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ผลงานเพื่อสังคม ของ เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง

 เภสัชกรผู้มุ่งมั่นการคุ้มครอง-

ผู้บริโภคเพื่อไทยผองพบสุขศรี

สานพลังเครือข่ายหลายภาคี

ความเข้มแข็งบังเกิดมีในชุมชน

 ภาณุโชติ ทองยัง ผู้กล้าหาญ

บุกลุยงานประสานสิบทิศสัมฤทธิผล

นำาความรู้เคลื่อนผ่านสื่อมวลชน

สร้างเครือข่ายชุมชนด้านคุ้มครองฯ

 เปน็แบบอย่างเปิดโลกกว้างพร้อมเรียนรู้

ผสานศาสตร์เภสัชสู่การตอบสนอง

ร่วมคิดทำาเชิงระบบตามครรลอง

ถอดบทเรียนดุจแสงส่องทางปัญญา
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 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม

เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค่า

แห่งคุณงามความดีที่ทำามา

เพื่อสุขภาพประชาสังคมไทย

 ให้ตั้งจิตมั่นศรัทธา

อุดมการณ์เพื่อประชานั้นยิ่งใหญ่

เปน็เภสัชกรเพื่อสังคมตลอดไป

มีธัมมะประจำาใจตลอดกาล.

ประพันธ์โดย ดร.เภสัชกรหญิง ยุภาพรรณ มันกระโทก

วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

*******

ร่วมแสดงความยินดีกับ

ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เสวนา อาศรมความคิดระบบยา เร่ือง รวมพลังสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาระบบยา
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หน้า

บทเสภา ผลงานเพื่อสังคมของ เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ๓

คำานิยมจากประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ๗

ใบประกาศเกียรติคุณ ๑๐

คำาประกาศเกียรติคุณ ๑๑

จากคนบ้านเดียวกัน ๑๔

 - เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง: ลูกแม่กลองด้วยกัน ๑๕

	 	 (สุรจิต	ชิรเวทย์)

 - “หมอณุ” ที่ชาวแม่กลองภูมิใจ ๑๘

	 	 (บุญยืน	ศิริธรรม)

จากกัลยาณมิตรร่วมงานสำาคัญ ๒๐

 - เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง “คนเล็ก หัวใจใหญ่”  ๒๑

	 	 (รัศมี	วิศทเวทย์)

 - ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ผู้เป็นน้อง กัลยาณมิตร

  และเพื่อนร่วมงานที่ดี ๒๔

	 	 (จารุวรรณ	ลิ้มสัจจะสกุล)

 - ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรติดดาว  ๒๗

	 	 (นพ.ประวิทย์	ลี่สถาพรวงศา)

 - ชายหนุ่มเจ้าของเรื่องเล่าเฝ้าระวัง  ๓๐

	 	 (สารี	อ๋องสมหวัง)

สารบัญ
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หน้า

จากเพื่อนพ้องน้องพี่ ๓๒

 - ภาณุโชติ – แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์  ๓๓

	 	 (ภก.สรชัย	จำาเนียรดำารงการ)

 - ภาณุโชติ ทองยัง เพชรเม็ดงามแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม  ๓๕

	 	 (ภก.วรวิทย์	กิตติวงศ์สุนทร)

 - เขียนถึงคนที่ชื่อ ภาณุโชติ ทองยัง “ณุ”  ๓๘

	 	 (อ.ดร.ภญ.เยาวลักษณ์	อ่ำารำาไพ)

 - ระลึกความหลัง ครั้งทำางานกับภาณุโชติที่สุรินทร์  ๔๐

	 	 (ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี	ศิริสินสุข)

 - พี่ชาย……ที่แสนดี  ๔๒

	 	 (ภญ.สุภาวดี	เปล่งชัย)

จากอาจารย์ ๔๔

 - ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ผู้คุ้มครองผู้บริโภคด้วยหัวใจ  ๔๕

	 	 (รศ.ดร.ภญ.จิราพร	ลิ้มปานานนท์)

 - เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เก่งจริงๆ น้องเรา  ๔๖

	 	 (ผศ.ดร.ภญ.นิยดา	เกียรติยิ่งอังศุลี)

 - หมอณุ พี่ณุ เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง  ๔๗ 

	 	 (รศ.ดร.ภก.วิทยา	กุลสมบูรณ์)

ประวัติ ผลงาน และแนวคิด ๕๐

 - ประวัติและผลงานของเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ๕๑

 - หลักการและแนวคิดในการทำางานเพื่อสังคม ๖๗

พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๗๓

คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๔ ๗๙

คณะอนุกรรมการจัดงานมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๔ ๘๐

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ๘๑



7มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

คำานิยม

ในแวดวงงานสาธารณสุขภาครัฐส่วนภูมิภาคนั้น ภารกิจของเภสัชกร 

เห็นชัดสองสาย คือ “สายโรงพยาบาล” กับ “สายคุ้มครองผู้บริโภค”  

(การทำางานในสายโรงพยาบาลก็คือการทำางานคุ้มครองผู้บริโภคท่ีป่วยเฉพาะราย 

ร่วมกับทีมสุขภาพ) เภสัชกรส่วนใหญ่เลือกที่จะทำางานสายโรงพยาบาล  

ซ่ึงอาจอนุมานได้ว่าเขาเหล่าน้ันมีความม่ันใจในการทำางานมากกว่า เปรียบเสมือน 

เภสัชกรที่มีทั้ง “อาวุธ” และ “วิธีการใช้อาวุธ” ในขณะที่การทำางานในสาย

คุ้มครองผู้บริโภคนั้นมีแต่อาวุธ ต้องไปฝึกปรือเรียนรู้วิธีการใช้อาวุธคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคและผูป้ว่ยดว้ยตนเองทา่มกลางปญัหาหลายๆ รูปแบบทีเ่กดิขึน้ในชมุชน

และสังคมทุกระดับ (ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ)

ภาณโุชต ิทองยงั (ณุ) เป็นเภสชักรคนหนึง่ในชนกลุม่นอ้ยทีเ่ลอืกเสน้ทาง 

การทำางานที่ต้องเรียนรู้วิธีใช้อาวุธ ที่รวมไปถึงการลับอาวุธให้คมอยู่เสมอ  

จากการระลึกย้อนถึงวันที่ลูกศิษย์หลายกลุ่มที่ตั้งใจสานฝันแปรอุดมคติเป็น

อุดมการณ์-ลาไปเริ่มทำางานเป็นหมอยาในชนบท (ทั้งๆ ที่พ่อแม่คัดค้านและ 

ยังไม่มีการใช้ทุน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสุรินทร์ มีเจ้าตู่ เจ้าณุ เจ้าเล็ก 

(ภญ.ยุพดี ภก.ภาณุโชติ ภญ.วิยะดา) ตัดสินใจไปทำางานที่โรงพยาบาลอำาเภอ 

เนื่องจากเห็นว่ามีปัญหายาและสุขภาพในชุมชนรออยู่ ซึ่งสามารถทำางานได้ 

ทั้งสายโรงพยาบาลและสายคุ้มครองผู้บริโภค และในขณะนั้นมี ภก.วรวิทย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำาลี ใจดี, ภ.ด.กิตติมศักดิ์ (จุฬาฯ)
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กิตติวงศ์สุนทร เป็นแนวหน้าอยู่ที่ฝ่ายเภสัชสาธารณสุข สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์ (งานนี้มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้ครูๆหมอยาแถวหน้า เช่น อ.สุนทรี 

อ.จิราพร ชื่นใจมาก)

ผลงานโดดเด่นของภาณุโชติ ทองยัง คือ การประสานงานกับภาคี 

เครือข่ายขับเคลื่อนขบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร สุขภาพ  

เฝ้าระวังปัญหายา และส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน ฯลฯ ภาณุโชติ

ตัง้ใจเผชิญปญัหา เพราะถอืวา่เปน็สิง่ทา้ทายและเปน็เครือ่งฝนสตปิญัญา ดงันัน้ 

จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีผู้ร่วมงานจะได้เห็นพัฒนาการในตัวเขาที่เจริญเติบโตขึ้น

อยูท่กุขณะ และสง่ผลใหม้ผีลงานเดน่ในขบวนการคุม้ครองผูบ้รโิภคตัง้แตร่ะดบั

ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค กระทั่งถึงระดับชาติ

รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เภสัชกรที่มี 

ผลงานเด่นสะสมยาวนาน จนกระทั่งมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพ่ือสังคมมั่นใจแล้วว่า

เป็นผู้ที่ “ทำางานกับประชาชน” มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม และจักต้องมี 

ความมัน่คงในการดำารงตนอยูใ่นวิถีชีวิตท่ีดงีาม รวมทัง้มผีลงานรณรงคร์ว่มสรา้ง

สุขภาพดีด้านต่างๆ กับภาคีเครือข่ายอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

เภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ ภาณุโชติ ทองยัง เห็นได้จากการเข้าร่วมทำา

กจิกรรมนสิติ ชมรมเภสชัชนบท ฯลฯ ในชว่งเป็นนสิติเภสชัศาสตร ์จฬุาฯ จนถงึ

ปัจจุบัน

นอกจากด้านจริยธรรมแล้ว ภาณุโชติยังเป็นคนที่ใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนาตน 

อยู่เสมอ ทำาให้เป็นคนรอบรู้อยู่ในแถวหน้าของคนทำางาน มีฉันทะและวิริยะใน

การทำางานสูง มีเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาส พร้อมท้ังใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหา  

ที่สำาคัญคือบุคลิกภาพท่ีทำาให้ภาณุโชติสามารถร่วมงานกับผู้คนหลากหลาย

ประเภทได้อย่างกว้างขวาง คือ การเป็นคนท่ีเข้าใจความต้องการคนอื่นและมี



9มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

ความมัน่คงทางอารมณค์อ่นขา้งสงู ดงันัน้ภาณโุชตจิงึถึงพร้อมด้วยองคป์ระกอบ

ของคนทำางานเพื่อมวลชน คือ มีจริยธรรม มีความรู้ มีอิทธิบาท ๔ มีสติปัญญา  

มีจิตสาธารณะ และมีความอดทนอดกลั้น รวมทั้งมีพ่อแม่พี่น้องที่รักเป็นฐาน

กำาลังใจสนับสนุน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อนพ้องน้องพี่เภสัชกรทั้งหลาย จะได้เรียนรู้ 

เข้าใจผลงานของ ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมประจำาปี ๒๕๕๔  

ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อบำารุงขวัญกำาลังใจให้มวลหมู่หมอยาที่จะ

มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมใหส้มประโยชนแ์ก่สังคมได้อยา่งแทจ้ริงต่อไป

 

 ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

 วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕



ใบประกาศเกียรติคุณ
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คำาประกาศเกียรติคุณ

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง ทุ่มเททำางาน

หนักในการพัฒนาและดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในสำานักงานสาธารณสุข

จงัหวดัสมุทรสงครามมานานกวา่ ๒๒ ป ีเปน็ผูป้ระสบความสำาเรจ็ดว้ยด ีทัง้ดา้น

การพฒันาความรูแ้ละดา้นการยอมรบัจากผูท้ำางานคุม้ครองผูบ้รโิภคและผูค้นใน

สังคมโดยทั่วไป ผลงานของเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง มีผลทำาให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายเภสัชกรในส่วนภูมิภาค (ทั้งเครือข่ายสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) และเครือข่ายภาค

ประชาชน ในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า บทบาทที่ เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ผูกพันอย่าง

ต่อเนื่องมาโดยตลอด คือ การใช้ศักยภาพของเภสัชกรทำาประโยชน์ให้แก่สังคม 

แก้ปัญหาด้านการบริโภคของประชาชน บนความเชื่อที่ว่า “เพียงคิดจะให้ 

แล้วใจจะเปลี่ยน” ตัวอย่างเช่น โครงการที่ดำาเนินการภายใต้การสนับสนุนของ 

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม 

ให้เภสัชกรทำางานเพื่อชุมชน ทำาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร 

โรงพยาบาลชุมชนในงานคุ้มครองผู้บริโภค เริ่มจากเภสัชกรภาคกลาง และ 

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง
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ขยายสู่ทั้ง ๔ ภาค จนปัจจุบันต่อยอดขยายสู่งานเภสัชกรรมในหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ (PCU) และงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

(รพ.สต.)

