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ประวัต ิ
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 

 
ชื่อ-นามสกุล  ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 
 
การศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
    นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน 
    อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2560-ปัจจุบัน) 
   กรรมการสภาเภสัชกรรมและเหรัญญิก สภาเภสัชกรรม (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน) 
   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ตามคำสั่งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่  1/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สั่ง ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2562 (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน) 
    อนุกรรมการเพื่อพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน) 
    อนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 14/2557 เรื ่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2557-2558, 2562-ปัจจุบัน) 
    คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (2562-ปัจจุบัน) 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการรักษาสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (2562-ปัจจุบัน) 
    คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู ้ตรวจประเมินวิธ ีปฏิบัต ิทางเภสัชกรรมชุมชน 
สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม (2563-ปัจจุบัน) 
 
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ตำแหน่งต่าง ๆ 
   หัวหน ้าศ ูนย ์สารสนเทศทางยาและค ุ ้มครองผ ู ้บร ิ โภค คณะเภส ัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 กุมภาพันธ์ 2563-ปัจจุบัน) 
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    รองผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถโดม) ฝ่ายวิชาการ ตามคำสั่ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 116/2562 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (1 พฤศจิกายน 
2562-ปัจจุบัน) 
      คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 624/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3 
สาขาวิทยาศาสตร์ (สืบแทน) สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (17 กรกฎาคม  2563 - ปัจจุบัน) 
    คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ตามคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 
105/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ (2562-ปัจจุบัน) 
  2. ประสบการณ์เป็นผู้ประสานงานรายวิชา 
    ภศ.100 บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 

ภศ.370 ระบบบริการสาธารณสุข 
ภศ.371 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเภสัชกรรม 
ภศ.372 บริหารเภสัชกิจ 
ภศ.412 เภสัชกรรมชุมชน 
ภศ.472 หน่วยเภสัชกรรมบริบาลปฐมภูม ิ
ภศ.578 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 
ภศ.581 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสชัศาสตร์ 2 
ภศ.684 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

  3. ประสบการณ์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมของนักศึกษา 
    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายหมอยา มธ. (ประจำปี 2560-ปัจจุบัน) 
  
ประสบการณ์ทำงานในอดีต (โดยสังเขป) 
    เภสัชกรประจำ/ผู้จัดการสาขา ร้านยาฟาสซิโน สาขาโรบินสันสีลม 
    นักวิชาการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
    นักวิชาการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบายและกฎหมาย 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเข้าถึงยา การจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาท่ี
ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ตาม
คำสั่งคณะกรรมการอาหารและยาที่ 253/2555 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2555 
    ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานจัดเวทีสาธารณะเพื่อจัดทำข้อมตินโยบาย 
และยุทธศาสตร์เพื ่อคนไทยเข้าถึงยาถ้วนหน้า   ตามคำสั ่งสภาเภสัชกรรม ที ่ 123/2551 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำมตินโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือคนไทย เข้าถึงยาถ้วนหน้า สั่ง ณ วันที่ 
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
   คณะทำงานประสานเพื่อการพัฒนาข้อเสนอประเด็นการจัดการยาสเตียรอยด์ที่
คุกคามสุขภาพคนไทย ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2557 ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานเพื่อการพัฒนาข้อเสนอประเด็น สั่ง ณ วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ.2557  
    คณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะประเด็น วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อ
ยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย
วิกฤติการณ์เชื้อดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 
    คณะอนุกรรมการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และ
การเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (2562-2563) 
    คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ตามคำสั่งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ 1/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สั่ง ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2562 (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน) 
  2. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
    คณะทำงานประเด็นกฎหมาย องค์กร และกลไกคุ้มครองผู ้บริโภค ตามคำสั่ง
คณะอนุกรรมการยกร่างสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 47(8) ที่ 1/2551 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551     
    ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอมาตรการจัดการอันตรายจากแร่
ใยหิน ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 133/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอ
มาตรการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2553 
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 3. ด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 
    อนุกรรมการเพื่อพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน) 
    คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู ้ตรวจประเมินวิธ ีปฏิบัต ิทางเภสัชกรรมชุมชน 
สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม (2563-ปัจจุบัน) 
  4. ด้านผู้สูงอายุ 
   อนุกรรมการและผู ้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 82/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ช่วยดแูล
ผู้สูงอายุ สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 
     
