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¤Ó¹ÔÂÁ¤Ó¹ÔÂÁ

ในยุคกอนหนาสามทศวรรษที่ผานมา ทางเลือกสำหรับการ

ประกอบวิชาช ีพเภสัชกรรมมี ๕ สายหลัก คือ สายบริการใน 

โรงพยาบาล สายบริการในรานยา สายการผลิตและวิเคราะหคุณภาพ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมยา สายการศึกษา และสายการตลาด ในชวง

เวลานั้น สายการคุมครองผูบริโภคยังไมเดนชัดนัก มีเพียงสำนักงาน 

โดย ผศ.ภญ.สำลี ใจดี, ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ) 
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คณะกรรมการอาหารและยาในสวนกลาง ที่ทำหนาที่ควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑตางๆ ที่จะออกจำหนายถึงมือประชาชน ดังนั ้น จึงขาด 

การเฝาระวังและการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

นับไดวา ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร เปนหนึ่งในกำลังสำคัญ 

ที่นอกจากจะรวมผลักดันทำให ภาพงานการคุ มครองผู บร ิโภคมี 

ความชัดเจนขึ้นแลว ยังเปนผูที่มีความกลาหาญ มั่นคงในเรื่องจริยธรรม 

หลักแหลมในการใชความรูกำกับบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบประกอบ

ภารกิจที่เปนประโยชนตอประชาชนวงกวางอยางอเนกอนันต เชน การ

แกปญหาพิษอันเกิดจากการบริโภคหนอไมบรรจุปบ การแกปญหา 

พิษจากสารตะก่ัวที่ปนเปอนในน้ำและอาหารปรุงสำเร็จ การแกปญหา

อันตรายจากการใชน้ำมันทอดซ้ำ เปนตน 

ผลงานเชิงประจักษในการนำองคความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน

ตอสังคม เกิดจากความมุงม่ัน เกาะติดงาน มีความสามารถเชิงวิเคราะห

และสังเคราะหขอมูลกระทั่งเกิดเปนองคความรู และนำความรู นั ้นๆ  

ไปขับเคล ื่อนตอจนกระท่ังเก ิดเปนนโยบายในการพัฒนาว ิชาช ีพ

เภสัชกรรมเพื่อชุมชน จึงเปนที่ยอมรับวา ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร  

มีว ิสัยทัศนยาวพอที่จะมองกระบวนงานทะลุถึงสาระประโยชนตอ

ประชาชนไดอยางนาศึกษายิ่ง 

สิ่งที่เปนความโดดเดนในการทำงานของ ภก.วรวิทย กิตติวงศ

สุนทร ในฐานะผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย คือ การ

ประยุกตใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยู การเริ่มตนจากปญหาใกลตัว 

ในพื้นที่ การสรางคน และความพยายามในการผลักดันเพื่อนรวมงาน 
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รุนเยาวใหออกไปทำงานเชิงรุกเพื่อรับใชสังคมภายนอกใหมากขึ ้น  

รวมทั้งมีฐานกำลังใจในครอบครัวที่ดียิ่ง 

หวังเปนอยางยิ่งวา เพื่อนพองนองพี่เภสัชกรทั้งหลาย จะไดศึกษา

ผลงานของ ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม คนแรก

ของมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม เพื่อเปนแบบอยางและเปนแนวทางใน

การประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชนใหแกสังคมไดอยางแทจริงตอไป 

 

  

 วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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¤Ó»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³ ¤Ó»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³ 

ภก .วรว ิทย กิตติวงศสุนทร เปนเภสัชกรที่ม ีความทุมเท  

เสียสละ มีความสนใจใฝรูในวิชาการ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ 

จิตสาธารณะ เปนผู นำที่ด ี นักบริหารที่ด ี ทุมเททำงานหนักใน 

การพัฒนางานคุมครองผูบริโภคมากวา ๒๘ ป โดยยึดหลักการเปลี่ยน

ความคิดของการทำงานสูสังคม ใหเห็นคุณคาตนเองในการทำงานเชิงรุก

เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความยั่งยืน ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ 

ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การพัฒนาบทบาทของเภสัชกรสวนภูมิภาคใน

งานเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการพัฒนางาน

คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบ

บริหารยาและเวชภัณฑ การพัฒนางานดานสมุนไพร ใหผลลัพธงานของ

เภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดเปนรูปธรรมเชิงประจักษที่มีประโยชนตอ

สังคม เปนที่ยอมรับของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีกรอบงาน อำนาจ

หนาที่ ความรับผิดชอบ โครงสรางและอัตรากำลัง ความกาวหนาที่

ชัดเจนโดยยกฐานะจากการสังกัดในฝายบริหาร แยกเปนงานเภสัช

àÀÊÑª¡Ã Ṍà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤Á »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõò 
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สาธารณสุข ปรับฐานะเปนฝายเภสัชสาธารณสุขขึ้นตรงตอนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด  

นอกจากนี้ยังผลักดันใหเกิดการพัฒนาบทบาทและพันธกิจของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหเปนองคกรที่ทำงานเชิงรุกและใหเกิด

ผลลัพธงานที่เปนประโยชนตอระบบงานสุขภาพและตอสังคม โดยเกิด

กลยุทธระดับองคกร ๒ ประการคือ กลยุทธการพัฒนาระบบการ 

เต ือนภัยและเฝ าระวังภัยทางสุขภาพ และกลยุทธว ิทยาศาสตร 

การแพทยสูชุมชน 

งานที่ไดรับการยอมรับมากคือ งานที่รวมกับแผนงานคุมครอง 

ผูบริโภคดานสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ภาคีตางๆ ในการแกไขปญหาระดับประเทศ สรางความตื่นตัว 

และรณรงคใหสังคมรับรู และตระหนักถึงปญหา เร ื่อง การไดรับ 

สารตะกั่วปนเป อนในน้ำดื่มของนักเรียนในสถานศึกษาทั่วประเทศ  

ซึ่งตอมาไดขยายไปสูการปรับเปลี่ยนแกไขหมอกวยเตี๋ยว หมอตมกาแฟ 

ภาชนะที่สัมผัสกับอาหารมิใหใชตะก่ัวบัดกรี และเรื่องความปลอดภัยใน

การบริโภคน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงสัมพันธกับโรคที่เปนปญหา

สาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง และโรค

มะเร็ง ทำใหเกิดภาคีเครือขายปฏิบัติการในทุกภูมิภาคจำนวนมาก รวม

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพเปนน้ำมันทอดที่

ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร ยังใชความรูความสามารถในการ

สรางสรรคงานใหมๆ เพื่อแกปญหาตางๆ ในพื้นที่ โดยใชองคความรู 
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ที่หลากหลายและการประสานงานกับองคกรตางๆ เพื่อใหเขามามีสวน

รวมในการจัดการปญหาเหลานั้นในเชิงบูรณาการ เชน การแกไขปญหา

พืชมีพิษในชุมชน การจัดทำชุดตรวจงายๆ เชน สเตียรอยด เครื่องสำอาง

อันตราย น้ำมันทอดซ้ำ รวมทั้งคูมือและสื่อตางๆ ที่ถอดบทเรียนมาจาก

ประสบการณการปฏิบัติงาน เสนอใหองคการบริหารสวนทองถิ่นลงทุน

ในการจัดซื ้ออุปกรณดังกลาว ใหกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

