสช.ได้ปรับปรุง
กระบวนการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน ลดขั้นตอนโดยยกเลิกการขนส่งและจัดเก็บ
ระดับเขต และระดับจังหวัด  ในระดับเขต โดย กำหนดให้อภ. ขนส่งวัคซีนจากคลัง
วัคซีนส่วนกลาง ส่งตรงไปที่คลังวัคซีนของหน่วยบริการแม่ข่าย สามารถลดขั้นตอน
จาก ๕ ขั้นอนเหลือเพียง ๓ ขั้นตอน  ตามภาพซึ่งเปรียบเทียบกระบวนการขนส่ง
วัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต ไปจนถึงหน่วยบริการปฐมภูมิก่อนและหลังจากปรับปรุง
ระบบการขนส่งวัคซีน 
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ก่อนการปรับปรุงระบบ      หลังการปรับปรุงระบบ 

 ผลลัพธ์จาการดำเนินการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดหาวัคซีน 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็นและและการบริหารจัดการ
อัตราการสูญเสียวัคซีน ส่งผลให้ สปสช. ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนใน
ปี ๒๕๕๖ ลดลงเหลือ ๔๒๙ ล้านบาท จากปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะมีการปรับ
ระบบการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน 
ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 
๔๖.๓๘) โดยครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายทุกรายการ (Vaccine 
coverage) อยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ ๙๐  อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 
มีการนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยการเพิ่ม
รายการวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบชนิดเชื้อเป็น, วัคซีน MMR ในเด็กอายุ ๒.๕ ปี 
และมีการเพิ่มปริมาณสำรองวัคซีนเพื่อความมั่นคงจาก ๑๕ เดือนเป็นสำรอง ๑๘
งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนจึงเพิ่มขึ้น 
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๔. การพัฒนาระบบยากำพร้าและยาต้านพิษ 
 ตามที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการขาดแคลนยาจำเป็นหลายรายการ
ซึ่งมีความสำคัญต่อปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะยากำพร้า
กลุ่มยาต้านพิษ อันได้แก่การไม่มียาสำรองในประเทศ เนื่องจากเป็นยาที่มีปริมาณ
การใช้น้อย อุบัติการณ์ไม่สม่ำเสมอ ทำให้บริษัทไม่สามารถประมาณการผลิตใน
จำนวนที่แน่นอนได้ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้ยา
และการบริหารจัดการยา ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนเกิด
การทุพลภาพ และอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือส่งผลกระทบต่อสังคม/เศรษฐกิจ  คณะ
อนุกรรมการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีปัญหาการเข้าถึงของประชาชน
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ ไดแ้ตง่ตัง้คณะทำงานนโยบายและแก้ไขปัญหายากำพร้า 
กลุ่มยาต้านพิษ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลยากำพร้า เพื่อจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางระบบบริหารจัดการ การจัดหา
และการกระจายยากำพร้า ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการแก้ปัญหายากำพร้า โดยเฉพาะ
ยากลุ่มยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วน มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ โดยให้ดำเนินการจัดหายา
และบริหารยาแบบรวมศูนย์ (Central Procurement) ผ่านองค์การเภสัชกรรม 
และเพื่อให้การสำรอง/กระจายยา และการเบิก-จ่ายยาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทีมงานเภสัชกร สปสช. ได้มีการจัดทำระบบการสำรอง/เบิกจ่ายยา
ต้านพิษ ที่ real time โดยเชื่อมโยงกับระบบ Vendor-managed inventory 
(VMI) ขององค์การเภสัชกรรม และดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณยาคงคลังของ
หน่วยบริการ/หน่วยงานที่ เป็นแหล่งสำรองยาในระบบออนไลน์กับระบบ 
Geographic Information System (GIS) ให้หน่วยบริการที่เข้ารว่มโครงการ
สามารถสบืคน้ได้ จากหน้าเว็บไซต์เบิกชดเชยยากาพร้าและยาต้านพิษของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (http://drug.nhso.go.th/Antidotes/) 
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 มีการขยายชุดสิทธิประโยชน์จากเดิม ๖ รายการในปี ๒๕๕๔ เป็น ๑๖ 
รายการในป ี๒๕๕๙ ไดร้บัความรว่มมอืในการพฒันาศกัยภาพในการผลติยาในประเทศ  
เช่นต้านพิษไซยาไนด์ โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้รับความร่วมมือจาก
สมาคมพษิวทิยาคลนิกิโดยศนูยพ์ษิวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิดแีละโรงพยาบาลศริริาช 
สนับสนุนด้านวิชาการการติดตามประเมินผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ เป็นที่ปรึกษาให้แก่
สถานพยาบาลทั่วประเทศในการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล อีกทั้งร่วมเป็น
แหล่งสำรองยาให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ  ความร่วมมือในการบริหารจัดการรายการ
ยาที่ต้องการการสอบสวนโรค เช่น Diphtheria antitoxin และ Botulinum 
antitoxin จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขด้วย 
ผลลัพธ์ผลการดำเนนิการ ทำใหผู้ป้ว่ยเขา้ถงึยาไดท้นัสถานการณ ์ และมรีะบบติดตาม
ประเมินผลการรักษา ทำให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตได้จำนวนมาก สุดท้ายเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ เพราะมีระบบการสำรองยาอยู่อย่างเหมาะสม สามารถ
แบ่งปันยาร่วมกันทั่วประเทศ เมื่อมีความจำเป็นก็กระจายได้ทันเวลา ลดการ
สูญเสียยา โดยทั้งหมดทำให้ประเทศเกิดความมั่นคงเมื่อคนไข้ได้รับพิษจากสารพิษ 
โดยจำนวนผู้ป่วยที่เข้าถึงยากำพร้ายาต้านพิษนับตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม  
๒๕๖๐ จำนวนรวม ๒๔,๐๕๑  ราย แยกเป็นต้านพิษ จำนวน ๑,๐๖๔ ราย  และ
เซรุ่มแก้พิษงู จำนวน ๒๒,๙๘๗ ราย โดยมีอัตราการรอดชีวิตโดยไม่ปรากฏอาการ
หลงเหลือหลังได้รับยาต้านพิษ สูงถึงร้อยละ ๘๗.๕๐ และอัตราการรอดชีวิตโดย
ไม่ปรากฏอาการหลงเหลือหลังได้รับยาเซรุ่ม สูงถึงร้อยละ ๙๔.๒๙  จากการดำเนิน
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โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษในทุกสิทธิ
การรักษาพยาบาลแล้ว ยังนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานแบบบูรณาการ เกิด
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การพัฒนา
บุคลากร เกิดการพัฒนาการเข้าถึงยากำพร้าอย่างครบวงจร  
 
