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๑. เภสชักร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ 
๒. อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ 
๓. เภสัชกร กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

    พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ 
๑. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ / 
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท / คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย / กระทรวง
สาธารณสุข / ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น 
 ๑.๑ กรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
 ๑.๒ กรรมการในคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
 ๑.๓ อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ และพิจารณาปัญหากฎหมาย ตามค าสั่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
 ๑.๔ อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ และพิจารณาปัญหากฎหมาย ตามค าสั่งคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
 ๑.๕ อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ และพิจารณาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสารระเหย ตามค าสั่งคณะกรรมการป้องกันการใช้  
สารระเหย 
 ๑.๖ อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาระบุชื่อและประเภท      
ยาเสพติดให้โทษ ตามค าสั่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
 ๑.๗ อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาระบุชื่อและจัดแบ่ง
ประเภทวัตถุออกฤทธิ์ คณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
 ๑.๘ อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย ตามค าสั่งคณะกรรมการป้องกันการใช้      
สารระเหย 
 



๒. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง เช่น 
 ๒.๑ เป็นผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการร่วมประชุมชี้แจงต่อส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาที่เก่ียวข้อง และเป็นผู้แทนฯให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานอ่ืน  
 ๒.๒ เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๓. เป็นอาจารย์พิเศษ เช่น 
 ๓.๑ หัวข้อ “กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับการควบคุมสารเสพติด” วิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุเสพติด ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการเสพติด 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี ๒๕๔๘ – ปี ๒๕๕๗ 
 ๓.๒ หัวข้อ “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓” ให้กับ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมื่อปี ๒๕๕๕ 
 ๓.๓ หัวข้อ “การควบคุมยาเสพติดให้โทษและการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์” ให้กับนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ ปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๕๗ 
๔. เป็นวิทยากร เช่น 
 ๔.๑ ในการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์” 
ปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ – ปัจจุบัน ในหัวข้อ “Legal Landscape” การอบรมจัดโดยกรมการแพทย์  
 ๔.๒ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๔ ยาเสพติด : ดูแลด้วยใจ 
หายได้ด้วยเทคโนโลยี โดยเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เภสัชวิทยาของยาไอซ์” ซึ่งอยู่ภายใต้การเสวนา
เรื่อง “มองรอบด้านปัญหายาบ้า - ไอซ”์ การประชุมจัดโดยกรมการแพทย์  
 ๔.๓ ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสถานตรวจพิสูจน์ด้านยาเสพติดใน  
วัตถุของกลาง ประจ าปี ๒๕๕๕” ในหัวข้อ “การขออนุญาตมีไว้ซึ่งยาเสพติด และประกาศกระทรวงฯ
เพ่ิมเติมด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง” การประชุมจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ๔.๔ ในการประชุมสัมมนา “การพัฒนาการก ากับดูแลเฮมพ์” ปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “บทบาท
ของพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ” 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๕. การฝึกอบรม/ประชุม/ดูงาน เช่น 
 ๕.๑ ด้านยาเสพติด เช่น 
  ๑) อบรม “The Study Programme on Drug Abuse and Narcotics Control” 
ที่ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๐ (ทุนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น) 
  ๒) ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic 
Drugs, CND) ครั้งที่ ๖๑ และครั้งที่ ๖๒ ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ตามล าดับ ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย  
  ๓) ประชุมหัวหน้าหน่วยปราบรามยาเสพติดแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(Heads of National Law Enforcement Agencies, Asia and Pacific - HONLEA) ครั้งที่ ๓๘     
ปี ๒๕๕๗ จัดโดย ส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office 
on Drug and Crime - UNODC) ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 