หรือเภสัชกรคุ มครองผู บริโภคในทองที่เพื่อนำไปใชในงานปองกัน 

ทางสุขภาพ  

การทำงานเชิงรุกในเชิงปองกัน รวมประสานเพื่อประโยชนสูงสุด

ในการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน เพ ื่องานที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ สงกลับขอมูลที่สำคัญสูประชาชนและเปนที่พึ่งของ

ประชาชนมาโดยตลอด ทำให ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร มีผลงาน 

เชิงประจักษที่เปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในอดีตและปจจุบัน สมควร 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม (มภส) 

 วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ãº»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³ 
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ÊÑμºØÃØÉ¼ÙŒ»�´·Í§ËÅÑ§¾ÃÐ ÊÑμºØÃØÉ¼ÙŒ»�´·Í§ËÅÑ§¾ÃÐ 
¡Ã³Õ·Ø¨ÃÔμÂÒ ñ,ôðð ÅŒÒ¹¡Ã³Õ·Ø¨ÃÔμÂÒ ñ,ôðð ÅŒÒ¹

ผมไดรับแจงทางโทรศัพทจากอาจารยสำลี ใจดี เมื่อตอนเย็น 

วันพฤหัสบดีท ี่ ๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ . ๒๕๕๒ วาคุณวรวิทย  

กิตติวงษสุนทร ไดรับรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๒

ของ มูลนิธ ิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม ใหเข ียนถึงคุณวรวิทยสั ้นๆ  

ในหนังสือที่ระลึก โดยกำหนดใหสงตนฉบับภายในวันรุงขึ้น คือ วันที่ ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขณะรับโทรศัพทนั้น ผมกำลังอยูในที่ประชุมทำ 

หนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสอบสวนขอ 

เท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการทุจริตใน

โครงการไทยเขมแข็งของกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมีอาจารยบรรลุ  

ศิริพานิช เปนประธาน นับเปนชวง

เวลาที่ยุงมากที่สุดชวงหนึ่ง แตเมื่อ

ไดขาวก็ดีใจและตั้งใจวาจะตองหา

เวลาเขียนถึงคุณวรวิทยใหจงได 

นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน 
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ผมกับคุณวรวิทยมิไดอยูในวิชาชีพเดียวกัน และไมเคยทำงานอยู

ในหนวยงานหรือจังหวัดเดียวกัน แตผมถือวาคุณวรวิทยเปนสัตบุรุษแหง

วงการสาธารณสุขโดยแท และเปนกัลยาณมิตรคนหนึ่งของผม 

เปนสัตบุรุษ เพราะมีวิถีชีวิตที่งดงามและทรงคุณคา แมจะอยูใน

ตางจังหวัดหางไกลถึงชายแดนคือที่จังหวัดอุบลราชธานี แตสามารถ

สรางผลงานที่มีประโยชนระดับประเทศปรากฏออกมาเนืองๆ เชน กรณี

ตรวจพบการปนเปอนของสารหนูในยาหอม การพบสารตะกั่วในตูน้ำ

เย็นสเตนเลสในโรงเรียนและสถานที่ตางๆ และการพบสารพิษในน้ำมัน

ทอดซ้ำ เปนตน ตัวอยางทั้งสามกรณีนี้ลวนกอผลกระทบในวงกวาง

ระดับประเทศ ทำใหเกิดการแกปญหาอยางมียุทธศาสตรและไดผล 

นาพอใจ เปนตัวอยางที่ดียิ่งของผูประกอบวิชาชีพที่สามารถใชความรู

และศักยภาพของตนและหนวยงานเล็กๆ ของตน ปกปองคุ มครอง

ประชาชนไดอยางนาชื่นชม 

ผลงานตัวอยางทั้งสามนี้ยอมสงผลใหผูกระทำควรคาแกฐานะของ

สัตบุรุษ และทำใหผลงานและชื่อเสียงหอมจรุงฟุงขจรไปไกล จนไดรับ

การประกาศเกียรติคุณเปนเภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม สมดังพระพุทธวจนะ

ในธรรมบทที่วา 

กลิ่นบุปผชาติ ก็หอมทวนลมไมได 

กลิ่นจันทน กฤษณา หรือดอกมะลิ 

ก็หอมทวนลมไมได 

แตกลิ่นสัตบุรุษ หอมทวนลมได 

สัตบุรุษ ยอมหอมฟุงขจรไปท่ัวทุกทิศ 



16 àÀÊÑª¡Ã´Õà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤Á »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõò 

กรณีทุจริตยา ๑,๔๐๐ ลาน ที่ประชาคมสาธารณสุขสามารถนำ

เอารัฐมนตรีเขาคุกไดนั้น คุณวรวิทย มีสวนสำคัญในฐานะผูปดทองหลัง

พระอยางแทจริง เพราะเปนผูรับหนาที่นำเอาใบสั่งยาจำนวนกวา ๗ 

หมื่นใบ ไปวิเคราะหแยกแยะจนสามารถเปรียบเทียบวายาตัวเดียวกัน 

จากบริษัทเดียวกัน หรือตางบริษัท ราคาแตกตางกันอยางไรบาง และ

สามารถคำนวณมูลคาออกมาเปนตัวเงินไดวา เกิดความเสียหายเปนเงิน

เทาไร ซึ่งเปนหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่ศาลใชประกอบการวินิจฉัยและ

พิพากษา 

งานชิ้นนี้เปนงานยาก ที่ตองใชความวิริยะอุตสาหะ ใชความรูทาง

เภสัชศาสตรอยางทุมเท และตองระดมกำลังคนไปชวยกันทำงานแรม

เดือนจึงสำเร็จ งานนี้กวาจะสำเร็จได คุณวรวิทยตองทำงานอยางหามรุง

หามค่ำ ตองอดตาหลับขับตานอน และบางครั ้งกินอาหารผิดเวลา  

จนเลือดออกในกระเพาะอาหาร แตในที่สุดงานก็สำเร็จเปนผลงานที่ทรง

คุณภาพ และทนทานตอการพิสูจนอยางแทจริง เพราะภายหลังมีทาส 

รับใชของขบวนการทุจริต พยายามจะหาทางจับผิดหรือดิสเครดิต

รายงานการสอบสวนขอเท็จจริงนี้ แตก็ไมเคยทำให “ทองแท” ชิ้นนี้ 

เปลี่ยนสภาพไปได 

ในฐานะประธานกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเรื่องนี้ คุณวรวิทย

จึงเปนกัลยาณมิตรคนหนึ่งของผม และในภาพรวมคุณวรวิทย คือ  

สัตบุรุษผูปดทองหลังพระกรณีทุจริตยา ๑,๔๐๐ ลานโดยแท 

 

 

 

วันศุกรที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



17ÁÙÅ¹Ô¸ÔàÀÊÑªÈÒÊμÃ �à¾×èÍÊÑ§¤Á (ÁÀÊ) 