๕. การพัฒนาระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไตผ่านทางช่องท้องที่บ้านผู้ป่วย 
 ในปี ๒๕๔๘ ผู้ป่วยโรคไตนั้นถือว่ายังไม่เข้าไปรวมในสิทธิบัตรทอง ๓๐ บาท 
ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการฟอกไตและค่ายา EPO เนื่องจากมีราคาแพง รวมถึงผู้ป่วย
ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการเข้ามารับบริการฟอกไตด้วย จึงทำให้เกิด
ปัญหาที่ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือล้มละลายจากการเป็นโรคไต แต่เมื่อปี ๒๕๕๑ ได้มีการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในสิทธิบัตรทอง เภสัชกร สปสช.มี
บทบาทในการจัดหาน้ำยาล้างไตสำหรับผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้อง (Peritonial 
dialysis) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำการล้างไตผ่านหน้าท้องที่บ้าน (Home dialysis) 
ด้วยตนเอง  มีการต่อรองราคาน้ำยาสามารถทำให้ราคายาถูกลงอย่างมาก ส่งผลให้
คนไข้โรคไตเข้าถึงยา และลดภาระค่าใช้จ่ายของตนและประเทศลง รวมทั้งได้มีการ
ทำความตกลงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยเพื่อขนส่งน้ำยาไปที่บ้านผู้ป่วยและทำการ
จัดเก็บในบ้านของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาประสิทธิภาพโดย
การสำรวจหรือนับปริมาณน้ำยาคงเหลือที่บ้านผู้ป่วย เพื่อให้มีการสำรองน้ำยาล้าง
ไตที่เหมาะสม โดยการส่งข้อมูล onlone ทาง Smartphone ทำให้พยาบาล
สามารถปรบัหรอืคำนวนจำนวนการสัง่นำ้ยาลา้งไตในครัง้ถดัไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    
ผลลัพธ์ทำให้ผู้ป่วยโรคไตได้เข้าถึงบริการล้างไตกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย/ปี  การต่อรอง
ราคาสามารถประหยัดงบประมาณ มากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี เมื่อเทียบกับ
ราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาด การส่งน้ำยาถึงบ้านผู้ป่วยส่งผลให้ ผู้ป่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการการขนส่งน้ำยาล้างไตของผู้ป่วยจำนวน ๑๒๐ ถุง หรือ ๒๔๐ 
กิโลกรัมต่อเดือน (เทียบเท่าข้าวสารขนาด ๕ กิโลกรัม เท่ากับ ๔๘ ถุง) กลับบ้าน
ด้วยตนเอง ซึ่งจะเพิ่มความร่วมมือในการกลับมาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
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๖. การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล  
 ปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับสากล 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริหารงบประมาณ
ด้านค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายแห่งชาติ
ด้านยา โดยหากลไกหรือแนวทางป้องกันหรือการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
และรณรงค์ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและลดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่าง
พร่ำเพรื่อในสถานพยาบาล  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ทีมงานเภสัชกร สปสช. ได้
ผลักดันและเสนอนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้โครงการ Antibiotic 
Smart Use โดยดำเนินการผ่านกลไกการจัดสรรงบกองทุนที่จ่ายเงินเพิ่มเติมแก่
โรงพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานบริการ (Pay for Quality Performance 
หรือ P4P) เพื่อจูงใจให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะให้สมเหตุผล ใน ๒ กลุ่มโรคสำคัญได้แก่ โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Infections หรือ URI) และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis หรือ AGE) โดยได้จัดประชุม
ชี้แจงนโยบายข้างต้น ตลอดจนหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน และเกณฑ์การ
จัดสรรเงินให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งทราบ ทั้งยังจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
และพัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล (ชื่อว่า “E-Tool”) เพื่อช่วยให้
หน่วยบริการสามารถใช้ระบบข้อมูลมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของตนเองได้  สปสช. ยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายระดับเขต/
จังหวัดเพื่อนำระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติ 
 สปสช. ตั้งเป้าหมายให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ใน ๒ กลุ่ม
โรคดังกล่าว โดยให้เหลืออัตราการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกินร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๖๑ 
หากบรรลุผลดังกล่าวแล้ว จะทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยา และช่วย
ประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลในการจัดซื้อยา หากคำนวณมูลค่ายาปฏิชีวนะ
ที่มีการสั่งใช้ใน ๒ โรคดังกล่าวโดยใช้ราคายาปฏิชีวนะตามมูลค่ายาเฉลี่ยต่อใบสั่งยา
จากข้อมูลการขอเบิกชดเชยของหน่วยบริการมาที่ สปสช. แล้ว และกำหนดให้
คำนวณอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน ๒ โรคดังกล่าว คือ ร้อยละ ๕๐ จะพบว่ามี
มูลค่ายาที่ใช้ประมาณ ๖๙๐ ล้านบาทต่อปี  หากลดอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะเหลือ
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ร้อยละ ๔๐ จะสามารถลดค่ายาได้ ๑๓๘ ล้านบาทต่อปี หากลดการใช้ปฏิชีวนะลง
เหลือร้อยละ ๓๐ จะสามารถลดค่ายาได้ ๒๗๖ ล้านบาทต่อปี และหากลดการใช้
ปฏิชีวนะลงเหลือร้อยละ ๒๐ จะสามารถลดค่ายาได้ ๔๑๔ ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายจากการนอนโรงพยาบาลนานขึ้นที่มี
สาเหตุจากเชื้อดื้อยา อาการไม่พึงประสงค์ หรือการแพ้ยาอีกด้วย 
 