อีกตัวอย่าง คือ การร่วมงานกับแผนงานเฝ้าระวังกลไกและพัฒนา 

ระบบยา (กพย.) โดยสนับสนุนให้เภสัชกรเขต ๕ และบุคลากรของศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ร่วมกันดำาเนิน “โครงการการพัฒนา

ระบบเฝ้าระวังและการจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน, โครงการการพัฒนา 

รูปแบบการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ท่ีไม่เหมาะสม ในเขต ๕” ซึ่งผลจาก 

การดำาเนนิโครงการทำาใหพ้บเสน้ทางของสเตยีรอยด ์นำาไปสู่การกอ่กำาเนดิศนูย์

เฝ้าระวังในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่สำาคัญ คือ 

สามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบระบบการเฝ้าระวังสเตียรอยด์ในระดับประเทศได้ 

นอกจากนี ้ยงัไดร้ว่มงานกบัเภสชักรจากโรงพยาบาลทัว่ไปในการทำางาน

กบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีเพือ่ใหเ้ท่าทันตอ่การหลอกลวงใหใ้ชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพต่างๆ 

และยังได้ทำางานเพ่ือสังคมร่วมกับภาคประชาชนต่างๆ เช่น ศูนย์พิทักษ์สิทธิ 

ผู้บริโภค มหาวิชชาลัยชีวิต ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง กล่าวว่าความโชคดีของตนเองคือมีโอกาส

ได้เรียนรู้การทำางานจากคณาจารย์ และรุ่นพี่ๆ รวมทั้งจากการทำางานร่วมกับ 

คนอื่นๆ ซึ่งทำาให้เกิดการพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา เช่นได้เรียนรู้เรื่องการจัดการ

ความรู้ จาก ผศ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แนวคิด 

การทำางานที่สำาคัญจากสวนโมกข์ คือ “การทำางานคือการปฏิบัติธรรม” ทำาให้

พึงสังวรได้ว่าเราต้องมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในตัวตลอดเวลา หรือ “มองแต่แง่

ดีเถิด” ทำาให้สามารถร่วมงานกับผู้คนได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งแนวคิดอื่นๆ  

เช่น “สงบเย็น เป็นประโยชน์”
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สำาหรบัทกุรางวลัท่ีไดจ้ากการทำางานคอื ความสขุทีไ่ด้จากการทำางานนัน้ 

นั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการตอบรับจากสังคม ซึ่งถือว่าเป็นโชคลาภที่ 

ได้รับโอกาสในการทำางานอยู่เสมอ ส่วนความภาคภูมิใจในชีวิต คือ การที่ได้มี 

ส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเภสัชกรในการทำางานให้สังคมในด้านการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค ทั้งนี้เป้าหมายของการทำางานต่อไปในอนาคตก็ยังคงขอเป็นส่วนหนึ่ง

ที่มีโอกาสได้ทำางานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป เพราะเห็นว่าปัญหาในงานนี้ยังมี

อีกมากและเชื่อว่าปัญหาจะเกิดขึ้นไม่รู้จบ สิ่งที่คาดหวังต่อวิชาชีพเดียวกันก็

คอื อยากใหเ้ภสชักรทำางานเชงิรกุออกไปทำาความรูจ้กัภาคประชาสงัคมในพืน้ที่

ตนเองให้มากขึ้นเพื่อสร้างแนวร่วมในการทำางาน เชื่อว่าเภสัชกรมีศักยภาพ

อีกมากในการทำาประโยชน์ให้ชุมชน ที่ผ่านมาเภสัชกรยังใช้ศักยภาพไม่คุ้มค่า

เนื่องจากปิดกั้นตนเองอยู่แต่ภายในที่ทำางาน

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ได้มีส่วนทำาให้บทบาทของเภสัชกรในงาน

คุ้มครองผู้บริโภคโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง มีผลงานเชิงประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงเภสัชกรและประชาสังคม สมควรได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
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วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕



จากคนบ้านเดียวกัน
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เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง: ลูกแม่กลองด้วยกัน

เภสัชกรภาณุโชติ	 ทองยัง	 กับผมรู้จักกันด้วยงาน	 ด้วยการที่เป็นคน 

แม่กลองบ้านเดียวกัน	 และมีความสนใจ	 ห่วงใยในความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไป 

ในบ้านเมืองท้องถิ่นของเรา	ซึ่งพวกเราคนท้องถิ่นได้รวมตัวกันอย่างหลวมๆ	ใน

นามของ	‘ประชาคมคนรกัแมก่ลอง’	และเริม่เรยีนรู้	และผลกัดนั	‘กระบวนการ

มีส่วนร่วม’	ของภาคประชาชน	ในทิศทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และก็คงเป็นธรรมดาของผู้สูงวัย ท่ีอยากมีน้องๆ มีลูกหลาน มาแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยเฉพาะลูกหลานน้องๆ ที่มีลักษณะเป็น 

‘กระทิง’ ที่มีเรี่ยวแรง มีความมุ่งมั่น และยังไม่ถูกทำาให้เชื่องเซื่องซึม ก็

ประสบการณ์อีกนั่นแหละที่บอกกับเราว่า คนที่มีลักษณะแบบนี้แหละที่จะ

สามารถ ที่จะมีพลังในการทำางานที่มีความท้าทายมากๆ ได้ ไม่ยอมแพ้ท้อแท้

อะไรง่ายๆ งานยากๆ ก็ต้องการมือแข็งๆ เพียงเติมประสบการณ์และศิลปะใน

การหาข้อมูล ความรู้และศิลปะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น และศิลปะในการ 

ครองใจคนลงไป ก็จะเป็นคนครบเครื่อง

ในขณะเดยีวกนังานของกระทรวงสาธารณสุข	กเ็ปน็กระทรวงแรกๆ	ทีม่ี

การปรับปรุงวัฒนธรรมในการทำางานท้ังงานความคิด	 และกระบวนการทำางาน

ในรูปภาคีเครือข่าย	อันเป็นวิธี	‘ทำาทุกเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกัน’	เปิดโอกาสให้

สุรจิต ชิรเวทย์

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม



16 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

แก่การขยายขอบฟ้า	ขยายขอบเขตของการสาธารณสุขให้ครอบคลุม	 ‘สุขภาวะ’	 

คือครอบคลุมไปถึงสาเหตุที่มาของความไร้สุข	 และความป่วยไข้ทั้งทางใจและ

ทางกาย	อันเป็นผลสอดคล้องกับวิธีคิดท่ีประกอบข้ึนเป็นสังคม	วัฒนธรรม	ตัวตน	 

จริตนิสัย	 อันเป็นมิติที่ถูกมองข้ามละเลยมาตลอด	 จากการพัฒนาแบบแบนๆ	

เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง	เป็นการทำางานเชิงรุก	เชิงป้องกัน	มากกว่าเชิงเยียวยา

ในการทำางานแบบนี้ย่อมต้องอาศัยการคิดแบบเป็นระบบเชื่อมโยงกัน

เป็น ‘กระบวนธรรมแห่งเหตุและปัจจัย’ ที่ประกอบกันปรุงแต่งซึ่งกันและกัน 

ไมม่ลีกัษณะเปน็เชิงเดีย่วหยาบๆ แบบทีม่คีำาตอบงา่ยๆคำาตอบเดยีว ซึง่เภสชักร

ภาณโุชต ิทองยงั เปน็ผูท้ีม่พีืน้ฐานการคดิเชงิระบบอนัเปน็คณุสมบตัทิีจ่ำาเปน็ยิง่

ในการทำางาน

ขอยกตัวอย่างการทำางานร่วมกันของเราบางกรณี เช่น

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดทำาร่างผังเมืองรวม

จังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และกรณีการมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความรอ้นขนาด ๗๐๐ เมกะวตัต ์โดยใชพ้ลงังานจากถา่นหนิทีจ่ะมาทำาโครงการ

ในพื้นที่จังหวัด

เม่ือเราจัดประชุมแกนนำาเครือข่ายภาคประชาชน ก็มีการแบ่งภารกิจ

การงานกัน เพื่อเป้าหมายในการต่อสู้ด้วยข้อมูลความรู้และสันติวิธี โดยชุมชน 

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมและเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยมีการตั้ง 

คณะทำางานเหมือนเป็นคณะเสนาธิการ (General Staff) กำาหนดวิธีรวบรวม

ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กำาหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ในการ 

จัดทำาข้อมูล การนำาเสนอ การสื่อสารทำาความเข้าใจ ข้อกฎหมายแบบแผนที่

เกี่ยวข้อง โดยมอบให้เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เป็นแกนนำาในคณะทำางานนี้
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เมื่อเข้าสู่เวทีในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	 จึงทำาให้เวทีที่อาจร้อน

แรง	กลายเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ต่อสู้กันด้วยข้อมูล	ข้อเท็จจริง	เหตุผลในเรื่อง

ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของกายภาพหรือภูมิประเทศ	ภูมิวัฒนธรรม	

และทิศทางของการพัฒนาที่ควรจะเป็นและยั่งยืนของสุขภาวะ

ผมก็ยินดีและไม่แปลกใจในรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔” อันมีคุณค่าท่ีเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ได้รับจากการพิจารณา

ของคณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เพียงอยากเพ่ิมเติมข้อมูลใน

ส่วนที่ผมสัมผัสมาด้วยตนเอง และเช่ือมั่นว่าด้วยการรักษาวิธีการทำางานหรือ

อุดมการณ์ในการปฏิบัติงานไว้เช่นนี้ก็จะมีความเจริญในการงานตลอดไป

๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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“หมอณุ” ที่ชาวแม่กลองภูมิใจ