»ÃÐÇÑμÔáÅÐ¼Å§Ò¹ »ÃÐÇÑμÔáÅÐ¼Å§Ò¹ 
àÀÊÑª¡ÃÇÃÇÔ·Â� ¡ÔμμÔÇ§È�ÊØ¹·ÃàÀÊÑª¡ÃÇÃÇÔ·Â� ¡ÔμμÔÇ§È �ÊØ¹·Ã

»ÃÐÇÑμÔáÅÐ¼Å§Ò¹àÀÊÑª¡Ã Ṍà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤Á 

ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ.๔๒๔๗ 

ที่อยูปจจุบัน ๘๒ หมู ๑๑ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ  

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

เบอรโทรศัพท ๐๔๕-๓๑๒-๒๓๔  

ที่ทำงานปจจุบัน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๗ อุบลราชธานี  

ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ อำเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

ประวัติการศึกษา 

ป ๒๕๒๔ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ป ๒๕๓๖ Certificate in Food and Drug Administration 

ป ๒๕๔๐ Graduate Diploma in Public Administration 
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ป ๒๕๔๙ ประกาศนียบัตร นักบริหารการแพทยและการสาธารณสุข

ระดับสูง 

 

ประวัติการทำงาน 

ป ๒๕๒๔ หัวหนางานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจงจินตมูลนิธิ 

กรุงเทพมหานคร 

ป ๒๕๒๕ เภสัชกรงานอาหารและยา ฝายบริหาร สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

ป ๒๕๒๗ หัวหนางานเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุรินทร 

ป ๒๕๓๐ หัวหนาฝายเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุรินทร 

ป ๒๕๓๗ - ปจจุบัน ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๗ 

อุบลราชธานี 

ป ๒๕๔๑-๒๕๔๖ กรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๒ และ ๓  

ป ๒๕๔๑-๒๕๔๓ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการ

สอบสวน สภาเภสัชกรรม ชุดที่ ๒ 

ป ๒๕๔๔-๒๕๔๖ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการ

สอบสวน สภาเภสัชกรรม ชุดที่ ๓ 

ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ✿ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ

สงเสริมจรรยาบรรณ สภาเภสัชกรรม 
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 ✿ อนุกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาตอเนื่อง 

ผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ 

เภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภค  

  สภาเภสัชกรรม 

 ✿ อนุกรรมการติดตามและศึกษากฎหมาย 

และระเบียบฯ สภาเภสัชกรรม 

 ✿ อนุกรรมการพัฒนากำลังคนวิชาชีพ

เภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม 

 ✿ อาจารยพิเศษคณะเภสัชศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ 

 ✿ ประธานเครือขายเภสัชกร จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

ประสบการณและผลงานเดน 

✿ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 

✿ รางวัลคนดีกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

✿ ขาราชการพลเรือนดีเดน สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน 

✿ บุคคลผูทำคุณประโยชนดานการคุมครองผูบริโภค  

พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักนายกรัฐมนตรี 

✿ รางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

✿ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ผลงานที่เปนที่ยอมรับ ในอดีต และปจจุบัน 

ป ๒๕๒๕ ตอเนื่องจนถึงป ๒๕๓๖ พัฒนาบทบาทของเภสัชกร สวน

ภูมิภาคในงานเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด โดยการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

และบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ

ระดับจังหวัด การพัฒนางานดานสมุนไพรระดับจังหวัด ให

ผลลัพธงานของเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดเปนรูปธรรมเชิง

ประจักษที่มีประโยชนตอสังคม เปนที่ยอมรับของกระทรวง

สาธารณสุข ใหมีกรอบงาน อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 

โครงสรางและอัตรากำลัง ความกาวหนา ที่ชัดเจนโดยยก

ฐานะจากการสังกัดในฝายบริหาร แยกเปน งานเภสัช

สาธารณสุข ขึ้นตรงตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และ

ปรับฐานะเปนฝายเภสัชสาธารณสุขในลำดับตอมา  

ป ๒๕๓๗ ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ผลักดันใหเกิดการพัฒนาบทบาทและ

พันธกิจของกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหเปนองคกรที่

ทำงานเชิงรุกและใหเกิดผลลัพธ งานที่เปนประโยชนตอระบบ

งานสุขภาพและตอสังคม โดยเกิดกลยุทธระดับองคกร ๒ 

ประการคือ  

 ๑. กลยุทธการพัฒนาระบบการเตือนภัยและเฝาระวังภัยทาง

สุขภาพ  

 ๒. กลยุทธวิทยาศาสตรการแพทยสูชุมชน 
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 ซึ่งนำมาสูการทำงานวิทยาศาสตรเชิงรุกเพื่อชุมชน เชน  

 ✿ การพัฒนาชุดตรวจคุณภาพฟาทะลายโจรในระดับ รพช. 

 ✿ พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพชุมเห็ดเทศในระดับ รพช. 

 ✿ ชุดทดสอบ Chloroform ในยาน้ำแผนโบราณ 

 ✿ ชุดทดสอบปริมาณ Alcohol ที่เกิน ๕% ในยาน้ำสำหรับ

เด็ก 

 ✿ พัฒนาสูตรปลาสมปลอดภัย  

 ✿ สูตรน้ำปลาชุมชนพอเพียง  

 ✿ สูตรการผลิตหนอไมปบปลอดภัยจากเชื้อ Clostridium 

botulinum 

 ✿ ระบบเฝาระวังเสนกวยเตี๋ยวใสวัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน  

 ✿ ระบบเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยนมโรงเรียน  

 ✿ ระบบการดูแลความปลอดภัยน้ำดื่มชนบท  

 ✿ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนมโคประเทศไทยซึ่งทำให

เกษตรกรไทยสามารถขายผลผลิตเปนนมโรงเรียนได  

 ✿ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานชาชง (อาหาร) ใหเหมาะสม

กับบริบทประเทศไทย ทำใหกลุมแมบ านในชนบท

สามารถผลิตไดมาตรฐานและปลอดภัย 

ป ๒๕๕๐ รวมกับแผนงานคุ มครองผู บร ิโภคดานสุขภาพ คณะ 

เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และภาคีตางๆ  

ใหเกิดการแกไขปญหาในระดับประเทศ เรื่อง การไดรับ 

สารตะกั่วปนเป อนในน้ำดื่มของนักเรียนในสถานศึกษา 

ทั่วประเทศ เนื่องจากการคนพบวา มีการใชตะกั่วบัดกรีใน
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เครื่องทำน้ำเย็นเกือบทั้งหมดในประเทศไทย ตอมาไดขยาย

ไปสูการปรับเปลี่ยนแกไขหมอกวยเตี ๋ยว หมอตมกาแฟ 

ภาชนะที่สัมผัสกับอาหารมิใหใชตะก่ัวบัดกรี ดวย  

ป ๒๕๕๑ ตอเนื่องถึงปจจุบัน รวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สราง

ความตื่นตัวและรณรงคใหสังคมรับรู ปญหาและตระหนัก 

เรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งเปน

ปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสัมพันธกับโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขที่

สำคัญของประเทศ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง และโรค

มะเร็ง เกิดภาคีเครือขายปฏิบัติการในทุกภูมิภาคจำนวนมาก

รวมขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ

แลว เปนน้ำมันทอดที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

 

