คำ�นิยม
เกษี ย ณอายุ ร าชการปี นี้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น คื อ ภญ.ดร.ยุ พ ดี
จาวรุ่งฤทธิ์, ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ, ภญ.พิสชา ลุศนันทน์, ภก.ดำ�รง
ฐิติกรโกวิท และ ภก.สุทีป บุษยามานนท์ ที่ต้องร่ำ�ลาสำ�นักยา อย. ของเรา
ไป แต่กระนั้นท่านเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำ�และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการทำ�งานแก่ชาว อย. ในรุ่นต่อๆ ไป เพราะตลอดชีวิตการทำ�งานร่วมกันใน
บ้านหลังนี้ ทุกท่านได้อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ
และสละเวลาทุ่มเททำ�งานอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและ
ผู้บริโภคทั่วประเทศ บทบาทภารกิจหน้าที่ที่ทุกท่านทุ่มเททำ�มาโดยตลอดนั้น มี
ผลงานประจักษ์ชัดและเป็นต้นแบบที่ทรงคุณค่าแก่พวกเราชาว อย. ที่จะนำ�
มาปฏิบัติตามเพื่อสานต่อก่อเกิดเนื้องานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ส่วนรวมต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่า นที่ได้ร่ว มสรรค์ สร้ างผลงานอั น เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันมาอย่างยาวนาน องค์ความรู้ มุมมองความคิด วิธี
ปฏิ บั ติ และแนวทางดำ � เนิ น งานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญซึ่ ง แต่ ล ะท่ า นได้
ถ่ายทอดส่งต่อไว้ให้แก่รุ่นน้อง อย. นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำ�งานของชาว อย.
ทุกรุ่นสืบต่อไปอย่างแน่นอน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์
เลขาธิการสำ�นักคณะกรรมการอาหารและยา

คำ�นำ�
วาระเกษียณเวียนมาบรรจบครบอีกหนึ่งปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2559 นี้ เพื่อให้เป็นที่ระลึกและก่อเกิดประโยชน์สานต่อการทำ�งานของพวกเรา
ชาว อย. สำ�นักยาจึงได้จัดทำ�การถอดบทเรียนความเชี่ยวชาญในการทำ�งานของ
ผู้เกษียณทั้ง 5 ท่าน คือ
• ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา
• ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
(9 ชช)
• ภญ.พิสชา ลุศนันทน์
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้างานประเมินทะเบียนยาสัตว์
• ภก.ดำ�รง ฐิติกรโกวิท
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ
รองผู้อำ�นวยการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปราบปราม
• ภก.สุทีป บุษยามานนท์
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกำ�กับดูแลหลังออกสู่ตลาด
ความเชี่ยวชาญของทุกท่านที่ได้รับการรวบรวมและถ่ายทอดในครั้งนี้
เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และหลักคิดหลักปฏิบัติในการดำ�เนิน
งาน อันจะเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้อง อย. สืบต่อไปทุกรุ่น ประหนึ่งสายใยความ
ผูกพันจากพี่สู่น้องเพื่อสานฝันภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทย
สำ�นักยา
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
เภสัชกรเชีย่ วชาญดา้ นมาตรฐานยา
สำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ในชีวิตราชการรวม 35 ปี 8 เดือน ดิฉันสามารถกล่าวด้วยความ
ภูมิใจว่า สิ่งที่ดิฉันเชี่ยวชาญที่สุด มี 5 ด้าน เพราะเป็นงานที่กระทำ�จน
เชี่ยวชาญในแต่ละช่วงเวลาการรับราชการ โดยแต่ละด้านจะมีลักษณะ
งานที่ต่างกันไป ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ได้แก่ งานต่างประเทศ
งานประเมินเอกสาร (Internal Reviewer) การวิจัยทางคลินิก (Clinical
Trail Authorization) การพัฒนางาน และผู้ตรวจสอบ (Inspector)
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ความเชีย่ วชาญในงานตา่ งประเทศ
1. เชี่ ย วชาญด้ า นการเจรจาเวที ค วามร่ ว มมื อ ด้ า น
เทคนิควิชาการด้านยา ของเวที ASEAN-PPWG (Pharmaceutical Product Working Group)
2. เชี่ยวชาญด้านการประสานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และข้อกำ�หนดด้านเทคนิควิชาการ ของเวที ICH (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)
3. เชี่ยวชาญด้านการอำ�นวยการประสาน กฎ ระเบียบ
ด้านยา ของเวทีความร่วมมือ APEC-RHSC (Regulatory Harmonization Steering Committee)
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สิง่ ทีท่ ำ�ให้เกิดความเชีย่ วชาญในงานดา้ นนี้
เป็ นเพราะหนา้ ทีด่ ังนี้
1. เชี่ยวชาญเพราะทำ�หน้าที่ 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. เชี่ยวชาญเพราะทำ�หน้าที่คณะกรรมการอำ�นวยการ ของเวที
APEC-RHSC รวม 7 ปี (พ.ศ. 2552 - 2559)
4. เชี่ยวชาญเพราะทำ�หน้าที่ผู้ประสานงานหลักความร่วมมือ Bilateral of PMDA (Japan) & ThaiFDA รวม 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
5. เข้ า ร่ ว มในฐานะผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน หรื อ วิ ท ยากร ในเวที ต่ า งประเทศที่สำ�คัญ 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
ที่สำ�คัญๆ เป็นต้น
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ความเชีย่ วชาญในงานประเมินเอกสาร
(Internal Reviewer)
เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารคำ�ขอขึ้นทะเบียนตำ�รับยา ด้านสูตร
ตำ�รับ และด้าน Process Validation (Reviewer on PV)
สิ่งที่ทำ�ให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้ คือ
1. สนใจและฝึกฝน
2. ศักยภาพด้านวิชาการจากการศึกษา ระดับ M.Sc. & Ph.D. in Industrial Pharmacy
3. เข้ารับการอบรมการประเมินเอกสารที่จัดโดยหน่วยงานระดับโลก
และระดับประเทศ เช่น US FDA, WHO (World Health Organization), Thai
FDA, และ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นระยะๆ
4. ศึกษากฎหมายยา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน
รวมถึงหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของ ASEAN on ACTR & ACTD และ ASEAN
Process Validation Guideline (APV) แล้วจัดทำ� Template การประเมิน
5. หารือและระดมสมองผู้ประเมินด้านเดียวกัน เพื่อจัดทำ�มาตรฐาน
การประเมิน
6. เป็นผู้ประเมินด้านดังกล่าว
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ความเชีย่ วชาญในการวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trail Authorization)
1. เชี่ยวชาญในการกำ�กับดูแลการวิจัยยาทางคลินิก ภายใต้
กฎหมายยา (Clinical Trial Authorization)
2. เชี่ ยวชาญด้านหลักเกณฑ์แ ละมาตรฐานการวิจั ยยาทาง
คลินิก ได้แก่ GCP (Good Clinical Practice)
สิ่งที่ทำ�ให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้ คือ
1. ทำ�หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการใน Ethical Review
Committee กระทรวงนาน 6 ปี
2. ทำ�หน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศและยาวิจัยทาง
คลินิก กองควบคุมยา (ชื่อในขณะนั้น) นาน 8 ปี
3. อบรมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องจาก Health Canada
4. อบรมการประเมินเอกสารด้านการวิจัยยาทางคลินิกโดย
วิทยากรจากหน่วยกำ�กับดูแลยาระดับโลก (PMDA และ
Health Canada)
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ความเชีย่ วชาญในดา้ นการพัฒนางาน
เชี่ยวชาญการจัดทำ�โครงการเพื่อนำ�ร่องการพัฒนาระบบงานและ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
สิ่งที่ทำ�ให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้ คือ
1. มีศักยภาพการวิจัยและพัฒนาจากการศึกษาระดับ M.Sc.
และ Ph.D. in Industrial Pharmacy
2. จัดทำ�โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ได้แก่
1) “โครงการศึกษาเพื่อกำ�หนดรูปแบบที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัตถุดิบยา Amoxycillin
trihydrate ที่ใช้ผลิตยาของประเทศไทย (พ.ศ. 2543)”
(หมายเหตุ โครงการได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการ
ดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปี 2543)
2) “โครงการศึกษาและเจรจาระดับ G to G กับประเทศ
คู่ค้า เพื่อกระตุ้นการส่งออกยาของประเทศไทย” เป็น
โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2544 - 2545) โดยปี 2544
มุ่งเน้นประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย และ
ปี 2545 มุ่งเน้นประเทศคู่ค้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และแอฟริกา ซึ่งโครงการนี้ได้ประสานความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดทริป
พาผู้ประกอบการด้านยาไปยังประเทศคู่ค้าเพื่อศึกษา
และเจรจาทางการค้าระดับ G to G (Government to
Government) รวมทั้งจัดให้มีการเจรจาระดับ B to B
(Business to Business) ประกอบด้วย
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3) การเริ่มพัฒนาสู่การเป็นสมาชิก PIC/S (พ.ศ. 2545
- 2546) โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญ 2 ประการ ได้แก่
3.1) การริเริ่มและจัดทำ� “โครงการพัฒนาระบบ
GMP และส่งเสริมศักยภาพผู้ตรวจสอบเพื่อให้
ได้มาตรฐานในการเป็นสมาชิก PIC/S”
3.2) การประสานและจัดการ “คู่มือคุณภาพด้าน
กระบวนการ GMP ตามข้อกำ�หนด PIC/S”

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
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ความเชีย่ วชาญในดา้ นผูต้ รวจสอบ (Inspector)
เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ (ขาย นำ�สั่งฯ
และ ผลิต)
สิ่งที่ทำ�ให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้ คือ
1. ทำ�หน้าที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ (สถานที่ขายยา
ผลิตยา/อาหาร) ทั่วประเทศ รวม 6 ปี
2. ทำ�หน้าที่ตรวจสอบสถานที่ขาย/นำ�สั่ง/ผลิตยาในส่วน
กลาง (กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล) ประมาณ 2 ปี
3. อบรมการตรวจสอบ GMP สถานที่ ผ ลิ ต ยา และ
ตรวจสอบ GCP สถานที่ ศึ ก ษาวิ จั ย ทางคลิ นิ ก โดย
หน่วยงานระดับโลกคือ US FDA และ TGA-Australia

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

ทำ�อยา่ งไรจึงเกิดเป็ นความเชีย่ วชาญ
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
2. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งในงาน แล้วจัดทำ�แนวทางทำ�งาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ขวนขวายหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ จะได้
สามารถทำ�หน้าที่ได้ดีและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วถึง
4. ทำ�งานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น อย่างน้อย 3 ปี

หัวใจสำ�คัญทีท่ ำ�ให้เกิดความเชีย่ วชาญ
1. ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (จากการอบรม และการศึกษา
ระดับ M.Sc. & Ph.D.)
2. ความใส่ ใ จ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย อย่ า ง
ครบถ้วน ทันต่อกรอบเวลา
3. ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะที่เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อ
สถานการณ์โลก
4. การทำ�งานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
5. แนวคิดในการพัฒนา และจัดทำ�ระบบการทำ�งานให้เป็นมาตรฐาน

