


เกษียณอายุราชการปีน้ี มีผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คือ ภญ.ดร.ยุพดี  

จาวรุ่งฤทธิ์, ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ, ภญ.พิสชา ลุศนันทน์, ภก.ดำารง 

ฐิติกรโกวิท และ ภก.สุทีป บุษยามานนท์ ที่ต้องร่ำ�ลาสำานักยา อย. ของเรา

ไป แต่กระนั้นท่านเหล่าน้ีก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำาและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ในการทำางานแก่ชาว อย. ในรุ่นต่อๆ ไป เพราะตลอดชีวิตการทำางานร่วมกันใน

บ้านหลังนี้ ทุกท่านได้อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 

และสละเวลาทุ่มเททำางานอย่างมิรู้เหน็ดเหน่ือยเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรและ 

ผู้บริโภคท่ัวประเทศ บทบาทภารกิจหน้าที่ท่ีทุกท่านทุ่มเททำามาโดยตลอดนั้น มี

ผลงานประจักษ์ชัดและเป็นต้นแบบที่ทรงคุณค่าแก่พวกเราชาว อย. ที่จะนำา 

มาปฏิบัติตามเพ่ือสานต่อก่อเกิดเนื้องานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ส่วนรวมต่อไป

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่านท่ีได้ร่วมสรรค์สร้างผลงานอันเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันมาอย่างยาวนาน องค์ความรู้ มุมมองความคิด วิธี

ปฏิบัติ และแนวทางดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญซึ่งแต่ละท่านได้

ถ่ายทอดส่งต่อไว้ให้แก่รุ่นน้อง อย. นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของชาว อย. 

ทุกรุ่นสืบต่อไปอย่างแน่นอน

นพ.บุญชัย  สมบูรณ์  

เลขาธิการสำานักคณะกรรมการอาหารและยา

คำ�นิยม



วาระเกษียณเวียนมาบรรจบครบอีกหน่ึงปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2559 น้ี เพ่ือให้เป็นที่ระลึกและก่อเกิดประโยชน์สานต่อการทำางานของพวกเรา

ชาว อย. สำานักยาจึงได้จัดทำาการถอดบทเรียนความเชี่ยวชาญในการทำางานของ

ผู้เกษียณทั้ง 5 ท่าน คือ 

• ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์ 

 เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา

• ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 

 (9 ชช)

• ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ 

 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ หัวหน้างานประเมินทะเบียนยาสัตว์

• ภก.ดำารง ฐิติกรโกวิท 

 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ 

 รองผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปราบปราม

• ภก.สุทีป บุษยามานนท์ 

 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกำากับดูแลหลังออกสู่ตลาด 

ความเชี่ยวชาญของทุกท่านที่ได้รับการรวบรวมและถ่ายทอดในคร้ังน้ี 

เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และหลักคิดหลักปฏิบัติในการดำาเนิน

งาน อันจะเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้อง อย. สืบต่อไปทุกรุ่น ประหน่ึงสายใยความ

ผูกพันจากพี่สู่น้องเพื่อสานฝันภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทย

สำานักยา
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

คำ�นำ�



ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
เภสัชกรเชีย่วชาญดา้นมาตรฐานยา 

สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ในชีวิตราชการรวม 35 ปี 8 เดือน ดิฉันสามารถกล่าวด้วยความ

ภูมิใจว่า ส่ิงท่ีดิฉันเชี่ยวชาญที่สุด มี 5 ด้าน เพราะเป็นงานท่ีกระทำาจน

เชี่ยวชาญในแต่ละช่วงเวลาการรับราชการ โดยแต่ละด้านจะมีลักษณะ

งานที่ต่างกันไป ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ได้แก่ งานต่างประเทศ 

งานประเมินเอกสาร (Internal Reviewer) การวิจัยทางคลินิก (Clinical 

Trail Authorization) การพัฒนางาน และผู้ตรวจสอบ (Inspector)
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1. เชี่ยวชาญด้านการเจรจาเวทีความร่วมมือด้าน

เทคนิควิชาการด้านยา ของเวที ASEAN-PPWG (Pharmaceuti-

cal Product Working Group) 

2. เชี่ยวชาญด้านการประสานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์

และข้อกำาหนดด้านเทคนิควิชาการ ของเวที ICH (The Inter-

national Council for Harmonisation of Technical Require-

ments for Pharmaceuticals for Human Use)

3. เชี่ยวชาญด้านการอำานวยการประสาน กฎ ระเบียบ

ด้านยา ของเวทีความร่วมมือ APEC-RHSC (Regulatory Har-

monization Steering Committee)

ความเชีย่วชาญในงานตา่งประเทศ
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สิง่ทีท่ำาให้เกิดความเชีย่วชาญในงานดา้นนี ้
เป็นเพราะหนา้ทีด่ังนี้

1. เชี่ยวชาญเพราะทำาหน้าท่ี Co-Chairman of ASEAN-PPWG 

เป็นเวลานาน 17 ปี (พ.ศ. 2542 - 2559)

2. เชี่ยวชาญเพราะเป็นผู้แทนอาเซียนจากเวที ASEAN-PPWG ใน

เวทีความร่วมมือระดับโลก (ICH)) เป็นเวลานาน 10 ปี (พ.ศ. 2549 - 2559)

3. เชี่ยวชาญเพราะทำาหน้าท่ีคณะกรรมการอำานวยการ ของเวที 

APEC-RHSC รวม 7 ปี (พ.ศ. 2552 - 2559)

4. เชี่ยวชาญเพราะทำาหน้าที่ผู้ประสานงานหลักความร่วมมือ Bilat-

eral of PMDA (Japan) & ThaiFDA รวม 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558)

5. เข้าร่วมในฐานะผู้แทนหน่วยงาน หรือวิทยากร ในเวทีต่าง-

ประเทศที่สำาคัญ อาทิเช่น SEARO (WHO South East Asian Regional 

Office), ICDRA (WHO-International Conference of Drug Regulatory 

Authorities), DIA (Drug Information Association Annual Meeting), Bio 

(USA-Biotechnology International Convention) และการประชุมวิชาการ 

ที่สำาคัญๆ เป็นต้น
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เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารคำาขอขึ้นทะเบียนตำารับยา ด้านสูตร

ตำารับ และด้าน Process Validation (Reviewer on PV)

สิ่งที่ทำาให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้  คือ

1. สนใจและฝึกฝน

2. ศักยภาพด้านวิชาการจากการศึกษา ระดับ M.Sc. & Ph.D. in In-

dustrial Pharmacy

3. เข้ารับการอบรมการประเมินเอกสารที่จัดโดยหน่วยงานระดับโลก

และระดับประเทศ เช่น US FDA, WHO (World Health Organization), Thai 

FDA, และ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นระยะๆ

4. ศึกษากฎหมายยา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน 

รวมถึงหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดของ ASEAN on ACTR & ACTD และ ASEAN 

Process Validation Guideline (APV) แล้วจัดทำา Template การประเมิน

5. หารือและระดมสมองผู้ประเมินด้านเดียวกัน เพ่ือจัดทำามาตรฐาน

การประเมิน

6. เป็นผู้ประเมินด้านดังกล่าว

ความเชีย่วชาญในงานประเมินเอกสาร
(Internal Reviewer) 7
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สิ่งที่ทำาให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้  คือ

1. ทำาหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการใน Ethical Review 

Committee กระทรวงนาน 6 ปี

2. ทำาหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศและยาวิจัยทาง

คลินิก กองควบคุมยา (ชื่อในขณะนั้น) นาน 8 ปี

3. อบรมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องจาก Health Canada 

4. อบรมการประเมินเอกสารด้านการวิจัยยาทางคลินิกโดย

วิทยากรจากหน่วยกำากับดูแลยาระดับโลก (PMDA และ 

Health Canada)

1. เชี่ยวชาญในการกำากับดูแลการวิจัยยาทางคลินิก ภายใต้

กฎหมายยา (Clinical Trial Authorization)

2. เชี่ยวชาญด้านหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิจัยยาทาง

คลินิก ได้แก่ GCP (Good Clinical Practice) 

ความเชีย่วชาญในการวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trail Authorization)
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เชี่ยวชาญการจัดทำาโครงการเพ่ือนำาร่องการพัฒนาระบบงานและ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

สิ่งที่ทำาให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้  คือ

1. มีศักยภาพการวิจัยและพัฒนาจากการศึกษาระดับ M.Sc. 

และ Ph.D. in Industrial Pharmacy

2. จัดทำาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ได้แก่

1) “โครงการศึกษาเพ่ือกำาหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการควบคุมวัตถุดิบยา Amoxycillin 

trihydrate ที่ใช้ผลิตยาของประเทศไทย (พ.ศ. 2543)” 

(หมายเหตุ โครงการได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการ

ดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2543)

2) “โครงการศึกษาและเจรจาระดับ G to G กับประเทศ

คู่ค้า เพ่ือกระตุ้นการส่งออกยาของประเทศไทย” เป็น

โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2544 - 2545)  โดยปี 2544 

มุ่งเน้นประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย และ

ปี 2545 มุ่งเน้นประเทศคู่ค้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง

และแอฟริกา ซึ่งโครงการน้ีได้ประสานความร่วมมือ

กับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดทริป

พาผู้ประกอบการด้านยาไปยังประเทศคู่ค้าเพ่ือศึกษา

และเจรจาทางการค้าระดับ G to G (Government to 

Government) รวมท้ังจัดให้มีการเจรจาระดับ B to B 

(Business to Business) ประกอบด้วย

ความเชีย่วชาญในดา้นการพัฒนางาน
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3) การเริ่มพัฒนาสู่การเป็นสมาชิก PIC/S (พ.ศ. 2545 

- 2546) โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

3.1) การริเริ่มและจัดทำา “โครงการพัฒนาระบบ 

GMP และส่งเสริมศักยภาพผู้ตรวจสอบเพื่อให้

ได้มาตรฐานในการเป็นสมาชิก PIC/S”

3.2) การประสานและจัดการ  “คู่มือคุณภาพด้าน

กระบวนการ GMP ตามข้อกำาหนด PIC/S”
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เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ (ขาย นำาสั่งฯ 

และ ผลิต)

สิ่งที่ทำาให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้  คือ

1. ทำาหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ (สถานที่ขายยา 

ผลิตยา/อาหาร) ทั่วประเทศ รวม 6 ปี

2. ทำาหน้าที่ตรวจสอบสถานท่ีขาย/นำาสั่ง/ผลิตยาในส่วน

กลาง (กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล) ประมาณ 2 ปี

3. อบรมการตรวจสอบ GMP สถานที่ผลิตยา และ 

ตรวจสอบ GCP สถานที่ศึกษาวิจัยทางคลินิก โดย

หน่วยงานระดับโลกคือ US FDA และ TGA-Australia

ความเชีย่วชาญในดา้นผูต้รวจสอบ (Inspector)
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ทำาอยา่งไรจึงเกิดเป็นความเชีย่วชาญ

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

2. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งในงาน แล้วจัดทำาแนวทางทำางาน 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถทำางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจะได้

สามารถทำาหน้าที่ได้ดีและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วถึง

4. ทำางานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น อย่างน้อย 3 ปี

 หัวใจสำาคัญทีท่ำาให้เกิดความเชีย่วชาญ

1. ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (จากการอบรม และการศึกษา

ระดับ M.Sc. & Ph.D.)