งานที่จะพัฒนาตอในอนาคต 

จะรวมมือกับเภสัชกรในภาคสวนตางๆ พัฒนางาน บทบาทและ

ศักยภาพของเภสัชกรไทย ใหสามารถสรางคุณประโยชนตอสังคมและ

ประเทศชาติ ใหวัฒนายิ่งขึ้น ในมิติตางๆ ไดแก การพัฒนาการศึกษา

เภสัชศาสตรสังคมใหบัณฑิตเภสัชศาสตรถึงพรอมในการปฏิบัติงาน 

ดานเภสัชศาสตรสังคม การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาการ

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเภสัชศาสตรสังคม 

การศึกษาวิจัย สงเสริม พัฒนา ดานจริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

เภสัชกรรม การพัฒนาสมรรถนะของเภสัชกรในดานการบริหารจัดการ 

การพัฒนาระบบยา ระบบสุขภาพ การแพทยแผนไทย สมุนไพร โดยจะ
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บูรณาการทั้งงานดานวิชาการ งานดานการรณรงค งานดานการพัฒนา

วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรและแผน เพื่อการสรางสุขภาวะและ 

การพึ่งตนเองของสังคมไทย 

ปจจุบัน ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร ยังใชความรูความสามารถ 

ในการสรางสรรงานใหมๆ เพื่อแกปญหาตางๆ ในพื้นที่ โดยใชองคความรู

ที่หลากหลายและการประสานงานกับองคกรตางๆ เพื่อใหเขามามี 

สวนรวมในการจัดการปญหาเหลานั้นในเชิงบูรณาการ เชน 

การแกไขปญหาพืชมีพิษในชุมชน โดยตั้งตนจากปญหาเด็กใน

พื้นที่รับประทานพืชพิษ เชน สบูดำ มะกล่ำตาหนู จนไดรับพิษจากพืช

เหลานั้นดวยความไมรู ภก.วรวิทย จึงคิดทำแผนภาพพืชพิษเพื่อใชเปน

สื่อในการใหขอมูลกับชาวบานและเด็กในพื้นที่ใหรูจักพืชพิษตางๆ เพื่อ

ปองกันการนำพืชเหลาน่ันมารับประทาน โดยสืบคนขอมูลเชิงระบาด

วิทยาถึงพืชพิษที่เด็กหรือชาวบานในพื้นที่มักนำมารับประทานและกอ 
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ให เก ิดพิษ เพ ื่อนำมาใช เปนข อมูลในการทำแผนพับ และขอการ 

สนับสนุนขอมูลวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษา การ 

ประสานของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช. เขต) ในการจัดพิมพแผนภาพ และ CD และจำหนายแกองคการ

บริหารสวนตำบล เพื่อใหทองถิ่นเขามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนในทองที่ 

การสรางความรวมมือจากองคกรตางๆ ในการจัดการปญหารวม

กันโดย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยใชศักยภาพที่มีทำหนาที่ผลิตชุด

ตรวจอยางงาย (Test kit) ตางๆ เชน ชุดตรวจสเตียรอยด เครื่องสำอาง

อันตราย น้ำมันทอดซ้ำ ฯลฯ รวมทั้งจัดทำคูมือและสื่อตางๆ ที่ถอด 

บทเรียนมาจากประสบการณการปฏิบัติงาน เชนการจัดการน้ำบริโภค 

การจัดการปญหาน้ำมันทอดซ้ำ การทำไบโอดีเซล ฯลฯ และเสนอให

องคการบริหารสวนทองถิ่นลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณดังกลาว ใหกับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเภสัชกรคุมครองผูบริโภคในทองที่  

นำไปใชในงานปองกันทางสุขภาพ ซึ่งเปนภาระกิจของทั้งองคการบริหาร

สวนทองถิ่นและหนวยงานสาธารณสุข 

การพัฒนาการแพทยแผนไทย ผานการสนับสนุนการผลิตยา 

สมุนไพรในทองถิ่น เชนชุมเห็ดเทศ ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่มีการใชใน 

งานสาธารณสุขมูลฐาน ปลูกไดในหลายทองถิ่นและใหผลผลิตที่ดี 

ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร สนับสนุนความรูวิชาการในการหาสายพันธุที่

ดีมาใหชาวบานปลูก รวมทั้งความรูในการปลูก การเก็บผลผลิตเพื่อใหได

สมุนไพรคุณภาพดี กอนสงตอไปยังโรงพยาบาลกุดชุม ที่มีโรงงานแปรรูป

สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาการ



25ÁÙÅ¹Ô¸ÔàÀÊÑªÈÒÊμÃ �à¾×èÍÊÑ§¤Á (ÁÀÊ) 

แพทยแผนไทยฯ และการรวมทุนจากโรงพยาบาลและสถานีอนามัย โดย

ศูนยวิทยฯ ประสานงานและสนับสนุนการควบคุมคุณภาพ การตรวจ

วิเคราะหตางๆ กอนนำผลิตภัณฑสมุนไพรไปใชในโรงพยาบาล สถานี

อนามัยและสงจำหนายยังพื้นที่ใกลเคียง จากโครงการดังกลาวนอกจาก

สรางรายไดใหชาวบานในพื้นที่จากการปลูกสมุนไพร และโรงพยาบาล

กุดชุมที่เปนผูแปรรูปแลว ยังทำใหชาวบานมีความรูในการใชประโยชน

จากสมุนไพรในพื้นที่ และเปนรูปแบบการพัฒนางานสมุนไพรใหกับพื้นที่

อื่นๆ และนำองคความรูเหลานี ้สูการพัฒนาสมุนไพรชนิดอื่นๆ เชน  

ฟาทะลายโจร สีเสียด อบเชย พญายอ เปนตน 

ส ิ่ ง เหลาน ี ้ เปนเพ ียงตัวอยางบางสวนของการทำงานของ 

ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร ในการทำงานอยางเสียสละเพื่อสังคม ภายใต

แนวคิดที่สำคัญคือ  

๑. การทำงานเชิงปองกัน 

๒. การพยายามเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนทำงานและนโยบาย

ของกรมวิทยศาสตรการแพทย ในการนำงานวิจัยสูการ

พัฒนาสังคม (com-med-science)  

๓. การรวมประสานทำงานแบบ single window คือการประสาน

ดานขอมูลในการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานเพื่องานที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงกลับขอมูลที่สำคัญ

สูประชาชน 

๔. หองแลปสูชุมชน 

๕. ศูนยวิทยฯ เปนที่พึง่ของประชาชน 

๖. การกระจายชุดความรูตางๆ สูพ้ืนที่อื่นๆ 
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๗. การทำงานรวมกันของ Steak holder เพื่อประโยชนสูงสุด 

และการเชื่อมประสานการทำงานของบุคลากรในศูนยวิทยฯ

กับองคกรตางๆ ในพื้นที่ ไดแก นักวิชาการ องคกรพัฒนา

เอกชน องคการบริหารสวนทองถิ่น และหนวยงานทาง

สาธารณสุข 

สิ่งที่ภาคภูมิใจในการทำงานที่สุดของ ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 

คือการไดเปลี่ยนความคิดคนในกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการ

ทำงานสูสังคม และเห็นคุณคาตนเองในการทำงานสูสังคม เพราะเปน

เรื่องที่ยากแตเมื่อทำไดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความยั่งยืน ซึ่งเห็นได