12

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

13

ความประทับใจและภาคภูมิใจ
งานที่ทำ�ในด้านต่างๆ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญนั้น ทำ�ให้
มีความรู้จริงรอบด้าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายทุกๆ
ด้ า นได้ ใ นทั น ที อ ย่ า งเหมาะสม เป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ของที ม งานและ
สามารถผลักดันให้การทำ�งานให้เป็นไปอย่างมีศักยภาพและเต็ม
ประสิทธิภาพ ทำ�ให้หน่วยงานเกิดการพัฒนา ก้าวทันสถานการณ์
ความต้ อ งการของประเทศและมี ศั ก ยภาพก้ า วสู่ ก ารเป็ น ผู้ นำ � ใน
ภู มิ ภ าคและระดั บ สากล และสามารถรวบรวมสาระสำ � คั ญ และ
กลั่นกรองเป็นแนวทางถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปได้

การสง่ ตอ่ ความเชีย่ วชาญสูร่ ่นุ นอ้ ง
สำ�หรับการส่งต่อนี้ ได้บันทึกการทำ�งานและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นและส่งมอบ
แก่ผู้รับช่วงต่อ และจัดให้มีการทำ�งานเป็นทีมเพื่อเรียนรู้และรับทราบ
แนวทางการทำ�งานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้คือ การ Coaching &
Mentor สำ�หรับคนรุ่นต่อไปที่จะทำ�หน้าที่ทายาทในงานด้านต่างๆ
ซึ่งผู้ที่จะสามารถรับช่วงต่อจากนี้เพื่อสานต่อความเชี่ยวชาญ
ในภาระงานนี้ จะต้องมีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เหมาะสม เช่น ผู้
ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จบการศึกษาระดับสูง (ปริญญา
โท/ปริญญาเอก) เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความเพียรอุตสาหะในงาน และสนใจใฝ่ในงานด้านนั้นๆ

14

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

ความรู้สึกจากใจ มอบไวแ้ ดช่ าว อย.
ในวาระครบกำ � หนดอายุ ร าชการและใกล้ เ วลาเกษี ย ณ
นี้ ดิฉันก็อยากจะแบ่งปันกับน้องๆ ว่า พวกเราเข้ามารับราชการ
ด้วยตัวเราเอง ดังนั้นจงมีความรักในงานและมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ให้เต็มที่ ขอให้มีกำ�ลังใจที่จะประกอบกรรมดี ขอให้มั่นใจ
เสมอว่าการมุ่งมั่นทำ�งานและมุ่งมั่นทำ�ดีนั้น ย่อมนำ�ไปสู่ความ
ก้าวหน้าและสิ่งดีๆ ในชีวิต อยากจะฝากไว้ว่าวิทยาการและความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและของโลกนั้น มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ขอให้รู้เท่าทัน ร่วมกันทำ�ความเข้าใจและตามให้ทัน
สถานการณ์ เพื่อเราจะได้สามารถทำ�งานอย่างชาญฉลาดและเต็ม
ไปด้วยศักยภาพ ในฐานะที่เราทำ�งานในสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เราจึ ง จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม Regulator ซึ่ ง เราจะต้ อ ง
ยึดมั่นในกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงาน โดย
จักต้องใช้วิทยาการประกอบการทำ�งานและการตัดสินใจ จึงจะ
ส่งผลให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่การงานของเราต่อ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือขอให้ทุกท่านยึดแนวทาง Regulatory
Sciences เป็นหลักในการทำ�งานเสมอ เมื่อมีหลักยึดซึ่งเป็นหลักยึด
ที่ดีมีหลักการเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้กล้าในการทำ�งาน กล้าในการ
ตัดสินใจนะคะ ท้ายที่สุดเมื่อเราได้ทำ�งานและทำ�ดีอย่างเต็มกำ�ลัง
แล้ว วันที่ลาจากหรือเกษียณอายุ เราจึงจะสามารถเหลียวหลัง
มาดู โดยไม่รู้สึกติดค้าง ไม่รู้สึกเสียดาย เราจะเต็มอิ่มกับเวลาทำ�งาน
ที่ผ่านมา จะรู้สึกสบายใจและเป็นสุขกับความมานะพยายามและ
ผลงานของเรา
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ดิ ฉั น ขอถื อ โอกาสนี้ แสดงความขอบคุ ณ ผู้ มี พ ระคุ ณ และ
กั ล ยาณมิ ต ร ในการสนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ และมิ ต รภาพดี ๆ ที่ มี ใ ห้ กั น
นอกจากนี้แล้วในการทำ�งาน หากมีสิ่งใดที่ดิฉันเคยล่วงเกิน จะโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ต่อท่าน ดิฉันใคร่ขออภัยและขออโหสิกรรม มา ณ ที่นี้
ดิฉันใคร่ขอยกพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก” ซึ่งทรงนิพนธ์ไว้
เป็นที่ซาบซึ้งถึงชีวิตในชาตินี้ ทรงชี้แนะว่าทุกคนสามารถตั้งจิตอธิษฐาน
ที่ถูกต้อง เพื่อเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุข ปราศจากความทุกข์
ซึ่งการบรรลุถึงมรรคผลที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ประการหนึ่ง คือการเพียร
ประกอบกรรมดีนั้นเอง
ท้ายที่สุด ดิฉันก็ขอฝากแง่คิดไว้นะคะ ว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก” และ
การพบกันทำ�งานร่วมกันนั้น มิใช่เหตุบังเอิญ ดังนั้นขอให้ทุกท่านจง
ทำ�งานอย่างมีความสุข ขอให้มีความรักความเมตตาต่อกัน ที่สำ�คัญดูแล
สุขภาพและเพียรประกอบกรรมดีนะคะ
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ความในใจจากรุ่นนอ้ ง มอบแดพ่ ยี่ ุพดี

ภาพทีเ่ ห็นจนชินตามาตลอดคือ เวลาทำ�งานที่ อย. พีย่ พุ มาแต่เช้า
และทำ�งานจนมืดเสมอ เวลาไปราชการประชุมต่างประเทศ พี่ยุพเข้า
ประชุมไม่ขาดและยังเตรียมการจนดึกเสมอ เป็นกิจวัตรปกติที่ผู้ร่วมงาน
ได้เห็นอยู่เสมอ ถ้าเราถาม พี่ยุพจะตั้งใจอธิบายอย่างละเอียดจนเข้าใจ
นอกจากพี่ยุพจะยึดมั่นอุดมการณ์ในการทำ�งานแล้ว พี่ยุพยังมีจิตใจดี มี
เมตตากับลูกน้องและเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด --- อกนิษฐ์ เวพีวุฒิกร

17

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

แสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
หกสิบปีกาลเวลามาบรรจบ
ส่งใจมอบแด่พี่ยุพผู้พากเพียร
ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
พัฒนาราชการให้ก้าวไกล
พี่ชำ�นาญด้านการต่างประเทศ
ทั้งอาเซียนเอเปคล้วนเชี่ยวชาญ
พวกเราได้อาศัยพี่เป็นที่พึ่ง
พี่มีความหวังดีมีเมตตา
วันเกษียณเวียนมาถึงคราพัก
ให้พี่สุขภาพดีไร้โรคภัย

กำ�หนดครบเดือนกันยาลาเกษียณ
ดั่งเปลวเทียนส่องสว่างที่กลางใจ
ผู้ช่างคิดปรับปรุงงานทันสมัย
ทำ�ด้วยใจอุตสาหะในงานการ
พี่มีเจตจำ�นงส่งประสาน
ชี้แนะงานเวทีเจรจา
คอยถามถึงแนะนำ�แก้ปัญหา
ปรารถนาให้ อย. ก้าวไกล
ขอส่งรักปรารถนาอัชฌาสัย
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

11 พฤศจิกายน 2545

1 ตุลาคม 2546

11 ธันวาคม 2551

1 ตุลาคม 2552

16 พฤศจิกายน 2553

15 สิงหาคม 2556

เภสัชกร 8 วช.
กลุ่มงานยาใหม่ (ปฏิบัติงานจริง หัวหน้ากลุ่ม
ต่างประเทศและกำ�กับดูแลยาที่ใช้วิจัย
ทางคลินิก) กองควบคุมยา
เภสัชกร 8 วช.
กลุ่มงานพัฒนาระบบ (ปฏิบัติงานจริง หัวหน้า
กลุ่มต่างประเทศและกำ�กับดูแลยาที่ใช้วิจัย
ทางคลินิก) กองควบคุมยา
เภสัชกร 8 วช.
หัวหน้ากลุ่มต่างประเทศและกำ�กับดูแลยา
ที่ใช้วิจัยทางคลินิก กองควบคุมยา
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ
แต่งตั้งตำ�แหน่งตาม พ.ร.บ ข้าราชการ พ.ศ.2551
ประเภทวิชาการ กลุ่มพัฒนาระบบ
กองควบคุมยา
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ และหัวหน้ากลุ่มต่างประเทศ
และยาวิจัยทางคลินิก กองควบคุมยา
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ
โครงสร้างใหม่ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ
กองควบคุมยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา (เภสัชกร)

ภญ.ดร.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์

วุฒิการศึกษา
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538

ปริญญาตรี (เภสัชศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
M.Sc. in Industrial Pharmacy
Massachusetts College of Pharmacy/AHS, USA
Ph.D. in Industrial Pharmacy
Massachusetts College of Pharmacy/AHS, USA

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม 2549 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธันวาคม 2557 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
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วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งในงาน แลว้ จัดทำ�แนวทางทำ�งาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประสิทธิภาพ
Regulator ตอ้ งกลา้ ทัง้ กลา้ คิด กลา้ ทำ� และกลา้ ตัดสินใจ

ภก.ไพบู
ภญ.ดร.ยุ
ลยพ์ อมตมหั
ดี จาวรุท่งฤทธิ
ธนะ์

ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ

ผูเ้ ชีย่ วชาญดา้ นพัฒนาระบบกำ�กับดูแลผลิตภัณฑห์ ลังออกสูต่ ลาด (9 ชช)
สำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ตลอดระยะเวลา 32 ปี ตั้งแต่เริ่ม รับ รับ ราชการเมื่ อ 1 สิ ง หาคม
2527 ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ ทำ�งานเกี่ยวกับการตรวจสอบกำ�กับดูแล
ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดมาโดยตลอด ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ผลิต ขาย และนำ�เข้าทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สมัยที่ยังเป็นกอง
สารวัตรต้องตรวจสอบทุกผลิตภัณฑ์ทุก พ.ร.บ. ที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ทั้งยา อาหาร เครื่องสำ�อาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สาร
ระเหย ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทำ�ให้เห็นภาพทั้งหมด
ที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