2. ความใส่ใจ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย อย่าง 

ครบถ้วน ทันต่อกรอบเวลา

3. ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม โดยเฉพาะท่ีเป็นมาตรฐานสากลและทันต่อ

สถานการณ์โลก

4. การทำางานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

5. แนวคิดในการพัฒนา และจัดทำาระบบการทำางานให้เป็นมาตรฐาน
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งานท่ีทำาในด้านต่างๆ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญน้ัน ทำาให้

มีความรู้จริงรอบด้าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายทุกๆ 

ด้านได้ในทันทีอย่างเหมาะสม เป็นกำาลังสำาคัญของทีมงานและ

สามารถผลักดันให้การทำางานให้เป็นไปอย่างมีศักยภาพและเต็ม

ประสิทธิภาพ ทำาให้หน่วยงานเกิดการพัฒนา ก้าวทันสถานการณ์

ความต้องการของประเทศและมีศักยภาพก้าวสู่การเป็นผู้นำาใน

ภูมิภาคและระดับสากล และสามารถรวบรวมสาระสำาคัญและ 

กลั่นกรองเป็นแนวทางถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปได้

ความประทับใจและภาคภูมิใจ
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สำาหรับการส่งต่อน้ี ได้บันทึกการทำางานและสิ่งที่เก่ียวข้อง

เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้นและส่งมอบ

แก่ผู้รับช่วงต่อ และจัดให้มีการทำางานเป็นทีมเพ่ือเรียนรู้และรับทราบ

แนวทางการทำางานอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ีคือ การ Coaching & 

Mentor สำาหรับคนรุ่นต่อไปที่จะทำาหน้าที่ทายาทในงานด้านต่างๆ 

ซึ่งผู้ที่จะสามารถรับช่วงต่อจากนี้เพ่ือสานต่อความเชี่ยวชาญ

ในภาระงานน้ี จะต้องมีศักยภาพและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม เช่น ผู้

ผ่านการอบรมที่เก่ียวข้อง และ/หรือ จบการศึกษาระดับสูง (ปริญญา

โท/ปริญญาเอก) เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

มีความเพียรอุตสาหะในงาน และสนใจใฝ่ในงานด้านนั้นๆ

การสง่ตอ่ความเชีย่วชาญสูรุ่่นนอ้ง
14



ในวาระครบกำาหนดอายุราชการและใกล้เวลาเกษียณ

น้ี ดิฉันก็อยากจะแบ่งปันกับน้องๆ ว่า พวกเราเข้ามารับราชการ

ด้วยตัวเราเอง ดังน้ันจงมีความรักในงานและมีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ให้เต็มที่ ขอให้มีกำาลังใจท่ีจะประกอบกรรมดี ขอให้มั่นใจ

เสมอว่าการมุ่งมั่นทำางานและมุ่งมั่นทำาดีน้ัน ย่อมนำาไปสู่ความ

ก้าวหน้าและสิ่งดีๆ ในชีวิต อยากจะฝากไว้ว่าวิทยาการและความ

ต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและของโลกน้ัน มีการเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลา ขอให้รู้เท่าทัน ร่วมกันทำาความเข้าใจและตามให้ทัน

สถานการณ์ เพ่ือเราจะได้สามารถทำางานอย่างชาญฉลาดและเต็ม

ไปด้วยศักยภาพ ในฐานะที่เราทำางานในสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เราจึงจัดอยู่ในกลุ่ม Regulator ซึ่งเราจะต้อง 

ยึดมั่นในกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงาน โดย

จักต้องใช้วิทยาการประกอบการทำางานและการตัดสินใจ จึงจะ

ส่งผลให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับหน้าท่ีการงานของเราต่อ

ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กล่าวคือขอให้ทุกท่านยึดแนวทาง Regulatory 

Sciences เป็นหลักในการทำางานเสมอ เมื่อมีหลักยึดซึ่งเป็นหลักยึด 

ที่ดีมีหลักการเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้กล้าในการทำางาน กล้าในการ

ตัดสินใจนะคะ ท้ายที่สุดเมื่อเราได้ทำางานและทำาดีอย่างเต็มกำาลัง

แล้ว วันที่ลาจากหรือเกษียณอายุ เราจึงจะสามารถเหลียวหลัง 

มาดู โดยไม่รู้สึกติดค้าง ไม่รู้สึกเสียดาย เราจะเต็มอิ่มกับเวลาทำางาน 

ที่ผ่านมา จะรู้สึกสบายใจและเป็นสุขกับความมานะพยายามและ

ผลงานของเรา

ความรู้สึกจากใจ มอบไวแ้ดช่าว อย.
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ดิฉันขอถือโอกาสนี้  แสดงความขอบคุณผู้มีพระคุณและ

กัลยาณมิตร ในการสนับสนุน ร่วมมือ และมิตรภาพดีๆ ที่มีให้กัน  

นอกจากนี้แล้วในการทำางาน หากมีสิ่งใดที่ดิฉันเคยล่วงเกิน จะโดยตั้งใจ

หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ต่อท่าน ดิฉันใคร่ขออภัยและขออโหสิกรรม มา ณ ที่นี้

ดิฉันใคร่ขอยกพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก” ซึ่งทรงนิพนธ์ไว้

เป็นท่ีซาบซึ้งถึงชีวิตในชาติน้ี ทรงชี้แนะว่าทุกคนสามารถตั้งจิตอธิษฐาน

ที่ถูกต้อง เพื่อเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุข ปราศจากความทุกข์ 

ซึ่งการบรรลุถึงมรรคผลท่ีตั้งจิตอธิษฐานไว้ประการหน่ึง คือการเพียร

ประกอบกรรมดีนั้นเอง

ท้ายที่สุด ดิฉันก็ขอฝากแง่คิดไว้นะคะ ว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก” และ

การพบกันทำางานร่วมกันนั้น มิใช่เหตุบังเอิญ ดังน้ันขอให้ทุกท่านจง

ทำางานอย่างมีความสุข ขอให้มีความรักความเมตตาต่อกัน ที่สำาคัญดูแล

สุขภาพและเพียรประกอบกรรมดีนะคะ 
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ภาพทีเ่หน็จนชินตามาตลอดคอื เวลาทำางานที ่อย. พีย่พุมาแตเ่ช้า 

และทำางานจนมืดเสมอ เวลาไปราชการประชุมต่างประเทศ พ่ียุพเข้า

ประชุมไม่ขาดและยังเตรียมการจนดึกเสมอ เป็นกิจวัตรปกติท่ีผู้ร่วมงาน

ได้เห็นอยู่เสมอ ถ้าเราถาม พ่ียุพจะตั้งใจอธิบายอย่างละเอียดจนเข้าใจ 

นอกจากพี่ยุพจะยึดมั่นอุดมการณ์ในการทำางานแล้ว พี่ยุพยังมีจิตใจดี มี

เมตตากับลูกน้องและเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด --- อกนิษฐ์ เวพีวุฒิกร

ความในใจจากรุ่นนอ้ง มอบแดพ่ียุ่พดี
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แสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
 หกสิบปีกาลเวลามาบรรจบ  กำาหนดครบเดือนกันยาลาเกษียณ

ส่งใจมอบแด่พี่ยุพผู้พากเพียร ดั่งเปลวเทียนส่องสว่างที่กลางใจ

 ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์ ผู้ช่างคิดปรับปรุงงานทันสมัย

พัฒนาราชการให้ก้าวไกล ทำาด้วยใจอุตสาหะในงานการ

 พี่ชำานาญด้านการต่างประเทศ พี่มีเจตจำานงส่งประสาน

ทั้งอาเซียนเอเปคล้วนเชี่ยวชาญ ชี้แนะงานเวทีเจรจา

 พวกเราได้อาศัยพี่เป็นที่พึ่ง คอยถามถึงแนะนำาแก้ปัญหา

พี่มีความหวังดีมีเมตตา ปรารถนาให้ อย. ก้าวไกล

 วันเกษียณเวียนมาถึงคราพัก ขอส่งรักปรารถนาอัชฌาสัย

ให้พี่สุขภาพดีไร้โรคภัย ขอพระไตรรัตน์คุ้มครองพี่ของเรา

                            โดย ภญ.ดร.ธารกมล จันทร์ประภาพ
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ประวัติการรับราชการ

16 มกราคม 2524 สารวัตรอาหารและยา 3

 งานสารวัตรภูมิภาค   กองสารวัตร

4 กุมภาพันธ์ 2526    สารวัตรอาหารและยา 4

 งานสารวัตรภูมิภาค กองสารวัตร 

1 ตุลาคม 2529 สารวัตรอาหารและยา 5              

 งานสารวัตรภูมิภาค กองสารวัตร

15 สิงหาคม 2531 - 20 มิถุนายน 2538 

 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 และปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

16 เมษายน 2539 นักวิชาการอาหารและยา 6 

 กลุ่มงานมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล 

 กองสารวัตร

ตุลาคม 2540 เภสัชกร 6 ว

 เริ่มปฏิบัติราชการ ณ กองควบคุมยา

30 มีนาคม 2541 เภสัชกร 7 วช. 

 กลุ่มงานมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล 

 กองสารวัตร (ปฏิบัติงานจริง กองควบคุมยา)

30 กันยายน 2545 เภสัชกร 8 วช.

 กลุ่มงานยาใหม่ (ปฏิบัติงานจริง หัวหน้ากลุ่ม

 ต่างประเทศ) กองควบคุมยา
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1 ตุลาคม 2545 เภสัชกร 8 วช.

 กลุ่มงานยาใหม่ (ปฏิบัติงานจริง หัวหน้ากลุ่ม

 ต่างประเทศและกำากับดูแลยาที่ใช้วิจัย

 ทางคลินิก) กองควบคุมยา

11 พฤศจิกายน 2545  เภสัชกร 8 วช.

 กลุ่มงานพัฒนาระบบ (ปฏิบัติงานจริง หัวหน้า

 กลุ่มต่างประเทศและกำากับดูแลยาที่ใช้วิจัย

 ทางคลินิก) กองควบคุมยา

1 ตุลาคม 2546 เภสัชกร 8 วช.

