
 

                        
                           รูปจาก (1) 

 
ในปัจจุบัน บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับ

การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรมจน
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมได้ระบุบทบาทนี้ใน
นิยามของค าว่าวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรชูวิทย์ รัตนไชย
มีบทบาทส าคัญยิ่งในฐานะผู้บุกเบิกงานการควบคุมและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภคในด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันเป็นการวางรากฐานงานด้านนี้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันในการบริโภค การปฎิบัติงานด้าน
นี้ ต้ อ งต่ อ สู้กั บความไม่ เป็ นธรรมและอิทธิพลจาก
ผู้ประกอบการ แต่เภสัชกรชูวิทย์ รัตนไชยใช้ความมุ่งมั่น
พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเด็ดเด่ียวจนเป็นผู้น าในด้าน
นี้ เนื้อหาส่วนใหญ่ของบทความนี้เรียบเรียงจากการ
สัมภาษณ์ท่านในวันที่ 26 มิถุนายน 2539 เมื่อท่านอายุ 75 
ปี โดย วินนา เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิริสินสุข นิยดา เกียรติ
ยิ่งอังศุลี อิงอร มันทรานนท์ และวิทยา กุลสมบูรณ์ (2)  

เภสัชกรชูวิทย์ รัตนไชย เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2464  พี่ชายซึ่งเปิดร้านยาที่จังหวัดสงขลา แนะน าให้ท่าน
เรียนทางเภสัชกรรม เพราะเป็นวิชาชีพอิสระที่เล้ียงตัวได้
และเพื่อเป็นการสืบทอดธุรกิจร้านยาของพี่ชาย ท่านเป็น
เด็กที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จึงสามารถเข้าศึกษาในคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พศ.2483 และ
ส า เร็ จการศึกษา ในปี  พศ.2490 จากมหาวิทยา ลัย
แพทยศาสตร์ (ขณะนั้นมีการโอนคณะเภสัชศาสตร์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) 
ลักษณะที่โดดเด่นของท่าน คือ เป็นคนที่มีภาวะผู้น าและ
กล้าหาญในการแสดงความคิด เห็น   ขณะเรียนใน
มหาวิทยาลัย ท่านไดแ้สดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสม
ของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีและการจัดเการเรียนการสอน  
แม้จะไม่ใช่มีเพียงท่านผู้เดียวที่คิดเห็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่มี
ผู้ใดที่กล้าแสดงความเห็นดังกล่าว การกระท าดังกล่าวถือ

ว่าเป็นการกระท าที่กล้าหาญอย่างยิ่งส าหรับนิสิตในยุคสมยั
นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและความใจกว้างของ
อาจารย์อย่างมากที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ในสายตาของผู้อื่น
และอาจารย์ ท่านอาจจะถูกมองว่าเป็นนิสิตที่ไม่สนใจการ
เรียนหรือเกเร แต่ในวันประกาศผลการสอบครั้งสุดท้าย 
อาจารย์อาจ กาญจนลักษณ์ เรียกท่านเข้าไปพบและบอก
ว่า “.....ผมมอง ๆ แล้ว ไม่มีใครเลยที่จะรับช่วงงานวิชาชีพ
เภสัชกรรมได้มากกว่าคุณ-......ผมเชื่อคุณ คุณรับปากผม
ได้ไหม ?” นิสิตชูวิทย์ได้รับปากกับท่านอาจารย์ และจุด
นั้นเองที่ท าให้ท่านเกิดความคิดขึ้นมาทันทีว่า ต่อไปนี้ท่าน
ต้องท าทุกอย่างเพื่อวิชาชีพแล้ว 
งานบริการเภสัชกรรม 

หลังจบการศึกษา ท่านท างานเป็นเภสัชกรประจ า
ห้องยา จ่ายยา และปรุงยาตามใบสั่งแพทย์ในบริษัทสหสาย
เวช จ ากัด ซึ่งให้บริการด้านสถานพยาบาล ต่อมาท่านย้าย
ไปท างานในต าแหน่งผู้แทนยาในบริษัทดีล์มแฮม แต่
ท างานได้เพียง 2 เดือน ก็ได้ลาออก และสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการในอันดับที่ 1 แม้ว่าในขณะน้ันโรงพยาบาลในสังกัด
กรมการแพทย์ อันได้แก่ โรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาล
ราชวิถีในปัจจุบัน) และโรงพยาบาลสงฆ์ จะมีขนาดใหญ่ 
แต่ท่านเลือกรับราชการในโรงพยาบาลเลิดสินซึ่งมีขนาด
เล็กและได้รับจัดสรรงบประมาณและบุคลากรน้อยมากจน
เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการอย่างยิ่ง  ท่านได้เข้าพบ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะน้ัน เพื่อแจ้งข้อขัดข้อของ
โรงพยาบาล จนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือที่
เหลือใช้จากสงครามจนพอที่จะน าไปใช้ในการบริการ
เฉพาะคนไข้นอกนับแต่นั้นมา การพัฒนาของโรงพยาบาล
เลิดสินจึงได้เริ่มขึ้นจากเวลาน้ันเป็นต้นมา  

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างศรัทธาและศักดิ์ศรีแห่ง
วิชาชีพเภสัชกรรม ท่านพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ

 
 