23

ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ

บทเรียน และแบบอยา่ งจาก อย.
พี่ภิรมย์ ธาราภูมิ เป็นหัวหน้าคนแรกที่ผมได้เรียนรู้งานด้วย
วันแรกที่ออกตรวจก็ได้เจอบทเรียนที่จำ�มิรู้ลืมที่ตลาด อตก. ภารกิจคือ
ตรวจและเก็บตัวอย่างอาหารสด วันนั้นมีผู้ร่วมทีมตรวจด้วยคือพี่ธนากร
รัตนพานี และพี่สุชาติ ศรีเปลี่ยนจันทร์ ซึ่งลูกทีมทั้งหมดไม่มีใครเตรียม
อุปกรณ์ใดๆ ไปแม้แต่อย่างเดียว ลูกทีมทุกคนไปมือเปล่า พี่ภิรมย์ถาม
คำ�หนึ่งว่า “นี่พวกคุณมาทำ�อะไรกัน” คำ�พูดนั้นยังก้องในหูจนถึงทุกวันนี้
วันนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการใช้กระดาษบันทึกข้อความเขียนแทนบันทึก
การตรวจสถานที่ ไปขอถุงพลาสติกกับกระดาษกาวจากแม่ค้า หลังกลับ
จากการตรวจ ผมลงมือพิมพ์บัญชีรายการสิ่งของที่ต้องเตรียมสำ�หรับการ
ออกตรวจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนั้นอีก และทุกครั้งที่ออกตรวจ
ก็จะมีสิ่งของเหล่านี้ครบถ้วน ไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้แต่ครั้งเดียว เป็น
บทเรียนครั้งสำ�คัญว่าทุกงานที่ทำ�ต้องมีการวางแผนและเตรียมตัว
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ต่อมาพี่ภิรมย์รับผิดชอบเขตตรวจต่ า งจั ง หวั ด
เขต 7 ซึ่งมีจังหวัดกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี
สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม
เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ก็
ยังได้ร่วมเป็นทีมงานเช่นเดิม
เมื่อกลับจากแต่ละทริปที่ออก
ตรวจก็ จ ะมี หั ว หน้ า ท่ า นอื่ น
มาชวนให้ อ อกทริ ป ไปด้ ว ย
เสมอๆ ทำ�ให้มีโอกาสที่ดีในการเรียนจากหัวหน้างานคนอื่นซึ่งมีสไตล์การทำ�งาน
แตกต่างกันไป เป็นต้นว่า พี่เสนอ ร่วมจิตต์, พี่ชม ขาวสะอาด, พี่วิโรจน์ ศรีเมือง,
พี่สุขจิต ไตติลานนท์ และพี่ปราโมทย์ สีอร่ามรุ่งเรือง ชีวิตราชการวนเวียนอยู่
ต่างจังหวัดเกือบ 3 ปี
จากนั้นย้ายมาอยู่ด่านอาหารและยาไปรษณีย์หัวลำ�โพง ได้มาทำ�งาน
ร่วมหัวหน้าคนที่ 2 คือ พี่ระวิวรรณ ปรีดีสนิท ซึ่งเป็นแบบอย่างให้เห็นในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่องาน ถือเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งเลยทีเดียว แม้ด่านอาหาร
และยาจะอยู่ไกลหูไกลตาเจ้านาย แต่พี่ระวิวรรณไม่เคยเบี้ยวงานหรือกลับก่อน
เวลาเลย ผมยังจดจำ�แบบอย่างและทำ�ตามมาถึงทุกวันนี้ ผมอยู่ที่ด่านนี้ปีกว่าๆ
ก็ย้ายไปด่านอาหารและยาท่าเรือคลองเตย ได้พบหัวหน้าคนที่ 3 คือ พี่สุวิมล
ฉกาจนโรดม เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ประกอบการ ช่วยโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน เป็นแบบอย่างการทำ�งานที่จดจำ�มาปฏิบัติตามเช่นกัน หลังจากนั้น
ผมย้า ยไปอยู่ ด่ านอาหารและยากองวิเคราะห์สินค้ า ได้ ร่ วมงานกั บหั วหน้ า
คนที่ 4 พี่สวัสดิ์ พุ่มวิจิตร คนนี้จะทำ�อะไรแบบไม่ต้องมีพิธีรีตอง การตัดสินใจ
เน้นความรวดเร็ว ซึ่งผมก็จดจำ�เป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำ�งานจนถึงทุกวันนี้
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ต่อมาย้ายมาอยู่งานสารวัตรส่วนกลางช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะได้รับ
ภารกิจให้ไปอยู่ด่านอาหารและยาผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานดอนเมือง
นับได้ว่าเป็นนายด่านคนแรกเลยทีเดียว ที่นี่ไม่อุปกรณ์ใดๆ มีแต่ห้องเปล่าๆ
ต้องไปขอรับบริจาคจากผู้ประกอบการแล้วแต่ใครจะช่วยอะไร เดินตรวจใน
ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 เดือน ก็มีพี่ๆ มาช่วยเช่น พี่สาทิตย์, พี่สมบูรณ์
บุญกิจอนุสรณ์ และพี่ชำ�นาญ หาญเจริญกิจ หลังจากนั้นก็ย้ายเข้าสารวัตร
ส่วนกลางแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นหัวหน้างาน

เมื่อขึ้นเป็นหัวหน้างาน ความรับผิดชอบก็ตามมา งานสายตรวจไม่มีใคร
ทำ�ทันเนื่องจากงานเยอะทั้งงานตามแผนและเรื่องร้องเรียนซึ่งมีทุกผลิตภัณฑ์ จึง
คิดปรับการทำ�งานโดยจะทำ�งานล่วงเวลาในการออกตรวจซึ่งไม่มีสายตรวจใด
ทำ�งานล่วงเวลาเลย ผลการดำ�เนินงานทำ�ให้งานค้างแทบไม่มีเลย และก็เป็น
ความโชคดีที่ผ่านมาได้น้องที่ร่วมทำ�งานมีความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่ 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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บม่ เพาะความเชีย่ วชาญ
สานประโยชนต์ อ่ องคก์ รและชาติ

ปี พ.ศ. 2539 - 2540 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำ�งานของสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กองสารวัตรถูกยุบไปและมีการโอนย้ายบุคลากร
ไปอยู่กองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ เลือกมาอยู่กองควบคุม
ยา (ปัจจุบันคือสำ�นักยา) จึงได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านวิชาการมากขึ้นโดยเฉพาะ
GMP ด้านยา ได้มีโอกาสศึกษา ประชุมอบรม ดูงานต่างประเทศ หลายๆ ประเทศ
อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โปรตุเกส สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม
มาเลเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
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มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยามีการพัฒนา
เป็นลำ�ดับตั้งแต่ใช้เกณฑ์ตาม WHO และต่อมาใช้ตาม PIC/S ซึ่ง
เป็นมาตรฐานของประเทศในยุโรป ในปี พ.ศ. 2549 สำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาต้องการสมัครสมาชิก PIC/S แต่การ
ขับเคลื่อนในขณะนั้นยังไม่ได้ทำ�เต็มขีดความสามารถ กระทั่งปี พ.ศ.
2556 ได้ รั บ มอบหมายภารกิ จ สำ � คั ญ ให้ เ ตรี ย มการสมั ค รเข้ า เป็ น
สมาชิก ASEAN Listed Inspection Service และ สมาชิก PIC/S
อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีการปรับปรุง
กระบวนการทำ � งานเป็ น อย่ า ง
มาก นำ�บทเรียนความล้มเหลว
ในอดี ต มาแก้ ไ ข จั ด ทำ � ระบบ
คุณภาพ พั ฒ นาศักยภาพเจ้า หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน GMP โดย
การส่งเข้าร่วมประชุม อบรมใน
ต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้ยังเร่งรัดการจัดทำ�ประกาศ
กระทรวง ประกาศสำ�นักงานให้เป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ ใน
ระยะแรกสำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ รั บ การตรวจ
ประเมินจากทีม Panel of Expert ของอาเซียนจนกระทั่งผ่านการ
ประเมิน และได้รับการประกาศเป็น ASEAN Listed Inspection
Service และต่อมาได้รับการตรวจประเมินจาก PIC/S Assessment
Team ช่วงวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 ซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่มี
โอกาสได้ทำ�งานเพื่อประเทศชาติ จนกระทั่งได้รับการประกาศให้เป็น
สมาชิก PIC/S เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
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คุณคา่ ทีไ่ ดจ้ ากการทำ�งาน
1. ได้เรียนรู้จากตัวบุคคล จากหัวหน้าแต่ละคน โดยเลือกเอา
ด้านดีของแต่ละคนมาผสมผสานปรับใช้ในการทำ�งาน
2. ได้จากการฝึกอบรม การได้มาทำ�งานด้านการตรวจสอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจประเมิน GMP ทำ�ให้ได้รับโอกาสไปฝึก
อบรมในระดับสากลในหลายๆ ประเทศ นำ�เทคนิคและความรู้มาใช้ใน
การทำ�งาน
3. สำ�คัญๆ มากๆ คือประสบการณ์และความรู้ที่นำ�ไปสู่การ
ตัดสินใจ งานตรวจสอบเป็นงานที่ต้องมีการตัดสินใจในขณะที่ปฏิบัติ
งานอยู่ ห น้ า งาน ไม่ มี โ อกาสกลั บ ไปคิ ด ก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยตั ด สิ น ใจในวั น
พรุ่งนี้ ดังนั้นการตัดสินใจอย่างเหมาะสมจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอา
ประสบการณ์ที่ได้เรียนจากรุ่นพี่ และความรู้ที่ได้จากฝึกอบรมต่างๆ นำ�
มาใช้ในการตัดสินใจเรื่องที่กำ�ลังตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม งานตรวจ
สอบต้องมีการตัดสินใจทุกวัน จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน
ปรับแผน การนำ�เทคนิคความรู้ และข้อกฎหมายต่างๆ มาปรับใช้ในการ
ทำ�งานได้ตลอดเวลา
งานอาหารและยาเป็นงานกว้างมากต้องเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
ทุกระดับอายุ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ในขณะที่จำ�นวนเจ้าหน้าที่มีน้อย
ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน อัตราการขยายตัวของผู้ประกอบการมากกว่า
การขยายตัวของเจ้าหน้าที่ การจะทำ�งานให้มีประสิทธิภาพจำ�เป็นต้อง
มีเครื่องมือมาช่วยในการทำ�งาน โดยใช้ระบบคุณภาพ เช่น Quality
Management System (QMS) และ Quality Risk Management (QRM)
งานใดที่มีระดับความเสี่ยงสูงต้องได้รับการจัดการก่อน และมีความถี่
ในการตรวจสอบมากกว่างานที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ�กว่า
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ปั จจัยทีน่ ำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จและเชีย่ วชาญ
1. มีความชอบและศรัทธา คนเราถ้ารักหรือชอบงานใด ต่อให้
ทำ�นานแค่ไหนก็ไม่เบื่อเพราะใจมันรักเสียแล้ว
2. มีการวางแผนการทำ�งาน การวางแผนมันเป็นการบ่งชี้ว่า
ต้องทำ�อะไรบ้างและจัดลำ�ดับความสำ�คัญว่าอะไรต้องทำ�ก่อนทำ�หลัง
3. มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ไม่ย่อท้อ ทำ�นองทำ�ต่อเนื่องทำ�
จริงจัง ใฝ่เรียนรู้ ฝึกอบรม พัฒนา อย่าหยุดการเรียนรู้ ความรู้และหลัก
เกณฑ์สากลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดอยู่กับที่ก็เหมือนกับ
เดินถอยหลัง
4. มีการตรวจติดตามประเมินผลการทำ�งาน
5. นำ � ผลการประเมิ น มาประกอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและ
ติดตามผลการแก้ไขสิ่งที่กล่าวมานี้เข้าตำ�รา Plan Do Check Action
(PDCA) ที่จะทำ�ให้เกิดความเชี่ยวชาญและทำ�งานนั้นๆ ให้ประสบความ
สำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ ไี่ พบูลย์
จะมีพี่คนไหนที่
สร้างความทรงจำ�ให้ติ๊กได้
หลากหลายอารมณ์
มากเท่าพี่ไพบูลย์ได้อีก???
นับตั้งแต่กองสารวัตร
พี่ไพบูลย์เป็นสารวัตรยา
หนุ่มหล่อ มาดดี ทะเล้น
และรักความสนุกสนาน
จะจีบสาวไหนที
น้องๆ รู้หมด พี่ชอบเล่าเรื่อง
(ที่ไม่ควรเล่า)
ของเพื่อนพี่ หรือของพี่เองให้น้องผู้หญิงได้วี้ดว้ายกันไป
นอกจากมุมสนุกๆ ของพี่แล้ว หลายครั้งพี่ทำ�ให้ติ๊กซาบซึ้งใจ
เพราะพี่ทำ�ให้ติ๊กเห็นจริงๆ ว่า พี่ไม่ใช่แค่คนที่ร่วมสุขกับพวกเราเท่านั้น
แต่พี่เป็นคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์กับพวกเราด้วย ติ๊กเห็นแบบอย่างดีๆ
จากพี่ในหลายๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องชีวิตการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว
แม้ในช่วงหลังๆ จะมองเห็นผ่านม่านน้ำ�ตาผสมความเครียดก็ตาม ...
ขอบคุณพี่ไพบูลย์สำ�หรับคำ�สอนทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะ
ติ๊ก
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ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ ไี่ พบูลย์