จากการปรับเปลี่ยนนโยบายและพันธกิจของกรมวิทยศาสตรการแพทย

จากนโยบายเชิงรับเปนเชิงรุกมากขึ ้น ทำใหแตละศูนยวิทยฯ มีการ 

เช ื่อมโยงงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานทาง

สาธารณสุขมากขึ้น 
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ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
à¾×èÍÊÑ§¤Áà¾×èÍÊÑ§¤Á

ประการที่ ๑ 
ใหความสำคัญกับกลุมประชาชนที่สังคมพึงชวยเหลือเกื ้อกูล 

เนื่องจากเปนหลักศีลธรรมทางสังคม ผูที่ออนแอ ดอยโอกาส ขาดโอกาส

ทั ้งด านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ ยอมสมควร 

ไดรับการดูแลชวยเหลือจากผูที่เขมแข็ง หรือแข็งแรงกวา สังคมจึงจะ 

อยูเปนปกติสุขได หลักศีลธรรมทางสังคมนี้ เปนที่ยอมรับโดยสากล 

ปรากฏเปนหลักกฎหมาย เชน เมื่อพบเห็นซึ่งหนาวามีผู ที่ตกอยูใน

ภยันตรายซึ่งอาจถึงแกชีวิต ตองใหความชวยเหลือตามกำลังความ

สามารถ  

ในทางปฏิบัติ หากคนทุกกลุมในสังคมไมวาจะมีเศรษฐานะใด อยู

ในเขตชนบทหรือเขตเมือง ทุกเพศ ทุกวัย ไดรับประโยชนจากการทำงาน 

ยอมเปนสิ่งที่พึงปรารถนา ยอมเปนงานในอุดมคติ ในการทำงานจริง 

ตองวิเคราะห จำแนก แยกแยะใหทราบวา งานที่ทำจะเปนประโยชน 

เภสัชกรวรวิทย กิตติวงศสุนทร 
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ตอประชาชนกลุมใดบาง โดยใหความสำคัญตอ กลุมเด็ก ผูสูงอายุ ผูที่มี

รายไดนอยจนถึงปานกลางซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ผูที่อาศัยอยู

ในเขตชนบทซึ่งมีกวารอยละ ๖๕ ของประชากรไทย เปนตน  

ตัวอยางรูปธรรมในการทำงานจากหลักการขางตน  

การคัดกรองทารกแรกเกิด เพ ื่อป องกันโรค Congenital 

Hypothyroidism ในเด็กแรกเกิดที่มีตอม Thyroid ผิดปกติ เชน ขนาดเล็ก

เกินไป หรืออยูผิดตำแหนง หากไมไดรับการรักษาภายใน ๓ เดือนแรก 

จะเปนโรคปญญาออนแบบ Irreversible แตเราสามารถคัดกรองไดวา

เด็กรายใดมีความผิดปกติ และให Thyroid Hormone ซึ่งมีราคาถูก  

เด็กจะมีพัฒนาการเปนปกติได ไมวาแมที่ใหกำเนิดจะเปนใคร ก็มีโอกาส

เสี่ยงไมแตกตางกัน เด็กทุกคนจากทุกครอบครัวไดรับสิทธิในการตรวจ

คัดกรองเพื่อปองกันโรคเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาใหแง cost-benefit  

ในภาพรวม ใหความคุมคาทางเศรษฐกิจ ไมนอยกวา ๑ ตอ ๑๐ เพราะ

ฉะนั้นงานเชนนี้จึงสมควรดำเนินการเปนอยางยิ่ง 

ในทางกลับกัน เราจะใชทรัพยาการที่มีจำกัดไปเฝาระวังความ

ปลอดภัยผลิตภัณฑที่ประชาชนบริโภคในวงกวาง เชน กวยเตี๋ยวซึ่งพบ

วัตถุกันเสียในปริมาณสูงและพบไดทั่วไป แทนที่จะไปดูเรื่องการปนเปอน

โลหะหนักใน “หูฉลาม” ซึ่งมีราคาแพงและมีคนจำนวนนอยในสังคม

สามารถบริโภคได  
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ประการที่ ๒ 
ประชาชาติพึ่งตนเองได ใหความสนใจในเรื่องที่จะทำใหประเทศ

สามารถพึ่งตนเองได เนื่องจากในอนาคต หากประเทศชาติอยูใน

สภาวการณที่ไมอาจพึ่งใครได ก็จะไมลำบาก ดังนั้น เรื่องที่ใหความ

สำคัญและสนใจ คือ การพัฒนางานดานสมุนไพรเพื่อใชประโยชนทางยา 

และไมหลงไปกับกระแสการพัฒนาสมุนไพรเปนเครื่องสำอางเพื่อ 

การพาณิชย เชน ครีมหนาเดง เปนตน ตัวอยางในงานดานนี้ ไดแก  

การศึกษาทราบวาอายุของชุมเห็ดเทศตั ้งแต ๙ เดือนขึ ้นไป จะมี 

สารสำคัญออกฤทธิ์ทำใหเกิดผลในการรักษาได และชุมเห็ดเทศเปน 

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ เปนพืชที่ข ึ ้นได ทุกภาคและ 

ทุกฤดูกาลของประเทศไทย สารสำคัญออกฤทธิ์อยูในรูป Monomer  

มีฤทธิ์ชวยในการระบายโดยไมต องอาศัย Enzyme ในลำไสใหญ  

จึงดีกวามะขามแขกซึ่งสารสำคัญออกฤทธิ์เปน Dimer และมิใชพืชของ

เมืองไทย เชน ยาเซนโนคอตที่ตองนำเขาจากตางประเทศ เปนตน 

ตัวอยางอีกประการ คือ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให น้ำมัน

พืชที่จะใชประกอบอาหารตองมีสารโพลารไมเกินรอยละ ๒๕ ซึ่งเปน

สาเหตุที่ทำใหผูบริโภคเปนประจำเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

และโรคมะเร็ง อาหารทอดที่ใชน้ำมันทอดซ้ำบอยๆ จะมีสารโพลารเพิ่ม

สูงขึ้น และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดภาคสนาม ราคาเครื่องละกวา 

๔๐,๐๐๐ บาท และมีขอจำกัดในการใชที่ไมสะดวก มีคาใชจายในการ

ดูแลสูง จึงไดพัฒนาชุดทดสอบอยางงาย ซึ่งสะดวกและใหผลแมนยำใน

ราคาถูก เพียง ๒๐ บาท โดยไมตองพึ่งพาเครื่องมือของตางประเทศ 
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ประการที่ ๓ 
เพื่อใหงานเกิดประโยชนในวงกวาง การทำงานที่สามารถเชื่อม

หรือนำไปสูการพัฒนาใหเกิดนโยบายสาธารณะที่ดี จะทำใหเปน

ประโยชนยิ่งขึ้นเปนทวีคูณ มีความตอเนื่องและยั่งยืน นโยบายสาธารณะ 

อาจอยูในรูปแบบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งดีกวาเดิม เชน การนำ

เสนอขอมูลวิชาการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนมโค ในหัวขอ 