 หัวหน้ากลุ่มต่างประเทศและกำากับดูแลยา

 ที่ใช้วิจัยทางคลินิก กองควบคุมยา

11 ธันวาคม 2551 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ

 แต่งตั้งตำาแหน่งตาม พ.ร.บ ข้าราชการ พ.ศ.2551 

 ประเภทวิชาการ กลุ่มพัฒนาระบบ 

 กองควบคุมยา

1 ตุลาคม 2552 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ

 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ และหัวหน้ากลุ่มต่างประเทศ

 และยาวิจัยทางคลินิก กองควบคุมยา

16 พฤศจิกายน 2553  เภสัชกรชำานาญการพิเศษ

 โครงสร้างใหม่ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 

 และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ

 กองควบคุมยา

15 สิงหาคม 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา (เภสัชกร)
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พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี (เภสัชศาสตร์)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

พ.ศ. 2534 M.Sc. in Industrial Pharmacy

 Massachusetts College of Pharmacy/AHS, USA

พ.ศ. 2538 Ph.D. in Industrial Pharmacy

 Massachusetts College of Pharmacy/AHS, USA

5 ธันวาคม 2549 เหรียญจักรพรรดิมาลา

5 ธันวาคม 2557 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

วุฒิการศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งในงาน แลว้จัดทำาแนวทางทำางาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประสิทธิภาพ

Regulator ตอ้งกลา้ ทัง้กลา้คิด กลา้ทำา และกลา้ตัดสินใจ
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ภก.ไพบูลย ์อมตมหัทธนะ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพัฒนาระบบกำากับดูแลผลิตภัณฑห์ลังออกสูต่ลาด (9 ชช)

สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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ตลอดระยะเวลา 32 ปี ตั้งแต่เริ่มรับรับราชการเมื่อ 1 สิงหาคม 

2527 ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ ทำางานเก่ียวกับการตรวจสอบกำากับดูแล

ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดมาโดยตลอด ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจสอบ

สถานที่ผลิต ขาย และนำาเข้าท้ังกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สมัยท่ียังเป็นกอง

สารวัตรต้องตรวจสอบทุกผลิตภัณฑ์ทุก พ.ร.บ. ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ทั้งยา อาหาร เครื่องสำาอาง  เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สาร

ระเหย ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทำาให้เห็นภาพทั้งหมด

ที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

23

ภก
.ไพ

บูล
ย ์

อม
ตม

หัท
ธน

ะ



พี่ภิรมย์ ธาราภูมิ เป็นหัวหน้าคนแรกที่ผมได้เรียนรู้งานด้วย 

วันแรกท่ีออกตรวจก็ได้เจอบทเรียนที่จำามิรู้ลืมท่ีตลาด อตก. ภารกิจคือ

ตรวจและเก็บตัวอย่างอาหารสด วันน้ันมีผู้ร่วมทีมตรวจด้วยคือพ่ีธนากร 

รัตนพานี และพ่ีสุชาติ ศรีเปลี่ยนจันทร์ ซึ่งลูกทีมท้ังหมดไม่มีใครเตรียม

อุปกรณ์ใดๆ ไปแม้แต่อย่างเดียว ลูกทีมทุกคนไปมือเปล่า พ่ีภิรมย์ถาม

คำาหนึ่งว่า “น่ีพวกคุณมาทำาอะไรกัน” คำาพูดน้ันยังก้องในหูจนถึงทุกวันน้ี 

วันน้ันเราแก้ปัญหาด้วยการใช้กระดาษบันทึกข้อความเขียนแทนบันทึก

การตรวจสถานที่ ไปขอถุงพลาสติกกับกระดาษกาวจากแม่ค้า หลังกลับ

จากการตรวจ ผมลงมือพิมพ์บัญชีรายการสิ่งของที่ต้องเตรียมสำาหรับการ

ออกตรวจเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นน้ันอีก และทุกคร้ังท่ีออกตรวจ

ก็จะมีสิ่งของเหล่านี้ครบถ้วน ไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้แต่ครั้งเดียว เป็น

บทเรียนครั้งสำาคัญว่าทุกงานที่ทำาต้องมีการวางแผนและเตรียมตัว  

บทเรียน และแบบอยา่งจาก อย.
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เสมอๆ ทำาให้มีโอกาสที่ดีในการเรียนจากหัวหน้างานคนอื่นซึ่งมีสไตล์การทำางาน

แตกต่างกันไป เป็นต้นว่า พี่เสนอ ร่วมจิตต์, พี่ชม ขาวสะอาด, พี่วิโรจน์ ศรีเมือง, 

พ่ีสุขจิต ไตติลานนท์ และพ่ีปราโมทย์ สีอร่ามรุ่งเรือง ชีวิตราชการวนเวียนอยู่ 

ต่างจังหวัดเกือบ 3 ปี 

จากน้ันย้ายมาอยู่ด่านอาหารและยาไปรษณีย์หัวลำาโพง ได้มาทำางาน

ร่วมหัวหน้าคนท่ี 2 คือ พ่ีระวิวรรณ ปรีดีสนิท ซึ่งเป็นแบบอย่างให้เห็นในเร่ือง

ความรับผิดชอบต่องาน ถือเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งเลยทีเดียว แม้ด่านอาหาร

และยาจะอยู่ไกลหูไกลตาเจ้านาย แต่พ่ีระวิวรรณไม่เคยเบี้ยวงานหรือกลับก่อน

เวลาเลย ผมยังจดจำาแบบอย่างและทำาตามมาถึงทุกวันน้ี ผมอยู่ท่ีด่านน้ีปีกว่าๆ 

ก็ย้ายไปด่านอาหารและยาท่าเรือคลองเตย ได้พบหัวหน้าคนที่ 3 คือ พ่ีสุวิมล 

ฉกาจนโรดม เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ประกอบการ ช่วยโดยไม่หวัง 

สิ่งตอบแทน เป็นแบบอย่างการทำางานที่จดจำามาปฏิบัติตามเช่นกัน หลังจากนั้น 

ผมย้ายไปอยู่ด่านอาหารและยากองวิเคราะห์สินค้า ได้ร่วมงานกับหัวหน้า 

คนที่ 4 พ่ีสวัสดิ์ พุ่มวิจิตร คนนี้จะทำาอะไรแบบไม่ต้องมีพิธีรีตอง การตัดสินใจ

เน้นความรวดเร็ว ซึ่งผมก็จดจำาเป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำางานจนถึงทุกวันน้ี   

ต่อมาพ่ีภิรมย์รับผิด- 

ชอบเขตตรวจต่างจังหวัด

เขต 7 ซึ่งมีจังหวัดกาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ก็

ยังได้ร่วมเป็นทีมงานเช่นเดิม 

เมื่อกลับจากแต่ละทริปท่ีออก

ตรวจก็จะมีหัวหน้าท่านอื่น

มาชวนให้ออกทริปไปด้วย 
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ต่อมาย้ายมาอยู่งานสารวัตรส่วนกลางช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะได้รับ

ภารกิจให้ไปอยู่ด่านอาหารและยาผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานดอนเมือง 

นับได้ว่าเป็นนายด่านคนแรกเลยทีเดียว ที่นี่ไม่อุปกรณ์ใดๆ มีแต่ห้องเปล่าๆ 

ต้องไปขอรับบริจาคจากผู้ประกอบการแล้วแต่ใครจะช่วยอะไร เดินตรวจใน 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 เดือน ก็มีพ่ีๆ มาช่วยเช่น พ่ีสาทิตย์, พ่ีสมบูรณ์ 

บุญกิจอนุสรณ์ และพี่ชำานาญ หาญเจริญกิจ หลังจากนั้นก็ย้ายเข้าสารวัตร

ส่วนกลางแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นหัวหน้างาน

เมื่อขึ้นเป็นหัวหน้างาน ความรับผิดชอบก็ตามมา งานสายตรวจไม่มีใคร

ทำาทันเนื่องจากงานเยอะทั้งงานตามแผนและเรื่องร้องเรียนซึ่งมีทุกผลิตภัณฑ์  จึง

คิดปรับการทำางานโดยจะทำางานล่วงเวลาในการออกตรวจซึ่งไม่มีสายตรวจใด

ทำางานล่วงเวลาเลย ผลการดำาเนินงานทำาให้งานค้างแทบไม่มีเลย และก็เป็น

ความโชคดีท่ีผ่านมาได้น้องท่ีร่วมทำางานมีความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่ ณัฐพงษ์ 

สนิทมัจโร, พรทิพย์ เจียมสุชน, นิ่มนวล เลาหสุขไพศาล, เขมณัฐ เจียมรัตนกุล, 

อัมพร ดลรัตนภัทร, สมจินต์ มะระพฤกษ์วรรณ, วิวัฒน์ วิกัยนภากุล, คัคนางค์ ปอ

แก้ว, ศันสนีย์ มันจันดา, ฐิติพร ตันรัตนาวงศ์ และ พรทิพย์ เบญจศิริมงคล   
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ปี พ.ศ. 2539 - 2540 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำางานของสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กองสารวัตรถูกยุบไปและมีการโอนย้ายบุคลากร

ไปอยู่กองผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ เลือกมาอยู่กองควบคุม

ยา (ปัจจุบันคือสำานักยา) จึงได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านวิชาการมากข้ึนโดยเฉพาะ 

GMP ด้านยา ได้มีโอกาสศึกษา ประชุมอบรม ดูงานต่างประเทศ หลายๆ ประเทศ 

อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โปรตุเกส สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม 

มาเลเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 

บม่เพาะความเชีย่วชาญ
สานประโยชนต์อ่องคก์รและชาติ 27
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มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยามีการพัฒนา

เป็นลำาดับตั้งแต่ใช้เกณฑ์ตาม WHO และต่อมาใช้ตาม PIC/S ซึ่ง

เป็นมาตรฐานของประเทศในยุโรป  ในปี พ.ศ. 2549 สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาต้องการสมัครสมาชิก PIC/S แต่การ 

ขับเคลื่อนในขณะน้ันยังไม่ได้ทำาเต็มขีดความสามารถ กระท่ังปี พ.ศ. 

2556 ได้รับมอบหมายภารกิจสำาคัญให้เตรียมการสมัครเข้าเป็น

สมาชิก ASEAN Listed Inspec-

tion Service และ สมาชิก PIC/S 

อีกคร้ัง โดยคร้ังน้ีมีการปรับปรุง

กระบวนการทำางานเป็นอย่าง

มาก นำาบทเรียนความล้มเหลว

ในอดีตมาแก้ไข จัดทำาระบบ

คุณภาพ พัฒนาศักยภาพเจ้า-

หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน GMP โดย

การส่งเข้าร่วมประชุม อบรมใน

ต่างประเทศเป็นจำานวนมาก นอกจากน้ียังเร่งรัดการจัดทำาประกาศ

กระทรวง ประกาศสำานักงานให้เป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ ใน

ระยะแรกสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับการตรวจ

ประเมินจากทีม Panel of Expert ของอาเซียนจนกระท่ังผ่านการ

ประเมิน และได้รับการประกาศเป็น ASEAN Listed Inspection 

Service และต่อมาได้รับการตรวจประเมินจาก PIC/S Assessment 

Team ช่วงวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559  ซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่มี

โอกาสได้ทำางานเพ่ือประเทศชาติ จนกระทั่งได้รับการประกาศให้เป็น

สมาชิก PIC/S เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
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1. ได้เรียนรู้จากตัวบุคคล จากหัวหน้าแต่ละคน โดยเลือกเอา

ด้านดีของแต่ละคนมาผสมผสานปรับใช้ในการทำางาน

2. ได้จากการฝึกอบรม การได้มาทำางานด้านการตรวจสอบ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจประเมิน GMP ทำาให้ได้รับโอกาสไปฝึก

อบรมในระดับสากลในหลายๆ ประเทศ นำาเทคนิคและความรู้มาใช้ใน

การทำางาน

3. สำาคัญๆ มากๆ คือประสบการณ์และความรู้ท่ีนำาไปสู่การ

ตัดสินใจ งานตรวจสอบเป็นงานท่ีต้องมีการตัดสินใจในขณะท่ีปฏิบัติ

งานอยู่หน้างาน ไม่มีโอกาสกลับไปคิดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในวัน

พรุ่งนี้ ดังนั้นการตัดสินใจอย่างเหมาะสมจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเอา

ประสบการณ์ที่ได้เรียนจากรุ่นพ่ี และความรู้ท่ีได้จากฝึกอบรมต่างๆ นำา

มาใช้ในการตัดสินใจเรื่องท่ีกำาลังตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม งานตรวจ

สอบต้องมีการตัดสินใจทุกวัน จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการวางแผน 

ปรับแผน การนำาเทคนิคความรู้ และข้อกฎหมายต่างๆ มาปรับใช้ในการ

ทำางานได้ตลอดเวลา 

งานอาหารและยาเป็นงานกว้างมากต้องเก่ียวข้องกับผู้บริโภค

ทุกระดับอายุ ตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย ในขณะท่ีจำานวนเจ้าหน้าท่ีมีน้อย

ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน อัตราการขยายตัวของผู้ประกอบการมากกว่า

การขยายตัวของเจ้าหน้าที่ การจะทำางานให้มีประสิทธิภาพจำาเป็นต้อง 

มีเครื่องมือมาช่วยในการทำางาน โดยใช้ระบบคุณภาพ เช่น Quality 

Management System (QMS) และ Quality Risk Management (QRM) 

งานใดท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงต้องได้รับการจัดการก่อน และมีความถ่ี 

ในการตรวจสอบมากกว่างานที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ�กว่า

คุณคา่ทีไ่ดจ้ากการทำางาน
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1. มีความชอบและศรัทธา คนเราถ้ารักหรือชอบงานใด ต่อให้

ทำานานแค่ไหนก็ไม่เบื่อเพราะใจมันรักเสียแล้ว

2. มีการวางแผนการทำางาน การวางแผนมันเป็นการบ่งชี้ว่า

ต้องทำาอะไรบ้างและจัดลำาดับความสำาคัญว่าอะไรต้องทำาก่อนทำาหลัง

3. มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ไม่ย่อท้อ ทำานองทำาต่อเน่ืองทำา

จริงจัง ใฝ่เรียนรู้ ฝึกอบรม พัฒนา อย่าหยุดการเรียนรู้ ความรู้และหลัก

เกณฑ์สากลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดอยู่กับที่ก็เหมือนกับ

เดินถอยหลัง

4. มีการตรวจติดตามประเมินผลการทำางาน

5. นำาผลการประเมินมาประกอบการปรับปรุงแก้ไขและ

ติดตามผลการแก้ไขสิ่งท่ีกล่าวมานี้เข้าตำารา Plan Do Check Action 

(PDCA) ที่จะทำาให้เกิดความเชี่ยวชาญและทำางานนั้นๆ ให้ประสบความ

สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ปัจจัยทีน่ำาไปสูค่วามสำาเร็จและเชีย่วชาญ
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จะมีพี่คนไหนที่

สร้างความทรงจำาให้ติ๊กได้

หลากหลายอารมณ์ 

มากเท่าพี่ไพบูลย์ได้อีก???  

นับตั้งแต่กองสารวัตร 

พี่ไพบูลย์เป็นสารวัตรยา

หนุ่มหล่อ มาดดี ทะเล้น 

และรักความสนุกสนาน 

จะจีบสาวไหนที 

น้องๆ รู้หมด พี่ชอบเล่าเรื่อง 

(ที่ไม่ควรเล่า)

ของเพื่อนพี่ หรือของพี่เองให้น้องผู้หญิงได้วี้ดว้ายกันไป 

นอกจากมุมสนุกๆ ของพี่แล้ว หลายครั้งพี่ทำาให้ติ๊กซาบซึ้งใจ 

เพราะพี่ทำาให้ติ๊กเห็นจริงๆ ว่า พี่ไม่ใช่แค่คนที่ร่วมสุขกับพวกเราเท่านั้น 

แต่พี่เป็นคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์กับพวกเราด้วย ติ๊กเห็นแบบอย่างดีๆ 

จากพี่ในหลายๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว 

แม้ในช่วงหลังๆ จะมองเห็นผ่านม่านน้ำ�ตาผสมความเครียดก็ตาม ... 

ขอบคุณพี่ไพบูลย์สำาหรับคำาสอนทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะ  

ติ๊ก

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีไ่พบูลย์
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พ่ีไพบูลย์เป็นหัวหน้าคนแรกในชีวิตตั้งแต่เข้ามาทำางานท่ี อย. 

นับว่าเป็นโอกาสท่ีดีเป็นอย่างย่ิง ที่ได้ติดตามพ่ีไพบูลย์ได้นานที่สุด 

ทำาให้เรียนรู้ในเรื่องของความละเอียดรอบคอบ และการใฝ่หาความรู้ 

ให้รู้รอบและรู้ให้ลึกในงานที่ทำา  พ่ีไพบูลย์เป็นหัวหน้าท่ีเข้มงวด แต่ 

เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังดี ทำาให้น้องได้มีประสบการณ์ ความรู้ความ

สามารถและแข็งแกร่งเพียงพอมาจนถึงทุกวันนี้ จะระลึกถึงคำาสอนและ

สิ่งที่พี่ได้ทำาเป็นแบบอย่างที่ดีไว้เสมอค่ะ --- ศันสนีย์ มันจันดา (ซันนี่)

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีไ่พบูลย์
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พ่ีไพบูลย์เป็นรุ่นพ่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน

การเป็นผู้ตรวจสูงมาก พ่ีๆ น้องๆ กลุ่ม Post ได้มีโอกาสเรียนรู้จากพ่ีไพบูลย์

มากมาย พ่ีไพบูลย์เป็นแบบอย่างของคนท่ีมุ่งมั่น ตั้งใจ และเป็นผู้นำาของการ

เปลี่ยนแปลง ภารกิจย่ิงใหญ่ในการผลักดันให้สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาเข้าสู่การเป็นสมาชิก PIC/S ก็สำาเร็จลุล่วงมาได้ด้วยความพากเพียร

อุตสาหะของทุกคน โดยมีพ่ีไพบูลย์เป็นหน่ึงในทีมผู้นำาท่ีท้ังผลักท้ังดันให้ผู้ร่วม

ภารกิจทุกคนมีความมุ่งมั่น และกำาลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และ 

เดินหน้าไปพร้อมกัน 

ราชการไป เราทุกคนก็จะยังคงระลึกถึงและจะนำาคำาสอนต่างๆ ท่ีได้รับและเรียนรู้

จากพ่ีไพบูลย์ไปปรับใช้ในการทำางาน เพ่ือให้กลุ่ม Post มีความเข้มแข็ง สามารถ

รักษาและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลย่ิงๆ ข้ึนไป ให้สมกับท่ีพ่ี

ไพบูลย์ได้ร่วมเป็นผู้นำาบุกเบิกเส้นทางไว้ให้แก่เราทุกคน

ขอให้พี่ไพบูลย์มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอนะคะ ^__^ ด้วย

รักและเคารพ --- พลอย (พัชรีวรรณ)

ถึงแม้บางคร้ังพี่ไพบูลย์อาจ

จะพูดหรือสอนน้องๆ ด้วยคำาพูดตรงๆ 

แรงๆ ไปบ้าง แต่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจ

และรู้ว่าทุกคำาพูดของพ่ีไพบูลย์มีความ

ปรารถนาดีแฝงอยู่เสมอ นับว่าเป็น 

โชคดี ท่ีได้มีโอกาสทำางานร่วมกับพ่ี 

ไพบูลย์ ทำาให้ได้เรียนรู้และพยายาม 

พัฒนาตัวเองอยู่เ ร่ือยๆ เกษียณอายุ 

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีไ่พบูลย์
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5 ธันวาคม 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณช์ัน้สายสะพาย 
ประถมาภรณม์งกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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1 สิงหาคม 2527 สารวัตรอาหารและยา 3

 ฝ่ายสารวัตรส่วนภูมิภาค   กองสารวัตร

1 สิงหาคม 2529     สารวัตรอาหารและยา 4

 ฝ่ายสารวัตรส่วนภูมิภาค กองสารวัตร 

1 ตุลาคม 2532 สารวัตรอาหารและยา 5              

 ฝ่ายควบคุมการนำาเข้าและส่งออก กองสารวัตร

24 มิถุนายน 2535 นักวิชาการอาหารและยา 6 ว

 ฝ่ายสถานที่ กองควบคุมยาเสพติด

14 สิงหาคม 2538 สารวัตรอาหารและยา 7 ว

 ฝ่ายสารวัตร กองสารวัตร

22 ธันวาคม 2542 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ (8 วช)

 กองควบคุมยา

19 ธันวาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำากับดูแล

 ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (9 ชช)

ทุกงานทีท่ำาตอ้งมีการวางแผนและเตรียมตัว

อยา่หยุดการเรียนรู้ ความรู้และหลักเกณฑส์ากล
มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา

การหยุดอยูก่ับทีก่็เหมือนกับเดินถอยหลัง

ประวัติการรับราชการ
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ภญ.พิสชา ลุศนันทน์
เภสัชกรชำานาญการพิเศษ หัวหนา้งานประเมินทะเบียนยาสัตว ์

สำานักยา สำานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันวานทีป่ระทับใจใน อย. 

ภญ.พิสชา  ลุศนันทน์  เริ่มรับราชการเมื่อ 16 พฤศจิกายน  2527 

ในกองควบคุมยา และปฏิบัติงานที่หน่วยงานน้ีมาโดยตลอด จนกระท่ัง

ปัจจุบันได้ยกสถานะเป็นสำานักยา โดยทำางานท่ีน่ีมายาวนานถึง 32 ปี 

สำานักยาจึงเหมือนเป็นบ้านหลังท่ีสองที่อยู่มานาน มีผู้ร่วมงานที่ดี มี

พ่ีๆ คอยให้คำาปรึกษา แนะนำา และช่วยแก้ปัญหาในการทำางาน มีเพ่ือน 

ร่วมงานที่ปรึกษาหารือกันได้ ช่วยกันคิดช่วยกันทำา และน้องๆ ที่สนับสนุน

และร่วมแรงร่วมใจในการทำางานจนลุล่วงด้วยดีตลอดมา ภาพทรงจำา

แห่งความประทับใจยังคงแจ่มชัดมาถึงวันเกษียณ
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“สมัยก่อนอยู่ท่ีเทเวศร์ ออฟฟิศจะอยู่ชั้นเดียวมองเห็นกันหมด 

เพ่ือนฝูงตอนน้ันยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม ความผูกพันและบรรยากาศ

ในวันนั้นมันใกล้ชิดกันมาก มันสนุก คนที่ทำางานด้วยกันในยุคนั้นเรารู้สึก

ว่าจริงใจ และเรายังทำางานด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้”

บทบาทหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนตำารับยาสำาหรับสัตว์ จะต้องมี

ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องของ

ทั้งตำารับ ท้ังด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อท้ังตัวสัตว์และผู้ที่

บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ เนื้อ นม ไข่  โดยเริ่มต้นจากการฝึกฝน

แบบ on the job training แล้วสั่งสมประสบการณ์การทำางานต่างๆ  

เรื่อยมา 

จากหนา้ทีสู่ค่วามเชีย่วชาญ
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“เราจะดูทั้งภาพรวมของ expert ทั้งหมด เมื่อตำารับส่งกลับ