พี่ไพบูลย์เป็นหัวหน้าคนแรกในชีวิตตั้งแต่เข้ามาทำ�งานที่ อย.
นั บ ว่ า เป็ น โอกาสที่ ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ติ ด ตามพี่ ไ พบู ล ย์ ไ ด้ น านที่ สุ ด
ทำ�ให้เรียนรู้ในเรื่องของความละเอียดรอบคอบ และการใฝ่หาความรู้
ให้ รู้ ร อบและรู้ ใ ห้ ลึ ก ในงานที่ ทำ � พี่ ไ พบู ล ย์ เ ป็ น หั ว หน้ า ที่ เ ข้ ม งวด แต่
เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังดี ทำ�ให้น้องได้มีประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถและแข็งแกร่งเพียงพอมาจนถึงทุกวันนี้ จะระลึกถึงคำ�สอนและ
สิ่งที่พี่ได้ทำ�เป็นแบบอย่างที่ดีไว้เสมอค่ะ --- ศันสนีย์ มันจันดา (ซันนี่)
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ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ ไี่ พบูลย์
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พี่ ไพบู ลย์เป็นรุ่นพี่ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใ น
การเป็นผู้ตรวจสูงมาก พี่ๆ น้องๆ กลุ่ม Post ได้มีโอกาสเรียนรู้จากพี่ไพบูลย์
มากมาย พี่ไพบูลย์เป็นแบบอย่างของคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และเป็นผู้นำ�ของการ
เปลี่ยนแปลง ภารกิจยิ่งใหญ่ในการผลักดันให้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเข้าสู่การเป็นสมาชิก PIC/S ก็สำ�เร็จลุล่วงมาได้ด้วยความพากเพียร
อุตสาหะของทุกคน โดยมีพี่ไพบูลย์เป็นหนึ่งในทีมผู้นำ�ที่ทั้งผลักทั้งดันให้ผู้ร่วม
ภารกิจทุกคนมีความมุ่งมั่น และกำ�ลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และ
เดินหน้าไปพร้อมกัน
ถึ ง แม้ บ างครั้ ง พี่ ไ พบู ล ย์ อ าจ
จะพูดหรือสอนน้องๆ ด้วยคำ�พูดตรงๆ
แรงๆ ไปบ้ า ง แต่ เ ชื่ อ ว่ า ทุ ก คนเข้ า ใจ
และรู้ว่าทุกคำ�พูดของพี่ไพบูลย์มีความ
ปรารถนาดี แ ฝงอยู่ เ สมอ นั บ ว่ า เป็ น
โชคดี ที่ ไ ด้ มี โ อกาสทำ � งานร่ ว มกั บ พี่
ไพบู ล ย์ ทำ � ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ ละพยายาม
พั ฒ นาตั ว เองอยู่ เ รื่ อ ยๆ เกษี ย ณอายุ
ราชการไป เราทุกคนก็จะยังคงระลึกถึงและจะนำ�คำ�สอนต่างๆ ที่ได้รับและเรียนรู้
จากพี่ไพบูลย์ไปปรับใช้ในการทำ�งาน เพื่อให้กลุ่ม Post มีความเข้มแข็ง สามารถ
รักษาและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งๆ ขึ้นไป ให้สมกับที่พ่ี
ไพบูลย์ได้ร่วมเป็นผู้นำ�บุกเบิกเส้นทางไว้ให้แก่เราทุกคน
ขอให้พี่ไพบูลย์มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอนะคะ ^__^ ด้วย
รักและเคารพ --- พลอย (พัชรีวรรณ)

ภก.ไพบูลย์ อมตมหัทธนะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณช์ นั้ สายสะพาย
ประถมาภรณม์ งกุฎไทย
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ประวัติการรับราชการ
1 สิงหาคม 2527
1 สิงหาคม 2529
1 ตุลาคม 2532
24 มิถุนายน 2535
14 สิงหาคม 2538
22 ธันวาคม 2542
19 ธันวาคม 2557

สารวัตรอาหารและยา 3
ฝ่ายสารวัตรส่วนภูมิภาค กองสารวัตร
สารวัตรอาหารและยา 4
ฝ่ายสารวัตรส่วนภูมิภาค กองสารวัตร
สารวัตรอาหารและยา 5
ฝ่ายควบคุมการนำ�เข้าและส่งออก กองสารวัตร
นักวิชาการอาหารและยา 6 ว
ฝ่ายสถานที่ กองควบคุมยาเสพติด
สารวัตรอาหารและยา 7 ว
ฝ่ายสารวัตร กองสารวัตร
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ (8 วช)
กองควบคุมยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำ�กับดูแล
ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (9 ชช)

ทุกงานทีท่ ำ�ตอ้ งมีการวางแผนและเตรียมตัว
อยา่ หยุดการเรียนรู้ ความรู้และหลักเกณฑส์ ากล
มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
การหยุดอยูก่ ับทีก่ ็เหมือนกับเดินถอยหลัง
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ภญ.พิสชา ลุศนันทน์

เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ หัวหนา้ งานประเมินทะเบียนยาสัตว์
สำ�นักยา สำ�นักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันวานทีป่ ระทับใจใน อย.
ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ เริ่มรับราชการเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2527
ในกองควบคุมยา และปฏิบัติงานที่หน่วยงานนี้มาโดยตลอด จนกระทั่ง
ปัจจุบันได้ยกสถานะเป็นสำ�นักยา โดยทำ�งานที่นี่มายาวนานถึง 32 ปี
สำ�นักยาจึงเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่อยู่มานาน มีผู้ร่วมงานที่ดี มี
พี่ๆ คอยให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และช่วยแก้ปัญหาในการทำ�งาน มีเพื่อน
ร่วมงานที่ปรึกษาหารือกันได้ ช่วยกันคิดช่วยกันทำ� และน้องๆ ที่สนับสนุน
และร่วมแรงร่วมใจในการทำ�งานจนลุล่วงด้วยดีตลอดมา ภาพทรงจำ�
แห่งความประทับใจยังคงแจ่มชัดมาถึงวันเกษียณ
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“สมัยก่อนอยู่ที่เทเวศร์ ออฟฟิศจะอยู่ชั้นเดียวมองเห็นกันหมด
เพื่อนฝูงตอนนั้นยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม ความผูกพันและบรรยากาศ
ในวันนั้นมันใกล้ชิดกันมาก มันสนุก คนที่ทำ�งานด้วยกันในยุคนั้นเรารู้สึก
ว่าจริงใจ และเรายังทำ�งานด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้”