Solid Not Fat (SNF) จากรอยละ ๘.๕ ซึ่งสูงเกินความจำเปนและโคนม

ของประเทศไทยยากที่จะทำใหน้ำนมดิบไดคา SNF ถึงรอยละ ๘.๕  

ซึ่งทำใหเกษตรกรที่เลี ้ยงโคนม ไดผลผลิตที่ตกมาตรฐานตลอดเวลา  

ไมสามารถนำไปจำหนายเพื่อผลิตเปนนมโรงเรียนได จากการนำเสนอ

ขอมูลวิชาการ ทำใหตอมาจึงมีการปรับ เปลี่ยนคานี้เปนรอยละ ๘.๒๕ 

โดยมาตรฐานใหม ไมทำใหคุณคาทางโภชนาการลดลงอยางมีนัยสำคัญ
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และยังเปนมาตรฐานที่สูงเทากับสหรัฐอเมริกา และสูงกวามาตรฐานของ

ญี่ปุนและจีน ทำใหผลผลิตของเกษตรกร ไดมาตรฐานตามกฎหมาย 

สามารถจำหนายได  

ตัวอยางอีกประการ คือ การผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

บทบาทและพันธกิจขององคกรที่สังกัดอยู คือ กรมวิทยาศาสตร 

การแพทย ใหเปนองคกรที่เนนการทำงานเชิงรุกและทำใหเกิดผลลัพธ 

ที่สามารถวัดไดวาเปนประโยชนตอระบบงานสุขภาพและตอสังคม  

โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดพัฒนาบทบาท พันธกิจและกลยุทธ

ระดับองคกรใหม ๒ ประการ คือ พันธกิจและกลยุทธการพัฒนาระบบ

การเตือนภัยและเฝาระวังภัยทางสุขภาพ และพันธกิจและกลยุทธ

วิทยาศาสตรการแพทยสูชุมชน  

พันธกิจขององคกรจะผูกพันใหองคกรตองดำเนินการ และรัฐ 

จะจัดสรรงบประมาณดำเนินการที่แนนอน และยังผูกพันวาจะตองมีการ

รายงานผลผลิตตามรายจายงบประมาณแผนดินดวย 

โดยที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนคลังขอมูลคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑตางๆ การนำขอมูลมาประมวล วิเคราะห

และสังเคราะหให เปนความรู ท ี่สามารถเตือนภัยและเฝาระวังภัย 

ทางสุขภาพ จะเกิดประโยชนตอประชาชน โดยพัฒนาใหเกิดระบบการ

เตือนภัยและเฝาระวังภัยทางสุขภาพ นำไปสูกระบวนการทำงานใหม 

ในเชิงรุก สวนในอีกพันธกิจและกลยุทธวาดวยการนำองคความรู 

ดานวิทยาศาสตรการแพทยไปสูชุมชน ใหสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสุขภาวะที่ดีและพึ่งตนเองได ทำใหองคกร 
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ตองวิเคราะหความตองการของชุมชน และสรางหรือพัฒนาองค 

ความรูเพื่อนำไปสูการใชประโยชนไดจริง เปนการทำงานในเชิงรุก 

อีกประการหนึ่ง 

ประการที่ ๔ 
เนนการปองกัน หรือจัดการที่ตนเหตุ ซึ่งจะกอให เก ิด

ประสิทธิผลและตนทุนคาใชจายที่นอยกวาการจัดการปญหาที่ปลายเหตุ 

และยังเปนการจัดการกับสาเหตุของปญหาโดยตรง 

ตัวอยางเชน จังหวัดยโสธรเปนแหลงผลิตปลาสมจำหนายไปท่ัว

ประเทศ ปหนึ่งไมนอยกวา ๑๓,๐๐๐ ตัน ในอดีตมีปญหาเรื่องความ

ปลอดภัยในการบริโภค เชน การใชดินประสิวที่ไมใช Food Grade  

การพบสาร nitrite ตกคางเกินกวามาตรฐาน ความปลอดภัยสูงสุด 

ไมเกิน ๑๒๕ ppm บางผลิตภัณฑพบสูงถึง ๑,๙๐๐ ppm และมีการใชสี
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ยอมผา จึงนำไปสูการศึกษาพัฒนาใหผลิตภัณฑนี ้มีความปลอดภัย  

โดยเปนที่ยอมรับของทั้งผู ผลิตและผูบริโภค เมื่อผูผลิตสามารถผลิต

อาหารที่ปลอดภัยตั ้งแตต นแลวยอมดีกวาการสุมเก็บตัวอยางใน 

ทองตลาดไปตรวจสอบ และไดรายงานเพียงวาปลอดภัยหรือไมเทานั้น  

องคความรูที่ไดจากการศึกษา คือ การใช Sodium Nitrite ๒.๕ 

gm ตอ น้ำหนักปลา ๑๐ Kg จะมีสารตกคางไมเกิน ๔ ppm สูตรนี้ยัง

สามารถนำไปใชในการผลิตปลาสมของแหลงอื่นๆ ไดอีก เรียกวา 

“ปลาสมสูตรปลอดภัย” สวนชุมชนใด ใกลกับแหลงวัตถุดิบ มีปลาสด  

ก็สามารถผลิตปลาสม “สูตรปลอดสารเคมี” คือ ไมจำเปนตองใช 

Sodium Nitrite แตอยางใด ก็สามารถนำไปใชประโยชนไดเชนกัน 

ประการที่ ๕  
เนนใหเกิดระบบงานที่ดี ซึ่งจะทำใหงานมีความตอเนื่อง การทำให

เกิดระบบและเปนระบบงานที่เขมแข็ง จะสามารถขับเคลื่อนไปไดเอง  

ทั้งปจจัยนำเขา กระบวนงานและผลผลิต ที่ชัดเจน 
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ตัวอยางเชน การผลักดันใหเกิดระบบงานใหมที่เรียกชื่อวา Single 

window ใหมีการแจงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑแกเครือขายการ

คุ มครองผูบริโภคกลุมเปาหมาย ไดทราบผลโดยทันทีทาง Internet 

พรอมบทวิเคราะห เพื่อใหเครือขายการคุมครองผูบริโภคสามารถดำเนิน

การตามความจำเปนไดทันการณโดยระบบนี้ มีจุดเริ่มตน ตองใหผูมี 

สวนรวมทั้งระบบมารวมกำหนดแผนดวยเหตุผลทางวิชาการ และ

กำหนดหนาที่ของแตละหนวยงาน ระบบจะระบุวา หนวยงานใดได 

ดำเนินการตามขอตกลงไดมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม ทำให

การคุมครองผูบริโภคเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ไมขึ้นกับตัวบุคคล

อีกตอไป 

 

ประการที่ ๖  
ความเขมแข็งภาคประชาชน ถือเปนภารกิจของทุกหนวยงาน 

โดยเฉพาะหนวยงานรัฐ ตองใหความสำคัญตอการสรางความเขมแข็ง

ของภาคประชาชน เพราะสังคมจะเจริญ วัฒนายิ่งขึ้นไป ก็ดวยกำลัง

ความสามารถของภาคประชาชน ประชาชนรูเทา รู ทัน จะเปนผู ที่มี

ภูมิคุมกันที่ดีและพึ่งตนเองได  

การทำงานรวมกับภาคประชาชน สวนหนึ่งเปนการเรียนรูจาก

ประชาชน อีกสวนหนึ่งมุงสงเสริมสรางความเขมแข็งใหแกประชาชน 

ตัวอยางเชน การดูแลเฝาระวังความปลอดภัยของน้ำดื่มในชนบท 

จะตองมีกิจกรรมการประชุมประชาคม เพื่อใหประชาคมหมูบานได

ตระหนักรู ประโยชนและบทบาทหนาที่ ผลสะทอนที่ภาคประชาชน 

เขมแข็ง เห็นเปนรูปธรรม ไดแก เมื่อผลการตรวจสอบพบวา น้ำดื่ม
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ประปาหมูบานไมปลอดภัย เพราะระบบการกรองน้ำไมมีการดูแล 

