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18 กรกฎาคม 2557
เรื่อง

ขอให้เร่งรัดปลดกรรมการองค์การเภสัชกรรมที่เหลือ

เรียน

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ้างถึง

หนังสือของ 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 6 รายการ
ตามหนังสือที่อ้างถึง 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ได้ขอให้ คสช. ปลดคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
(อภ.) และผู้ อํา นวยการ อภ. ปรากฏว่ า กรรมการ อภ. ได้ล าออกไปแล้ ว 10 คน ยั ง เหลือ อี ก 2 คน คื อ
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนาผู้อํานวยการ อภ. จึงใคร่
ขอให้ คสช. พิจารณาปลดกรรมการที่เหลือทั้ง 2 คน โดยเร็ว เพราะทั้งสองมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ความเสียหายของ อภ. ตามที่ได้แจ้งในหนังสือฉบับก่อนแล้ว
อนึ่ง ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ 2 คน ที่ยังดื้อแพ่งไม่ลาออก ดังนี้
1. นพ. สุวัช เซียศิริวัฒนา นอกจากต้องรับผิดชอบในความเสียหายของ อภ. ตามที่แจ้งใน
หนังสือฉบับก่อนแล้ว ยังมีพฤติกรรมส่อทุจริต และไร้ความสามารถ คือ
1.1 ข้อมูลตามที่ปรากฏในหนังสือของเครือข่ายที่ส่งให้ ดีเอสไอ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
1.2 นพ.สุวัช เป็นเหตุแห่งปัญหาสําคัญทําให้ อภ.ไม่มียาส่งให้โรงพยาบาลจํานวนมาก
นอกจากไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตใน อภ. เองแล้ว เมื่อใช้วิธีจ้างผลิตก็มีพฤติกรรมส่อความไม่สุจริต โดยตั้ง
ตนเองเป็นประธานตรวจเยี่ยมโรงงานและประเมินคัดเลือกบริษัทรับจ้างผลิตยา (เอกสารหมายเลข 2) โดยการ
ลงนามแต่งตั้งตนเอง ทั้งๆ ที่งานดังกล่าวเป็นงานเทคนิคที่ น.พ.สุวัช เองก็ ไม่มีความเชี่ย วชาญ และโดย
ตําแหน่งผู้อํานวยการ อภ. ย่อมไม่มีเวลาและไม่สมควรไปทํางานดังกล่าว เพราะต้องเสนอให้ตนเองอนุมัติต่อไป
แต่เมื่อฝืนแต่งตั้งตนเอง ก็สร้างปัญหาเพราะไม่มีเวลาไปตรวจตามนัดหมาย ทําให้โรงงานต่างๆ เดือดร้อน และ
การพิจารณาของ อภ. เองต้องล่าช้าออกไป ปัญหาไม่มียาส่งให้ รพ.ต่างๆ ก็เจออุปสรรคเพิ่ม การที่ นพ.สุวัช
ต้องการไปเป็นประธานนี้เอง น่าสงสัยว่าอาจมีเจตนาแอบแฝงเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์
1.3 เมื่อมีการเสนอให้ลาออก นพ.สุวัช ได้แถลงข่าวเรื่องการลดการผลิตยาเบาหวาน เพื่อ
“ปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน” คําแถลงดังกล่าวเป็นเท็จ เพราะ นพ.สุวัช เป็นผู้สั่งการให้ลดการผลิต
ยาเบาหวานเพื่อเปลี่ยนไปผลิตยาอื่นที่มีส่วนต่างกําไรมากกว่า (เอกสารหมายเลข 3) และ ขณะนี้เมื่อนพ.สุวัช
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บริหารงานผิดพลาด ไม่มีการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบยาต้านไวรัสเอดส์ ทําให้เกิดการขาดวัตถุดิบ นพ.สุวัชยังสั่ง
การให้เอาวัตถุดิบที่เหลืออย่างจํากัด ไปผลิตยา GPO-VIR Z 250 ซึ่งมี stock 6 เดือนเพราะได้กําไรมากกว่า
แทนที่ จะไปผลิต AZT capsules ซึ่งยานี้ของสํานักประกันสังคมจะมีใช้ถึงเดือนสิงหาคม นี้ เท่านั้น ซึ่งจะทําให้
ผู้ป่วยเอดส์มีปัญหาอย่างแน่นอน
1.4 นพ.สุวัช ขาดทักษะการบริหาร และน่าจะขาดอิสระในการตัดสินใจ จึงมีการโยกย้าย
บุคคลตําแหน่งต่างๆ อย่างไม่เหมาะสม ทําให้เกิดการร้องเรียน และฟ้องร้อง หลายกรณี (เอกสารหมายเลข 4,
5, 6)
2. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ มีข้อมูลที่ขอเพิ่มเติม ได้แก่
2.1 นพ.ณรงค์ ไม่ เ อาใจใส่ ใ นกิ จ การขององค์ ก ารเภสั ช กรรม เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการ อภ. น้ อ ยมาก ปั ญ หาน่ า จะเกิ ด จากขาดทั ก ษะในการบริ ห ารเวลาและการใช้ ค น