หากถามว่ารู้จักคนชื่อ ภาณุโชติ ทองยัง หรือไม่ เมื่อ ๑๐ กว่าปีก่อน เรา

คงตอบทันทีว่าไม่รู้จัก เพราะคนที่เรารู้จัก เขาชื่อ “หมอณุ” และไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า  

หมอณุ เป็นหมออะไร และไม่เคยคิดจะถาม เพราะที่บ้านเรา หมอดู เขาก็เรียก

หมอ คบกันมาตั้งนานถึงได้รู้ว่าเธอเป็นเภสัชกร (ใครทำางานในสาธารณสุข 

ชาวบา้นเขาเรยีกหมอทุกคน) และหมอคนนีจ้ำายากมาก เพราะเธอมฝีาแฝดหนา้

เหมือนอีกคน นั่นคือหมอนะ (มานะชัย) นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสนใจ เพราะต้องคอย

จ้องว่าคนที่นั่งคุยกับเราตกลงเป็นณุหรือเป็นนะ (หมอนะเป็นทันตแพทย์และ

เป็นน้องหมอณุ) เราไม่ได้เจอหมอณุในสถานที่ราชการ แต่เราจะเจอเขาได้ ทุก

งานทีเ่ปน็ประเดน็สาธารณะของจงัหวดั จนทำาใหห้ลายคนไมรู้่ด้วยซ้ำาวา่หมอณ ุ

เป็นราชการ หลายคนที่รู้จะอุทานประมาณว่า อ้าว....เป็นราชการเหรอ....ไม่

เห็นเหมือนราชการเลย..... เพราะหมอณุเป็นราชการที่ รู้ร้อน รู้หนาว เอาเรื่อง 

เอาราวกับสังคมอย่างยิ่งยวด ทุกครั้งที่มีประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่แม่กลอง หมอณุ หมอนะ จะทำาตัวเป็น “คลังอาวุธ” ให้พวกเรา

เหล่าขุนพล“คนรักแม่กลอง” ทันที อาวุธที่ว่าไม่ใช่มีด, ปืน, หอก, ดาบ แต่เป็น

อาวุธทางปัญญา นั่นคือข้อมูล ความรู้ท่ีทำาให้เราสามารถนำาไปใช้ เพื่อรักษา

สมุทรสงครามให้ปลอดจากภัยคุกคามจากนโยบายรัฐ ที่มาในรูปของระบบการ 

ลงทุนต่างๆ ในพื้นท่ี ท่ีถาโถมเข้ามาอย่างไร้ขีดจำากัด แต่เราก็สามารถใช้

บุญยืน ศิริธรรม

ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
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ข้อมูลนั้นสกัดไว้ได้ทุกครั้ง หมอณุจึงได้ฉายานามจากพวกเราไปเต็มๆ ว่า เขา 

คือ....ราชการกบฏ ของคนสมุทรสงคราม หลายคร้ังท่ีหมอณุถูกผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัด สั่งให้รายงานตัวทุก ๗ วัน ว่า แต่ละวัน ไปทำา

อะไรทีไ่หน? หรอืมีเพือ่นรว่มงานหมัน่ไส ้และเหน็วา่งานทีห่มอณทุำาไมใ่ชห่นา้ที ่ 

นั่นหมายถึงว่า ความก้าวหน้าเรื่องข้ัน เรื่องเงินเดือนของหมอณุก็จะไปอย่าง 

ช้าๆ กวา่เพือ่นราชการดว้ยกนั เคยคยุกบัหมอณุวา่ไมไ่ด้รบัความเปน็ธรรมอยา่ง

นี้มีอะไรให้เราช่วยไหม หมอณุตอบกลับมาอย่างชัดเจนว่า “ไม่ต้องพี่ เงินเดือน

แค่นี้ก็พอกินแล้ว” (ซึ้งจริงๆ) โดนอะไร ยังไง หมอณุก็ยังเดินหน้า ทำาหน้าที่ของ

คนแม่กลองคนหน่ึงอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งเป็นฐานข้อมูลให้ ทั้งร่วมกิจกรรมกับ 

เครือข่ายประชาชนในพื้นท่ี เราไม่เคยเห็นหมอณุมีวันหยุด หมอณุจะใช้เวลา  

ชว่งเช้า ช่วงเยน็ รวมถงึวนัเสารว์นัอาทติย ์มารว่มกจิกรรมทางสงัคมตลอด และ

ยังสามารถชวนราชการคนอื่นๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

นอกจากนั้นหมอณุยังได้ขยายแนวคิดแนวปฏิบัตินี้ไปสู่กลุ่มเภสัชกร 

หวักา้วหนา้ในจงัหวดัอืน่ๆ จนกระทัง่ไดร้บัเลอืกเปน็ประธานชมรมเภสชัชนบท

ในปัจจุบัน และวันนี้เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ได้รับเลือกให้เป็น “เภสัชกรดี

เด่นเพื่อสังคม” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ทำาให้คำาพังเพยที่ว่า “ทำาดี

ได้ดีมีที่ไหน ทำาชั่วได้ดีมีถมไป” ใช้ไม่ได้กับผู้ชายคนนี้ ที่คงมีความเชื่อเหมือน 

ผู้เขียนว่า ชั่วดีอยู่ที่ตัวเราเอง ในสายตาของเรา หมอณุคือคนดีคนเด่นมานาน

แล้ว เธอเป็นข้าราชการท่ีรับใช้ประชาชนอย่างสมศักดิ์ศรีของข้าราชการไทย 

ภายใต้บารมีของในหลวงอย่างแท้จริง ถึงหมอณุจะไม่ได้รางวัลนี้แต่เธอเป็นคน

ดีของคนสมุทรสงครามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ด้วยจิตคารวะ

บุญยืน ศิริธรรม

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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จากกัลยาณมิตรร่วมงานสำาคัญ
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คุณภาณุโชติ ทองยัง เป็นเพียงข้าราชการระดับกลางในจังหวัดเล็ก แต่

ผลงานของคุณภาณุโชติกลับมากมายและยิ่งใหญ่น่ายกย่องเหมาะสมต่อการ

ยกย่องเป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

ผลงานของคณุภาณโุชต ิมไิดต้กีรอบเฉพาะภารกจิในตำาแหนง่ราชการที่

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น แต่ได้ก้าวข้ามเส้นเขตแดน

ของเมืองและก้าวขา้มกรอบงานวชิาชพีเภสชักรรมไปสูง่านเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ี

ของคนไทยในระดับประเทศทีเดียว สำาหรับปัญหาที่พบในชุมชนหรือในจังหวัด

นั้น คุณภาณุโชติไม่ได้คิดเพียงการแก้ปัญหาในจุดเล็กๆ ระดับพื้นที่เท่านั้น แต่

ทุกครั้งจะมองปัญหาโดยเชื่อมโยงไปถึงปัญหาระดับภาคหรือระดับชาติ และ 

หาทางเชื่อมร้อยภาคีเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในแวดวงเดียวกันและนอกวงมาร่วม 

แก้ปัญหาด้วยกัน โดยหาทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและรากเหง้าของปัญหา ไม่ใช่

ทำาเฉพาะปลายเหตุที่พื้นที่ ทั้งยังพยายามหาทางแก้ไขเชิงระบบด้วย ดังเช่น 

กรณีปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ปัญหายาชุด ปัญหาสเตียรอยด์ หรือปัญหา

เชื้อดื้อยา ฯลฯ คุณภาณุโชติ ก็เป็นส่วนสำาคัญที่พยายามเชื่อมโยงเข้าไปกับงาน

ของเครือข่ายวิชาการที่คณะเภสัชฯ จุฬาฯ โดยคุณภาณุโชติทำาหน้าที่คล้ายกับ

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง  

“คนเล็ก หัวใจใหญ่”

รัศมี วิศทเวทย์

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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กองทัพในระดับพื้นที่ให้กับทัพหลวงที่อยู่ในเมืองหลวง สำาหรับภาคีในจังหวัด

ต่างๆ คุณภาณุโชติเป็นข้อต่อสำาคัญของการเกาะเกี่ยวร่วมพลังระหว่างจังหวัด 

ภาคีใดที่อ่อนด้อย คุณภาณุโชติก็มีส่วนช่วยเสริมพลังเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ทำาให้งานต่างๆ มีพลังแนวร่วมท่ีเข้มแข็ง ในทางกลับกันเมื่อส่วนกลางหยิบยก

ปัญหาระดับชาติ เช่น ปัญหาระบบยา ปัญหาจริยธรรมของวิชาชีพ หรือปัญหา

การต่อต้านสิทธิบัตรยา คุณภาณุโชติก็จะเป็นกลุ่มแรกๆ ท่ีเข้าร่วมเป็นพลัง

ในการขับเคลื่อน ฉะนั้นในแทบทุกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ปัญหายา ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สังคมจะเห็นชื่อ เห็นหน้าของคุณภาณุโชติ 

อยู่ในแนวหน้าและเป็นแกนหลักในการทำางานแก้ปัญหาเสมอ กล่าวได้ว่า  

ใครให้ทำาสิ่งใด คุณภาณุโชติก็พร้อมรับปากและทำาได้อย่างดี หรือแม้ไม่มีผู้ใด

ร้องขอ คุณภาณุโชติก็อาสาที่จะเข้ามาช่วยงานเพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้บริโภค

โดยไม่กลัวความเหนื่อยยาก ในขณะเดียวกันงานในตำาแหน่งหน้าที่ก็ไม่ขาดตก

บกพร่อง ทำาให้คุณภาณุโชติเป็นที่รักของประชาชนและภาคีท้องถิ่นในจังหวัด 

และเป็นที่รักและที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ดังจะเห็นได้ 

จากการที่คุณภาณุโชติได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด

สมุทรสงครามถึง ๒ ครั้ง คือ ในระดับ ๔-๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ระดับ ๖-๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้าราชการสาธารณสุขดีเด่นถึง ๓ ครั้ง คือ พ.ศ. ๒๕๓๘, 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งได้รับเลือกเป็นผู้ดำารงตนเป็นตัวอย่าง

โครงการเมืองไทยเมืองคนดีประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จากกรมการศาสนา ซึ่งทุก

รางวัลจะมีกระบวนการคัดเลือกที่ละเอียดรอบคอบมาก

เมื่อเทียบกับระดับตำาแหน่งทางราชการปัจจุบันของคุณภาณุโชติกับ 

คนใหญ่คนโตมากมายในประเทศ คุณภาณุโชติเป็นเพียงคนเล็กๆ คนหนึ่ง แต่ 

เมื่อดูผลงานต่างๆ ทั้งในเชิงผลิตผล ผลลัพธ์และผลกระทบในทางสร้างสรรค์

ของผลงานแล้ว จัดได้ว่าไม่ “เล็ก” เลย แต่กลับยิ่งใหญ่ในระดับใกล้เคียงกับคน
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ที่มีตำาแหน่งสูงๆ ทีเดียว เพราะเป็นผลงานทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และ