เภสัชกรชูวิทย ์รัตนไชย 
“ผูว้างรากฐานงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ” 
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และก า รบ ริ ห า ร  แ ล ะด้ ว ยมนุ ษย สัมพั น ธ์ ที่ ดี แ ล ะ
ความสามารถที่โดดเด่น ท่านจึงได้เล่ือนต าแหน่งเป็นเภสัช
กรโทซึ่งเป็นเภสัชกรรุ่นแรกในสังกัดกรมการแพทย์ที่ได้
ต าแหน่งดังกล่าว   ท่านสอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่สห
ราชอาณาจักรตามแผนการโคลอมโบในปี พ.ศ. 2500 โดย
สอบได้ ในอันดับที่หนึ่ ง  ท่ านศึกษาด้านเภสัชกรรม
โรงพยาบาล จากมหาวิทยาลัยลอนดอนนาน 1 ปี แต่ต้อง
รีบเดินทางกลับเนื่องจากภาระทางครอบครัว ท่านน าเอา
ความรู้จากการศึกษามาพัฒนาการผลิตสารละลาย 
electrolyte ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและขายให้กับประชาชนใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ยังผลิตยาฉีด vitamin C 
ซึ่งผลิตได้ยากมากในสมัยนั้น มีเพียงบริษัทในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เท่านั้นที่ผลิตได้  การผลิตยาเหล่านี้ใน
โรงพยาบาลสามารถน ารายได้แก่โรงพยาบาลอย่างมาก 
งานด้านการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2505  เภสัชกรชูวิทย์ย้ายจาก
โรงพยาบาลเลิดสินมาด ารงต าแหน่งสารวัตรอาหารและยา
โท กองควบคุมอาหารและยา ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หลังจากน้ันรับทุนจากกระทรวงสาธารณสุขไป
ฝึกงานด้านคุณภาพมาตรฐานและการผลิตยาที่ดีจาก
ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี ในปี พ.ศ. 2507 
ท่านด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองควบคุมอาหารและยา การ
ท างานของท่านในหน่วยงานนี้เป็นจุดเริ่มของการพัฒนา
งานการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายต่อมา ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2511 เมื่อมีการปรับองค์กร ท่านจึงรับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชั้นพิเศษในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคนแรก  

ในขณะนั้น ปัญหาใหญ่ในเรื่องยา คือ การระบาด
ของยาปลอมทั่วทั้งประเทศในทุกชนิดของยาที่ขายดีใน
ท้องตลาด การปราบปรามไม่สามารถลดปัญหาลงได้ 
เนื่องจากผู้ผลิตยาปลอมมักเป็นผู้ที่มีอิทธิพล ท่านเสนอ
ปัญหาดังกล่าวกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งสร้างความตื่นตัวต่อ
ปัญหาและมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของกองควบคุมอาหารและยาและต ารวจกอง
ปราบปราม ท่านยังเสนอให้ลงโทษผู้กระท าผิดสถานหนัก
จนในที่สุดมีการก าหนดโทษจ าคุกนาน 10-20 ปีส าหรับ
ความผิดน้ี การด าเนินการตลอด 3 ปีของท่านท าให้ผู้ค้ายา
ปลอมเข็ดขยาดและปัญหาดังกล่าวลดลงอย่างมาก  

ท่านยังริเริ่มนโยบายให้การผลิตยาเป็นไปตาม
หลัก Good Manufacturing Practices (GMP) ในปี  พศ.

2508 ท่านยังมีส่วนร่วมกับเภสัชกรหลายภาคส่วนเสนอ
และผลักดันให้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ท่านเข้าชี้แจง
ต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตลอดจนกรรมาธิการ
ในรัฐสภารวมกันมากกว่า 100 ครั้งโดยน าเสนอหลักการ
และสาระส าคัญที่พึงมี ในกฎหมายเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ท่านศึกษาจากกฏหมายของหลายประเทศ  

ท่านผลักดันให้กองควบคุมอาหารและยายกระดับ
เป็นกรม โดยเริ่มจากการขยายจ านวนเจ้าหน้าที่ในกอง 
เมื่อมีการปรับปรุงองค์กรในกระทรวงสาธารณสุข กอง
ควบคุ มอาหารและยาจึ ง ยกฐานะ เป็ นส านั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แม้ท่านไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการ อย. คนแรก แต่ท่านได้รับแต่งตั้งให้
เป็นผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2522 ท่านจึงท าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคในด้านอื่น ๆ นอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ท่านลาออกจากราชการขณะที่อายุ 58 ปี 

เภสัชกรชูวิทย์ รัตนไชยมีความสามารถทางด้าน
กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมาก ท่านเคยเป็นผู้แทน
รัฐบาลไปประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่
อ ง ค์ ก า ร สหปร ะช าช าติ  แ ล ะ ร วมทั้ ง ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO ท่าน
ยังเป็นประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ  เพื่อให้ทุน
แก่นักศึกษา/นิสิตเภสัชศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่าน
ยังเป็นกรรมการทางวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย 
เช่นกรรมการร่างมาตรฐานอาหาร เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเทศ
คณะกรรมการจัดท าต ารายาของประเทศไทย เป็นต้น แม้
เภสัชกรชูวิทย์ รัตนไชยได้จากไปแล้ว แต่ผลงานของท่าน
บังคงอยู่และเป็นรากฐานแก่เภสัชกรรุ่นใหม่ในการสานต่อ
เจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคชาวไทยสืบไป 
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