๗. สนับสนุนบทบาทของเภสัชกรในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ            
 กลุม่เภสชักรสปสช. ไดส้ง่เสรมิให้มีการพัฒนาระบบการสร้างความปลอดภัย
ด้านยาแบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงถึงชุมชนและครอบครัว  
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการและเครือข่ายวิชาชีพ โดยการสนับสนุนบทบาทของ
เภสัชกรในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ เช่น การพัฒนาหลักสูตรสําหรับจัดอบรม
เภสัชกรให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยในระดับครอบครัวและชุมชน  
ในหลักสูตร Family and Community Pharmacist Practice Learning (FCPL) 
โดยร่วมกับสภาเภสัชกรรม และ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ  สนับสนุนหน่วยบริการพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยด้านยาแบบ
องค์รวมต่อเนื่องและผสมผสานโดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน  ทำให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพได้จริง เกิดการธำรงรักษาระบบบริหารจัดการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืน ส่งผลให้เกิดผลงานวิชาการที่สะท้อนบทบาทของเภสัชกร ในงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิอย่างกว้างขวาง มีผลงานที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ผ่าน
สื่อสารมวลชนช่องทางต่างๆ มากมาย 
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 หลักการพื้นฐานสำคัญของนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(UC) คือการให้สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปกป้องประชาชนไม่ให้ล้มละลายจากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Catastrophic illness) ซึ่ง 
เภสัชกรทุกคนในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งส่วนกลางและ
เขต มีเป้าหมายสูงสุดที่ยึดมั่นร่วมกันคือ “เพื่อให้ประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็น อย่างปลอดภัย และ
สมเหตุผล เพื่อปกป้องการล้มละลายจากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง” 
 ในระยะแรกนั้น เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน สปสช. มีจำนวนน้อย และ
กระจายการปฏบัติงานอยู่ตามส่วนงานต่างๆ ไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มหรือทีม แต่เมื่อมี
ความจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพเภสัชกรรมมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนการดำเนินงานในประกาศ
ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือซีแอลของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงยาของ
ประชาชน จึงยึดหลักการ:  ร่วมกันพัฒนาระบบยา เพื่อให้ประชากร UC เข้าถึงยา 
และเวชภัณฑ์จำเป็นที่มีราคาแพง & เป็นยาช่วยชีวิต (life saving drug) ที่มี
คุณภาพอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด 
 มีการปรับโครงสร้างการทำงานที่ให้ความสำคัญต่อเภสัชกรในการเป็นกลไก
ขับเคลื่อนนโยบายดา้นยาอยา่งเปน็ระบบ โดยกอ่ตัง้ “กองทนุยา เวชภณัฑแ์ละวัคซีน” 
ต่อมามีจัดสรรอัตราตำแหน่งเภสัชกรเพิ่มขึ้น จนกระทั่งขยายงานเติบโตเป็น “สำนัก
สนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์” ในปัจจุบัน  
 
 ภายใต้เป้าหมายและหลักการดังกล่าวเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ
สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. จึงปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด
ที่สำคัญ คือ 

หลักการและแนวคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อสังคม 

 ของกลุ่มเภสัชกร สปสช. 
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 ๑. ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและต่อหน้าที่  
 ๒. การร่วมกันทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย   
 ๓. ยึดหลักวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ 
 ๔. การใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา  
 ๕. การมุ่งผลประโยชน์ต่อประชาชน 
 