ทำความสะอาด ชุมชนก็ระดมกำลังกันมาทำความสะอาด ลางและ

เปลี่ยนระบบการกรองน้ำเสียใหมโดยใชทรัพยากรขององคกรปกครอง

ทองถิ่น และกำหนดวิธีจัดการภายในชุมชนกันเอง ประชาชนในเขตตำบล

อื่น ที่ฝายองคกรปกครองทองถิ่นยังไมใสใจในเรื่องนี้ ก็เรียกรองให  

ผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่น ตองดำเนินการเชนเดียวกับตำบลที่มี

ระบบการเฝาระวังความปลอดภัยน้ำดื่มของชุมชน  

ประการที่ ๗ 
การใชวิชาการนำในการทำงาน เพื่อเปนหลักประกันวา การตัดสิน

ที่จะทำงานโดยใชทั้งทรัพยากร เวลา และกำลังคน มีเหตุผลอันสมควร  

มีโอกาสประสบผลสำเร็จได ไมหลงเดินผิดทิศทาง  

ความรู  วิชาการขอมูลที่ตรงและจริง ไมลาสมัย จะตองใช

ประกอบเปนหลักในการทำงาน แมในภาวะเรงดวน ก็ใหใชขอมูลและ

ความรูเทาที่จะแสวงหาได  
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ตัวอยางการแกปญหาของประชาชนในเขตชนบทที่กินพืชและ 

สัตวมีพิษ ทำใหเจ็บปวยและเสียชีวิต เพราะความไมรู ทั้งในเด็กและ

ผู  ใหญ เชน การบริโภคเมล็ดสบูดำ เห็ดพิษ เมล็ดมะกล่ำตาหนู  

ดวงน้ำมัน ปลาปกเปา ฯลฯ เมื่อปญหาเกิดจากความไมรู การจัดการ

ความรูเรื่องพืชและสัตวมีพิษ สำหรับชุมชนเขตชนบท โดยจัดทำเปน 

สื่อภาพพลิกและ VCD เพื่อปองกันการปวยและตายในชุมชนโดย 

ไมจำเปน การคัดเลือกวาพืชพิษ สัตวพิษใดเปนปญหาจริง ก็ตองคนควา

ขอมูลทางระบาดวิทยา และเมื่อจะผลิตสื่อก็ตองมีความถูกตองทาง 

วิชาการ ทั้งรูปภาพและขอความ ตองเลือกเฉพาะสาระที่จำเปนและ

กระชับ เขาใจงาย เมื่อผลิตสื่อตนแบบเสร็จ ก็ตองนำไปทดสอบในชุมชน 

และนำกลับมาปรับใหเหมาะสม จึงทำการผลิตสื่อสำเร็จรูป ชี้ชวนให 

โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ทดลองนำไปใชในชุมชนวาวิธีการใด

จะมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด ซึ่ง

ผลลัพธสุดทายที่สามารถตรวจสอบได คือ ประชาชนในชุมชนมีความรู 

ความเขาใจเรื่องพืชพิษ สัตวพิษ และไมมีการปวยหรือตายจากการ

บริโภคพืชพิษ สัตวพิษ อีก  

 

ประการที่ ๘ 
การสรางคน ใหมีวิธีคิด วิธีทำงาน ตลอดจนทัศนะคติที่ถูกตอง

ตามหลักแหงธรรม  

เปนทั้งหนาที่และความรับผิดชอบที่ตองสรางใหคนรุนหลัง มีขีด

ความรูทั้งดานวิชาการและความสามารถในการจัดการที่จะประยุกตใช
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ความรูใหเกิดผลลัพธที่ดี โดยมีทั้งความคิดริเริ่ม สรางสรร มีความเปน

ตัวตนของตนเอง กลาคิดในสิ่งที่แตกตางอยางมีเหตุผล  

ประสบการณทั ้งดานความสำเร็จและไมสำเร็จ ถายทอดให 

คนรุนหลังโดยไมตองลองผิดลองถูก เวนแตเรื่องใดสมควรใหไดรับ

ประสบการณตรง ก็สรางโอกาสใหไดทดลอง ฝกฝนดวยตนเอง 

ทัศนะคติ เปนเครื่องกำหนดวิธีคิด วิธีทำงานประการหนึ่ง จึงตอง

ใหความสำคัญกับบุคลากรในองคกร ซึ่งจะมาเปนกำลังหลักของ 

หนวยงานตอไป ทัศนะคติที่ถูกตองตามหลักแหงธรรม เชน การเห็น

ประโยชนของสวนรวมมากอนประโยชนสวนตน การยึดม่ันในความ

ซื่อสัตย สุจริต การรูจักใหเปนเครื่องผูกมิตร ฯลฯ ในเรื่องทัศนะคติก็

ปฏิบัติตนใหเห็นเปนรูปธรรม เปนแบบอยาง สัมผัสได ถือเปนการ 

สอนงาน สรางคนที่มีประสิทธิผล 

สิ่งสำคัญที่สุดในการสรางคน คือ การสงเสริมใหมีโอกาสพัฒนา

ไปสูความดีงามทางจิตวิญญาณ ใหเจริญทางปญญาจนสามารถเขาถึง

หลักธรรม แมตนเองก็ตองฝกฝนไปพรอมกันดวย  

่ ้ ่



38 àÀÊÑª¡Ã´Õà´‹¹à¾×èÍÊÑ§¤Á »ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõò 

ประการที่ ๙ 
การสรางเครือขาย ความรวมมือกับ กัลยาณมิตร พันธมิตร  

ความรวมมือทำใหเกิดการเสริมพลัง การขับเคลื่อนเรื่องที่มี

ประโยชนใหเกิดผล ตองอาศัยความรู ความสามารถ ศักยภาพของ

บุคคล องคกรทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมกันผลักดันทั้งงานใน

ความรับผิดชอบของกัลยาณมิตร พันธมิตร หรืองานที่เรารับผิดชอบ

หลัก ซึ่งลวนมีเปาหมายเดียวกัน คือ การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน  

ดังนั ้น การแสวงหากัลยาณมิตร พันธมิตร และรวมงานอยางเปน 

เครือขาย จึงเปนวิถีการทำงานที่สำคัญ  

เครือขายจึงมีทั้งภาควิชาการ ภาคหนวยราชการ ภาคองคกร

ปกครองทองถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารสาธารณะ ภาคเอกชน 

องคกรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชนซึ่งไมแสวงหาผลกำไร  
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ประการที่ ๑๐ 
ความกลาหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูก ที่ควร  