ประสบการณ์ทำงานอ่ืนในสภาเภสัชกรรม 
   ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัช
กรรมไทย 100 ปี ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 96/2552 เรื่อง คณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัช
กรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556): บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตร์ในศตวรรษหน้า สั่ง 
ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2552      
    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการจัด
งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100ปี วิชาชีพเภสัชกรรม ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 40/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี 
วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 
    คณะทำงานโครงการยกระดับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน 
ภายใต้คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน ในกำกับดูแลของศูนย์ประสานงาน
การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ปี 2558-2560 
    กรรมการรับรองคุณภาพร้านยา ตามคำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 49/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับรองคุณภาพร้านยา สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 
   คณะอนุกรรมการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และ
การเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (2562) 
    คณะผู้บริหารสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม (2562) 
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งานเขียน/งานวิชาการ (โดยสังเขป) 
บทความวิชาการ 
  ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, กุสาวดี เมลืองนนท์, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, ศนิตา หิรัญรัศม,ี สุชาดา สูรพันธุ์. การ
วิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย: ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์. 
วารสารเภสัชกรรมไทย. 13(4); ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. 2563 
หนังสือ 
1) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2556). “จรรยาบรรณหรือจริยธรรมเภสัชกร” ใน การบูรณาการการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยไป-กลับ. อภิฤดี เหมะจุฑา และพรอนงค์ อร่ามวิทย์ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 284-335 
2) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (หนึ่งในทีมผู้เขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพร่างแรก) (2558). สุขภาพคนไทย 2558. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2563). “ทิศทางการควบคุมเครื่องสำอางในประเทศไทย” ใน ความก้าวหน้าทาง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอางเพื่อการชะลอวัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดปันชะยา ครี
เอชั่น 
 
วารสารสมาคมร้านขายยา  เช่น 
1)  ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). บัญชียาในร้านขายยาแผนปัจจุบันและเงื่อนไขการขายยา. วารสารยา สมาคม
ร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับกรกฎาคม-สิงหาคม 2558, หน้า 24-32  
2) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). ร้านยาแบบไหน เจ้าหน้าที่จะไปตรวจยาต้องห้าม.  วารสารยา สมาคมร้านขาย
ยา ประเทศไทย. ฉบับกันยายน-ตุลาคม 2558, หน้า 23-25 
3) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). กฎหมายได้กำหนดอะไรบ้างเพื่อให้ร้านยาเป็นร้านยาเพื่อชุมชน. วารสารยา
สมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558, หน้า 23-26 
4) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายกับการจัดกิจกรรมโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ.  
วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 23-29 
5) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายอำนวยความสะดวกกับการขออนุญาตขายยา. วารสารยาสมาคมร้าน
ขายยา ประเทศไทย. ฉบับมีนาคม – เมษายน 2559, หน้า 23-32    
6) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมินร้านยา. วารสารยาสมาคมร้านขายยา 
ประเทศไทย. ฉบับพฤษภาคม – มิถุนายน 2559, หน้า 26-31 
7) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). ความรู้ภาษีเบื้องต้นสำหรับร้านยา. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. 
ฉบับกรกฎาคม – สิงหาคม 2559, หน้า 26-34     
8) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). ภาษีธุรกิจออนไลน์. วารสารยาสมาคมร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับกันยายน 
– ตุลาคม 2559, หน้า 43-44 

http://www.thaipharmacies.org/images/stories/magazine/aug58/1aw-aug-58%202.pdf
http://www.thaipharmacies.org/images/stories/magazine/oct58/aw-oct-58-2.pdf
http://www.thaipharmacies.org/images/stories/magazine/dec58/aw-dec-58.pdf
http://www.thaipharmacies.org/images/stories/magazine/jan59/aw-jan-59.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B27XBNmzfh8gQ3hfU2pyeURrYUk
http://www.thaipharmacies.org/images/stories/magazine/june59/aw-june-59.pdf
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9) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายควบคุมกระเช้าของขวัญและชุดสังฆทานไว้อย่างไร. วารสารยาสมาคม
ร้านขายยา ประเทศไทย. ฉบับพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 
10) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว. วารสารยาสมาคมร้านขายยา 
ประเทศไทย. ฉบับมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 37-40  
และอ่ืน ๆ 
 
วารสารวงการยา เช่น 
1) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ.2558. วงการยา. ฉบับเดือน
มกราคม 2559, หน้า 37-41  
2) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). การควบคุมยาต้านจุลชีพกับบทบาทเภสัชกรที่หายไป. วงการยา. ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 27-31 
3) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). การแบ่งประเภทยากับการเปิดช่องจ่ายยาตามร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ . 
วงการยา. ฉบับเดือนมีนาคม 2559, หน้า 27-31     
4) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 1. วงการยา. ฉบับเดือนเมษายน 
2559, หน้า 27-31 
5) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 2. วงการยา. ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2559, หน้า 27-31 
6) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 3. วงการยา. ฉบับเดือนมิถุนายน 
2559, หน้า 21-25 
7) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). จับตาร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ รอบครึ่งปี พ.ศ.2559. ฉบับเดือนกรกฎาคม 
2559, หน้า 39-43 
8) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เมื่อภาษีทำให้ร้านยาต้องเลือกระหว่างเป็นร้านยาบุคคลธรรมดาหรือร้านยานติิ
บุคคล. วงการยา. ฉบับเดือนสิงหาคม 2559, หน้า 13-15 
9) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เตรียมความพร้อมร้านยาสู่รูปแบบนิติบุคคล. วงการยา. ฉบับเดือนกันยายน 
2559, หน้า 29-32 
10) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ. วงการยา. ฉบับเดือนตุลาคม 2559  
11) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). หลักเกณฑ์การขายปลีกยาที ่ด ีในประเทศลาว. วงการยา ฉบับเดือน 
พฤศจิกายน 2559  
12) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9. วงการยา ฉบับเดือน ธันวาคม 2559 
13) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ.2559. วงการยา ฉบับเดือน
มกราคม 2560 
14) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). กฎหมายน่ารู้ในร้านยา. วงการยา ฉบับพิเศษ 