มาจาก expert มีข้อมูลวิชาการยังไง ทำาไม expert ถึงมองว่าอย่างนี้ก็

โทรไปถาม เราดูภาพรวมก่อนออกทะเบียน พิจารณาตำารับและการย่ืน

คำาขอทั้งหมด พิจารณาข้อบ่งใช้ ให้เป็นไปตามหลักสากล เราถึงจะออก

ทะเบียนให้เขา” 

ด้วยความรักในงานที่ทำาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบกับการ

ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและความรู้ต่างๆ รอบด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวใจ

สำาคัญท่ีก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ คือการทำางานด้วยความรักและความ

ใส่ใจของ ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ ทำาให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำาเร็จตามเป้าหมายและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นผู้แทน

องค์กรเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ สามารถให้ความรู้ คำาแนะนำาแก่

ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานได้ ทำาให้หน่วยงานเป็นองค์กรหนึ่ง

ที่คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้

รับอาหารที่ปลอดภัย เนื่องจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำารับยาได้

ครอบคลุมถึงผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วย
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ตลอดระยะเวลาทำางาน 32 ปี 

ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ ได้ปฏิบัติงานเก่ียว 

กับการพิจารณาตำารับยา ได้แก่ ยาใหม่ 

ยาสามัญ และยาสำาหรับสัตว์ มาโดย

ตลอด และต้ังแต่ปี  พ.ศ.2545 เป็น 

ต้นมาจนถึงเกษียณ ได้รับมอบหมาย

ให้ทำาหน้า ท่ีรับผิดชอบเ ก่ียวกับการ

พิจารณายาสำาหรับสัตว์  ซึ่งยาสัตว์เป็น

หนึ่งในห่วงโซ่อาหารที่มีความสำาคัญมาก 

ทั้งนี้ได้ริเริ่มให้มีการกำาหนด “ระยะหยุด

ยา” ก่อนส่งสัตว์เข้าโรงฆ่า ในฉลากและ

เอกสารกำากับยาสำาหรับสัตว์ที่นำาเนื้อ นม 

ไข่ มาบริโภค โดยได้รับความเมตตาจาก 

รศ.น.สพ.ดานิศ ทวีติยานนท์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำามาโดยตลอดถึงปัจจุบัน
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“ตอนที่ทำางานช่วงน้ันเรื่องสาร

ตกค้างมาแรง ก็เลยกำาหนดว่าต้อง

เพ่ิมระยะหยุดยาในฉลากและเอกสาร

กำากับยาสำาหรับสัตว์บริโภค ตั้งแต่

นั้นมาก็บังคับเรื่องน้ีเลย ข้อมูลน้ีมีอยู่

แล้วในสากล แต่ในกฎหมายยาไม่ได้

บังคับให้ระบุไว้ในฉลากและเอกสาร 

กำากับยา แต่เราขอความร่วมมือให้

แจ้งไว้ในฉลาก และเอกสารกำากับยา 

ด้วย เพราะกระทบถึงผู้บริโภคโดยตรง

และถึงตัวคุณด้วย ตรงไหนจะคุ้มครอง 

ผู้บริโภคได้เราก็จะให้เขาเติม เขาก็

ทำาให้ ซึ่งเรื่องน้ีเป็นมาตรฐาน

สากลอยู่แล้ว เขาก็แย้งเราไม่ได้ 

เ พ ร า ะ ย า สั ต ว์ ไ ป ก ร ะ ท บ กั บ 

ผู้บริโภคในวงกว้าง เราก็ออก 

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ต ร ง นี้ เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ป

ส อ ด รั บ กั บ สำ า นั ก อ า ห า ร ที่

สามารถออกประกาศกำาหนด

ป ริ ม า ณ สู ง สุ ด ข อ ง ย า สั ต ว์

ที่ ย อ ม ใ ห้ ต ก ค้ า ง ใ น อ า ห า ร

ไ ด้ เ พ่ื อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย กั บ

ผู้บริโภค ทำาให้เกิดเป็น food 

sa fe ty  ซึ่ ง เป็นการทำางาน ท่ี  

สอดรับกัน”
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การได้มีส่วนสำาคัญในการทำาหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย

ทางด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และส่งออก นับเป็น 

ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้

ช่วยเหลือมนุษยชาติ ซึ่งมาจากความเชี่ยวชาญในหน้าท่ีการงานท่ีทำามา

ตลอด 32 ปี
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การทำางานทุกอย่างถ้าจะให้

สำาเร็จ หรือบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น จะ

ต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายอย่าง

ร่วมกัน  โดยเริ่มต้นจากแต่ละคนต้อง

มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความอดทน 

และความพยายาม  เพ่ือให้งานของตน

สำาเร็จลุล่วงไป อย่างไรก็ตามถ้าเป็น

งานท่ีต้องร่วมกันทำา นอกจากจะต้องมี

ปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังต้องมีความเอื้อเฟ้ือ 

เผื่อแผ่ ความมีน้ำ�ใจ มีความร่วมมือและ

ร่วมใจให้กันอีกด้วย

“ในฐานะหัวหน้า เราก็จะถ่ายทอดความรู้ โดยให้คำาแนะนำา คำา

ปรึกษา สั่งสอน ซึ่งตลอดเวลาการทำางานที่ผ่านมา ได้พยายามปลูกฝังทัศนคติ

ที่ดีในการทำางาน ความรักในงานท่ีทำา และรักผู้ร่วมงานให้กับน้องๆ ใน 

กลุ่มงานด้วย เราส่งต่อทุกอย่างแบบ on the job training เหมือนพี่สอนน้อง 

การท่ีเรามอบหมายอะไรพิเศษให้

เขาทำา นั่นเป็นการให้โอกาสเขา 

ซึ่งเราให้เต็มที่ เราพร้อมจะส่งต่อ

ความเชี่ยวชาญให้กับทุกคนอย่าง 

เท่าเทียมกันเพ่ือให้น้องๆ ได้เป็น

กำาลังสำาคัญต่อการดูแลผู้บริโภค

เพื่อประเทศชาติต่อไป”

จากใจถึงใจ แดรุ่่นนอ้ง อย.
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ซึ่งการยกระดับความสามารถในหน้าที่การงาน

ให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญนั้น ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ ได้

ฝากแนวทางไว้ให้น้องๆ ว่า “ความเชี่ยวชาญ เกิดจาก

การทำางาน ต้องทำาบ่อยๆ ต้องค้นคว้า ต้องดู ต้อง

สนใจและใส่ใจเป็นหลัก ต้องมีความละเอียดและ

รอบคอบ เพราะเราต้องดูความสอดคล้องท้ังตำารับ 

ซึ่งจริงๆ อันดับแรก เราต้องรักท่ีจะทำางานก่อน 

เข้าใจการทำางาน ใจต้องมาก่อน ใจต้องอยากจะทำา 

แล้วความเชี่ยวชาญถึงจะเกิดตามมา”
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พี่จูเป็นคนเก่ง ละเอียดรอบคอบ ยึดความถูกต้องในการขึ้นทะเบียน

ตำารับยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นคนทำางานคล่องแคล่วว่องไว ตรงไปตรงมา ฉับพลันเฉียบขาด 

โปร่งใสเป็นกันเอง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

โดยมีอัธยาศััยที่ดี --- น้องๆ กลุ่มยาสัตว์

ทุกช่วงเวลาที่อยู่กับพี่จูเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด 

ขอขอบคุณสิ่งที่ดีที่พี่จูมอบให้เสมอมา ขอให้พี่จูมีความสุขมากๆ นะคะ 

สุขภาพแข็งแรง สวยตลอดกาลนะคะ รักพี่จูมากค่ะ --- สุทธินารถ

“เกษียณออกมาแล้ว ก็ยังต้องไปต่อ ความสุขมีได้ทุกวัน ขอแค่หาเจอเท่านั้น

ก็เพียงพอ...”  ขอบพระคุณสำาหรับทุกคำาแนะนำา และประสบการณ์ดีๆ

ในการทำางานร่วมกันตลอดมาค่ะ --- อัญชลี

(ภญ.พิสชา ลุศนันทน)์

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีจู่
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ตั้งแต่รู้จักกับพี่จู ในวันแรกที่เจอ

ที่ห้องยาสามัญ ความคิดแรกคือ 

“พี่คนนี้ ต้องดุมากแน่ๆ” 

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ทำาให้ได้รู้ว่า 

พี่จูไม่ใช่คนดุเลย ถ้าคนไม่รู้จักจริงๆ 

อาจจะดูภายนอกว่าดุ (มาก) 

แต่พอได้สัมผัสกัน พี่จูเป็นคนใจดี 

คอยช่วยเหลือทุกเรื่องเมื่อเรามีปัญหา 

คอยแก้ปัญหาให้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงาน 

เรื่องบ้าน เรื่องส่วนตัว จิปาถะทุกอย่าง 

และยังรับปัญหาทุกอย่างอีก 

ซึ่งไม่คิดว่าจะมีหัวหน้าคนไหนที่ทำาได้แบบนี้ จริงๆ ก็ไม่อยากจะคิดต่อว่า 

เมื่อไม่มีพี่จูทำางานด้วยกันที่นี่แล้ว เราจะอยู่กันยังไง ????  แต่วันนั้น

ยังไงก็ต้องมาถึง ก็ขอให้พี่จูวางใจ ว่าพวกเรายังไงก็ต้องอยู่และผ่านมันไป

ด้วยกันได้ค่ะ ขอให้พี่จูมีความสุขทุกวันหลังจากเกษียณไปแล้วนะคะ 

(จะได้มีเวลาไปทำาสวย (กว่าเดิม) แล้ว) --- พรหมพร

พี่จูเป็นหัวหน้าที่มีความเป็นกันเอง 

และรับฟังความคิดเห็นของน้องๆ ในยามที่มีปัญหา 

มีอุปสรรคในการทำางาน พี่จูจะคอยช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาการแก้ไข

ให้น้องๆ เสมอ ขอบคุณในความรักและความเอาใจใส่ 

เสมอเป็นคนในครอบครัวกันค่ะ --- รัตนา

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีจู่
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ขอขอบคุณพี่จูมากๆ ค่ะ ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะ

ตอนนิ้วหักมีพี่จูคอยดูแลช่วยเหลือในหลายๆ เรื่อง  เกษียณไปขอให้พี่จู

สุขภาพแข็งแรง   ประสบความสำาเร็จในทุกๆ สิ่งที่มุ่งหมาย

ตั้งใจไว้ค่ะ --- เสาวลักษณ์

พี่จูน่ารักมาก เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือ ปกป้อง 

และดูแลน้องๆ มาโดยตลอด มีปัญหาอะไรให้พูดให้บอก แล้วช่วยกัน

แก้ปัญหาไปด้วยกัน หลังเกษียณแล้ว ขอให้พี่จูมีความสุขกับสิ่งต่างๆ

ที่อยากทำาแต่ยังไม่ได้ทำาค่ะ --- วิไลรัตน์

ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่พี่จูมอบให้เสมอมา หลังจากเกษียณ 

ขอให้พี่จูใช้ชีวิตในแบบของพี่เอง ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเครียด 