จากหนา้ ทีส่ ูค่ วามเชีย่ วชาญ
บทบาทหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนตำ�รับยาสำ�หรับสัตว์ จะต้องมี
ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องของ
ทั้งตำ�รับ ทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อทั้งตัวสัตว์และผู้ที่
บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ เนื้อ นม ไข่ โดยเริ่มต้นจากการฝึกฝน
แบบ on the job training แล้วสั่งสมประสบการณ์การทำ�งานต่างๆ
เรื่อยมา
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“เราจะดูท้ังภาพรวมของ expert ทั้งหมด เมื่อตำ�รับส่งกลับ
มาจาก expert มีข้อมูลวิชาการยังไง ทำ�ไม expert ถึงมองว่าอย่างนี้ก็
โทรไปถาม เราดูภาพรวมก่อนออกทะเบียน พิจารณาตำ�รับและการยื่น
คำ�ขอทั้งหมด พิจารณาข้อบ่งใช้ ให้เป็นไปตามหลักสากล เราถึงจะออก
ทะเบียนให้เขา”
ด้วยความรักในงานที่ทำ�เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบกับการ
ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและความรู้ต่างๆ รอบด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวใจ
สำ�คัญที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ คือการทำ�งานด้วยความรักและความ
ใส่ใจของ ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ ทำ�ให้ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�เร็จตามเป้าหมายและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นผู้แทน
องค์กรเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ สามารถให้ความรู้ คำ�แนะนำ�แก่
ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานได้ ทำ�ให้หน่วยงานเป็นองค์กรหนึ่ง
ที่คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้
รับอาหารที่ปลอดภัย เนื่องจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำ�รับยาได้
ครอบคลุมถึงผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วย
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ตลอดระยะเวลาทำ�งาน 32 ปี
ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ ได้ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการพิจารณาตำ�รับยา ได้แก่ ยาใหม่
ยาสามั ญ และยาสำ � หรั บ สั ต ว์ มาโดย
ตลอด และตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2545 เป็ น
ต้ น มาจนถึ ง เกษี ย ณ ได้ รั บ มอบหมาย
ให้ ทำ � หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การ
พิจารณายาสำ�หรับสัตว์ ซึ่งยาสัตว์เป็น
หนึ่งในห่วงโซ่อาหารที่มีความสำ�คัญมาก
ทั้งนี้ได้ริเริ่มให้มีการกำ�หนด “ระยะหยุด
ยา” ก่อนส่งสัตว์เข้าโรงฆ่า ในฉลากและ
เอกสารกำ�กับยาสำ�หรับสัตว์ที่นำ�เนื้อ นม
ไข่ มาบริโภค โดยได้รับความเมตตาจาก
รศ.น.สพ.ดานิศ ทวีติยานนท์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�มาโดยตลอดถึงปัจจุบัน
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“ตอนที่ทำ�งานช่วงนั้นเรื่องสาร
ตกค้ า งมาแรง ก็ เ ลยกำ � หนดว่ า ต้ อ ง
เพิ่มระยะหยุดยาในฉลากและเอกสาร
กำ � กั บ ยาสำ � หรั บ สั ต ว์ บ ริ โ ภค ตั้ ง แต่
นั้นมาก็บังคับเรื่องนี้เลย ข้อมูลนี้มีอยู่
แล้วในสากล แต่ในกฎหมายยาไม่ได้
บังคับให้ระบุไว้ในฉลากและเอกสาร
กำ � กั บ ยา แต่ เ ราขอความร่ ว มมื อ ให้
แจ้งไว้ในฉลาก และเอกสารกำ�กับยา
ด้วย เพราะกระทบถึงผู้บริโภคโดยตรง
และถึงตัวคุณด้วย ตรงไหนจะคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคได้ เ ราก็ จ ะให้ เ ขาเติ ม เขาก็
ทำ � ให้ ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ เ ป็ น มาตรฐาน
สากลอยู่แล้ว เขาก็แย้งเราไม่ได้
เพราะยาสั ต ว์ ไ ปกระทบกั บ
ผู้ บ ริ โ ภคในวงกว้ า ง เราก็ อ อก
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ต ร ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ป
ส อ ด รั บ กั บ สำ � นั ก อ า ห า ร ที่
สามารถออกประกาศกำ � หนด
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 พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย กั บ
ผู้ บ ริ โ ภค ทำ � ให้ เ กิ ด เป็ น food
safety ซึ่ ง เป็ น การทำ � งานที่
สอดรับกัน”
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การได้ มี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการทำ � หน้ า ที่ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ทางด้ า นอาหารให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง ในประเทศ และส่ ง ออก นั บ เป็ น
ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้
ช่วยเหลือมนุษยชาติ ซึ่งมาจากความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานที่ทำ�มา
ตลอด 32 ปี
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จากใจถึงใจ แดร่ ่นุ นอ้ ง อย.
การทำ � งานทุ ก อย่ า งถ้ า จะให้
สำ�เร็จ หรือบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น จะ
ต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายอย่าง
ร่ ว มกั น โดยเริ่ ม ต้ น จากแต่ ล ะคนต้ อ ง
มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความอดทน
และความพยายาม เพื่อให้งานของตน
สำ � เร็ จ ลุ ล่ ว งไป อย่ า งไรก็ ต ามถ้ า เป็ น
งานที่ต้องร่วมกันทำ� นอกจากจะต้องมี
ปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังต้องมีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ความมีน้ำ�ใจ มีความร่วมมือและ
ร่วมใจให้กันอีกด้วย
“ในฐานะหั ว หน้ า เราก็ จ ะถ่ า ยทอดความรู้ โดยให้ คำ � แนะนำ � คำ �
ปรึกษา สั่งสอน ซึ่งตลอดเวลาการทำ�งานที่ผ่านมา ได้พยายามปลูกฝังทัศนคติ
ที่ ดี ใ นการทำ � งาน ความรั ก ในงานที่ ทำ � และรั ก ผู้ ร่ ว มงานให้ กั บ น้ อ งๆ ใน
กลุ่มงานด้วย เราส่งต่อทุกอย่างแบบ on the job training เหมือนพี่สอนน้อง
การที่เรามอบหมายอะไรพิเศษให้
เขาทำ � นั่ น เป็ น การให้ โ อกาสเขา
ซึ่งเราให้เต็มที่ เราพร้อมจะส่งต่อ
ความเชี่ยวชาญให้กับทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันเพื่อให้น้องๆ ได้เป็น
กำ�ลังสำ�คัญต่อการดูแลผู้บริโภค
เพื่อประเทศชาติต่อไป”
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ซึ่งการยกระดับความสามารถในหน้าที่การงาน
ให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญนั้น ภญ.พิสชา ลุศนันทน์ ได้
ฝากแนวทางไว้ให้น้องๆ ว่า “ความเชี่ยวชาญ เกิดจาก
การทำ�งาน ต้องทำ�บ่อยๆ ต้องค้นคว้า ต้องดู ต้อง
สนใจและใส่ใจเป็นหลัก ต้องมีความละเอียดและ
รอบคอบ เพราะเราต้องดูความสอดคล้องทั้งตำ�รับ
ซึ่ ง จริ ง ๆ อั น ดั บ แรก เราต้ อ งรั ก ที่ จ ะทำ � งานก่ อ น
เข้าใจการทำ�งาน ใจต้องมาก่อน ใจต้องอยากจะทำ�
แล้วความเชี่ยวชาญถึงจะเกิดตามมา”

ภญ.พิสชา ลุศนันทน์

ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ จี่ ู
(ภญ.พิสชา ลุศนันทน)์
พี่จูเป็นคนเก่ง ละเอียดรอบคอบ ยึดความถูกต้องในการขึ้นทะเบียน
ตำ�รับยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นคนทำ�งานคล่องแคล่วว่องไว ตรงไปตรงมา ฉับพลันเฉียบขาด
โปร่งใสเป็นกันเอง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
โดยมีอัธยาศััยที่ดี --- น้องๆ กลุ่มยาสัตว์
ทุกช่วงเวลาที่อยู่กับพี่จูเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ขอขอบคุณสิ่งที่ดีที่พี่จูมอบให้เสมอมา ขอให้พี่จูมีความสุขมากๆ นะคะ
สุขภาพแข็งแรง สวยตลอดกาลนะคะ รักพี่จูมากค่ะ --- สุทธินารถ
“เกษียณออกมาแล้ว ก็ยังต้องไปต่อ ความสุขมีได้ทุกวัน ขอแค่หาเจอเท่านั้น
ก็เพียงพอ...” ขอบพระคุณสำ�หรับทุกคำ�แนะนำ� และประสบการณ์ดีๆ
ในการทำ�งานร่วมกันตลอดมาค่ะ --- อัญชลี
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ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ จี่ ู
ตั้งแต่รู้จักกับพี่จู ในวันแรกที่เจอ
ที่ห้องยาสามัญ ความคิดแรกคือ
“พี่คนนี้ ต้องดุมากแน่ๆ”
แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ทำ�ให้ได้รู้ว่า
พี่จูไม่ใช่คนดุเลย ถ้าคนไม่รู้จักจริงๆ
อาจจะดูภายนอกว่าดุ (มาก)
แต่พอได้สัมผัสกัน พี่จูเป็นคนใจดี
คอยช่วยเหลือทุกเรื่องเมื่อเรามีปัญหา
คอยแก้ปัญหาให้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงาน
เรื่องบ้าน เรื่องส่วนตัว จิปาถะทุกอย่าง
และยังรับปัญหาทุกอย่างอีก
ซึ่งไม่คิดว่าจะมีหัวหน้าคนไหนที่ทำ�ได้แบบนี้ จริงๆ ก็ไม่อยากจะคิดต่อว่า
เมื่อไม่มีพี่จูทำ�งานด้วยกันที่นี่แล้ว เราจะอยู่กันยังไง ???? แต่วันนั้น
ยังไงก็ต้องมาถึง ก็ขอให้พี่จูวางใจ ว่าพวกเรายังไงก็ต้องอยู่และผ่านมันไป
ด้วยกันได้ค่ะ ขอให้พี่จูมีความสุขทุกวันหลังจากเกษียณไปแล้วนะคะ
(จะได้มีเวลาไปทำ�สวย (กว่าเดิม) แล้ว) --- พรหมพร
พี่จูเป็นหัวหน้าที่มีความเป็นกันเอง
และรับฟังความคิดเห็นของน้องๆ ในยามที่มีปัญหา
มีอุปสรรคในการทำ�งาน พี่จูจะคอยช่วยเหลือและให้คำ�แนะนำ�การแก้ไข
ให้น้องๆ เสมอ ขอบคุณในความรักและความเอาใจใส่
เสมอเป็นคนในครอบครัวกันค่ะ --- รัตนา
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ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ จี่ ู
ขอขอบคุณพี่จูมากๆ ค่ะ ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะ
ตอนนิ้วหักมีพี่จูคอยดูแลช่วยเหลือในหลายๆ เรื่อง เกษียณไปขอให้พี่จู
สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำ�เร็จในทุกๆ สิ่งที่มุ่งหมาย
ตั้งใจไว้ค่ะ --- เสาวลักษณ์
พี่จูน่ารักมาก เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือ ปกป้อง
และดูแลน้องๆ มาโดยตลอด มีปัญหาอะไรให้พูดให้บอก แล้วช่วยกัน
แก้ปัญหาไปด้วยกัน หลังเกษียณแล้ว ขอให้พี่จูมีความสุขกับสิ่งต่างๆ
ที่อยากทำ�แต่ยังไม่ได้ทำ�ค่ะ --- วิไลรัตน์
ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่พี่จูมอบให้เสมอมา หลังจากเกษียณ
ขอให้พี่จูใช้ชีวิตในแบบของพี่เอง ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องเครียด
มีความสุขกับครอบครัวมากๆ
รักพี่ที่แสนดีคนนี้ --- อำ�นาจ และ วิจิตรา
ขอขอบคุณคำ�แนะนำ� ความรัก และความเมตตาที่พี่จูมีให้เสมอมาค่ะ
ขอให้เกษียณลั้ลลา นะคะ --- กานต์อนุช
ขอกราบขอบพระคุณพี่จูที่คอยสั่งสอน
ให้คำ�แนะนำ�ดีๆ และตักเตือนผมทุกอย่าง พี่เป็นหัวหน้าที่น่ารัก
สาวและสวยที่สุดใน อย. ขอให้พี่จูมีความสุขมากๆ นะครับ
และสาวๆ สวยๆ อย่างนี้ตลอดไป --- ณัฐวุฒิ
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ประวัติการศึกษา
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

ประวัติการทำ�งาน
16 พฤศจิกายน 2527
		
1 ตุลาคม 2535
		
15 พฤษภาคม 2539
		
11 พฤศจิกายน 2545
		
		
11 พฤษภาคม 2554
		
		

นักวิชาการอาหารและยา
งานควบคุมมาตรฐาน กองคุมยา
ผู้ชำ�นาญการด้านอาหารและยา
ฝ่ายพัฒนายา กองควบคุมยา
นักวิชาการอาหารและยา 6 ว
กลุ่มยาใหม่ กองควบคุมยา
เภสัชกร 7 วช
กลุ่มยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
กองควบคุมยา
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ
กลุ่มยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
กองควบคุมยา
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ครอบครัว
คูส่ มรส นายชุมพร ลุศนันทน์
บุตร
นายพศวัต ลุศนันทน์