๑. ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและต่อหน้าที่  
 สิ่งสำคัญที่สุดที่เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักสนับสนุนระบบ
บริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. ที่ยึดถือร่วมกันอย่างเข้มข้น คือ ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์
สุจริตต่อตนเองและต่อหน้าที่ เนื่องจาก การปฏิบัติงานของสำนักสนับสนุนระบบ
บริการยาและเวชภัณฑ์ นั้นมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สิทธิประโยชน์ด้านยา  กระบวนการจัดซื้อจัดหายารวมระดับประเทศ รวมถึงสามารถ
การเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วย ซึ่งหากไม่ยึดมั่นในหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 
จะมีความสุ่มเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางที่ผิดครรลองของ
กฎหมาย ผิดจริยธรรม มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือตักตวงผลประโยชน์อันไม่พึงได้
เข้าตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งจะก่อผลเสียหายต่อองค์กรและประเทศชาติ โดยจะมีการ
ถ่ายทอดหลักการนี้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งทุกครั้งที่มีการบรรจุแต่งตั้งเภสัชกร หรือบุคลากร
ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. จะมีการ
เน้นย้ำการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเสมอ ยึดถือเป็น วัฒนธรรมองค์กร ในการ
จัดการความเสี่ยง  เพื่อป้องกันการประพฤติส่อไปในทางมิชอบหรือส่อไปในทางที่จะ
ตักตวงผลประโยชนอ์นัไมพ่งึไดเ้ขา้ตนเองหรอืพวกพอ้ง  จะมกีตกิารว่มกนั คอื เภสชักร
ทุกคนในสำนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ ์ จะไม่รับสิ่งตอบแทนในรปูแบบ
ใดๆ จากบริษัทยา จะไม่พบปะเจรจากับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทยาโดยลำพัง  
ทุกครั้งที่มีตัวแทนหรือบริษัทยามาขอพบผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยา
และเวชภัณฑ์ จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังอย่างน้อยหนึ่งคน  หากเจ้าหน้าที่คนใด
มีญาติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยา จะต้องไม่นำข้อมูลของสำนักงานไปเผยแพร่ให้ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องทราบ 
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๒. ต้องมีการร่วมกันทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย   
 กลุ่มเภสัชกร สปสช. จะต้องมุ่งมั่นสร้างความรู้สึกร่วม ให้มีแรงบันดาลใจใน
การทำงานร่วมกัน ไม่ใช่แต่จะมาทำงานโดยที่ต้องเฝ้ารอคำสั่ง ไร้ทิศทาง หรือปล่อย
เวลาให้หมดไปวันๆ เทา่นัน้ เพราะการจะบรรลเุปา้หมายโดยนำองคก์รไปสูค่วามสำเร็จ
ได้นั้น ต้องไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวที่จะออกคำสั่งหรือดำเนินการ ทุกคนสามารถ
ทำงานทดแทนกันได้ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย มีระบบการสอนงานจากทีมงาน (Coaching) เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานร่วมกัน  เป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีม เพื่อ
ให้ประชนได้รับประโยชน์จากการทำงานอย่างแท้จริง 
 นอกจาการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในหน่วยงานแล้ว ภาคีเครือข่าย  เป็น
ส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ  ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับ
ยาจำเป็นที่มีราคาแพง วัคซีน ยากำพร้า และยาต้านพิษ สำหรับประชาชนที่เจ็บป่วย 
เพื่อสร้างหลักประกันและเพิ่มความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้บริการที่มีคุณภาพและเข้าถึง
ยาทีจ่ำเปน็อยา่งทัว่ถงึ นัน้ ทมีงานเภสชักร ตอ้งประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน
และภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  ได้แก่ 
สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  องคก์ารเภสชักรรม  กรมควบคมุโรค  กรมการ
แพทย์  กรมอนามัย  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง 
สมาคมพิษวิทยา สภากาชาดไทย สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) สมาคมเภสชักรรมชมุชน (ประเทศไทย) โรงพยาบาลระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง สปสช. เขต ฯลฯ นอกเหนือจากภาคีเครือข่ายข้างต้นแล้ว 
สำนักยาฯ ได้เปิดโอกาสภาคประชาชน อาทิเช่น เครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง เครือข่าย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และชมรมเพื่อนโรคไต  
ได้มีส่วนรว่มในการออกแบบสิทธิประโยชน์ด้านยา ออกแบบระบบการดูแลผู้ป่วย 
ตลอดจน สะท้อนปัญหา อุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ด้านยาอย่างต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ทำงานดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ เภสัชกร สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและ
เวชภัณฑ์ จำเป็นต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  
มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการเสมอ 
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๓. ยึดหลักวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ  
 ในการพัฒนาชดุสทิธปิระโยชนด์า้นยาในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตินั้น  
เภสัชกรจะต้องมีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น ในการค้นคว้า สืบหาข้อมูลเชิง
วิชาการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงยาของประชาชนในระบบ
หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ เพือ่นำมาจดัทำขอ้เสนอในการกำหนดเปน็สทิธปิระโยชน์
ด้านยา การออกแบบระบบการชดเชยยา การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ
การพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริการเภสัชกรรมแบบองค์รวม ต่อเนื่อง และผสมผสาน 
ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ โรงพยาบาล ร้านยาคุณภาพ บ้านผู้ป่วยและชุมชน โดยการมุ่ง
ประสิทธิภาพ ยึดหลักวิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี  ทั้งนี้จาก
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผ่านมา 
พบว่า ประชาชนมีความกังวลและขาดความเชื่อมั่นใน คุณภาพยา การเข้าถึงยา
ราคาแพง มาตรฐานการรักษา เนื่องจากโรงพยาบาลได้รับงบประมาณในลักษณะ
แบบปลายปดิ แบบเหมาจา่ยรายหวัตอ่ประชากรในกรณผีูป้ว่ยนอก และการจ่ายชดเชย
ตามการวินิจฉัยโรคร่วมในกรณีผู้ป่วยใน   
 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเข้าถึงยาจำเป็นโดยเฉพาะยาราคาแพง 
ที่มีปัญหาในการเข้าถึงนั้น  เภสัชกร สปสช. ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อบริหาร
ระบบให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ภายใต้
วงเงินงบประมาณที่จำกัด โดยสนับสนุนให้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านยาตาม
มาตรฐานและแนวทางการการสั่งใช้ยาที่อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
กำหนด รวมถงึการจดัระบบการจดัซือ้ยารวมในระดบัประเทศ (Central procurement) 
และการต่อรองราคายา ผ่านองค์การเภสัชกรรม โดยเฉพาะยามีปัญหาการเข้าถึง เช่น 
ยามะเร็ง ยาต้านการเกาะกันของเกร็ดเลือด ยากำพร้า ยาต้านพิษ ยาที่ต้องการกำกับ
มาตรฐานการรักษาและการรับยาอย่างต่อเนื่อง เช่น ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาในโครงการ
ส่งเสริมป้องกันโรคของประเทศ ซึ่งเน้นความครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคระบาด 
เช่น วัคซีน เป็นต้น  
 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เภสัชกร สปสช. แต่ละคนจะต้องมี
ศักยภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของยาใหม่ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินผลกระทบต่อ
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งบประมาณ  การต่อรองราคายา  การประกนัคณุภาพยา การจดัทำคณุลกัษณะเฉพาะ
ของยาโดยอ้างอิงตามมาตรฐานเภสัชตำรับ และการประชุมขอความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากผู้เชีย่วชาญเพือ่ใชใ้นการจดัหา การจดัใหม้รีะบบวเิคราะหค์ณุภาพกอ่นการจัดหาใน
กลุ่มยาที่ต้องมีการเฝ้าระวัง โดยการส่งตรวจวิเคราะห์ยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ต่างประเทศ กรณีที่ไม่สามารถตรวจ
ภายในประเทศได้ รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์รวมของการดำเนินการ ซึ่งเภสัชกรใน
สำนักสนับสนนุระบบยาและเวชภณัฑ ์จะไดร้บัการฝกึฝน ทกัษะ และขดีความสามารถ
ในการประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูล เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการชดุตา่งตา่ง  เพือ่ประสทิธภิาพและการประหยดัทรพัยากรของประเทศชาติ 
 