มีความสุขกับครอบครัวมากๆ 

รักพี่ที่แสนดีคนนี้ --- อำานาจ และ วิจิตรา

ขอขอบคุณคำาแนะนำา ความรัก และความเมตตาที่พี่จูมีให้เสมอมาค่ะ 

ขอให้เกษียณลั้ลลา นะคะ --- กานต์อนุช

ขอกราบขอบพระคุณพี่จูที่คอยสั่งสอน 

ให้คำาแนะนำาดีๆ และตักเตือนผมทุกอย่าง พี่เป็นหัวหน้าที่น่ารัก 

สาวและสวยที่สุดใน อย. ขอให้พี่จูมีความสุขมากๆ นะครับ 

และสาวๆ สวยๆ อย่างนี้ตลอดไป --- ณัฐวุฒิ

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีจู่
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พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี  

 (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2525 B.Sc.Pharmacy

 The Philippine Women’s University

พ.ศ. 2545  เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน)

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

16 พฤศจิกายน 2527 นักวิชาการอาหารและยา

  งานควบคุมมาตรฐาน  กองคุมยา

1  ตุลาคม 2535 ผู้ชำานาญการด้านอาหารและยา  

  ฝ่ายพัฒนายา  กองควบคุมยา

15 พฤษภาคม 2539 นักวิชาการอาหารและยา 6 ว

  กลุ่มยาใหม่  กองควบคุมยา

11 พฤศจิกายน 2545 เภสัชกร 7 วช

  กลุ่มยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์ 

  กองควบคุมยา

11 พฤษภาคม 2554 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ  

  กลุ่มยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์  

  กองควบคุมยา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำางาน
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คูส่มรส นายชุมพร ลุศนันทน์

บุตร  นายพศวัต ลุศนันทน์

คติประจำาตัว
“ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น ”

การทีเ่รามอบหมายอะไรพิเศษให้เขาทำา
นัน่เป็นการให้โอกาสเขา ซึ่งเราให้เต็มที่

ใจตอ้งมากอ่น ใจตอ้งอยากจะทำา
แลว้ความเชีย่วชาญถึงจะเกิดตามมา 

ครอบครัว
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“เด็กที่จบมาก็มีความรู้ทุกคน แต่ที่แตกต่างคือเรื่องทักษะ

และประสบการณ์มากกว่า ทักษะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

ประสบการณ์สามารถสร้างกันข้ึนมาได้ ผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไร 

แต่เป็นเรื่องของทักษะและประสบการณ์มากกว่า จะถ่ายทอดให้ใครก็ 

ค่อนข้างยาก เพราะผมมองว่าทักษะเป็นสไตล์การทำางานของแต่ละ

บุคคล แต่ทักษะนั้นเกิดจากประสบการณ์ มีประสบการณ์มากก็จะทำาให้

เกิดทักษะ ทำาบ่อยแล้วจะมองเห็น การจัดรูปแบบการทำางานก็จะเกิด

ขึ้น เด็กใหม่ๆ ทุกคนจะขาดทักษะและประสบการณ์ ต้องทำางานมากขึ้น 

เรียนรู้มากขึ้น พยายามไปร่วมกับงานต่างๆ มากขึ้น มีการอบรมต่างๆ 

มากขึ้น มันก็จะเกิดทักษะและประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้นโดยธรรมชาติ”

ภก.ดำารง ฐิติกรโกวิท
เภสัชกรชำานาญการพิเศษ 

รองผูอ้ำานวยการศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนปราบปราม
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ประสบการณ ์แสวงหา ลงมือทำา
เกิดการพัฒนาทักษะ เป็นความเชีย่วชาญ
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ภก.ดำารง ฐิติกรโกวิท ทำางานด้านการตรวจสอบ

มาตลอดตั้งแต่เริ่มแรก ภายหลังได้มาเป็นคนสำาคัญใน

การสร้างระบบมาตรฐาน GMP ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุน

ให้ไปศึกษาเรียนรู้ระบบ GMP ท่ีประเทศสวีเดน และกลับ

มาจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร เป็นจุดเริ่มต้นการทำา 

GMP ท่ีเป็นระบบสากลมากข้ึน นอกจากน้ียังได้ไปศึกษา 

ดูงาน GMP ชีววัตถุ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ก่อนน้ัน 

ในประเทศไทยยังไม่มีการตรวจชีววัตถุจำาพวกวัคซีน 

เมื่อกลับมาจากการศึกษาดูงานจึงเริ่มทำา GMP ชีววัตถุ 

ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจชีววัตถุให้กับกลุ่มงานต่างๆ 

โดยมีการกำาหนดกฎเกณฑ์ ทำาให้มีรูปแบบการตรวจสอบที่

ชัดเจน ซึ่งแต่เดิมนั้นหน่วยงานที่ผลิตวัคซีนจะทำาวัคซีนเอง

แล้วนำาไปใช้เลย ไม่มีการตรวจคุณภาพจากหน่วยงานกลาง 

หลังจากจัดทำาระบบ GMP ตรวจชีววัตถุขึ้นมา อย. จึงเป็น

หน่วยงานกลางที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้

ในด้านการตรวจสอบ ยังได้ทำาโครงการร่วมมือกับ

องค์การอนามัยโลก ตรวจสอบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาปลอม

ในประเทศไทยด้วย โดยเป็นหัวหน้ากลุ่มกำากับดูแลหลัง

ออกสู่ตลาด ก่อนจะได้รับมอบหมายให้เป็นรองผู้อำานวย

การศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปราบปราม

จุดเริม่ตน้ความเชีย่วชาญงานตรวจสอบ
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“มาทำางาน อย. วันแรกเขาให้ลุยเลยไม่มีใครมานั่งสอน แต่ละคน 

ต้องแสดงความสามารถออกมา ตอนออกไปตรวจจับยาชุด เขา 

ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำาเลิกทำาแล้ว เราก็ไปค้นเองในถังขยะ ค้นหาขวดยา 

ดูวันผลิต ถามว่าเลิกทำาเมื่อไหร่ ค้นจนเจอ สิ่งพวกนี้เกิดจากทักษะ ต้องมี

ไหวพริบ เทคนิคต่างๆ รู้จักสังเกต ใช้เทคนิคพูดจา

การตรวจจับ ออกตรวจดำาเนินการตามกฎหมายก็เหมือนกัน 

ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ บางครั้งเจอผู้มีอิทธิพล เราต้องมี

ความใจกล้า เป็นทั้งฝ่ายความรู้และปราบปราม ไปค้นไปตรวจสิ่งท่ีผิด

กฎหมาย ไปสืบไปจับ เวลาไปจับซึ่งหน้าต้องไปกับตำารวจ ต้องไปทำา

คดี ใช้เทคนิคเยอะมากทำายังไงให้เขาเซ็นยอมรับ ต้องใช้ทักษะเยอะ ใช้

จิตวิทยา การพูด การแสดงออก การตัดสินใจ การควบคุมตัวเอง การ

ตรวจจับต้องทำาไม่หนักไปหรือเบาไป ต้องไม่กระทบครอบครัวเขา ตรงน้ี

เราสอนไม่ได้ ทุกคนต้องไปดัดแปลงเอาเอง 

ทำาอะไรก็ตาม อย่าทำาให้เขาจนหมดหนทางออก ต้องมีช่องให้

เขาออก แล้วเราก็จะทำางานได้ บางคนทำางานไม่เป็น เอาแต่กฎหมาย

อย่างเดียว ถ้าเขาเป็นหมาจนตรอกเมื่อไหร่ จะแว้งกัดอย่างเดียวจะสู้

ถึงที่สุด ในชีวิตจริงผมทำางานผมไม่เคยทุบหม้อข้าวใคร ไม่เคยทำาให้ใคร

จนตรอก ผมหาทางออกให้เขา ถึงผมจะจับเขา แต่ผมไม่ใช่ศัตรูเขานะ 

ผมทำาไปตามหน้าท่ี เราต้องยึดตรงนี้ ต้องอย่าใช้อารมณ์ ต้องค่อนข้าง

น่ิง มีสมาธิในการทำางาน จากประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งน้ัน คนที่อยู่

ความรู้บวกประสบการณ์
กอ่เกิดทักษะเป็นความเชีย่วชาญ
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ตรงน้ีต้องเอาใจเราไปใส่ใจเขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าเราเป็นเขาเรา

จะคิดยังไง ถ้าเขาไม่ใช่โจรไม่ได้ทำาอันตรายกับคนส่วนใหญ่ เราต้องหา

ทางออกที่เหมาะสมให้เขา ยกเว้นอะไรที่รุนแรงกว่านั้นก็ต้องให้ตำารวจ

จัดการ เราจะไปปะทะเองไม่ได้ พวกน้ีเราต้องมีวิธีการท่ีจะคิดท่ีจะเดิน

เข้าไปหา ต้องใช้วิธีคิดหลายอย่าง

ความเชี่ยวชาญ จึงอยู่ที่ทักษะและประสบการณ์ ไปสร้างให้

ใครไม่ได้ อยู่ท่ีตัวแต่ละคน อยู่ท่ีความนึกคิดความสามารถของแต่ละ

คน ให้ความรู้ได้สอนได้ แต่ให้ตรงนี้ให้ไม่ได้ ต้องไปแสวงหาเอง ทักษะ 

ประสบการณ์ และความคิด คนเราจบมาเหมือนกัน แต่เจริญไม่เหมือนกัน 

ก็เพราะตรงนี้ ความเชี่ยวชาญไม่สามารถไปสร้างให้ใครคนใดคนหน่ึง 

แต่ว่าสามารถเล่าประสบการณ์ให้ฟังได้ เขาจะเอาประสบการณ์ที่เขามี 

และประสบการณ์ที่เขาฟังไปสร้างทักษะก็จะเกิดความสามารถขึ้นมา 

ทักษะการตรวจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มุมมองของแต่ละคน

ก็มาจากประสบการณ์ของแต่ละคน รุ่นน้องเขาอาจจะมองและสังเกต

ผม แล้วเอาไปดัดแปลงเป็นทักษะความสามารถของเขา” 

“ส่ิงท่ีประทับใจ ภูมิใจกับการทำางานท่ีนี่  คือ เรื่อง GMP 

อุตสาหกรรมโรงงานยาพัฒนาขึ้น เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ มี

การทำาระบบดีขึ้น มันมาจากยุคท่ีผมทำา และเป็นคนผลักดัน GMP 

อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันให้เป็นกฎหมาย ทำาให้อุตสาหกรรมยาแผน

ปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นด้วย” 

ความประทับใจในงานทีเ่ชีย่วชาญ
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พี่ฝรั่งของติ๊ก ติ๊กมีภาพจำาภาพหนึ่งที่นึกทีไรก็มีความสุข 

คือ บ่อยครั้งที่พี่ดำารงเดินผ่านโต๊ะทำางานของติ๊ก 

พี่จะแวะเล่าเรื่อง joke ให้ติ๊กฟัง 1-2 เรื่อง หรือทายปัญหาขำาขำา 

เพื่อให้ติ๊กได้ยิ้ม หัวเราะ และลับสมองได้บ่อยๆ 

จะมีใครสักกี่คนโชคดีอย่างติ๊ก ที่ได้สัมผัสมุมนี้ของพี่ด้วย 

และสิ่งที่ติ๊กอยากขอบคุณพี่เป็นพิเศษ คือ 

ในช่วงที่พี่เป็นหัวหน้ากลุ่ม Post พี่ทำาให้ติ๊กรู้สึกอยู่เสมอว่า 

พี่ไว้ใจติ๊ก และให้เกียรติน้องคนนี้ 

ในการพูดคุยหารือเรื่องงานกันอยู่บ่อยๆ  

ขอบคุณพี่มากๆ ค่ะ --- ติ๊ก

พี่ดำารงเป็นหัวหน้าที่ให้คำาแนะนำา 

ให้คำาปรึกษา และเอาใจใส่น้องๆ เป็นอย่างดี 

ถึงแม้ว่าช่วงหลังพี่ดำารงจะไม่ได้อยู่กลุ่ม Post แล้ว 

แต่ผลงานก็ยังคงอยู่ และเป็นที่รัก 

เคารพนับถือของน้องๆ อยู่เสมอและตลอดไปค่ะ --- 

ศันสนีย์ มันจันดา (ซันนี่)