ระดับประเทศที่มุ่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคม 

ดังนั้นจากพลังจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็งและหมั่นเพียร อีกทั้งผลงานเพื่อ

สังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รางวัลเกียรติยศต่างๆ ที่เคยได้รับและการ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมโดยรวมแล้ว ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า  

หัวใจคุณภาณุโชติ “ยิ่งใหญ่” จริงๆ และเหมาะสมยิ่งนักกับการได้รับการ 

ยกย่องให้เป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔” ของมูลนิธิ

เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากผู้ประสานงานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมว่า  
ขอให้เขียนบทความเกี่ยวกับเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เนื่องในโอกาสที่ได้รับ
รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี ๒๕๕๔” ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ
สังคม ดิฉันรู้สึกดีใจที่ เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามในวงการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

ดิฉันกับเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ทำางานอยู่คนละหน่วยงาน แต่อยู่ใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกัน และงานท่ีเราทั้งสองคนรับผิดชอบนั้น

เป็นงานที่ต้องบูรณาการกัน ทำางานร่วมกันแบบปาท่องโก๋ เกื้อกูลและเชื่อม

ประสานกันเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้เรารู้จักกันมา 

นาน แต่ไม่มีโอกาสได้ทำางานร่วมกัน จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ดิฉัน 

ได้มาปฏิบัติงานในฐานะผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๔ 

สมทุรสงคราม ทำาใหไ้ดม้โีอกาสทำางานรว่มกบั เภสชักรภาณโุชต ิทองยงั ทัง้งาน 

ในภารกิจรับผิดชอบและงานสาธารณะอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นงาน

คุ้มครองผู้บริโภค งานพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและภาค

ประชาชน รวมถึงเรื่องการเป็นทีมงานดำาเนินการพัฒนาการบริหารจัดการภาค

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ผู้เป็นน้อง กัลยาณมิตร 

และเพื่อนร่วมงานที่ดี

จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล

ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สมุทรสงคราม



25มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

รัฐ (PMQA) ของจังหวัดสมุทรสงคราม และแม้ว่าเราทั้งสองมีโอกาสพบปะพูด

คุยกันอย่างจริงๆ จังๆ น้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะใช้โทรศัพท์พูดคุยหารือกัน

เนื่องจากต่างคนต่างมีภารกิจมาก แต่ด้วยเหตุท่ีเราทั้งสองมีจริตและเป้าหมาย

ในการทำางานเหมือนกันหรือคล้ายกันหลายอย่าง ทำาให้เราแค่มองตาก็รู้ใจกัน 

จงึทำาใหง้านทีเ่ราทัง้สองคนและเครอืขา่ยรว่มกนัดำาเนนิการประสบความสำาเรจ็

เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการเฝ้าระวังสเตียรอยด์ในเขต ๕ ซึ่งนอกจากจะ

ขบัเคล่ือนโดยเครือขา่ยเภสชักรสาธารณสขุเขต ๕ เภสชักรและนกัวทิยาศาสตร์

การแพทย์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สมุทรสงครามแล้ว ยังให้ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจากโครงการนี้ก็ทำาให้เราได้เรียนรู้ว่า มีเพื่อนๆ

อีกมากมายทีม่ปีญัหานีเ้หมอืนกนัและมเีพือ่นๆ ในหลายพ้ืนทีอ่กีเชน่กนัร่วมมอื

กันจัดการปัญหานี้ในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ แต่ปัญหา

ก็ยังคงมีอยู่มาก ทำาให้เกิดความคิดร่วมกันว่า “ปัญหาสเตียรอยด์ในสังคมไทย

คงไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุขอย่างเดียวแล้วกระมัง” จึงทำาให้ความพยายามที่จะ 

แก้ไขปัญหาที่ดำาเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝ่ายเดียวไม่ประสบความ

สำาเรจ็ สเตยีรอยดย์งัเป็นภยัตอ่สขุภาพของประชาชนอยา่งทีเ่ปน็อยู ่ซึง่เภสชักร

ภาณุโชติ ทองยัง และดิฉันจะยังคงมุ่งมั่นท่ีจะไม่ปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล

อยู่ต่อไป 

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เป็นผู้มีทักษะสูงในการทำางานกับชุมชนและ

กระบวนการกลุ่ม โดยสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ทำาให้

ทำางานร่วมกันอย่างสนุกสนาน แบบที่เรียกกันว่า “ได้ทั้งคนได้ทั้งงาน” นี้เป็น 

เหตุผลที่สำาคัญหนึ่งที่ทำาให้การดำาเนินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) ของจังหวัดสมุทรสงครามมีผลการดำาเนินการในขั้นที่เป็น Best  

Practice ของประเทศติดต่อกันมาหลายปี 
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ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง น้องชายที่
แสนดี กัลยาณมิตรและเพื่อนผู้รู้ใจ ในโอกาสที่ที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่น
เพื่อสังคม ประจำาปี ๒๕๕๔”

๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรติดดาว

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ปี ๒๕๓๐ ผมเลือกไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ พี่เบี้ยว ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลสำาโรงทาบคนเก่า กำาลังจะไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง และ 

พ่ีสมชาย ธรรมสารโสภณ จะย้ายจากโรงพยาบาลท่าตูม มาเป็นผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลสำาโรงทาบแทน เนื่องจากสมัยนั้นยังขาดแคลนแพทย์ สอง 

โรงพยาบาลที่มีเขตติดต่อกันแม้จะอยู่คนละจังหวัดจำาต้องพึ่งพากันและกัน  

เลยต้องทำาความรู้จักกัน พี่สมชายจึงพาผมน่ังรถกระบะตระเวนไปในพื้นที่

จังหวัดสุรินทร์ หัวค่ำาวันหนึ่งเรานั่งรถกระบะไปโรงพยาบาลท่าตูม ไปเจอะ 

กลุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่นั่น ผมได้รับคำาแนะนำาว่าเป็นกลุ่มเภสัชกรจบใหม่

จากจุฬาฯ สมัครมาทำางานท่ีโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งที่สมัยนั้น

เภสัชกรยังไม่ต้องใช้ทุน แถมจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์สลับกันติด

อันดับจังหวัดที่จนที่สุดของประเทศไทย เภสัชกรกลุ่มนี้จึงมาด้วยหัวใจจริงๆ 

ทำาให้ผมทึ่งเป็นอย่างมาก ผมจำาได้แม่นว่าหนึ่งในนั้นคือ ภาณุโชติ ทองยัง จำาได้

เลาๆ ว่าจะทำางานที่โรงพยาบาลปราสาท และ ตู่ ยุพดี จะทำางานที่โรงพยาบาล

ท่าตูม พอรู้ว่าจบเภสัชจุฬาฯ สมัครมาทำางานรับใช้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 
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ผมคิดว่าเป็นความสำาเร็จในการสร้างคนของกลุ่มศึกษาปัญหายาและอาจารย์

สำาลี ใจดี ในทันที นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเจอภาณุโชติ

ตอ่มาเม่ือผมทำางานใหช้มรมแพทยช์นบท รวมถงึ คปอส. และมลูนธิเิพือ่

ผู้บริโภค ผมจึงมีโอกาสได้เจอภาณุโชติอีก และรู้ว่าได้ย้ายมาทำางานที่แม่กลอง  

แต่ก็ยังมีเรื่องที่ผมทึ่งในพลังและความสามารถของภาณุโชติ เพราะเขาช่างเป็น

คนที่เปี่ยมไปด้วยความสดใสและรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้พบ มีอารมณ์ขันแทรกใน

คอลมันป์ระจำาวารสารฉลาดซือ้ทกุฉบบั และทีต่อ้งยอมรับนบัถอืกค็อื ภาณโุชติ

ทำางานได้กับทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งเครือข่าย

วชิาการและเครือขา่ยเอน็จโีอ ทำางานทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ ทำาทัง้

การจัดการ การปฏิบัติการ การประสานงาน การให้ความรู้ การเป็นผู้นำา และ

การเปน็พีเ่ลีย้ง ทีส่ำาคญัคอืเปน็การทำางานบนฐานความรู้อยา่งต่อเนือ่งยาวนาน 

และม่ันคงในอุดมการณอ์ยูเ่สมอ เทา่ทีพ่บเหน็มาคนทีม่ลีกัษณะแบบนี ้ในสงัคม

ไทยมีไม่มาก และเมื่อมีแล้วจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง

จึงไม่แปลกที่ภาณุโชติจะได้รับการยอมรับจากทุกวงการ ได้เป็น 

กรรมการชุดต่างๆ ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น

กรรมการสภาเภสัชกรรม เป็นประธานชมรมเภสัชชนบท และได้รับรางวัล 

“เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เป็นตัวแบบที่ดี  

ไม่เฉพาะกับน้องๆเภสัชกร แต่รวมถึงคนทำางานเพื่อประโยชน์สาธารณะใน 

วงการอื่นๆ อีกด้วย

ในทางการแพทย์ เรามีแนวคิดเรื่องแพทย์ห้าดาวซึ่งเป็นคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ ได้แก่การเป็น Care-giver, Communicator, Community  

leader, Decision maker และ Manager ซึ่งหากนำาแนวคิดมาเทียบเคียงแล้ว  

คงอดไม่ได้ที่จะบอกว่า ภาณุโชติ ทองยัง เป็นเภสัชกรติดดาว ทั้งในมิติของ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซึ่งแน่นอนว่าภาณุโชติมีมากกว่าห้าดาว) และมิติ

การติดดาวให้กับความสำาเร็จและผลงานที่ภาณุโชติยืนหยัดสร้างมาโดยตลอด 

และเชื่อมั่นได้ว่าจะสร้างต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



30 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อ

สังคม” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ของคุณภาณุโชติ ทองยัง และเมื่อ

คณะผู้จัดแจ้งว่าให้ช่วยเขียนถึงคุณน้องภาณุโชติด้วยในโอกาสได้รับรางวัล  

ก็ตอบรับด้วยความยินดีแต่กำาลังกังวลว่าคุณน้องเข้าใกล้เลขหลักหกแล้วเหรอ

ต้องบอกว่ารางวัลนี้ ภาณุโชติสมควรจะได้รับมานานแล้ว ใครรู้จัก 

ภาณุโชติ รับรู้ได้ถึงจิตใจดี จิตใจงาม ความมั่นคง คงเส้นคงวาในการทำาหน้าที่

เภสัชกรเพื่อสังคมอย่างไม่ย่อท้อต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่พวกเรายืนยันได้ การริเร่ิม

หลายอย่างในวงการเภสัชกรเป็นฝีมือของภาณุโชติ นับตั้งแต่การทำาหน้าที่

เภสัชกรของตนเองอย่างเต็มความสามารถในระดับจังหวัด การสนับสนุนการ

คุ้มครองผู้บริโภคในระดับภาคและประเทศ ร่วมคัดค้านหรือให้ข้อมูลทันทีเมื่อ

มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เป็นแกนนำาในการสร้างเครือข่ายเภสัชกรให้สนับสนุน 

งานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ผลักดันให้เภสัชกรมีบทบาททำาหน้าที่

คุ้มครองสุขภาพของประชาชนมากกว่าทำามาหากินสร้างความร่ำารวยให้ตนเอง 

เปน็คนหน่ึงทีท่ำางานหนกัมาก ไมเ่คยปฏเิสธทีจ่ะใหก้ารชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนนุ

การทำางานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถนัดและเชี่ยวชาญ

ชายหนุ่มเจ้าของเรื่องเล่าเฝ้าระวัง

สารี อ๋องสมหวัง

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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และสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ นอกเหนือจากทำางานอย่างเข้มแข็งใน

การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสขุภาพแลว้ ภาณโุชตยิงัเปน็เจา้พอ่สนบัสนนุการสรปุ

บทเรียน การถอดองค์ความรู้จากการทำางาน ท่ีสำาคัญเป็นเจ้าของอารมณ์ขัน  

สุนทรีย์ และมีความสามารถในการใช้เวลาของตนเองอย่างคุ้มค่าที่สุดที่ควรเอา

เป็นตัวอย่าง

สุดท้ายขออนุญาตโฆษณาและขอบคุณที่คุณภาณุโชติได้ช่วยสนับสนุน

และเผยแพร่เรื่องราวดีๆ มาอย่างต่อเนื่องหลายปีและเป็นผลงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคที่สำาคัญ น่าสนใจ สนุกสนาน มีอรรถรส หาอ่านเร่ืองเหล่านี้ได้จาก

คอลัมน์เรื่องเล่าเฝ้าระวัง ของคุณภาณุโชติ ในนิตยสารฉลาดซ้ือ มูลนิธิเพ่ือ 

ผู้บริโภค

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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จากเพื่อนพ้องน้องพี่
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ในช่วงปัจฉิมวัย (พ.ศ. ๒๕๓๒ อายุ ๘๓ ปี) พุทธทาสค่อนข้างจะต่อต้าน

สโลแกนที่ว่า “ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว” ท่านบอกว่า ทำาดีมันก็ดีอยู่แล้ว ทำาชั่วมัน

ก็ชั่วเห็นๆ ทำาไมจะต้องได้ดีได้ช่ัวด้วย ต้องใช้ว่า “ทำาดี-ดี ทำาชั่ว-ชั่ว” ซึ่งสิ่งที่

ท่านพยายามช้ีน้ีก็สอดคล้องกับเรื่องการสลายอัตตาตัวตน/ตัวกู-ของกู ที่ท่าน

พยายามรณรงค์เป็นเรื่องหลักนอกเหนือจาก “อิทัปปัจยตา”

แม้ว่าในช่วงมัชฌิมวัย (พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ ๔๔ ปี) พุทธทาสจะเคย 

เขียนบทความไว้ว่า “ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่วนี้เป็นความจริงอันไม่ตาย” แต่ก็ได้

ขยายความไว้ว่า “ทำาดีได้ดีแน่ เพราะมันดีอยู่ที่ตัวการกระทำานั่นเอง และมันดี

เสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำา แต่ที่มันจะได้เงินหรืออื่นๆด้วยหรือไม่ นั่นเป็นอีกส่วน

หนึ่ง.......” เจตนาในการเขียนของท่านก็คือ ต้องการส่งเสริมให้คนทำาดีนั้นทำาดี

ต่อไป ไม่ต้องท้อ แม้ว่าจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ กลับมาก็ตาม

แต่สำาหรับภาณุโชตินั้น พี่เชื่อจากสายตาคนใกล้เกษียณว่า แม้จะไม่ได้

รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” นี้ ณุก็จะทำาสิ่งดีๆต่อไป ทำางานแก้ปัญหา

ให้แก่ผู้บริโภคในฐานะเภสัชกรคนหน่ึงต่อไป เปรียบเสมือนงานนี้คือลมหายใจ

ของณุไปแล้ว 

ภาณุโชติ – แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์

ภก.สรชัย จำาเนียรดำารงการ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



34 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ในทางตรงขา้ม กเ็ชือ่อกีเชน่กนัวา่ รางวลันีท้ำาใหณ้รุูส้กึอดึอดัมากกวา่จะ 

รู้สึกลำาพองใจ เพราะในทางพุทธศาสนา พระก็พร่ำาสอนฆราวาสมิให้ยึดติด

ในลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ แต่เอาเถิด ขอให้เห็นใจบรรดาคณาจารย์ผู้เป็น 

ต้นคิดในการจัดงานนี้ ที่ท่านก็หวังดีต่อวิชาชีพ อยากเชิดชูแบบอย่างให้เป็น 

เยี่ยงอย่างต่อเภสัชกรอื่นๆ

การใหร้างวลัจดัเปน็ “ดาบสองคม” อยา่งหนึง่ ใหแ้ล้วดีกม็ ีใหแ้ล้วเหลิง

ก็มาก และก็เป็น dilemma สำาหรับผู้รับผิดชอบ คือ ถ้าไม่ให้รางวัลกันบ้าง  

กจ็ะถกูตอ่วา่ทำานองวา่ ไมส่ง่เสรมิคนทำาด ีครัน้เมือ่จดัใหร้างวลักจ็ะถกูคอ่นขอด

ว่าเป็นการสร้างกระแสให้กับวิชาชีพตัวเอง เพราะผู้ที่ได้รางวัลนั้น บางครั้ง  

คนวงในเขาก็ร้อง “ยี้” กันเป็นส่วนใหญ่ แต่สำาหรับณุนั้น พี่ว่า ไม่เหลิง และไม่มี

ใครยี้ แน่นอน

พี่มีนิสัยเสียอย่างหน่ึงคือชอบดูหมิ่นน้องๆ วิชาชีพเดียวกันที่ทำางาน 

ไม่เปน็ เจอบอ่ยๆ กร็ูส้กึวา่วชิาชพีมดืมนอนธการไปหมด นานๆคร้ังจะได้เจอนอ้ง

ทีม่คีวามตัง้ใจจรงิ จรงิใจกบังาน และเกง่งาน กจ็ะรูส้กึเหน็แสงสวา่งในวชิาชพีขึน้

มา แม้ดวงเดยีวก็จุดสวา่งทำาลายความมดืทีไ่มเ่อาไหนไปไดห้มด กอ็ยากเรยีกรอ้ง

ให้ณุดูแลสุขภาพให้ดี ให้เป็น ภาณุโชติ (แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์) ของวิชาชีพ 

ไปตราบนานเท่านาน……………….

.......รักและชื่นชม

พี่จ๋อ

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๕
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ปี ๒๕๓๐ เป็นโชคดีที่จังหวัดสุรินทร์ ได้บัณฑิตเภสัชฯ จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ๓ คน อาสามาทำางานในชนบทดว้ยเงนิเดือนเลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบั

งานอื่นที่พวกเขาสามารถเลือกได้ พวกเขาคือ ดร.ภญ.ยุพดี สิริสินสุข (ปัจจุบัน

เป็นอาจารย์ประจำาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ) ภญ.วิยะดา ประทุมสุวรรณ์  

และ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 

จำาได้ว่า คนหนุ่มสาวทั้ง ๓ ทำางานแทบไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพราะ

ทุกเย็นวันศุกร์ น้องจะนั่งรถประจำาทางจากอำาเภอท่าตูม รัตนบุรีและปราสาท 

เข้าเมือง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการทำางาน การพัฒนางานเภสัชกรรมในชนบท 

ท่ีบ้านพักผม จึงได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำางานของน้องทั้ง ๓ โดย 

ตลอด

ภาณุโชติ อาสาไปอยู่โรงพยาบาลปราสาท อำาเภอชายแดนติดกัมพูชา 

เป็นเภสัชกรคนแรกของโรงพยาบาลแห่งนี้ จึงต้องบุกเบิกงาน จัดระบบงาน

และพัฒนางานเภสัชกรรมทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนอย่างทุ่มเท เพ่ือให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา

และการอบรมบ่มเพาะจากครูสำาลี ใจดี

ภาณุโชติ ทองยัง  

เพชรเม็ดงามแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ อุบลราชธานี/  

ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ดว้ยความทีเ่ปน็คนมไีหวพรบิปฏภิาณ ความสามารถในการส่ือสาร และ

มีพลังในการจินตนาการ คิดค้นประยุกต์เทคนิค วิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ ทำาให้ 

เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนางานเภสัชกรรมเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ร่วมกับเพื่อน

ร่วมงานในโรงพยาบาล ประกอบกับเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถ

ทำางานรว่มกบัทกุคนทกุฝา่ยไดเ้ปน็อยา่งด ีจงึเปน็ผูท้ีไ่ด้รับการชืน่ชม รักใคร่ของ

ชาวโรงพยาบาลและชาวบ้าน

ตัง้แตอ่ายยุงัเยาวว์ยั เขากเ็ปน็ผูท้ีส่รา้งความยอมรับในวชิาชพีเภสัชกรรม 

แก่บุคลากรสายสุขภาพ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ

ในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยผลงานการพัฒนางานเภสัชกรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด 

และด้วยบุคคลิกที่นุ่มนวล มุ่งมั่นตั้งใจในการทำางาน

ต่อมา ภาณุโชติ ต้องย้ายกลับบ้านเพ่ือดูแลคุณแม่ท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  

และไปพัฒนางานเภสัชกรรมในสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเป็นงานเดียว

กับผมในช่วงนั้น สิ่งที่ภาณุโชติได้บุกเบิกงานไว้ ภญ.สุธิดา บุญยศ บัณฑิตใหม่

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนเก่งและดีคนหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม มารับ

งานต่อ ก็สามารถสานต่อยอดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับ

ในฝีมือและความสามารถ ด้วยรากฐานที่ภาณุโชติได้สร้างไว้

ภาณโุชตมิิไดเ้พยีงแตพ่ฒันางานเภสชักรรมดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคใน

สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัและขยายเครอืขา่ยการทำางานเฉพาะในภาคกลาง

อันเป็นที่ตั้งเท่านั้น แต่ยังได้สร้างคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยอีก

ด้วย เปน็แบบอยา่งใหเ้ภสชักรรุน่นอ้งๆไดเ้หน็การทำางานโดยการประยกุต์ใชว้ชิา

ด้านเภสัชศาสตร์ ด้วยสติปัญญา ด้วยความเสียสละ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพใน

การใช้ยาและการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน
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จวบจนถึงวันน้ี ชีวิตการทำางานกว่า ๒๕ ปี ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ได้ 

พิสูจน์คุณค่าในตนเองด้วยการทุ่มเท วิริยะอุตสาหะ พากเพียรบากบั่น เสียสละ  

อดทน ยึดมั่นในหลักธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อ

ประโยชน์แห่งมหาชน เป็นเพชรเม็ดงามของสังคมไทยและวิชาชีพเภสัชกรรม 

สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ปี ๒๕๕๔ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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หลายปีก่อนหน้านี้ เคยบอกกับ ณุ ไว้ว่า.... หากเหนื่อยนักก็พักบ้างนะ 