นอกจากเป็นกรรมการ อภ. นพ.ณรงค์ ยังเป็นกรรมการโดยตําแหน่งที่สําคัญในคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในคณะกรรมการดังกล่าว นอกจาก นพ.ณรงค์ จะไปร่วมประชุมด้วยตนเองน้อยครั้งแล้ว
ยังส่งผู้ที่ไม่เหมาะสมไปร่วมประชุมแทนบ่อยครั้ง นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการคณะที่สําคัญ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งต้องเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ ก็
มีปัญหามากมาย คือ 1) ไม่เรียกประชุม 2) มอบคนที่ไม่เหมาะสมเป็นประธานแทน 3) มุ่งบริหารอํานาจผ่าน
คณะอนุกรรมการ ไม่มุ่งประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ทําให้กลายเป็นอุปสรรค หรือ “คอขวด”
ของงานหลายงาน ประชาชนไม่ได้รับการแก้ปัญหาหรือไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรได้รับ เช่น ยาจําเป็นต่างๆ
บางชนิด
2.2 ในการไปร่วมประชุมคณะกรรมการ อภ. น้อยครั้งนั้น นพ.ณรงค์ ไปร่วมประชุมเพื่อปลด นพ.
วิทิต ด้วย โดย นพ. ณรงค์ ไม่พยายามให้สติ ทัดทาน หรือทักท้วงใดๆ เลย โดยน่าจะไปร่วมประชุมเพราะเกรง
กลัวต่ออํานาจของรัฐมนตรี และก็ร่วมลงมติตามที่ผู้มีอํานาจบงการ
2.3 กรณี โ รงงานวั คซี น ล่ า ช้า นพ.ณรงค์ มีส่ ว นสํา คัญ ทํา ให้ ไม่ มีก ารเสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติงบประมาณไปแก้ปัญหา แม้จะปลด นพ.วิทิต ไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีเศษ เรื่องก็ยังไม่
ไปถึงคณะรัฐมนตรี เมื่อมีการควบคุมอํานาจโดย คสช. แล้ว หน้าที่ในการแก้ปัญหานี้เป็นอํานาจหน้าที่โดยสิทธิ
ขาดของ นพ.ณรงค์ ก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาร่วม 2 เดือนแล้ว
2.4 นพ.ณรงค์ ทําหน้าที่ “รับใช้” นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข บีบบังคับเอา
เงินของ อภ. ไปมอบให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 12 ล้านบาท เนื่องจาก นพ.ประดิษฐ์ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
แห่งนั้น แทนที่จะใช้เงินตนเองกลับมาใช้เงินของ อภ. โดยเรื่องนี้นายระวัย ภู่ผกา อดีตประธานสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ อภ. ได้ออกมาคัดค้าน คณะกรรมการซีเอสอาร์ อภ. ก็ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าไม่ควรเป็นภารกิจ
ของ อภ. แต่ นพ.ณรงค์ ซึ่งเข้าประชุมบอร์ด อภ. นานๆ ครั้ง ได้ไปเข้าประชุม และออกโรงรับใช้ นพ.ประดิษฐ์
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อภิปรายอย่างดึงดัน บีบบังคับจนบอร์ดมีมติให้เงินไป ต่อมาเกิดปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน นพ.ประดิษฐ์
ไม่กล้าเดินทางไปมอบเงินด้วยตนเอง ให้ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานบอร์ด เป็นตัวแทนไปมอบ เสียเงิน อภ.
ไปอีกเป็นจํานวนมาก
อนึ่ง กรรมการหลายคนที่ลาออกไปแล้ว ยังคงเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทลูกขององค์การเภสัชกรรม
สมควรต้องลาออกหรือปลดออกโดยเร็วด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.วชิระ บถพิบูลย์ ชมรมแพทย์ชนบท)

(นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กลุ่มคนรักหลักประกัน)

(ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ชมรมเภสัชชนบท)

(รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ประธานมูลนิธิเภสัชชนบท)

(นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย)

(นางสาวบุญยืน ศิรธิ รรม สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค)

(ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา) (ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค กลุ่มศึกษาปัญหายา)

ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 081-398-9953 niyada.k1@gmail.com