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีด่ำารง
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พ่ีดำารงเป็นท้ังรุ่นพ่ีและหัวหน้าสารวัตรยาท่ีเก่งและมีความ 

สามารถมากๆ หลายครั้งที่ได้พูดคุยกับพ่ีดำารง เราจะได้ความรู้ใหม่ๆ 

เสมอ พ่ีดำารงเป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่ใฝ่หาความรู้ ชอบอ่าน ชอบ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รอบตัวเป็นประจำา นอกจากนี้ พ่ีดำารง

ยังเป็นคนที่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ชอบที่จะก้าวให้ทันหรือก้าวนำา

เทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นโชคดีท่ีได้มีโอกาสทำางานกับ 

พี่ดำารง ทำาให้เราได้เรียนรู้และพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ

พ่ีดำารงเป็นอีกหน่ึงท่านที่มีส่วนในการพัฒนาและวางแนวทาง

การทำางานของกลุ่ม Post เรา เป็นพ่ีท่ีเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และมักจะได้รับคำาแนะนำาและคำาสอนที่ดีๆ อยู่เสมอ แม้ว่า

พ่ีดำารงจะเกษียณไป เราทุกคนก็จะยังคงระลึกถึงและหวังให้พ่ีดำารง 

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ขอบคุณพ่ีดำารงมากๆ ค่ะ 

ด้วยรักและเคารพ --- พลอย (พัชรีวรรณ)

ทำาอะไรก็ตาม อยา่ทำาให้เขาจนหมดหนทางออก 
ตอ้งมีช่องให้เขาออก แลว้เราก็จะทำางานได้

ความเชีย่วชาญ จึงอยูท่ีท่ักษะและประสบการณ์
ไปสร้างให้ใครไมไ่ด ้อยูท่ีต่ัวแตล่ะคน

อยูท่ีค่วามนึกคิดความสามารถของแตล่ะคน
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GMP คือ Good Manufacturing Practice 

หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร จัดทำา

ขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ 

(CODEX)  เพ่ือให้สมาชิกท่ัวโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ 

ความปลอดภัยของผู้บริโภค

GMP  เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำาหนดพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นในการ

ผลิตและควบคุมเพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำาให้สามารถผลิต

อาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ

• สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต

• เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต

• การควบคุมกระบวนการผลิต

• การสุขาภิบาล

• การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด

• บุคลากร

สำาหรับประเทศไทย มีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการตรวจรับรองระบบ GMP 

อาหารในประเทศไทย รวมทั้งมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการปฏิบัติ

ของผู้ประกอบการอาหารและน้ำ�ดื่มไทย เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับ GMP ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย 
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ความเชีย่วชาญในสายงาน

การพิจารณาแบบแปลนสถานท่ีผลิตยา เป็นหน้าที่หน่ึงในกลุ่ม

กำากับดูแลหลังออกสู่ตลาด แม้แรกทีเดียวจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทำา

หน้าที่นี้ แต่ ภก.สุทีป บุษยามานนท์ ก็ให้ความสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้

รับฟังการประชุมพิจารณาแบบแปลนตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มกำากับ

ดูแลหลังออกสู่ตลาด เก็บเก่ียวประสบการณ์กระทั่งข้ึนมาเป็นหัวหน้า

กลุ่มกำากับดูแลหลังออกสู่ตลาด และเป็นประธานคณะทำางานพิจารณา

แบบแปลนควบไปด้วยตามตำาแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ

ภก.สุทีป บุษยามานนท์
เภสัชกรชำานาญการพิเศษ หัวหนา้กลุม่กำากับดูแลหลังออกสูต่ลาด

สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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“ช่วงแรกก็ขอเข้าไปดูว่าเขาพิจารณากันยังไง รู้สึก

มันเบลอๆ ไม่รู้เรื่อง คุยอะไรกัน เราตามไม่ทัน วันแรกก็

คิดว่าทำาไมมันยากยังงี้ ก็เข้าไปดูเรื่อยๆ อาศัยฟังแนวคิด 

เหตุผล จากในที่ประชุม ตอนนั้นยังไม่รู้กฎเกณฑ์ ก็ฟัง 

ในท่ีประชุมเขาพูดกับผู้ประกอบการ เข้าไปบ่อยๆ ฟัง

บ่อยๆ สำาคัญคือการเข้าบ่อยๆ ทำาให้รู้แนวคิดหลายๆ 

มุม อาศัยประสบการณ์จากการตรวจ จุดอ่อนแต่ละโรง 

หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง ที่กำาหนดพ้ืนฐานว่าพ้ืนท่ีเป็นไง 

แล้วมาประยุกต์ใช้ บางครั้งมีทีมตรวจจากต่างประเทศ

มา ทางโรงงานและทีมตรวจจากต่างประเทศก็จะเชิญให้ 

เจ้าหน้าที่ของเราไปสังเกตการณ์ด้วย เพ่ือศึกษาและเอาจุด

ที่ดีๆ มาใช้ได้ มันซึมซับมาเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ เหมือนคน

มาทำางานมีประสบการณ์มากๆ ก็ซึมซับ และพิจารณางาน

ได้เร็วขึ้น บางทีก็นั่งเขียนให้เลยอธิบายให้เขาไปทำาเลย”
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สำาหรับการพิจารณาแบบแปลน

สถานท่ีผลิตยาท้ังสถานที่ผลิตยาแผน

ปัจจุบันและแผนโบราณนั้น ไม่มีราย

ละเอียดที่เป็นตัวอย่างหรือแม่แบบเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการออกแบบที่ชัดเจน แต่

ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และข้อกำาหนด ที่

กำาหนดไว้โดยสังเขป สำาหรับใช้เป็นแนวคิด

ในการพิจารณาและออกแบบ นอกจาก

นี้ ต้องศึกษาหลักเกณฑ์และข้อกำาหนด 

เก่ียวกับอาคารสถานที่และเครื่องมือของ

หมวดการผลิตยาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 

HVAC system for solid-dosage form ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

ซึ่งจะระบุรายเอียดเกี่ยวกับการออกแบบระบบกรองอากาศ ระบบการ

ทำาความเย็น ของอากาศท่ีส่งเข้าสู่พ้ืนที่ผลิตต่างๆ รวมทั้งการหมุนเวียน

อากาศกลับเข้าไปใช้ใหม่ การนำาอากาศจากพ้ืนท่ีผลิตไปท้ิง การนำา

อากาศใหม่เข้าสู่พ้ืนที่ผลิต และการกำาหนดความดันอากาศของพ้ืนท่ี

การผลิตต่างๆ เมื่อเทียบกับความดันอากาศภายนอกพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือ

ป้องกันการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้าม
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“เราดูหลักการในการ

ออกแบบแปลน เช่น ความดัน

อากาศ ขนาดห้อง ส่วนที่มีผล

ต่อเรื่องการผลิตยา การป้องกัน

การปนเปื้อน ความต่อเนื่องของ

ขบวนการผลิต การออกแบบ

พ้ืนฐานในสายการผลิตต้องให้

เป็นทิศทางที่ต่อเน่ือง ไม่สับสน

ปะปน ซึ่งเราต้องพิจารณาดู

ว่าเหมาะสมหรือเปล่า เขาต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน อุปกรณ์การผลิต 

ภาชนะรองรับ จำานวนคน ขนาดเครื่อง ห้องต้องเหมาะสม อธิบายเหตุผล

ซึ่งกันและกัน ถ้าเขาเห็นด้วยก็แก้ไขให้ถูกตามหลักการ แต่ถ้าเขาไม่เห็น

ด้วย เราก็ต้องฟังเหตุผลว่าเพราะอะไร เช่น อาจจะถูกจำากัดด้วยพื้นที่ เรา

ก็ต้องฟังต้องดูและพิจารณาว่ามีผลต่อการผลิตไหม”

การพิจารณาแบบแปลนสถานท่ีผลิตยาสำาหรับสถานท่ีผลิต

ยา สามารถพิจารณาให้สมบูรณ์ได้ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่ 

เนื่องจากมีความเป็นอิสระในการพิจารณาโดยไม่มีข้อจำากัด แต่กรณี 
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ท่ีมีอาคารอยู่แล้วจะพิจารณาให้สมบูรณ์ได้ยากขึ้น เน่ืองจากถูกจำากัด

ด้วยเน้ือท่ีของอาคาร และที่ยากที่สุด คือ การพิจารณาแบบแปลนของ

สถานที่ผลิตยาที่มีการปรับปรุงใหม่ในสถานท่ีเดิม เน่ืองจากถูกจำากัด 

จากขนาดของพ้ืนที่ผลิตเดิม รวมถึงการออกแบบเดิมท่ีได้มีการแบ่งก้ัน

ห้องต่างๆ ซึ่งบางห้องไม่สามารถเปลี่ยนตำาแหน่งได้ เช่น พ้ืนท่ีที่มีการ

รับน้ำ�หนักเป็นพิเศษ พ้ืนท่ีมีการติดตั้งเครื่องมือท่ีเคล่ือนย้ายออกได้ยาก 

รวมทั้งห้องบางห้องที่กำาหนดความสูงของเครื่องมือที่มีการติดตั้ง

ในการพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิตยา นอกจากต้องอาศัย

หลักเกณฑ์และข้อกำาหนดตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังต้องอาศัย

ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ผลิตด้วย เช่น กลุ่มของผลิตภัณฑ์ท่ีจะ

ผลิต หมวดยาที่จะผลิต รูปแบบของยาที่ผลิต กระบวนการผลิต อุปกรณ์

ที่ใช้ในการผลิต และจำานวนพนักงานในพ้ืนที่ต่างๆ หากข้อมูลดังกล่าว 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน การพิจารณาแบบแปลนก็อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์

และเหมาะสมได้
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“ต้องอาศัยความรู้เก่ียวกับยาด้วยส่วนหน่ึงในการออกแบบ

แปลน ต้องรู้กฎเกณฑ์ด้วยเรื่องปนเปื้อน อาศัยความรู้เภสัชด้วย เรื่องยา

ชนิดไหนต้องระมัดระวังอย่างไรในการผลิต เรารู้หลักเกณฑ์สเปคเป็น 

ยังไง ต้องมาเรียนรู้จากการทำางาน ตอนแรกเข้าไปร่วมไปน่ังฟัง ก็

พยายามศึกษา อีกส่วนหน่ึงได้จากการไปตรวจโรงงาน เราก็จะพบ 

จุดอ่อน เอามาปรับใช้ ต้องลงพ้ืนที่จริงจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไร ต้อง 