แต่ก็ไม่เห็น ณุ จะพักเลย กลับทำางานอย่างหนักและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 

หากมองจากสายตาของคนนอก...ก็จะเห็นว่าการทำางานของณุ มีทั้งบู๊ 

และบุ๋น แต่อาจจะหนักไปทางบู๊ แบบตลก มีฮาแทรก แถมแอบงับเล็กๆ พอให้

คนที่พูดด้วยมีการฉุกคิดได้บ้าง 

แต่หากมองด้วยสายตาของคนในที่เป็นพี่ น้อง และเพ่ือน ต้ังแต่สมัย 

เรยีนทีค่ณะเภสชัศาสตร ์จฬุาฯมาดว้ยกนั จะเหน็เป้าหมายการทำางานในปจัจบุนั

ของ ณุ ได้ว่า “คนรุ่นใหม่ต้องพัฒนาและเขาเหล่านี้จะทำาให้โลกเจริญก้าวหน้า

กว่าที่คนเก่าทำามา”...ซึ่ง ณ ปัจจุบัน พี่ก็ได้เห็นคนรุ่นใหม่บางคนที่มีศักยภาพ

มากขึ้น ดังนั้นคนรุ่นเก่าต้องเปิดโอกาสแก่น้องๆให้มากขึ้น อย่าปิดกั้นความคิด

ของเขา (ซึ่งแท้จริงแล้ว น้องๆเหล่าน้ันได้ตกหลุมของชายเกือบสูงอายุคนนี้ไป

แล้ว เพราะณุเองก็ดูดพลังจากคนรุ่นใหม่เช่นกัน ...) 

คุณสมบัติของณุ.. “กลมกลืน... เป็นพี่ เพื่อนหรือน้องผู้จริงใจและให้ 

กำาลังใจ... ไม่ใช่ศัตรู” ทำาให้การทำางานของณุไปได้ด้วยดี 

ณุ ทำางานเร็ว จนอาจทำาให้เพื่อนร่วมงาน ...งง .....ว่า ทำาได้อย่างไร?  

(.....ปล่อยให้ณุเป็นแบบนี้ต่อไปดีแล้ว)

เขียนถึงคนที่ชื่อ ภาณุโชติ ทองยัง “ณุ”

อ.ดร.ภญ.เยาวลักษณ์ อ่ำารำาไพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ณุได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ

สังคม ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ สมควรได้รับอย่างยิ่ง โดยสิ่งที่พี่เห็นในตัวของณุ 

มาตลอด คือ ณุ เป็นเภสัชกรที่อาศัยอยู่ในสังคมนี้และทำาตัวเป็นคนในชุมชน 

เข้าใจชุมชนโดยแท้จริง ...

๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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หากจะนึกย้อนอดีตไปเม่ือ ๒๕ ปีท่ีแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ขณะน้ันกระแส 

หลัก บัณฑิตส่วนใหญ่เลือกที่จะไปทำางานในบริษัทยา แต่มีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

จุฬาฯ หลายคนรวมทั้งณุ (ภาณุโชติ) เล็ก (วิยะดา) และ ตู่ (ยุพดี) ที่อาจจะคิด 

อ่านต่างจากคนส่วนใหญ่ในขณะน้ัน เราไม่ได้เป็นกลุ่มที่ถูกบังคับว่าต้องไป

ทำางานในชนบท แต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำาอะไรเพื่อสังคม อันเนื่องมาจากการ 

บ่มเพาะให้คิดถึงการทำาเพื่อสังคมมาโดยตลอดจากการทำากิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย โดยที่ณุกับเล็กทำาอยู่ชมรมเภสัชเพื่อชุมชน แต่ตู่ทำาที่ฝ่ายพัฒน์ฯ 

หลังเรียนจบจึงคิดที่จะออกไปทำางานในชนบท ความฝันก็กลายเป็นความจริง

เมื่อพี่วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร (เภสัชกรดีเด่นคนที่ ๑) สอบถามผ่านมาทาง 

อ.สำาลี และ อ.สุนทรี (วิทยานารถไพศาล) เพื่อตามหาน้องๆ ในจุฬาฯ ที่จะไป

ร่วมกันสานฝันให้การพัฒนางานเภสัชกรรมในจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นจริงขึ้นมา 

อาจารยผ์ูใ้หญท่ัง้สองท่านใหค้ำาแนะนำาวา่เราควรไปอยูด้่วยกนั จะได้เหน็ผลการ

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในจังหวัดดีกว่ากระจายไปตามจังหวัดต่างๆ และที่สำาคัญ

น่าจะเป็นเพราะมีเพื่อนไปด้วยกันหลายคน การตัดสินใจไปทำางานที่สุรินทร์กับ

พี่วรวิทย์ เลยง่ายขึ้น

ระลึกความหลัง  

ครั้งทำางานกับภาณุโชติที่สุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พ่ีวรวิทย์ ในขณะนั้นเป็นพี่เภสัชกรประจำาที่สาธารณสุขจังหวัดอยู่กับ

พี่ทองซึ่งเป็นพี่เภสัชกรอีกคนที่คอยทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลและแนะนำาการ

ทำางาน พวกเราทกุคนนอกจากไดไ้ปทำางานในฐานะหวัหนา้ฝา่ยเภสชักรรมชมุชน 

ประจำาโรงพยาบาลชุมชน (ดูยิ่งใหญ่แต่ก็มีพวกเราเป็นเภสัชกรเพียงคนเดียว 

ในโรงพยาบาล) ซึ่งณุอยู่ที่อำาเภอปราสาท เล็กอยู่อำาเภอรัตนบุรี และตู่อยู่ที่

อำาเภอท่าตูม (จำาไม่ได้ว่าทำาไมแต่ละคนเลือกโรงพยาบาลอะไร แต่เพราะณุเป็น

ผูช้ายเลยไดไ้ปอยูใ่นโรงพยาบาลทีเ่ขีย้วสดุและลดหลัน่กนัไปตามความเข้ียวของ

เราและความเขี้ยวของโรงพยาบาล) พวกเรายังได้ร่วมกันพัฒนางานเภสัชกรรม

ในจังหวดัสรุนิทรร์ว่มกนัทัง้จงัหวดั จำาไดว้า่ชว่งเสารอ์าทติย ์ตอ้งพากนัเขา้เมอืง

เพื่อมาประชุมเตรียมงานกันที่บ้านพี่วรวิทย์ตลอด ทุกคนก็จะมีเรื่องวีรกรรมใน

แตล่ะโรงพยาบาลมาแลกเปลีย่นกนัฟงัถงึความเขีย้วทีเ่ราตอ้งเผชญิกบัผูบ้รหิาร

ของแต่ละแห่ง ส่วนณุจะชอบเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเจ้านายให้ได้งาน 

(ดังจะเห็นได้จากทักษะการบริหารนายในปัจจุบัน) 

ตอนที่ทำางานด้วยกันที่สุรินทร์ ยังไม่เห็นคุณลักษณะในด้านความ

แข็งแกร่งและความชัดเจนของณุเท่ากับทุกวันนี้ ตอนนั้นเห็นแต่ความยืดหยุ่น 

(ความกะล่อน) ที่พยายามทำาให้การทำางานตามอุดมการณ์ลุล่วงไปได้ด้วย 

เทคนิคช้ันเซียนของณุ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ณุก็เติบโตและก้าวมาเป็นพี่ 

ท่ีเป็นผู้นำาของน้องๆ ในฐานะประธานชมรมเภสัชชนบท ที่ใส่ใจกับทุกการ

เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ และพร้อมกระโดดเข้าไปเป็นทัพหน้าของการ

เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลังเล เราในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการณ์ขอร่วมแสดงความ

ยินดีกับอีกหนึ่งรางวัล “เภสัชกรดีเด่น” ซึ่งณุคู่ควรนะ

ยุพดี ศิริสินสุข และ วิยะดา ประทุมสุวรรณ์
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“บางทีคนบางคนก็ทำางานด้วยความสุข มากกว่าจะทำางานด้วยลาภยศ

นะ ไม่รู้คิดแบบนี้หรือเปล่าถึงได้อยู่แบบนี้...๕๕๕ ” 

ข้อความที่ได้คุยโต้ตอบผ่านทางอีเมล์บ่งบอกแนวคิดในการทำางานของ 

พี่ชายคนนี้ได้เป็นอย่างดี ในมุมมองของน้องติ๊ก ไม่รู้จะใช้คำาว่าอะไรมานิยาม

ถึงพี่ชายคนนี้ดี ไม่ว่าจะเป็น Idol ของน้องๆ ป๋าดัน คนบ้าพลัง คนหน้าเด็ก  

พี่ณุเดชณ์ และอีกมากมาย ชะตาฟ้าลิขิตให้มาเจอพี่ณุครั้งแรกเมื่อปลายปี 

๒๕๕๒ (จริงๆต้องเรียก “รักประกาศิต”) เพราะได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นตัวแทน

เภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภค

ที่กรุงเทพมหานคร ตอนนั้นไม่เคยรู้จักพี่ณุมาก่อน เจอพี่ณุในวันนั้น ทึ่งมาก ใน

ช่วงเช้าทำาหน้าที่เป็นทั้งวิทยากรบรรยาย ทั้งเป็น moderator ส่วนช่วงเย็น

เป็นผู้นำาน้องๆ ร่วมประชุมถึงดึกดื่น ไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหน พูดทั้งวัน 

รู้จักน้องเกือบทุกจังหวัด หัวเราะเกือบตลอดเวลา ซึ่งตอนนั้นติ๊กรู้สึกดีใจมาก 

ที่มีโอกาสได้รู้จักพี่เภสัชกรที่ทำางานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง  

พร้อมทั้งดุดันอยู่ในคนคนเดียวกัน

พี่ชาย……ที่แสนดี

ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย 

โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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หลังจากนั้นชีวิตก็เหมือนเข้าทฤษฎีกฎแห่งแรงดึงดูด ให้พ่ีณุได้ทั้งผลัก 

ทั้งดัน น้องสาวคนนี้ด้วยการปั้นดินให้เป็นดาว ทั้งแนะนำาให้คำาปรึกษา ให้

แนวทางแก้ไขปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นท่ี (อำาเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด) 

รวมถึงการรับมือกับการข่มขู่จากผู้ประกอบการขายตรงยี่ห้อหนึ่ง ซ่ึงในที่สุด 

ผู้ประกอบการที่อวดอ้างว่ามีอิทธิพล (เส้นใหญ่) ก็ต้องถอย เพราะพี่ณุเส้นใหญ่

กว่า มีเครือข่ายที่เข้มแข็งกว่า มีพลังในการทำาความดีที่ขับเคลื่อนสังคมได้เยอะ

กว่า 

ลมหายใจเข้าออกของพี่ณุ ๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นงานเพื่อสังคมโดยแท้จริง 