๔. การใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา 
 ในการดำเนนิการสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยไดเ้ขา้ถงึยาจำเปน็นัน้ สปสช.ไดม้กีารพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกต์ในระบบการจัดหายารวมระดับประเทศ 
และระบบการเบิกจ่ายชดเชย ระบบการกระจายยาไปให้โรงพยาบาลต่างๆ ให้มีความ
เพียงพอพร้อมใช ้ ทนัเวลา รวมทัง้สรา้งระบบในการตดิตามประเมนิผลการใช้ยาให้เป็น
ไปตามข้อบ่งชี้ด้วยนั้น อย่างไรก็ตามก็พบว่าการดำเนินการเบิกจ่ายชดเชยยาที่จัดหา
ในระดับประเทศด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์นั้น  โรงพยาบาลบางส่วนยังประสบปัญหา
การส่งข้อมูลมายัง สปสช. หรือไม่สามารถเบิกยาทดแทนได้ เนื่องจากขาดทักษะ หรือ
ประสบปญัหาในชว่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูป้ฏบิตังิานของโรงพยาบาล ทมีงานเภสชักร 
แห่งสปสช. มีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสาร ทำความเข้าใจ รวมทั้งจัดทำคู่มือแนวทาง
การปฏิบัติงานการเบิกชดเชย และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าวให้แก่เภสัชกรของ
โรงพยาบาลทุกแห่งได้รับทราบ นอกจากนี้ กลุ่มเภสัชกร สปสช. ทั้งส่วนกลางและ 
สปสช.เขต จะต้องมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมที่จะตอบปัญหาและช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงทุกครั้ง  ทั้งทางโทรศัพท์ ทางเมล์ และทางไลน์ 
ตลออดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๕7

๕. การมุ่งผลประโยชน์และความปลอดภัยต่อประชาชน 
 จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการใช้ยาในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง ผู้ป่วยเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ผู้ป่วยใช้ยาซ้ำซ้อน พบยาอันตรายกระจายอยู่ใน
ชุมชนเป็นจำนวนมาก ประชาชนนิยมใช้ยาตามโฆษณาทางวิทยุในผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ฯลฯเป็นต้น ดังนั้น กลุ่มเภสัชกร สปสช. จึงต้องมุ่งเน้นความปลอภัยของ
ผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยการสนับสนุนให้หน่วยบริการมีการพัฒนานวัตกรรมด้านงาน
บรกิารเภสชักรรมแบบองคร์วม ตอ่เนือ่ง และผสมผสาน ทีเ่ชือ่มโยงตัง้แต ่ โรงพยาบาล 
ร้านยาคุณภาพ บ้านผู้ป่วยและชุมชน อาทิเช่น การพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ หมวดเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ การพฒันาหลักสูตรสำหรับจัดอบรมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วยในระดับครอบครัวและชุมชนในหลักสูตร Family and Community 
Pharmacist Practice Learning (FCPL) โดยร่วมกับ สภาเภสัชกรรม และ แผนงาน
พัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้หน่วยบริการ
มีแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านถอดบทเรยีนงานเภสชักรรมปฐมภมูปิงีบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 นอกจากนี้ กระบวนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นอีกกลไกหนึ่ง
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยา สร้างความปลอดภัยด้านยาให้แก่ประชาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในในภาวะวิกฤติ เภสัชกร สปสช. จะต้องมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึยาทีจ่ำเปน็ตลอดเวลา ใหค้วามคุม้ครองความปลอดภยั
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมให้สามารถเข้าถึงยาได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้
หรือไกล อย่างเช่น ผู้ป่วยประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทีมงานเภสัชกร จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมของระบบ มีความพยายามในการประสานงานกับองค์การ
เภสัชกรรมและบริษัทขนส่งไปรษณีไทยดิสทริบิวชั่น ในการบริหารการจัดส่งยาไปให้
ถึงโรงพยาบาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านผู้ป่วยทุกราย  
โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
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 ๑) การพัฒนาแบบกลไกทางการเงินการคลัง และรูปแบบการจ่ายเงิน เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงยาจำเป็นและมีปัญหาการเข้าถึงของผู้ป่วยในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ๒) การพัฒนาราคาอ้างอิงและต้นทุนค่าใช้จ่าย ในรายการยาที่สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชดเชยเป็นเงิน 

 ๓) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล การเข้าถึงยา เวชภัณฑ์ และ

วัคซีน ในชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ๔) การสนบัสนุนการพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ให้บริการเภสัชกรรม 

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำมาตรฐานงานเภสัชกรรม (Pharmacy 

service) การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) และระบบความปลอดภัย

ด้านยา (Medication safety system) มาใช้ปฏิบัติให้เกิดการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

 ๕) การสนบัสนนุใหเ้กดินวตักรรมดา้นเภสชักรรมเพือ่สรา้งมาตรการลดภาระ

งบประมาณด้านยา (Cost containment measures) เพื่อเพิ่มการเข้าถึง และเพิ่ม

คุณภาพบริการ 

ทศิทางทีจ่ะพฒันางานตอ่ในอนาคต 
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-๕๐- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๐ 