เอามาใช้ อาศัยศิลปะด้วย ดูไป

นานๆ ถึงจะรู้ แต่ละรายจะมีความ

แตกต่าง เราก็ได้ความคิดจาก 

ผู้ประกอบการส่วนหน่ึง จากเรา

ส่วนหนึ่ง ให้ข้อคิดเห็นเหตุผลซึ่งกัน

และกัน ตามกฎเกณฑ์ต้องได้ก่อน 

รายละเอียดปลีกย่อยค่อยคุยกัน”
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โดยสรุปแล้ว การพิจารณาแบบแปลนสถานท่ีผลิตยา จึงข้ึน

อยู่กับความต้องของผู้ผลิต รายละเอียดต่างๆ ของการผลิต รวมท้ังข้อ

จำากัดท่ีมีอยู่ของผู้ผลิต และต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาจาก

สถานที่ผลิตต่างๆ ที่มีความหลากหลาย บางครั้งผู้ผลิตก็มีการออกแบบ

บางพ้ืนที่ของการผลิตท่ีดีอยู่แล้ว แต่หลายครั้งต้องมีการแก้ไขปรับปรุง 

โดยต้องอธิบายเหตุผลให้เป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่าย การท่ีได้มีการ

พิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิตยาที่มีความหลากหลาย การทำาความ

เข้าใจร่วมกันกับผู้ผลิต เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบของท้ัง

สองฝ่าย ทำาให้มีความเข้าใจในรูปแบบของการออกแบบได้ง่าย รวดเร็ว 

และถูกต้องเหมาะสมย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการตรวจประเมินและความเห็น

จากทีมตรวจประเมินของต่างประเทศ และการตรวจประเมินสถานท่ี

ผลิตยาในประเทศด้วยตัวเราเอง และพบจุดอ่อนเก่ียวกับสถานท่ีผลิต ก็

ทำาให้เกิดแนวคิด ในการออกแบบสถานที่ผลิตยาได้เช่นกัน
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“ความเชี่ยวชาญมันเกิดมาจากการท่ีเราดูมานาน ได้พิจารณา

ทุกครั้งที่มีการประชุม เป็นหน้าที่ต้องเข้าประชุม ทำาให้ความเชี่ยวชาญ

ต่างกัน ถ้าเราได้ดูบ่อยๆ มันมีแนวคิดจากผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์ 

ข้อกำาหนดทั่วไป มันเหมือนกับเป็นหน้าที่ แม้จะไม่ใช่หน้าท่ีหลัก แต่

เป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ี นานๆ เข้าก็เริ่มมั่นใจมากขึ้น ให้คำาแนะนำาได้

มากขึ้น ท่ีสำาคัญคือ ต้องสนใจ และมีเวลา ต้องไปศึกษาหลักเกณฑ์ท่ี

กำาหนด ลงพื้นที่ก็จำาเป็นเพราะจะได้เห็นของจริง ต้องอาศัยประสบการณ์ 

เหล่านี้มาปรับแนวคิดให้เหมาะสม เราพูดถึงหลักการได้ แต่สิ่งที่  

จะทำาให้เชี่ยวชาญต้องมาผ่านการทำาเองบ่อยๆ นี่คือสิ่งสำาคัญ”

หัวใจสำาคัญนำาไปสูค่วามเชีย่วชาญ
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“ตั้งแต่ทำางานมาถึงปัจจุบัน ท้ังเพ่ือนร่วมงาน รุ่นน้อง รุ่นพ่ี ให้

ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด รุ่นพ่ีก็เอาใจใส่ บางครั้งถึงเราจะไม่ได้

รู้จักมาก แต่เมื่อขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยด้วยความยินดี เราเองก็

พยายามทำาแบบน้ีให้กับรุ่นน้องด้วย ก็อยากให้น้องๆ เข้ามาสนใจเรื่องน้ี

เพราะเป็นส่ิงที่ให้ความรู้ประสบการณ์กับตัวเขาเอง ต้องบริหารจัดการ

เวลาให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อให้งานไปได้อย่างราบรื่น

งานพิจารณาแบบแปลนนี้ให้ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ก็มีความ

รู้สึกภูมิใจนะเวลาท่ีเราแนะนำาแล้วผู้ประกอบการเขาเอาไปทำาและ

พัฒนาโรงงานให้ดีขึ้น มันทำาให้งานเดินไปได้ กระบวนการต่างๆ เดินไป

ต่อได้ คุ้มครองผู้บริโภคได้ดีขึ้น รู้สึกประทับใจท่ีบางคร้ังผู้ประกอบเขา

ไม่รู้จะออกแบบยังไง บางครั้งเราเขียนให้เขาเองเลย แบบน้ีมีเหมือนกัน

แต่นานๆ ที เราก็เขียนหลักการให้เขาไปทำาต่อให้เข้ากับของเขาจริงๆ” 

สง่ตอ่ความประทับใจและความเชีย่วชาญสูรุ่่นนอ้ง
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ศึกษาข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น

ประสบการณ์ในการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตท่ีพบจุดอ่อน

ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ผลิต

ประสบการณ์จากการสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินสถานท่ี 

ผลิตยา ที่พบจุดอ่อนต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ผลิต จากทีมตรวจประเมิน

ของต่างประเทศ

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมสัมมนา

ที่จัดโดย ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering), 

TPMA, TIPA   

การเข้าร่วมประชุมในคณะทำางานพิจารณาเก่ียวกับสถานท่ีผลิต ขาย 

และนำาเข้ายา เมื่อมีโอกาส เพ่ือจะได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด และเหตุผล ในการ

ออกแบบสถานที่ผลิตท่ีหลากหลาย ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ท่ีสำาคัญ สำาหรับใช้

ในการพิจารณาแบบแปลนให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

หนทางสูค่วามเชีย่วชาญการพิจารณาแบบแปลน
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ติ๊กเคยบอกใครๆ เสมอว่า เป็นความโชคดี

ของติ๊กท่ีได้มาเป็นลูกน้องในทีมตรวจของพ่ีสุทีปตั้งแต่

วันแรกท่ีมาทำางานใน อย. จนถึงวันท่ีพ่ีเกษียณ ติ๊กก็

ยังมีพ่ีทีปเป็นหัวหน้าที่ปกป้องดูแลอยู่ มันเป็นแบบน้ี 

มาตลอด 24 ปี วันนี้ ติ๊กจะบอกใครๆ ว่า พี่สุทีป คือ คน

ที่สร้างติ๊ก ให้เป็นติ๊กในแบบท่ีใครๆ ใน อย. มองเห็น 

และรู้จักในทุกวันนี้  ขอบคุณหัวหน้าที่เป็นต้นแบบ 

ของการ เป็นข้ า ราชการที่ ดี  และซื่ อสัต ย์สุ จริ ต  

ตลอดมาค่ะ --- ติ๊ก

ความในใจจากนอ้งๆ มอบแดพ่ีสุ่ทีป
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เมื่อกล่าวถึงพ่ีสุทีป จะนึกถึงผู้ใหญ่ท่ีมีความ

เมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี ประนีประนอม แต่ก็มีความ

ชัดเจนในจุดยืนและความถูกต้อง พ่ีสุทีปเป็นตัวอย่างท่ี

ดีท้ังในด้านการปฏิบัติงาน และด้านการบริหารให้ได้ใจ

น้องๆ จะดำาเนินตามแบบอย่างที่ได้วางไว้และจะระลึกถึง

พี่สุทีปเสมอค่ะ --- ศันสนีย์ มันจันดา (ซันนี่)
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พี่สุทีปของพวกเราพี่น้อง Post สำานักยา เป็นเสมือน

คุณพ่อที่น่ารักที่เราทุกคนเคารพและนับถือ พ่ีสุทีปเป็นแบบ

อย่างที่ดีเย่ียมของบุคคลที่ทุ่มเททำางาน รับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ที่ได้รับมอบหมาย และรักในองค์กร พ่ีสุทีปไม่ใช้สิทธ์ิลา 

พักร้อนในวันใกล้เกษียณเลยแม้แต่วันเดียว ด้วยความเป็น

ห่วงว่างานต่างๆ ท่ีเข้ามาของกลุ่ม Post จะหยุดชะงัก และ

เป็นห่วงน้องๆ สารพัดในทุกเรื่อง สมกับเป็นคุณพ่อของพวก

เราทุกคนจริงๆ ค่ะ

พ่ีสุทีปมักจะมีคำาแนะนำาและคำาสอนดีๆ ให้เราคิด

ตามเสมอ ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่รวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้วย 

อาจจะมีดื้อบ้าง เถียงบ้างเบาๆ แต่พี่สุทีปก็ใจเย็น ให้อภัย และ

รับฟังพวกเราทุกคนเสมอ ในระหว่างการเดินทางสู่การเป็น

สมาชิกองค์กร PIC/S พ่ีสุทีปเป็นอีกหนึ่งผู้นำาที่คอยผลักดัน 

และประคับประคองให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้า และใน

เวลาเดียวกันก็คอยดูแลน้องๆ ทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยใจท่ี 

อยากเห็นทุกคนมีรอยยิ้มและความสุข

พ่ีสุทีปเป็นคุณพ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัวกลุ่ม Post 

ที่ทุกคนรักและเคารพ ดีใจท่ีได้มีโอกาสร่วมงานกับพ่ีสุทีป 

แม้ว่าพ่ีสุทีปจะเกษียณไป ความรักและเคารพท่ีมีต่อพ่ีสุทีป

ก็จะยังคงอยู่และเพ่ิมข้ึนทุกวัน ตลอดไป ... ขอให้พ่ีสุทีปมี

ความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ...ขอบคุณพ่ีสุทีป คุณ

พ่อของพวกเรามากๆ เลยนะคะ ^__^ ด้วยรักและเคารพ --- 

พลอย (พัชรีวรรณ)
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สิง่ทีจ่ะทำาให้เชีย่วชาญ
ตอ้งมาผา่นการทำาเองบอ่ยๆ นีค่ือสิง่สำาคัญ
ภูมิใจนะเวลาทีเ่ราแนะนำาแลว้ผูป้ระกอบการ

เขาเอาไปทำาและพัฒนาโรงงานให้ดีขึ้น มันทำาให้
งานเดินไปได ้กระบวนการตา่งๆ เดินไปตอ่ได ้ซึ่ง

จะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดด้ีขึ้น 
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ประวัติการรับราชการ

21 พฤษภาคม 2522 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ในตำาแหน่งนักวิเคราะห์ยา

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 มกราคม 2523     นักวิเคราะห์ยา 3 กองวิเคราะห์ยา

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 เมษายน 2528 สารวัตรอาหารและยา 4  

 กองสารวัตร              

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 เมษายน 2529 สารวัตรอาหารและยา 5  

 กองสารวัตร              

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 ตุลาคม 2534 สารวัตรอาหารและยา 6

 กองสารวัตร

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

20 เมษายน 2538 สารวัตรอาหารและยา 7 ว  

 กองสารวัตร              

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6 ธันวาคม 2539 นักวิชาการอาหารและยา 8 ว

 กองสารวัตร

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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21 พฤษภาคม 2540 เภสัชกร 8 วช กองสารวัตร

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11 พฤศจิกายน 2545 เภสัชกร 8 วช กองควบคุมยา

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 ตุลาคม 2556 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ 

 หัวหน้ากลุ่มกำากับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำานักยา

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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