  ๔) ประชุม ประสานความร่วมมือและศึกษาการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์-
จ าเป็น ในกลุ่มประเทศอาเซียน  
   ๔.๑) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในปี ๒๕๕๖ 
   ๔.๒) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปี ๒๕๕๘ 
   ๔.๓) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในปี ๒๕๕๘ 
  ๕) ประชุม The ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) ครั้งที่ ๑๓ และ The 
ASEAN Cosmetic Committee (ACC) ครั้งที่ ๑๔ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปี ๒๕๕๓  
  ๖) ประชุม “โครงการสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเก่ียวกับ
วัตถุเสพติดและสารตั้งต้นในส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก)” ปี ๒๕๕๘ 
  ๗) ประชุม “โครงการสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเก่ียวกับ
วัตถุเสพติดและสารตั้งต้นในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ปี ๒๕๕๙  
 ๕.๒ ด้านเภสัชศาสตร์ เช่น 
  ๑) ประชุมวิชาการ “Opioid and Pain Relief : A New Prospective” ปี ๒๕๕๖ 
  ๒) ประชุมวิชาการ “Pharmacology of Oxycodone with Abuse Deterrent 
Formulation” ปี ๒๕๕๘ 
  ๓) ประชุมวิชาการ “Opioid Therapy for Chronic Non-Cancer Pain Management” 
ปี ๒๕๕๙ 
  ๔) อบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินการข้ึนทะเบียนของวัตถุต ารับตามแนวทาง 
ASEAN รองรับ AEC” ปี ๒๕๕๖ 
  ๕) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดในทางการแพทย์” ปี 
๒๕๕๘ 
 ๕.๓ ด้านกฎหมาย เช่น  
  ๑) ประชุม “การท าความตกลงระหว่างประเทศ” ในปี ๒๕๕๑ 
  ๒) อบรม “การเจรจาระหว่างประเทศ” ในปี ๒๕๕๒  
  ๓) อบรม “หลักการปฏิบัติที่ดีด้านการออกกฎระเบียบ (Good Regulatory 
Practice - GRP)” ในปี ๒๕๕๒ 
  ๔) อบรม “กระบวนการท าสนธิสัญญา” ในปี ๒๕๕๓ 
  ๕) อบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง กฎหมายสิทธิบัตร” ในปี 
๒๕๕๓ 
  ๖) อบรม “การประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติส าหรับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ 
และ Code of Conduct และอนุญาโตตุลาการ และวัฒนธรรมต่างชาติ” ในปี ๒๕๕๓ 
  ๗) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ” ในปี ๒๕๕๓ 
  ๘) อบรม “ความรู้พื้นฐาน เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)” ในปี ๒๕๕๓ 
  ๙) อบรม “กรณีศึกษา การวิเคราะห์ความตกลงระหว่างประเทศ” ในปี ๒๕๕๓ 
  ๑๐) อบรม “ความรู้เบื้องต้น SPS และ TBT” ในปี ๒๕๕๓ 
  ๑๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์แนวทางในการประเมินผลกระทบของ
กฎระเบียบ” และประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสังเคราะห์แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
กฎระเบียบ และรูปแบบแถลงการณ์ผลกระทบทางกฎหมาย” ในปี ๒๕๕๔ 



  ๑๒) อบรม “แนวทางการด าเนินงานตาม ASEAN Good Regulatory Practice – 
ASEAN GRP” ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
๖. ผลงานการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ -  เป็นผู้ร่วมวิจัยใน  
๑)   Preechagoon D., Sumyai V., Tontisirin K., et al. Formulation Development and  
     Stability Testing of Oral Morphine Solution Utilizing Preformulation Approach.  
     J Pharm Pharmaceut Sci. 2005; 8(2): 362-9. 
๒)   Preechagoon D., Sumyai V., Chulavatnatol S., Kulvanich P., Tessiri T., Tontisirin K.,  
      Pongjanyakul T., Uchaipichat  V., Aumpon S. and Wongvipaporn C. Formulation     
      Development of Morphine Sulfate Sustained-Release Tablets and Its  
      Bioequivalence Study in Healthy Thai Volunteers. AAPS PharmSci Tech.  
      2010; 11(3): 1449-1455. 
๓)   เดชพล ปรีชากุล, ขนิษฐา ตันติศิรินทร์, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล และคณะ. การพัฒนายาน้ าใส  
      มอร์ฟีนเข้มข้นชนิดรับประทาน: การตั้งต ารับยาและการประเมินความคงสภาพ. วารสารเภสัช-  
      กรรมโรงพยาบาล. 2010; 20(3) 189-198. 
๔)   เดชพล ปรีชากุล, ขนิษฐา ตันติศิรินทร์. การศึกษาความคงตัวระยะยาวของต ารับมอร์ฟีนชนิดฉีด  
     ที่ไม่มีสารกันเสีย. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. 2007; 3(1) 25-35. 
๕)   ธานี เทศศิริ, วิโรจน์ สุ่มใหญ่, สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล, พจน์ กุลวานิช, ขนิษฐา ตันติศิรินทร์,  
      ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ศิริกุล อ าพนธ์, วีรวรรณ อุชายอภิชาติ และเดชพล ปรีชากุล. การพัฒนาวิธี  
      วิเคราะห์มอร์ฟีนในพลาสมามนุษย์โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงร่วมกับ  
      เครื่องตรวจวัดแบบเคมีไฟฟ้าชนิดคูลอมเมตริก. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. 2009; 5(2) 123-  
      130.  
๗. การน าเสนอผลงาน  

น าเสนอผลงานวิชาการบนเวที (oral presentation) ในการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕๐ 
เรื่อง ทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

๑) การตั้งต ารับยาและการทดสอบความคงตัวของต ารับยาน้ าใสมอร์ฟีน 
๒) การตั้งต ารับยาและการประเมินชีวสมมูลยาเม็ดมอร์ฟีนออกฤทธิ์นาน  

 
……………………. 

 