 
พิธีมอบรางวัล  

“เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๙ และ “ทีมเภสชักรดีเดนเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

(Pharmacy for Society Foundation / PSF) 
วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ณ เรือนจุฬานฤมิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 
****** 

 

 สืบเนื่องจาก เปาหมายและวัตถุประสงค ของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม ที่มุง “ริเริ่ม สรรสราง
เภสัชกรใหมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาสุขภาพสังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ และการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯจึงมีมติ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” เพ่ือสรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคมได
อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือเปนขวัญ กําลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเปน
แบบอยาง ความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอํานาจหนาที่ของเภสัชกรทุก
สาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรตอไป และไดมีการคัดเลือก “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” มอบเปน
รางวัลแกกลุมเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพรวมกันเพื่อสังคมอยางโดดเดน 
 ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม จึงรวมกับ ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), 
ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนวย
ปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.),
กลุมศึกษาปญหายา (กศย.) มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัช
กรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณของ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หม่ืนปา 
“เภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” และ กลุมเภสัชกร สปสช. “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” ที่ไดรับการคัดเลือก
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ไดรับรางวัลนี้ มูลนิธิฯจะจัดในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกป เพ่ือ
ระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร (แผนปจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวัน
จันทรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ และรวมขบวนการสานตอพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือรับใชสังคมอยาง
สืบเนื่องตอไป ในปนี้จัดในวันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
 ป พ.ศ.๒๕๖๐ เปนปที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตรครบ ๑๐๔ ป มวลหมูกัลยาณมิตร
จึงรวมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลองใหกับ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หม่ืนปา เภสัชกรไทยคนที่เกาที่
ไดรับรางวัลเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ กลุมเภสัชกร สปสช. ทีมเภสัชกรทีมที่ ๒ ที่ไดรับรางวัลทีมเภสัช
กรดีเดนเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม เพ่ือรวมกันสรางขวัญกําลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรง
บันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท อํานาจและหนาที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพ่ือประชาชน 

“เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพเภสัชกรรม คือเกียรติแหงการรับใชผูปวยและสาธารณชน” 
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วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
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คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯจึงมีมติ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” เพ่ือสรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคมได
อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือเปนขวัญ กําลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเปน
แบบอยาง ความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอํานาจหนาที่ของเภสัชกรทุก
สาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรตอไป และไดมีการคัดเลือก “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” มอบเปน
รางวัลแกกลุมเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพรวมกันเพื่อสังคมอยางโดดเดน 
 ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม จึงรวมกับ ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), 
ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนวย
ปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.),
กลุมศึกษาปญหายา (กศย.) มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัช
กรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณของ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หม่ืนปา 
“เภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” และ กลุมเภสัชกร สปสช. “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” ที่ไดรับการคัดเลือก
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ไดรับรางวัลนี้ มูลนิธิฯจะจัดในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกป เพ่ือ
ระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร (แผนปจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวัน
จันทรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ และรวมขบวนการสานตอพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือรับใชสังคมอยาง
สืบเนื่องตอไป ในปนี้จัดในวันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
 ป พ.ศ.๒๕๖๐ เปนปที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตรครบ ๑๐๔ ป มวลหมูกัลยาณมิตร
จึงรวมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลองใหกับ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หม่ืนปา เภสัชกรไทยคนที่เกาที่
ไดรับรางวัลเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ กลุมเภสัชกร สปสช. ทีมเภสัชกรทีมที่ ๒ ที่ไดรับรางวัลทีมเภสัช
กรดีเดนเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม เพ่ือรวมกันสรางขวัญกําลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรง
บันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท อํานาจและหนาที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพ่ือประชาชน 

“เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพเภสัชกรรม คือเกียรติแหงการรับใชผูปวยและสาธารณชน” 
 
 
 

-๕๐- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๐ 

 
พิธีมอบรางวัล  

“เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๙ และ “ทีมเภสชักรดีเดนเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

(Pharmacy for Society Foundation / PSF) 
วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ณ เรือนจุฬานฤมิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 
****** 

 

 สืบเนื่องจาก เปาหมายและวัตถุประสงค ของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม ที่มุง “ริเริ่ม สรรสราง
เภสัชกรใหมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาสุขภาพสังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ และการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯจึงมีมติ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” เพ่ือสรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพ่ือสังคมได
อยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือเปนขวัญ กําลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเปน
แบบอยาง ความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทอํานาจหนาที่ของเภสัชกรทุก
สาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรตอไป และไดมีการคัดเลือก “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” มอบเปน
รางวัลแกกลุมเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพรวมกันเพื่อสังคมอยางโดดเดน 
 ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม จึงรวมกับ ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), 
ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.), คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนวย
ปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.),
กลุมศึกษาปญหายา (กศย.) มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ จัดพิธีมอบรางวัล “เภสัช
กรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณของ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หม่ืนปา 
“เภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” และ กลุมเภสัชกร สปสช. “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” ที่ไดรับการคัดเลือก
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ไดรับรางวัลนี้ มูลนิธิฯจะจัดในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกป เพ่ือ
ระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร (แผนปจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวัน
จันทรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ และรวมขบวนการสานตอพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือรับใชสังคมอยาง
สืบเนื่องตอไป ในปนี้จัดในวันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
 ป พ.ศ.๒๕๖๐ เปนปที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตรครบ ๑๐๔ ป มวลหมูกัลยาณมิตร
จึงรวมแสดงความยินดีและจัดพิธีเฉลิมฉลองใหกับ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หม่ืนปา เภสัชกรไทยคนที่เกาที่
ไดรับรางวัลเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และ กลุมเภสัชกร สปสช. ทีมเภสัชกรทีมที่ ๒ ที่ไดรับรางวัลทีมเภสัช
กรดีเดนเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม เพ่ือรวมกันสรางขวัญกําลังใจ ความภาคภูมิใจ และแรง
บันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท อํานาจและหนาที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพ่ือประชาชน 

“เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพเภสัชกรรม คือเกียรติแหงการรับใชผูปวยและสาธารณชน” 
 
 
 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐1๖๐

-๕๑- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๑ 

กําหนดการ 
พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง  
การจัดหายาและเวชภัณฑเพื่อการเขาถึงยาของประชาชน 

รวมจัดโดย 
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

ศูนยวิชาการเฝาระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 
ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.) คณะเภสชัศาสตร จุฬาฯ 

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)   
กลุมศึกษาปญหายา (กศย.)  มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.)  

และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 
 

วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๓๐ น. 
ณ เรือนจุฬานฤมิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 

------------------------------------------------------------ 
 
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๒๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปด  
 กลาวตอนรับ โดย ผศ.ดร.ภญ.รุงเพ็ชร สกุลบาํรุงศิลป คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ 
 กลาวเปด โดย โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ประกาศเกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 
   โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 

ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา 

โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐” 

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 ประกาศเกียรติคุณ กลุมเภสัชกร สปสช. ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม 

   โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของกลุมเภสัชกร สปสช. 
โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐”  

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 

    ใหโอวาท    
โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตรเพือ่สังคม 
 

 

-๕๑- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๑ 

กําหนดการ 
พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง  
การจัดหายาและเวชภัณฑเพื่อการเขาถึงยาของประชาชน 

รวมจัดโดย 
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

ศูนยวิชาการเฝาระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 
ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.) คณะเภสชัศาสตร จุฬาฯ 

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)   
กลุมศึกษาปญหายา (กศย.)  มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.)  

และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 
 

วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๓๐ น. 
ณ เรือนจุฬานฤมิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 

------------------------------------------------------------ 
 
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๒๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปด  
 กลาวตอนรับ โดย ผศ.ดร.ภญ.รุงเพ็ชร สกุลบาํรุงศิลป คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ 
 กลาวเปด โดย โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ประกาศเกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 
   โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 

ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา 

โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐” 

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 ประกาศเกียรติคุณ กลุมเภสัชกร สปสช. ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม 

   โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของกลุมเภสัชกร สปสช. 
โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐”  

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 

    ใหโอวาท    
โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตรเพือ่สังคม 
 

 

-๕๑- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๑ 

กําหนดการ 
พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และ เสวนาอาศรมความคิดระบบยา เรื่อง  
การจัดหายาและเวชภัณฑเพื่อการเขาถึงยาของประชาชน 

รวมจัดโดย 
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

ศูนยวิชาการเฝาระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 
ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.) คณะเภสชัศาสตร จุฬาฯ 

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)   
กลุมศึกษาปญหายา (กศย.)  มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.)  

และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 
 

วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๓๐ น. 
ณ เรือนจุฬานฤมิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 

------------------------------------------------------------ 
 
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๒๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปด  
 กลาวตอนรับ โดย ผศ.ดร.ภญ.รุงเพ็ชร สกุลบาํรุงศิลป คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ 
 กลาวเปด โดย โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ประกาศเกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม 
   โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 

ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของ ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา 

โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐” 

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 ประกาศเกียรติคุณ กลุมเภสัชกร สปสช. ทีมเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม 

   โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 
ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ขับเสภา ผลงานเพ่ือสังคมของกลุมเภสัชกร สปสช. 
โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
 มอบรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐”  

   โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี  
 

    ใหโอวาท    
โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตรเพือ่สังคม 
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-๕๒- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๒ 

    ประกาศเจตจํานงเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   โดย ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา 
    ประกาศเจตจํานงทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  โดย   ผูแทนกลุมเภสชักร สปสช. 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.  ถายภาพหมู และดื่มน้ําสมุนไพร  
  
๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. เสวนาอาศรมความคิดระบบยา  

เรื่อง “การจัดหายาและเวชภัณฑเพื่อการเขาถึงยาของประชาชน” 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. อภิปราย แลกเปลี่ยน:  

  1. ภาพรวมของระบบและโครงสรางการจัดหายาและเวชภัณฑ: วิกฤติและโอกาส  
    โดย นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
2. พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ การจดัซื้อยาและ
เวชภัณฑของสถานพยาบาล  
    โดย อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
3. นโยบายรวมศูนยจัดซื้อยาและเวชภัณฑราคาแพง ของกระทรวงสาธารณสุข 
    โดย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. นโยบายและระบบบรหิารการสนับสนุนยาและเวชภัณฑที่จําเปน ของ สปสช. 
    โดย  เลขาธิการ สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
5. ระบบบริหารการจดัซื้อยาของเครือขายโรงพยาบาล กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย (UHosNet)  
    โดย รศ.นพ.สุรศักดิ ์ลีลาอุดมลิป  
          ประธานเครือขายโรงพยาบาล กลุมสถาบนัแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet)  
6. ความคาดหวังของผูปวยในการเขาถึงยาและเวชภัณฑที่จาํเปน 
    โดย  คุณสายชล ศรทัตต   
           เครือขายองคกรประชาชนดานผูปวยโรคเร้ือรัง, เครือขายเพื่อนมะเร็ง 

 ดําเนินการอภิปราย 
    โดย  รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 
   
๑๗.๐๐-๑๗.๑๕ น. สรุปและปดการเสวนา โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  
  ผูจัดการแผนงานศูนยวชิาการเฝาระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) 
๑๗.๑๕-๑๙.๓๐ น. แสดงความยินดีและรับประทานอาหารเย็นรวมกัน 
 