โครงการที่พี่ณุอยากจะทำาเพื่อสังคมช่างมีมากมายเหลือเกิน ยาในชุมชนและ

โรงเรียน การจัดการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือที่ผิดกฎหมาย  

ยาสเตียรอยด์ ขนมเด็ก ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เครือข่ายเภสัชกรเพื่อ 

ชุมชน ฯลฯ ถึงแม้โครงการต่างๆที่พี่ณุได้ริเริ่มขึ้น จะทำาให้มิตรรัก แฟนคลับ

ของพี่ณุได้เหนื่อยอย่างมากมายก็ตาม แต่น้องๆ ก็ยินดีที่จะร่วมพลัง สานต่อ  

กระจายพลังเล็กๆ เหล่านี้ไปทั่วทุกพื้นที่ในชุมชน 

จากการที่พี่ณุใช้พลังในการเป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักเขียน นักพูด  

นักถ่ายทอด ส่งผลให้น้องๆมีแรงบันดาลใจ มีต้นแบบที่ดี มีทิศ มีทางในการ 

ก้าวเดินและเจริญรอยตาม ร่วมสานฝันและอุดมการณ์ของวิชาชีพเป็น  

“เภสัชกรเพื่อสังคม” สืบไป 

ด้วยรักและศรัทธา

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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จากอาจารย์
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ภก.ภาณุโชติ ทองยัง หรือ “ณุ” เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์จิ ภูมิใจมา 

เป็นเวลานาน จากการทุ่มเททำางานอย่างขยันขันแข็ง ทำางานด้วยหัวใจ เพื่อ

ประโยชน์ของสังคม เป็นผู้ส่งสัญญาณเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

สุขภาพและการโฆษณาส่งเสริมการขาย อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

“ณุ” เป็นผู้ที่มีแนวคิดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการสร้างความเข้มแข็ง

ให้ผู้บริโภค ทำาให้ผู้บริโภคเท่าทันข้อมูลข่าวสารและแก้ปัญหาได้ โดยผ่านงาน

เขียนที่น่าอ่านและติดตาม ตลอดจนการใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างมี

ส่วนร่วม “ณุ” เป็นวิทยากรกระบวนการท่ีเก่งมาก ทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจงาน 

วิชาการทางเภสัชศาสตร์ที่เป็นศัพท์เทคนิกที่เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องง่ายได้ 

“ณุ” ได้พิสูจน์ตนเองมาเป็นเวลายาวนาน ทำาให้บทบาทเภสัชกร 

คุ้มครองผู้บริโภคเด่นชัดมากในสังคมไทย ทั้งต่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

และผู้บริโภคไทย รางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ

สังคมนี้ คงเป็นกำาลังใจเล็กๆ สำาหรับผู้ที่ทำางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 

ขอแสดงความยินดีต่อเกียรติยศที่ได้รับค่ะ

๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ผู้คุ้มครองผู้บริโภคด้วยหัวใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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‘ณุ’ เป็น เภสัชกรรุ่นน้อง ที่เป็นความภาคภูมิใจของวิชาชีพเภสัชกรรม 

ในหลายๆด้าน ด้วยการทำางานเป็นเภสัชกรเพื่อชุมชนที่ทุ่มเททำางาน โดยใช้

วิชาชีพเพื่อสังคมอย่างแท้จริง รู้สึกยินดีที่มีโอกาสร่วมทำางาน รู้สึกทึ่งในแนวคิด

แหลมคมและมองการณ์ไกล รู้สึกชื่นชมในการบริหารจัดการ ทั้งเวลาและคน ที่

ทำาให้เกิดผลิตผล ซ่ึงเป็นงานดีๆออกมาตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปิดศักราช

ความร่วมมือเครือข่ายทั้งวิชาชีพ วิชาการ และประชาสังคม เพื่อสานฝันการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและระบบยา นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างในการ 

นำาพาน้องๆ รวมทั้ง เพื่อนๆ พี่ๆ ทั้งหลาย ให้ได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้ทดลองปฏิบัติ

การสังคม เพือ่สานฝนัการทำางานเพือ่ประชาชน รวมทัง้ยงัเปน็ผูท้ีเ่ปดิรบัความรู ้

ใหม่ๆตลอดเวลา และยังมีศิลปะในหัวใจ ควบคู่กับมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ 

ชัดเจน จึงเป็นที่น่ายินดีที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” จากมูลนิธิ

เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เก่งจริงๆ น้องเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ/วจภส./แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา
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“ณุ” เป็นคำาท่ีผมเรียกน้องชายคนน้ี ผมพบต้ังแต่เขาเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์  

จุฬาฯ ออกฝึกงานโดยแวะมาอยู่ท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา ช่วงที่ผม 

เป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กลุ่มนิสิตของภาณุโชติได้ไปเป็นเภสัชกร 

โรงพยาบาลอำาเภอ (ปัจจุบันเรียก โรงพยาบาลชุมชน) แถวสุรินทร์ กัน ๓-๔ คน  

มีพี่เลี้ยงที่ดีเยี่ยม และเป็นเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมคนแรก คือ เภสัชกรวรวิทย์ 

กิตติวงศ์สุนทร

เมือ่คนดอียูภ่ายใตภ้าวะวสิยัทีด่ ีอยูก่บัสภาพความเปน็จริงของสังคมไทย 

ในชนบท ภาณุโชติคงได้เรียนรู้มากมายว่า คนอีสานอยู่กันอย่างไร เวลาป่วย 

เขามาหาหมออย่างไร ป่วยเป็นอะไรกัน ใช้หยูกยาอะไร และจะป้องกันปัญหา 

ช่วยเหลือประชาชนในด้านสุขภาพอย่างไร ยิ่งได้พี่เลี้ยงดีอย่าง เภสัชกรวรวิทย์  

งานการต่างๆ จึงเข้าสู่ชุมชนตรงปัญหาเป็นแน่ ทั้งวิสัยทัศน์ย่อมขยายกว้าง 

ต่างมุมไปจากการเรียนรู้ในรั้วสถาบัน

ต่อมาได้ทราบว่าเขาได้กลับบ้านท่ีสมุทรสงคราม มาเป็นเภสัชกร

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีบทบาทอย่างสำาคัญทั้งในจังหวัด และ

ในระดับประเทศ ทางด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับราชการและ 

ภาคประชาสังคม

หมอณุ พี่ณุ เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
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เขาเป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำาท่ีวารสารฉลาดซ้ือ ของมูลนิธิเพื่อ 

ผู้บริโภค แต่ก็ไม่ถี่อย่างท่ีเขาเขียนและโพสต์ลงใน Facebook ที่สามารถ 

ติดตามกันได้เกือบทุกชั่วโมงถึงความเปลี่ยนแปลง

ภาณุโชติทำางานได้สำาเร็จอย่างมาก เขาสามารถเข้าสู่สภาเภสัชกรรม  

โดยได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมได้ถึง ๒ สมัยติดต่อกัน ในการเป็น 

กรรมการสภาเภสัชกรรม เขาเป็นกำาลังสำาคัญในการทำาให้เกิดข้อบังคับสภา

เภสัชกรรม เรื่อง วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ และต่อมาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความ

ชำานาญ ของวทิยาลยัฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกเหนอืจากภารกจิอืน่ๆทีส่ภาเภสัชกรรม 

มอบหมาย เชน่ อนกุรรมการกฎหมาย อนกุรรมการสอบสวน และ อนกุรรมการ

วารสารฯ เป็นต้น

ภาณุโชติ เป็นขวัญใจของน้องเภสัชกรทั่วประเทศ ทุกภาค ทำาให้ได้ยิน

การเรียกขาน “พี่ณุ” “พี่ณุ” “พี่ณุ” อยู่ทั่วไป และดูเหมือนว่า เภสัชกร รพช.  

และเภสัชกร สสจ. แทบทุกจังหวัดจะรู้จัก “พี่ณุ” หรือ “ภาณุโชติ” กันเป็น 

อย่างดี ด้วยความเป็นกันเอง อ่อนน้อม มีอารมณ์ขัน แต่มุ่งมั่นในหลัก 

อุดมการณ์

ภาณุโชติ เปิดงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านยาและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น 

ยาทีไ่มเ่หมาะสม ยาเสตยีรอยด ์อาหารไมป่ลอดภยั และลา่สดุ “ขนมชายแดน” 

ที่ลอกเลียนรูปแบบ ขนมแบรนด์เนม แต่คุณภาพต่ำา มาตรฐานต่ำา เป็นต้น งาน

ของเขามีคุณภาพและนำาสู่การเปลี่ยนแปลง

“หมอณุ” เป็นคำาที่ผมได้ยิน คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์ 

องค์กรผู้บริโภค เรียกขาน และกล่าวว่า “หมอณุ” เป็นขวัญใจชาวบ้านใน 

จงัหวดัสมทุรสงคราม และถอืเป็นการยกยอ่งเรยีกวา่ “หมอณ”ุ ดว้ยความชืน่ชม

ยกย่องอย่างจริงใจ
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ในเดอืนมกราคม ๒๕๕๕ “ภาณโุชต ิทองยงั” ไดร้บัเลอืกจากนอ้งๆ และ 

เพื่อนเภสัชกร ให้เป็น “ประธานชมรมเภสัชชนบท” ต่อจาก “ภญ.ดาริน  

จึงพัฒนาวดี” หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ด่านซ้าย จ.เลย ถือเป็นการสืบทอดภารกิจทางประวัติศาสตร์ของ “ชมรมเภสัช 

ชนบท” ที่มีมายาวนานต่อเนื่องเกือบ ๓๐ ปี และถือเป็นการเสียสละท่ีจะ 

ทำางานร้อยรวมเภสัชกรในภูมิภาคที่มีหัวใจเพื่อชาวชนบทอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผมได้มีส่วนร่วมคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” มา ๒ ครั้ง นับจาก  

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร และ ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ซ่ึงมีคุณภาพ 

มาตรฐานสูง และในคราวนี้เราได้ เภสัชกรท่ีเยาว์วัยกว่า แต่มีคุณภาพสูง  

มีมาตรฐานสูง มีอุดมการณ์ มีผลงาน ท่ีดีเยี่ยม เหมาะสมกับรางวัล และ 

ควรค่าแก่การยินดี ชื่นชม เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแก่เภสัชกรที่ทำางานเพื่อ 

สังคมต่อไป

พี่จิ๋ว

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
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ประวัติ ผลงาน และแนวคิด

ณุ	-	นะ	กับคุณพ่อและคุณแม่
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ประวัติและผลงาน เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เภสัชกร ภาณุโชติ ทองยัง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. ๖๒๔๕

ตำ�แหน่ง/ที่ทำ�ง�นปัจจุบัน
เภสัชกรชำานาญการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ตำาบลลาดใหญ่ อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