http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20210.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20211.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20212.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20213.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20214.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medicaljournal215.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20216.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20217.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20217.pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfileya/Medical%20journal%20218.pdf
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15) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). ความคืบหน้าการจัดการยาโคลิสติน (Colistin). วงการยา ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 
16) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2560). พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับ
ความมั่นคงทางยา. วงการยา ฉบับเดือนมีนาคม 2560 
17) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2561).ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติยา ช่วงเดือนตุลาคม 2561. วงการยา ฉบับ
เดือนตุลาคม 2561 หน้า 34-37  
18) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2561). การเปลี่ยนประเภทยา เพื่อการค้า การเข้าถึงยา หรือการคุ้มครองผู้บริโภค. 
วงการยา ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 หน้า 28-31  
19) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2561). ข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม. 
วงการยา ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 36-39  
20) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2561). สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ.2561. วงการยา ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 23-26  
21) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2561). ความแตกต่างระหว่างการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตสถานที่ด้านยาตาม
พระราชบัญญัติยา. วงการยา ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 12-14  
22) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2561). มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนตำรับยา ตามพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2562. วงการยา ฉบับเดือนเมษายน 2562  
23) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2561). มาตรการด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ.2562. วงการยา ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562  
และอ่ืน ๆ 
 
วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เช่น 
1) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2559). เปิดบัญชียาต้านแบคทีเรียที่ควรถอดถอนออกจากประเทศไทย. ฉบับเดือน
มิถุนายน 2559, หน้า 23-24 
 
จดหมายข่าว ยาวิพากษ์ (แผนงาน กพย.) เช่น 
1) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2553). บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของเภสัชกร ตามร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ . ยาวิพากษ์. ปี
ที่ 3 ฉบับที่ 7 ธันวาคม 2553, หน้า 12-13 
2) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2555). การจัดการมาตรฐานยาบริจาค. ยาวิพากษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 มกราคม 2555, 
หน้า 10-13 
3) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2555). เหลียวมองการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในต่างประเทศ. ยาวิพากษ์. ปีที ่5 ฉบับ
ที ่15 ตุลาคม 2555, หน้า 7-10 
4) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2556). จากคดีจีเอสเค เมื่ออุตสาหกรรมยาไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม. ยาวิพากษ์. ปี
ที ่5 ฉบับที ่16 ตุลาคม 2556, หน้า 3-10 

http://www.pharcpa.com/journal/86.htm
http://www.thaidrugwatch.org/download/series/series07.pdf
http://www.thaidrugwatch.org/download/series/series13.pdf
http://www.thaidrugwatch.org/download/series/series15.pdf
http://www.thaidrugwatch.org/download/series/series16.pdf
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5) ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). ลำดับเหตุการณ์โดยสังเขปเกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาของไทย. ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 
ฉบับที ่20 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 19-26 
6)  ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). อาหารสัตว์ผสมยา. ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557, 
หน้า 36-40 
7)  ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหายาสเตียรอยด์ . ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 
กันยายน-ตุลาคม 2557, หน้า 8-9 
8)  ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2557). สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั ้งที ่ 7 ข้อเสนอเชิงประเด็น "การจัดการยาส
เตียรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย". ยาวิพากษ์. ปีที ่6 ฉบับที ่22 กันยายน-ตุลาคม 2557, หน้า 15 
9)  ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ (2558). การควบคุมราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ของไทย . ยาวิพากษ์. ปีที่ 6 
ฉบับที ่26 มีนาคม-พฤษภาคม 2558, หน้า 22-27  
และอ่ืน ๆ 
                         
อ่ืน ๆ 
1) ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาที่สะอาด”. ผศ.ดร.
คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม หัวหน้าวิจัย (ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
2) ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบเพื่อการจัดตั้งระบบ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก.  (GHG Reporting System). ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม หัวหน้าวิจัย (ทุนจาก
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก)  
3) ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ของต่างประเทศ”. ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม หัวหน้าวิจัย (ทุนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก) 
4) ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "โครงการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก ของประเทศกำลังพัฒนา ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม หัวหน้าวิจัย (ทุนจากองค์การบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก) 
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