คติประจำ�ตัว

“ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น ”

การทีเ่ รามอบหมายอะไรพิเศษให้เขาทำ�
นัน่ เป็ นการให้โอกาสเขา ซึ่งเราให้เต็มที่
ใจตอ้ งมากอ่ น ใจตอ้ งอยากจะทำ�
แลว้ ความเชีย่ วชาญถึงจะเกิดตามมา
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ภก.ดำ�รง ฐิติกรโกวิท
เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ
รองผูอ้ ำ�นวยการศูนยร์ ับเรื่องร้องเรียนปราบปราม
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ประสบการณ์ แสวงหา ลงมือทำ�
เกิดการพัฒนาทักษะ เป็ นความเชีย่ วชาญ
“เด็ ก ที่ จ บมาก็ มี ค วามรู้ ทุ ก คน แต่ ที่ แ ตกต่ า งคื อ เรื่ อ งทั ก ษะ
และประสบการณ์ ม ากกว่ า ทั ก ษะเป็ น เรื่ อ งส่ ว นตั ว ของแต่ ล ะบุ ค คล
ประสบการณ์สามารถสร้างกันขึ้นมาได้ ผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไร
แต่เป็นเรื่องของทักษะและประสบการณ์มากกว่า จะถ่ายทอดให้ใครก็
ค่อนข้างยาก เพราะผมมองว่าทักษะเป็นสไตล์การทำ�งานของแต่ละ
บุคคล แต่ทักษะนั้นเกิดจากประสบการณ์ มีประสบการณ์มากก็จะทำ�ให้
เกิดทักษะ ทำ�บ่อยแล้วจะมองเห็น การจัดรูปแบบการทำ�งานก็จะเกิด
ขึ้น เด็กใหม่ๆ ทุกคนจะขาดทักษะและประสบการณ์ ต้องทำ�งานมากขึ้น
เรียนรู้มากขึ้น พยายามไปร่วมกับงานต่างๆ มากขึ้น มีการอบรมต่างๆ
มากขึ้น มันก็จะเกิดทักษะและประสบการณ์ต่างๆ มากขึ้นโดยธรรมชาติ”
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จุดเริม่ ตน้ ความเชีย่ วชาญงานตรวจสอบ
ภก.ดำ�รง ฐิติกรโกวิท ทำ�งานด้านการตรวจสอบ
มาตลอดตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรก ภายหลั ง ได้ ม าเป็ น คนสำ � คั ญ ใน
การสร้างระบบมาตรฐาน GMP ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุน
ให้ไปศึกษาเรียนรู้ระบบ GMP ที่ประเทศสวีเดน และกลับ
มาจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร เป็นจุดเริ่มต้นการทำ�
GMP ที่เป็นระบบสากลมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ไปศึกษา
ดูงาน GMP ชีววัตถุ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ก่อนนั้น
ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารตรวจชี ว วั ต ถุ จำ � พวกวั ค ซี น
เมื่อกลับมาจากการศึกษาดูงานจึงเริ่มทำ� GMP ชีววัตถุ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจชีววัตถุให้กับกลุ่มงานต่างๆ
โดยมีการกำ�หนดกฎเกณฑ์ ทำ�ให้มีรูปแบบการตรวจสอบที่
ชัดเจน ซึ่งแต่เดิมนั้นหน่วยงานที่ผลิตวัคซีนจะทำ�วัคซีนเอง
แล้วนำ�ไปใช้เลย ไม่มีการตรวจคุณภาพจากหน่วยงานกลาง
หลังจากจัดทำ�ระบบ GMP ตรวจชีววัตถุขึ้นมา อย. จึงเป็น
หน่วยงานกลางที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้
ในด้านการตรวจสอบ ยังได้ทำ�โครงการร่วมมือกับ
องค์การอนามัยโลก ตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาปลอม
ในประเทศไทยด้วย โดยเป็นหัวหน้ากลุ่มกำ�กับดูแลหลัง
ออกสู่ตลาด ก่อนจะได้รับมอบหมายให้เป็นรองผู้อำ�นวย
การศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปราบปราม
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ความรู้บวกประสบการณ์
กอ่ เกิดทักษะเป็ นความเชีย่ วชาญ
“มาทำ�งาน อย. วันแรกเขาให้ลุยเลยไม่มีใครมานั่งสอน แต่ละคน
ต้ อ งแสดงความสามารถออกมา ตอนออกไปตรวจจั บ ยาชุ ด เขา
ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำ�เลิกทำ�แล้ว เราก็ไปค้นเองในถังขยะ ค้นหาขวดยา
ดูวันผลิต ถามว่าเลิกทำ�เมื่อไหร่ ค้นจนเจอ สิ่งพวกนี้เกิดจากทักษะ ต้องมี
ไหวพริบ เทคนิคต่างๆ รู้จักสังเกต ใช้เทคนิคพูดจา
การตรวจจับ ออกตรวจดำ�เนินการตามกฎหมายก็เหมือนกัน
ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ บางครั้งเจอผู้มีอิทธิพล เราต้องมี
ความใจกล้า เป็นทั้งฝ่ายความรู้และปราบปราม ไปค้นไปตรวจสิ่งที่ผิด
กฎหมาย ไปสืบไปจับ เวลาไปจับซึ่งหน้าต้องไปกับตำ�รวจ ต้องไปทำ�
คดี ใช้เทคนิคเยอะมากทำ�ยังไงให้เขาเซ็นยอมรับ ต้องใช้ทักษะเยอะ ใช้
จิตวิทยา การพูด การแสดงออก การตัดสินใจ การควบคุมตัวเอง การ
ตรวจจับต้องทำ�ไม่หนักไปหรือเบาไป ต้องไม่กระทบครอบครัวเขา ตรงนี้
เราสอนไม่ได้ ทุกคนต้องไปดัดแปลงเอาเอง
ทำ�อะไรก็ตาม อย่าทำ�ให้เขาจนหมดหนทางออก ต้องมีช่องให้
เขาออก แล้วเราก็จะทำ�งานได้ บางคนทำ�งานไม่เป็น เอาแต่กฎหมาย
อย่างเดียว ถ้าเขาเป็นหมาจนตรอกเมื่อไหร่ จะแว้งกัดอย่างเดียวจะสู้
ถึงที่สุด ในชีวิตจริงผมทำ�งานผมไม่เคยทุบหม้อข้าวใคร ไม่เคยทำ�ให้ใคร
จนตรอก ผมหาทางออกให้เขา ถึงผมจะจับเขา แต่ผมไม่ใช่ศัตรูเขานะ
ผมทำ�ไปตามหน้าที่ เราต้องยึดตรงนี้ ต้องอย่าใช้อารมณ์ ต้องค่อนข้าง
นิ่ง มีสมาธิในการทำ�งาน จากประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งนั้น คนที่อยู่
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ตรงนี้ต้องเอาใจเราไปใส่ใจเขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าเราเป็นเขาเรา
จะคิดยังไง ถ้าเขาไม่ใช่โจรไม่ได้ทำ�อันตรายกับคนส่วนใหญ่ เราต้องหา
ทางออกที่เหมาะสมให้เขา ยกเว้นอะไรที่รุนแรงกว่านั้นก็ต้องให้ตำ�รวจ
จัดการ เราจะไปปะทะเองไม่ได้ พวกนี้เราต้องมีวิธีการที่จะคิดที่จะเดิน
เข้าไปหา ต้องใช้วิธีคิดหลายอย่าง
ความเชี่ยวชาญ จึงอยู่ที่ทักษะและประสบการณ์ ไปสร้างให้
ใครไม่ได้ อยู่ที่ตัวแต่ละคน อยู่ที่ความนึกคิดความสามารถของแต่ละ
คน ให้ความรู้ได้สอนได้ แต่ให้ตรงนี้ให้ไม่ได้ ต้องไปแสวงหาเอง ทักษะ
ประสบการณ์ และความคิด คนเราจบมาเหมือนกัน แต่เจริญไม่เหมือนกัน
ก็เพราะตรงนี้ ความเชี่ยวชาญไม่สามารถไปสร้างให้ใครคนใดคนหนึ่ง
แต่ว่าสามารถเล่าประสบการณ์ให้ฟังได้ เขาจะเอาประสบการณ์ที่เขามี
และประสบการณ์ที่เขาฟังไปสร้างทักษะก็จะเกิดความสามารถขึ้นมา
ทักษะการตรวจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มุมมองของแต่ละคน
ก็มาจากประสบการณ์ของแต่ละคน รุ่นน้องเขาอาจจะมองและสังเกต
ผม แล้วเอาไปดัดแปลงเป็นทักษะความสามารถของเขา”

ความประทับใจในงานทีเ่ ชีย่ วชาญ
“สิ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจ ภู มิ ใ จกั บ การทำ � งานที่ นี่ คื อ เรื่ อ ง GMP
อุตสาหกรรมโรงงานยาพัฒนาขึ้น เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ มี
การทำ � ระบบดี ขึ้ น มั น มาจากยุ ค ที่ ผ มทำ � และเป็ น คนผลั ก ดั น GMP
อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันให้เป็นกฎหมาย ทำ�ให้อุตสาหกรรมยาแผน
ปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นด้วย”

ภก.ดำ�รง ฐิติกรโกวิท

ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ ดี่ ำ�รง
พี่ฝรั่งของติ๊ก ติ๊กมีภาพจำ�ภาพหนึ่งที่นึกทีไรก็มีความสุข
คือ บ่อยครั้งที่พี่ดำ�รงเดินผ่านโต๊ะทำ�งานของติ๊ก
พี่จะแวะเล่าเรื่อง joke ให้ติ๊กฟัง 1-2 เรื่อง หรือทายปัญหาขำ�ขำ�
เพื่อให้ติ๊กได้ยิ้ม หัวเราะ และลับสมองได้บ่อยๆ
จะมีใครสักกี่คนโชคดีอย่างติ๊ก ที่ได้สัมผัสมุมนี้ของพี่ด้วย
และสิ่งที่ติ๊กอยากขอบคุณพี่เป็นพิเศษ คือ
ในช่วงที่พี่เป็นหัวหน้ากลุ่ม Post พี่ทำ�ให้ติ๊กรู้สึกอยู่เสมอว่า
พี่ไว้ใจติ๊ก และให้เกียรติน้องคนนี้
ในการพูดคุยหารือเรื่องงานกันอยู่บ่อยๆ
ขอบคุณพี่มากๆ ค่ะ --- ติ๊ก

พี่ดำ�รงเป็นหัวหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�
ให้คำ�ปรึกษา และเอาใจใส่น้องๆ เป็นอย่างดี
ถึงแม้ว่าช่วงหลังพี่ดำ�รงจะไม่ได้อยู่กลุ่ม Post แล้ว
แต่ผลงานก็ยังคงอยู่ และเป็นที่รัก
เคารพนับถือของน้องๆ อยู่เสมอและตลอดไปค่ะ --ศันสนีย์ มันจันดา (ซันนี่)