สังคมไทยมีลักษณะเดนในการเปนสังคมเชิงอุปถัมภ ดังนั้น ในการ

ทำงานโดยเฉพาะภาคราชการ มักจะมีโอกาสเผชิญกับการรองขอให

กระทำการในสิ่งที่อาจไมถูก ไมควร จากผู ม ีอำนาจซึ่งเปนไดทั ้ง

ขาราชการฝายการเมืองและฝายประจำระดับสูงกวา หรือเอกชนที่มี

อำนาจเงิน การไมโอนออน ผอนตามคำรองขอบางครั้งอาจสงผลกระทบ

ตอตนเองและครอบครัวได 

การประคองตนใหสามารถกระทำการตามหนาที่ใหสมบูรณ 

ทำการในสิ่งที่ถูกที่ควร ตองมีความกลาหาญ เพราะการทำในสิ่งที่ถูก

ตอง อาจกระทบตอความกาวหนาในทางราชการ ไมวาจะเปนการเลื่อน

ชั้น เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือผลประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การไดรับ

โอกาสไปศึกษาดูงานตางประเทศ หรืออาจถูกขัดขวางมิใหงานในหนาที่

รับผิดชอบดำเนินไปอยางราบรื่นได  

ความกลาหาญจึงเปนคุณธรรมในการทำงานที่สำคัญ ซึ่งไดรับ

การถายทอด ปลูกฝงจากครอบครัว และครูอาจารยทางเภสัชศาสตร  

ผูซึ่งเปนปูชนียบุคคลและเปนแบบอยางใหยึดถือมาโดยตลอด 
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พิธีมอบรางวัล “เภสชักรดีเดนเพ่ือสงัคม” ครัง้ท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ แสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ  

เภสัชกรไทยคนแรกที่ไดรับรางวัลแมกไซไซ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม  

(Pharmacy for Society Foundation มภส/ PSF) 

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กทม. 

 

 

 

สืบเนื่องจาก เปาหมายและวัตถุประสงค ขอ ๒ ของมูลนิธิ 

เภสัชศาสตรเพื่อสงัคม ที่มุง “ริเริ่ม สรรสรางเภสัชกรใหมีบทบาทหนาที่

ในการพัฒนาสุขภาพสังคม การบริหารจัดการระบบยา ระบบสุขภาพ 

และการคุ มครองผู บริโภคดานสุขภาพอยางถึงพรอมดวยจริยธรรม 

แหงวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิจึงมีมติดำเนินการพิจารณาคัดเลือก 

“เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” เพื่อสรรหาเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเพื่อ

สังคมไดอยางถึงพรอมดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเปน

ขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเปนแบบอยาง ความภาคภูมิใจ 
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และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทหนาที่ของเภสัชกร

ทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร ตอไป  

ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม จึงรวมกับ คณะกรรมการ

จัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖)  

สภาเภสัชกรรม ศนูยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 

(ศ.ศ.ภ.ท.) จัด พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” พ.ศ. 

๒๕๕๒ เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ที่ได

รับคัดเลือกเปนคนแรกในป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะจัดงานประกาศเกียรติ

คุณเภสัชกรผูที่ไดรับรางวัลนี้ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ของทุกป เพื่อรวม

ขบวนการสานตอ พัฒนา และระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรม

และการศึกษาเภสัชศาสตร(แผนปจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทร

ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ อยางสืบเนื่องตอไป  

ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีวาระสำคัญ ที่มี เภสัชกรคนแรกของโลกได

รับรางวัลแมกไซไซ นั่นคือ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ซึ่งเปน

หนึ่งในผูนำการเปลี่ยนแปลงที่ทำใหบทบาทของเภสัชกรในการผลิตยา

เพื่อสังคมเดนชัดในระดับสากล  เราจ ึงรวมกันแสดงความย ินด ีและ 

เลี้ยงฉลองใหกับ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ เภสัชกรไทย

คนแรกที่ไดรับรางวัลแมกไซไซ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ เภสัชกรวรวิทย 

กิตติวงศสุนทร เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม คนแรกของมูลนิธ ิ 

เภสัชศาสตรเพื่อสังคม เพื่อรวมกันสรางขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจ 

และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาท อำนาจและหนาที่

ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตรในศตวรรษหนา 
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กำหนดการมอบรางวัล 
๑๐.๑๕-๑๐.๓๕ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  

 ✿ กลาวคำประกาศเกียรติคุณ  

โดย รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน 

  ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเดนเพื่อ

สังคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ✿ มอบรางวัล เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม  

โดย ภญ.สำลี ใจดี  

  ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 

 ✿ กลาวประกาศเจตจำนงของ  

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

โดย ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 
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รายการพิเศษ* ณ หองประชุม ศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น. รวมกันแสดงความยินดีและเลี้ยงฉลองให

ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ  

เภสชักรผูไดรบัรางวัลแมกไซไซ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร  

เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๗.๐๐-๑๘.๔๐ น. เสวนา:  

 ขบวนการขับเคลื่อนการเขาถึงยา:  

เพื่อรวมกันสรางระบบการใชยาที่เหมาะสม 

 นำโดย 

 ✿ นพ.มงคล ณ สงขลา  

ประธานคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพ

แหงชาติ 

 ✿ นพ.วิชัย โชควิวัฒน  

รองประธานกรรมการ คนที่สอง 

  คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ 

 ✿ นายภัทระ คำพิทักษ สื่อมวลชน 

 ✿ เครือขายผูปวย: นายนิมิตร เทียนอุดม  

มูลนิธิเขาถึงเอดส 

 ✿ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ รางวัลแมกไซไซ 

๒๐๐๙  
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 ✿ รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ  

กรรมการสภาเภสัชกรรม  

 ดำเนินรายการโดย  

 ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  

 หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.)  

 และ ผูจัดการแผนงานสรางกลไกเฝาระวัง 

 และพัฒนาระบบยา (กพย.) สสส. 

๑๘.๔๐-๑๙.๐๐ น. ขับเสภา แสดงความชื่นชมผลงานเพื่อสังคม ของ  

 ✿ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ 

 ✿ ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 

๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. แสดงความยินดีและรับประทานอาหารรวมกัน 

๒๐.๓๐ น. ปดงาน 
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เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม
ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒

 เภสัชกรนักสรางการเปลี่ยนแปลง
ความเขมแข็งของสังคมรวมรังสรรค
คุมครองสุขภาพมหาชนทุมชีวัน
หวังผูบริโภคสุขสันตและปลอดภัย
 เภสัชกรวรวิทย กิตติวงศสุนทร
เปยมจริยธรรมล้ำบวรพิสุทธิ์ใส
พัฒนางานคุมครองผูบริโภคดวยหัวใจ
ตราบวันน้ีประโยชนไดแกแผนดิน
 นำแนวคิดวิทยาศาสตรสูชุมชน
สรางงานเกิดมรรคผลไมรูสิ้น
ยุทธการสรางน้ำดีเพื่อดื่มกิน
เชื่อมภาคีในทองถิ่นดอนมดแดง
 เด็กนักเรียนไดดื่มน้ำปลอดภัย
ไรสารตะก่ัวในโรงเรียนทุกหนแหง
ปลาสมปลอดสารพิษที่รายแรง
ปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำแกรงดวยปญญา
 เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม
เกียรติยศศักด์ิศรีสมกับคุณคา
แหงคุณงามความดีที่ทำมา
เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย
 ใหตั้งจิตม่ันศรัทธา
อุดมการณเพื่อประชานั้นยิ่งใหญ
เปนเภสัชกรเพ่ือสังคมตลอดไป
มีธัมมะประจำใจตลอดกาล.

วรวิทย กิตติวงศสุนทร
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