พิธีกรดําเนินรายการ : คุณกรรณิการ กิจติเวชกุล และ ภก.ภาณุโชติ ทองยงั  
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๒- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๒ 

    ประกาศเจตจํานงเภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   โดย ดร. เภสัชกรหญิงรุงทิวา หมื่นปา 
    ประกาศเจตจํานงทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  โดย   ผูแทนกลุมเภสชักร สปสช. 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.  ถายภาพหมู และดื่มน้ําสมุนไพร  
  
๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. เสวนาอาศรมความคิดระบบยา  

เรื่อง “การจัดหายาและเวชภัณฑเพื่อการเขาถึงยาของประชาชน” 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. อภิปราย แลกเปลี่ยน:  

  1. ภาพรวมของระบบและโครงสรางการจัดหายาและเวชภัณฑ: วิกฤติและโอกาส  
    โดย นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
2. พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ การจดัซื้อยาและ
เวชภัณฑของสถานพยาบาล  
    โดย อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
3. นโยบายรวมศูนยจัดซื้อยาและเวชภัณฑราคาแพง ของกระทรวงสาธารณสุข 
    โดย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. นโยบายและระบบบรหิารการสนับสนุนยาและเวชภัณฑที่จําเปน ของ สปสช. 
    โดย  เลขาธิการ สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
5. ระบบบริหารการจดัซื้อยาของเครือขายโรงพยาบาล กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย (UHosNet)  
    โดย รศ.นพ.สุรศักดิ ์ลีลาอุดมลิป  
          ประธานเครือขายโรงพยาบาล กลุมสถาบนัแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet)  
6. ความคาดหวังของผูปวยในการเขาถึงยาและเวชภัณฑที่จาํเปน 
    โดย  คุณสายชล ศรทัตต   
           เครือขายองคกรประชาชนดานผูปวยโรคเร้ือรัง, เครือขายเพื่อนมะเร็ง 

 ดําเนินการอภิปราย 
    โดย  รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท 
   
๑๗.๐๐-๑๗.๑๕ น. สรุปและปดการเสวนา โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  
  ผูจัดการแผนงานศูนยวชิาการเฝาระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) 
๑๗.๑๕-๑๙.๓๐ น. แสดงความยินดีและรับประทานอาหารเย็นรวมกัน 
 
พิธีกรดําเนินรายการ : คุณกรรณิการ กิจติเวชกุล และ ภก.ภาณุโชติ ทองยงั  
 
 
 
 
 
 
 
 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐1๖๒

คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-๕๓- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๓ 

คณะอนุกรรมการคัดเลอืก “เภสัชกรดีเดนเพ่ือสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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-๕๔- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๔ 

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๐ 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐1๖4

คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

-๕๕- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๕ 

คณะกรรมการมลูนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๖๕

-๕๖- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๖ 

 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐1๖๖

-๕๗- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๗ 

 
 



มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 1๖7
 

ปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป  
การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคม 

ในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๖๕๖) 

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

๑. เราจักประกอบวชิาชีพเภสชักรรม เพือ่ประโยชนของประชาชนเปนทีต่ั้ง 
๒. เราจักพัฒนาตนใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง มีความเปนผูนําอยางมีวิสยัทัศนเทาทันสถานการณ 

พรอมตอการปฏบิัติหนาที่ ตลอดจนรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคม 
๓. เราจักมุงมั่นพัฒนาสมรรถนะและบทบาทเภสชักร ใหสามารถตดิตามดแูลดานยาอยางตอเนื่อง สงเสริมการใช

ยาและผลติภัณฑสขุภาพอยางเหมาะสม มีประสิทธภิาพ และปลอดภัย  
๔. เราจักบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพฒันาเภสัชกรรมอุตสาหการรวมทั้ง

ดานทะเบยีนและกฎหมายผลิตภัณฑสขุภาพของประเทศ ใหมีความกาวหนา พึ่งตนเองได มีมาตรฐานระดับ
สากล และสอดคลองกับยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของ 

๕. เราจักมุงมั่นในการสรางและพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสขุภาพของไทย ใหมปีระสิทธภิาพ 
มีความเขมแข็ง โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดประโยชนของสังคม และไมมีผลประโยชนทบัซอน เปนอิสระ 
ปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ 

๖. เราจักสงเสรมิการมีสวนรวมของผูรับบริการ และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และความเขมแข็ง ใน
การปกปองคุมครองสิทธิการบริโภคดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และสขุภาพ  

๗. เราจักมุงมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญและขับเคลื่อนใหเกิดหลักประกันความมัน่คงและความ กาวหนาในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

๘. เราจักพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายองคกรวิชาชีพเภสชักรรม และสงเสริมความรวมมือระหวางสหสาขา
วิชาชีพ  ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

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

                                    ทุงพญาไท กรุงเทพฯ วันอาทิตยท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-๕๘- 
 

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม และทีมเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๘ 

 
 
 
 



เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และ ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐1๖8

 

 เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการทำกิจการของมูลนิธิเภสัชศาสตร์

เพื่อสังคม เพื่อร่วมกันสรรสร้างและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษา

เภสัชศาสตร์ไทย เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ บนพื้นฐานของความยั่งยืนและการ

พึ่งตนเอง  

 กรุณาโอนเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

ชื่อบัญชี    มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)   

     เลขที่บัญชี 123-1-41036-4  

     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สยามสแควร์ 

ชื่อบัญชี    มภส. (มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม)   

     เลขที่บัญชี 428163  

     สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด  

 

และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินหรือนำเงินเข้าบัญชี มายัง  

 รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต  

 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 โทร/โทรสาร 02-218 8452   

 E-mail: s_tongchai@yahoo.com 

 E-mail: psf.pharm@gmail.com 

 