53

ภก.ดำ�รง ฐิติกรโกวิท

54

พี่ ดำ � รงเป็ น ทั้ ง รุ่ น พี่ แ ละหั ว หน้ า สารวั ต รยาที่ เ ก่ ง และมี ค วาม
สามารถมากๆ หลายครั้งที่ได้พูดคุยกับพี่ดำ�รง เราจะได้ความรู้ใหม่ๆ
เสมอ พี่ดำ�รงเป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่ใฝ่หาความรู้ ชอบอ่าน ชอบ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รอบตัวเป็นประจำ� นอกจากนี้ พี่ดำ�รง
ยังเป็นคนที่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ชอบที่จะก้าวให้ทันหรือก้าวนำ�
เทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสทำ�งานกับ
พี่ดำ�รง ทำ�ให้เราได้เรียนรู้และพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ
พี่ดำ�รงเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีส่วนในการพัฒนาและวางแนวทาง
การทำ�งานของกลุ่ม Post เรา เป็นพี่ที่เราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และมักจะได้รับคำ�แนะนำ�และคำ�สอนที่ดีๆ อยู่เสมอ แม้ว่า
พี่ดำ�รงจะเกษียณไป เราทุกคนก็จะยังคงระลึกถึงและหวังให้พี่ดำ�รง
มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ขอบคุณพี่ดำ�รงมากๆ ค่ะ
ด้วยรักและเคารพ --- พลอย (พัชรีวรรณ)

ทำ�อะไรก็ตาม อยา่ ทำ�ให้เขาจนหมดหนทางออก
ตอ้ งมีช่องให้เขาออก แลว้ เราก็จะทำ�งานได้
ความเชีย่ วชาญ จึงอยูท่ ีท่ ักษะและประสบการณ์
ไปสร้างให้ใครไมไ่ ด้ อยูท่ ตี่ ัวแตล่ ะคน
อยูท่ คี่ วามนึกคิดความสามารถของแตล่ ะคน
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GMP คือ Good Manufacturing Practice
หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำ�
ขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์
(CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำ�หนดพื้นฐานที่จำ�เป็นในการ
ผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำ�ให้สามารถผลิต
อาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ
• สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
• เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
• การควบคุมกระบวนการผลิต
• การสุขาภิบาล
• การบำ�รุงรักษาและการทำ�ความสะอาด
• บุคลากร
สำ�หรับประเทศไทย มีสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองระบบ GMP
อาหารในประเทศไทย รวมทั้งมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ของผู้ประกอบการอาหารและน้ำ � ดื่มไทย เพื่อให้มีการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับ GMP ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย
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เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ หัวหนา้ กลุม่ กำ�กับดูแลหลังออกสูต่ ลาด
สำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ความเชีย่ วชาญในสายงาน
การพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิตยา เป็นหน้าที่หนึ่งในกลุ่ม
กำ�กับดูแลหลังออกสู่ตลาด แม้แรกทีเดียวจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทำ�
หน้าที่นี้ แต่ ภก.สุทีป บุษยามานนท์ ก็ให้ความสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้
รับฟังการประชุมพิจารณาแบบแปลนตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มกำ�กับ
ดูแลหลังออกสู่ตลาด เก็บเกี่ยวประสบการณ์กระทั่งขึ้นมาเป็นหัวหน้า
กลุ่มกำ�กับดูแลหลังออกสู่ตลาด และเป็นประธานคณะทำ�งานพิจารณา
แบบแปลนควบไปด้วยตามตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ
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“ช่วงแรกก็ขอเข้าไปดูว่าเขาพิจารณากันยังไง รู้สึก
มันเบลอๆ ไม่รู้เรื่อง คุยอะไรกัน เราตามไม่ทัน วันแรกก็
คิดว่าทำ�ไมมันยากยังงี้ ก็เข้าไปดูเรื่อยๆ อาศัยฟังแนวคิด
เหตุ ผ ล จากในที่ ป ระชุ ม ตอนนั้ น ยั ง ไม่ รู้ ก ฎเกณฑ์ ก็ ฟั ง
ในที่ ป ระชุ ม เขาพู ด กั บ ผู้ ป ระกอบการ เข้ า ไปบ่ อ ยๆ ฟั ง
บ่ อ ยๆ สำ � คั ญ คื อ การเข้ า บ่ อ ยๆ ทำ � ให้ รู้ แ นวคิ ด หลายๆ
มุม อาศัยประสบการณ์จากการตรวจ จุดอ่อนแต่ละโรง
หลักเกณฑ์ กฎกระทรวง ที่กำ�หนดพื้นฐานว่าพื้นที่เป็นไง
แล้ ว มาประยุ ก ต์ ใ ช้ บางครั้ ง มี ที ม ตรวจจากต่ า งประเทศ
มา ทางโรงงานและทีมตรวจจากต่างประเทศก็จะเชิญให้
เจ้าหน้าที่ของเราไปสังเกตการณ์ด้วย เพื่อศึกษาและเอาจุด
ที่ดีๆ มาใช้ได้ มันซึมซับมาเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ เหมือนคน
มาทำ�งานมีประสบการณ์มากๆ ก็ซึมซับ และพิจารณางาน
ได้เร็วขึ้น บางทีก็นั่งเขียนให้เลยอธิบายให้เขาไปทำ�เลย”
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สำ � หรั บ การพิ จ ารณาแบบแปลน
สถานที่ ผ ลิ ต ยาทั้ ง สถานที่ ผ ลิ ต ยาแผน
ปั จ จุ บั น และแผนโบราณนั้ น ไม่ มี ร าย
ละเอียดที่เป็นตัวอย่างหรือแม่แบบเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบที่ชัดเจน แต่
ต้ อ งอาศั ย หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ กำ � หนด ที่
กำ�หนดไว้โดยสังเขป สำ�หรับใช้เป็นแนวคิด
ในการพิ จ ารณาและออกแบบ นอกจาก
นี้ ต้ อ งศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ กำ � หนด
เกี่ยวกับอาคารสถานที่และเครื่องมือของ
หมวดการผลิตยาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
HVAC system for solid-dosage form ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ซึ่งจะระบุรายเอียดเกี่ยวกับการออกแบบระบบกรองอากาศ ระบบการ
ทำ�ความเย็น ของอากาศที่ส่งเข้าสู่พื้นที่ผลิตต่างๆ รวมทั้งการหมุนเวียน
อากาศกลับเข้าไปใช้ใหม่ การนำ�อากาศจากพื้นที่ผลิตไปทิ้ง การนำ�
อากาศใหม่เข้าสู่พื้นที่ผลิต และการกำ�หนดความดันอากาศของพื้นที่
การผลิตต่างๆ เมื่อเทียบกับความดันอากาศภายนอกพื้นที่การผลิต เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้าม
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“เราดู ห ลั ก การในการ
ออกแบบแปลน เช่น ความดัน
อากาศ ขนาดห้อง ส่วนที่มีผล
ต่อเรื่องการผลิตยา การป้องกัน
การปนเปื้อน ความต่อเนื่องของ
ขบวนการผลิ ต การออกแบบ
พื้นฐานในสายการผลิตต้องให้
เป็นทิศทางที่ต่อเนื่อง ไม่สับสน
ปะปน ซึ่ ง เราต้ อ งพิ จ ารณาดู
ว่าเหมาะสมหรือเปล่า เขาต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน อุปกรณ์การผลิต
ภาชนะรองรับ จำ�นวนคน ขนาดเครื่อง ห้องต้องเหมาะสม อธิบายเหตุผล
ซึ่งกันและกัน ถ้าเขาเห็นด้วยก็แก้ไขให้ถูกตามหลักการ แต่ถ้าเขาไม่เห็น
ด้วย เราก็ต้องฟังเหตุผลว่าเพราะอะไร เช่น อาจจะถูกจำ�กัดด้วยพื้นที่ เรา
ก็ต้องฟังต้องดูและพิจารณาว่ามีผลต่อการผลิตไหม”

การพิ จ ารณาแบบแปลนสถานที่ ผ ลิ ต ยาสำ � หรั บ สถานที่ ผ ลิ ต
ยา สามารถพิจารณาให้สมบูรณ์ได้ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่
เนื่องจากมีความเป็นอิสระในการพิจารณาโดยไม่มีข้อจำ�กัด แต่กรณี
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ที่มีอาคารอยู่แล้วจะพิจารณาให้สมบูรณ์ได้ยากขึ้น เนื่องจากถูกจำ�กัด
ด้วยเนื้อที่ของอาคาร และที่ยากที่สุด คือ การพิจารณาแบบแปลนของ
สถานที่ผลิตยาที่มีการปรับปรุงใหม่ในสถานที่เดิม เนื่องจากถูกจำ�กัด
จากขนาดของพื้นที่ผลิตเดิม รวมถึงการออกแบบเดิมที่ได้มีการแบ่งกั้น
ห้องต่างๆ ซึ่งบางห้องไม่สามารถเปลี่ยนตำ�แหน่งได้ เช่น พื้นที่ที่มีการ
รับน้ำ�หนักเป็นพิเศษ พื้นที่มีการติดตั้งเครื่องมือที่เคลื่อนย้ายออกได้ยาก
รวมทั้งห้องบางห้องที่กำ�หนดความสูงของเครื่องมือที่มีการติดตั้ง

ในการพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิตยา นอกจากต้องอาศัย
หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ กำ � หนดตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง ต้ อ งอาศั ย
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ผลิตด้วย เช่น กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่จะ
ผลิต หมวดยาที่จะผลิต รูปแบบของยาที่ผลิต กระบวนการผลิต อุปกรณ์
ที่ใช้ในการผลิต และจำ�นวนพนักงานในพื้นที่ต่างๆ หากข้อมูลดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน การพิจารณาแบบแปลนก็อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์
และเหมาะสมได้
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“ต้ อ งอาศั ย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ยาด้ ว ยส่ ว นหนึ่ ง ในการออกแบบ
แปลน ต้องรู้กฎเกณฑ์ด้วยเรื่องปนเปื้อน อาศัยความรู้เภสัชด้วย เรื่องยา
ชนิดไหนต้องระมัดระวังอย่างไรในการผลิต เรารู้หลักเกณฑ์สเปคเป็น
ยั ง ไง ต้ อ งมาเรี ย นรู้ จ ากการทำ � งาน ตอนแรกเข้ า ไปร่ ว มไปนั่ ง ฟั ง ก็
พยายามศึ ก ษา อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ได้ จ ากการไปตรวจโรงงาน เราก็ จ ะพบ
จุด อ่ อ น เอามาปรับ ใช้ ต้องลงพื้นที่จ ริงจะได้ รู้ ว่ามี ปัญ หาอะไร ต้ อ ง
เอามาใช้ อาศั ย ศิ ล ปะด้ ว ย ดู ไ ป
นานๆ ถึงจะรู้ แต่ละรายจะมีความ
แตกต่ า ง เราก็ ไ ด้ ค วามคิ ด จาก
ผู้ ป ระกอบการส่ ว นหนึ่ ง จากเรา
ส่วนหนึ่ง ให้ข้อคิดเห็นเหตุผลซึ่งกัน
และกัน ตามกฎเกณฑ์ต้องได้ก่อน
รายละเอียดปลีกย่อยค่อยคุยกัน”
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โดยสรุปแล้ว การพิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิตยา จึงขึ้น
อยู่กับความต้องของผู้ผลิต รายละเอียดต่างๆ ของการผลิต รวมทั้งข้อ
จำ�กัดที่มีอยู่ของผู้ผลิต และต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาจาก
สถานที่ผลิตต่างๆ ที่มีความหลากหลาย บางครั้งผู้ผลิตก็มีการออกแบบ
บางพื้นที่ของการผลิตที่ดีอยู่แล้ว แต่หลายครั้งต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
โดยต้องอธิบายเหตุผลให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย การที่ได้มีการ
พิจารณาแบบแปลนสถานที่ผลิตยาที่มีความหลากหลาย การทำ�ความ
เข้าใจร่วมกันกับผู้ผลิต เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบของทั้ง
สองฝ่าย ทำ�ให้มีความเข้าใจในรูปแบบของการออกแบบได้ง่าย รวดเร็ว
และถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้การตรวจประเมินและความเห็น
จากทีมตรวจประเมินของต่างประเทศ และการตรวจประเมินสถานที่
ผลิตยาในประเทศด้วยตัวเราเอง และพบจุดอ่อนเกี่ยวกับสถานที่ผลิต ก็
ทำ�ให้เกิดแนวคิด ในการออกแบบสถานที่ผลิตยาได้เช่นกัน
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หัวใจสำ�คัญนำ�ไปสูค่ วามเชีย่ วชาญ

“ความเชี่ยวชาญมันเกิดมาจากการที่เราดูมานาน ได้พิจารณา
ทุกครั้งที่มีการประชุม เป็นหน้าที่ต้องเข้าประชุม ทำ�ให้ความเชี่ยวชาญ
ต่างกัน ถ้าเราได้ดูบ่อยๆ มันมีแนวคิดจากผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์
ข้อกำ�หนดทั่วไป มันเหมือนกับเป็นหน้าที่ แม้จะไม่ใช่หน้าที่หลัก แต่
เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ นานๆ เข้าก็เริ่มมั่นใจมากขึ้น ให้คำ�แนะนำ�ได้
มากขึ้น ที่สำ�คัญคือ ต้องสนใจ และมีเวลา ต้องไปศึกษาหลักเกณฑ์ที่
กำ�หนด ลงพื้นที่ก็จำ�เป็นเพราะจะได้เห็นของจริง ต้องอาศัยประสบการณ์
เหล่ า นี้ ม าปรั บ แนวคิ ด ให้ เ หมาะสม เราพู ด ถึ ง หลั ก การได้ แต่ สิ่ ง ที่
จะทำ�ให้เชี่ยวชาญต้องมาผ่านการทำ�เองบ่อยๆ นี่คือสิ่งสำ�คัญ”
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สง่ ตอ่ ความประทับใจและความเชีย่ วชาญสูร่ ่นุ นอ้ ง
“ตั้งแต่ทำ�งานมาถึงปัจจุบัน ทั้งเพื่อนร่วมงาน รุ่นน้อง รุ่นพี่ ให้
ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด รุ่นพี่ก็เอาใจใส่ บางครั้งถึงเราจะไม่ได้
รู้จักมาก แต่เมื่อขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยด้วยความยินดี เราเองก็
พยายามทำ�แบบนี้ให้กับรุ่นน้องด้วย ก็อยากให้น้องๆ เข้ามาสนใจเรื่องนี้
เพราะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้ประสบการณ์กับตัวเขาเอง ต้องบริหารจัดการ
เวลาให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อให้งานไปได้อย่างราบรื่น

งานพิจารณาแบบแปลนนี้ให้ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ก็มีความ
รู้ สึ ก ภู มิ ใ จนะเวลาที่ เ ราแนะนำ � แล้ ว ผู้ ป ระกอบการเขาเอาไปทำ � และ
พัฒนาโรงงานให้ดีขึ้น มันทำ�ให้งานเดินไปได้ กระบวนการต่างๆ เดินไป
ต่อได้ คุ้มครองผู้บริโภคได้ดีขึ้น รู้สึกประทับใจที่บางครั้งผู้ประกอบเขา
ไม่รู้จะออกแบบยังไง บางครั้งเราเขียนให้เขาเองเลย แบบนี้มีเหมือนกัน
แต่นานๆ ที เราก็เขียนหลักการให้เขาไปทำ�ต่อให้เข้ากับของเขาจริงๆ”
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หนทางสูค่ วามเชีย่ วชาญการพิจารณาแบบแปลน
ศึกษาข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น
ประสบการณ์ ใ นการตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต ที่ พ บจุ ด อ่ อ น
ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ผลิต
ประสบการณ์จากการสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินสถานที่
ผลิตยา ที่พบจุดอ่อนต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ผลิต จากทีมตรวจประเมิน
ของต่างประเทศ

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมสัมมนา
ที่จัดโดย ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering),
TPMA, TIPA
การเข้าร่วมประชุมในคณะทำ�งานพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ผลิต ขาย
และนำ�เข้ายา เมื่อมีโอกาส เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด และเหตุผล ในการ
ออกแบบสถานที่ผลิตที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สำ�คัญ สำ�หรับใช้
ในการพิจารณาแบบแปลนให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
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ความในใจจากนอ้ งๆ มอบแดพ่ สี่ ุทีป

ติ๊ ก เคยบอกใครๆ เสมอว่ า เป็ น ความโชคดี
ของติ๊กที่ได้มาเป็นลูกน้องในทีมตรวจของพี่สุทีปตั้งแต่
วันแรกที่มาทำ�งานใน อย. จนถึงวันที่พี่เกษียณ ติ๊กก็
ยังมีพี่ทีปเป็นหัวหน้าที่ปกป้องดูแลอยู่ มันเป็นแบบนี้
มาตลอด 24 ปี วันนี้ ติ๊กจะบอกใครๆ ว่า พี่สุทีป คือ คน
ที่สร้างติ๊ก ให้เป็นติ๊กในแบบที่ใครๆ ใน อย. มองเห็น
และรู้ จั ก ในทุ ก วั น นี้ ขอบคุ ณ หั ว หน้ า ที่ เ ป็ น ต้ น แบบ
ของการเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตลอดมาค่ะ --- ติ๊ก
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เมื่ อ กล่ า วถึ ง พี่ สุ ที ป จะนึ ก ถึ ง ผู้ ใ หญ่ ที่ มี ค วาม
เมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี ประนีประนอม แต่ก็มีความ
ชัดเจนในจุดยืนและความถูกต้อง พี่สุทีปเป็นตัวอย่างที่
ดีทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านการบริหารให้ได้ใจ
น้องๆ จะดำ�เนินตามแบบอย่างที่ได้วางไว้และจะระลึกถึง
พี่สุทีปเสมอค่ะ --- ศันสนีย์ มันจันดา (ซันนี่)
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พี่สุทีปของพวกเราพี่น้อง Post สำ�นักยา เป็นเสมือน
คุณพ่อที่น่ารักที่เราทุกคนเคารพและนับถือ พี่สุทีปเป็นแบบ
อย่างที่ดีเยี่ยมของบุคคลที่ทุ่มเททำ�งาน รับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ ได้ รั บ มอบหมาย และรักในองค์กร พี่สุ ทีปไม่ ใ ช้ สิท ธิ์ ลา
พักร้อนในวันใกล้เกษียณเลยแม้แต่วันเดียว ด้วยความเป็น
ห่วงว่างานต่างๆ ที่เข้ามาของกลุ่ม Post จะหยุดชะงัก และ
เป็นห่วงน้องๆ สารพัดในทุกเรื่อง สมกับเป็นคุณพ่อของพวก
เราทุกคนจริงๆ ค่ะ
พี่สุทีปมักจะมีคำ�แนะนำ�และคำ�สอนดีๆ ให้เราคิด
ตามเสมอ ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่รวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้วย
อาจจะมีดื้อบ้าง เถียงบ้างเบาๆ แต่พี่สุทีปก็ใจเย็น ให้อภัย และ
รับฟังพวกเราทุกคนเสมอ ในระหว่างการเดินทางสู่การเป็น
สมาชิกองค์กร PIC/S พี่สุทีปเป็นอีกหนึ่งผู้นำ�ที่คอยผลักดัน
และประคั บ ประคองให้ ทุ ก อย่ า งเดิ น ไปข้ า งหน้ า และใน
เวลาเดียวกันก็คอยดูแลน้องๆ ทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยใจที่
อยากเห็นทุกคนมีรอยยิ้มและความสุข
พี่สุทีปเป็นคุณพ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัวกลุ่ม Post
ที่ทุกคนรักและเคารพ ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่สุทีป
แม้ว่าพี่สุทีปจะเกษียณไป ความรักและเคารพที่มีต่อพี่สุทีป
ก็จะยังคงอยู่และเพิ่มขึ้นทุกวัน ตลอดไป ... ขอให้พี่สุทีปมี
ความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ...ขอบคุณพี่สุทีป คุณ
พ่อของพวกเรามากๆ เลยนะคะ ^__^ ด้วยรักและเคารพ --พลอย (พัชรีวรรณ)

ภก.สุทีป บุษยามานนท์
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สิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้เชีย่ วชาญ
ตอ้ งมาผา่ นการทำ�เองบอ่ ยๆ นีค่ ือสิง่ สำ�คัญ
ภูมิใจนะเวลาทีเ่ ราแนะนำ�แลว้ ผูป้ ระกอบการ
เขาเอาไปทำ�และพัฒนาโรงงานให้ดีข้นึ มันทำ�ให้
งานเดินไปได้ กระบวนการตา่ งๆ เดินไปตอ่ ได้ ซึ่ง
จะเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไดด้ ีข้นึ

ภก.สุทีป บุษยามานนท์

ประวัติการรับราชการ
21 พฤษภาคม 2522 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำ�แหน่งนักวิเคราะห์ยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 มกราคม 2523 นักวิเคราะห์ยา 3 กองวิเคราะห์ยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 เมษายน 2528 สารวัตรอาหารและยา 4
กองสารวัตร
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 เมษายน 2529 สารวัตรอาหารและยา 5
กองสารวัตร
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 ตุลาคม 2534 สารวัตรอาหารและยา 6
กองสารวัตร
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
20 เมษายน 2538 สารวัตรอาหารและยา 7 ว
กองสารวัตร
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6 ธันวาคม 2539 นักวิชาการอาหารและยา 8 ว
กองสารวัตร
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

70

71

21 พฤษภาคม 2540 เภสัชกร 8 วช กองสารวัตร
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
11 พฤศจิกายน 2545 เภสัชกร 8 วช กองควบคุมยา
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 ตุลาคม 2556 เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกำ�กับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำ�นักยา
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