ที่อยู่ปัจจุบัน
๑๐/๔๒ ซอยเอกชัย ๓ ถนนเอกชัย 

ตำาบลแม่กลอง อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
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ณุ	กับ	นะ	ชื่นชมดนตรีไทย

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๐๕ ที่บ้านตำาบลแม่กลอง อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของ

นายสมชาย ทองยัง และนางสุพิศ ทองยัง มีน้องชายฝาแฝด คือ ทันตแพทย์

มานะชัย ทองยัง
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ชีวิตเด็กบ้านนอก ลูกชายฝาแฝดท้ังคู่ได้รับการอบรมและปลูกฝัง 

ความคิดที่ดีงามจากบิดา มารดา ประกอบกับการที่บิดาซึ่งรับราชการเป็น 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้พาลงพื้นท่ีในช่วงนอกเวลาราชการด้วยบ่อยๆ ทำาให้ 

เด็กชายภาณุโชติ ทองยัง ซึมซับการทำางานเพื่อประชาชนมาตั้งแต่บัดนั้น

ในวัยหนุ่ม ระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นายภาณุโชติ ทองยัง เป็นนิสิตที่สนใจกิจกรรมสารประโยชน์ 

ตา่งๆ ทัง้กจิกรรมดา้นวชิาการ คา่ยเภสชัเพือ่ชมุชม กจิกรรมการเคลือ่นไหวทาง

วิชาชีพ กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ ฯลฯ จนได้รับเลือกจากเพื่อนๆ ให้เป็นประธาน

ชั้นปีถึง ๒ ครั้ง ในช่วงชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ 

แม้ว่าในช่วงนั้นยังไม่มีการบังคับใช้ทุนท่ีผู้สำาเร็จการศึกษามักจะต้องไป

รบัราชการตา่งถิน่ไกลๆในตา่งจงัหวดั แตเ่มือ่สำาเรจ็การศกึษา เภสชักรภาณโุชต ิ 

ทองยัง ก็ยังสมัครใจไปทำางานที่โรงพยาบาลปราสาท อำาเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร์ นับเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนรุ่นแรกๆของจังหวัดนี้และเมื่อ

ทำางานไดร้ะยะหนึง่ จงึไดย้า้ยกลบัมารบัราชการทีส่ำานกังานสาธารณสุขจังหวดั

สมุทรสงคราม อันเป็นบ้านเกิดและรับราชการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
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ตลอดระยะเวลาในการรับราชการ เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ได้ร่วมกับ  

ครูบาอาจารย์ เครือข่ายเภสัชกรและเหล่ากัลยาณมิตรจากหลากหลาย

สาขา ผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนขยายเครือข่ายการ 

ดำาเนินงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ จนเกิดแนวร่วมในการดำาเนินงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างกว้างขวาง

ประวัติก�รศึกษ�
๒๕๓๐ เภสัชศาสตร์บัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สาขาวิชาเลือก (๑) เภสัชสาธารณสุข  

(๒) นโยบายและการวางแผนด้านสุขภาพ

๒๕๓๘ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๔ หนังสืออนุมัติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  

สภาเภสัชกรรม

ประวัติก�รทำ�ง�น
๒๕๓๐-๒๕๓๒ โรงพยาบาลปราสาท อำาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒๕๓๒-ปัจจุบัน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม

ตำาแหน่งปัจจุบัน เภสัชกรชำานาญการ (พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน)
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บทบ�ท/หน้�ที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค

๒. หัวหน้างานอาหารปลอดภัย

๓. หัวหน้างานพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิในงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านสาธารณสุข

๔. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

๕. หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ  

สถานศึกษาและกลุ่มอื่นๆ

๖. หัวหน้างานข้อมูลข่าวสาร

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. คณะกรรมการดำาเนินงานจัดทำาระบบบริหารความเส่ียง (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๒. คณะกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๓. คณะทำางานและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ 

บริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้) (พ.ศ. ๒๕๕๐)
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จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. หัวหน้าคณะทำางานพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ (หมวด 

๔.๓ การจัดการความรู้) (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

๒. คณะทำางานหมวด ๔ (การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้) 

เพือ่ดำาเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐของจังหวดั

สมุทรสงคราม (PMQA) (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)
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กระทรวงสาธารณสุข

๑. คณะทำางานพัฒนาระบบงานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ผ่านอินเตอร์เน็ต ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

(พ.ศ. ๒๕๔๙)

๒. อดีตประธานเภสัชกรสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคกลาง  

(พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘)

มหาวิทยาลัย

๑ อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสยาม)

๒. อาจารยพ์เิศษคณะเภสชัศาสตร ์หลกัสตูรปรญิญาโท (มหาวทิยาลยั

นเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร)
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สภาเภสัชกรรม

๑. กรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

๒. อนุกรรมการของสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๖ รวม ๔ ชุด

 ๒.๑ อนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ 

 ๒.๒ คณะอนุกรรมการจัดทำากรอบอัตรากำาลังเภสัชกร ของสภา

เภสัชกรรม

 ๒.๓ อนุกรรมการเพื่อศึกษาและติดตามร่างพระราชบัญญัติต่างๆ 

ที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 ๒.๔ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์

๓.  รองผู้อำานวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

๔. เลขาธิการชมรมเภสัชกร จังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. ๒๕๓๘-

ปัจจุบัน)

๕. อดีตกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒)

๖. อดีตอนุกรรมการของสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๕ รวม ๖ ชุด (พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๒)

 ๖.๑ อนุกรรมการเพื่อการศึกษาและติดตามกฎหมายตลอดจน

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 ๖.๒ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๓ อนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ 

 ๖.๔ อนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำา

จังหวัด และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
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 ๖.๕ อนุกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้เป็นผู้มี 

ความรู้ ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค

 ๖.๖ อนุกรรมการและเลขานุการสมัชชาสุขภาพว่าด้วยระบบยา 

(พ.ศ. ๒๕๕๑)

๗. อดีตประธานคณะทำางานจัดเวทีสาธารณะเพื่อจัดทำาข้อมติ ใน

ประเด็นระบบทรัพย์สินทางปัญญากับการเข้าถึงยาจำาเป็น (พ.ศ. 

๒๕๕๑)

ภาคประชาชนและอื่นๆ

๑. ประธานชมรมเภสัชชนบท (พ.ศ.๒๕๕๕)

๒. กรรมการมูลนิธิเภสัชชนบท

๓. คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม

๔. คณะทำางานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพว่าด้วย พืช ผัก ผลไม้ปลอดภัย

๕. ผู้แทนจังหวัดสมุทรสงครามในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๖. คอลัมนิสต์ ประจำาวารสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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๗. วทิยากรฝกึอบรมและเผยแพรค่วามรูสู้ก่ลุ่มเปา้หมายต่างๆ ในเร่ือง

การคุ้มครองผู้บริโภค

๘. ที่ปรึกษาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัด

สมุทรสงคราม

๙. ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๐. อดีตกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(สบท.)

๑๑. หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒. รองประธานหลกัสตูรพฒันาผูน้ำาการจดัการเพ่ือผู้บริโภค (นจพบ.) 

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓. อาสาสมัครจดหมายบำาบัด มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

รางวัลที่ได้รับ

๑. ข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับ ๔-๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจำาปี ๒๕๓๘

๒. ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ ของจงัหวดัสมทุรสงครามประจำาป ี๒๕๓๘

๓. ข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับ ๖-๘ (รองชนะเลิศอันดับ ๑) 

ประจำาปี ๒๕๔๒ 

๔. ข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ระดับ ๖-๘ ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจำาปี ๒๕๔๖
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๕. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ ๖-๘ (รองชนะเลิศอันดับ ๑) ของ

จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำาปี ๒๕๔๖

๖. เกียรติบัตร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ดำารงตนเป็น

ตัวอย่าง โครงการเมืองไทย เมืองคนดี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๗

ผลง�นเด่น
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิเช่น การออกค่ายเภสัชเพื่อชุมชน (ค่าย ภชช.) 

การจัดงานวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านยา การรณรงค์เคลื่อนไหวทางวิชาชีพ 

เพื่อให้ยกเลิกทะเบียนตำารับยาท่ีไม่เหมาะสม การต่อต้านสิทธิบัตรยาที่ไม่ 

เป็นธรรม และเมื่อรับราชการจึงมีโอกาสแสดงบทบาทในฐานะพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติต่างๆ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากมาย 
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ปี ๒๕๔๘ ทำาหน้าที่เป็นประธานกลุ่มเภสัชกรสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัด ภาคกลาง ได้ร่วมกับแผนงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้านสุขภาพ  

คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (คคส.) ดำาเนนิโครงการการจัดการ

ความรู้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนภาคกลาง โดยนำา

แนวทางการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงาน สร้างกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาในพืน้ทีม่ากมาย ซึง่เครอืขา่ยเหล่านีย้งัมกีารดำาเนนิงาน 

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เกิดการขยายเครือข่ายการดำาเนินงานไปอีก

มาก เช่น การพัฒนาเครือข่ายแกนนำาพี่เลี้ยงคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ในสถานศึกษาภาคกลาง ฯลฯ 

ล่าสุดได้ร่วมกับ แผนงานสร้าง

กลไกเฝา้ระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.)  

ดำาเนิน “โครงการการพัฒนารูปแบบการ 

เ ฝ้ าระวั งการ ใช้ยาส เตี ยรอยด์ที่ ไม่  

เหมาะสม ในเขต ๕, โครงการการพัฒนา

ระบบเฝ้าระวังและการจัดการยาไม่

เหมาะสมในชุมชน, โครงการการพัฒนา

ระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยง

ด้านยาในสถานศึกษา” เพื่อผลักดันให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย 

ต่อไป



63มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

การสร้างและขยายเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

จากการดำาเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพอยา่งต่อเนือ่ง เภสัชกร

ภาณุโชติ ทองยัง เห็นว่าหากจะขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้

ได้ผลอย่างยั่งยืน จำาเป็นจะต้องสร้างและขยายเครือข่ายในการดำาเนินงานให้

มากขึ้น เพื่อทำาให้เครือข่ายต่างๆที่แม้จะมีเป้าหมายที่ต่างกัน เข้าใจในหลักการ

ของการคุ้มครองผู้บริโภค และร่วมกันขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด 

“ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง”

ด้วยแนวคิดดังกล่าว เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง จึงเริ่มสร้างและขยาย

เครือข่ายในการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเริ่มจากเครือข่ายต่างๆ 

ในจังหวดัสมุทรสงคราม เชน่ เครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพภาคประชาชนจงัหวดั

สมุทรสงคราม เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายครูและเด็ก

ในสถานศึกษา เครือข่ายเภสัชกร เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่าย 

ผู้สูงอายุ เครือข่ายสาระในสวน ฯลฯ มีการถอดบทเรียนการดำาเนินงานเครือข่าย 

เหล่านี้ ในหนังสือ “บทเรียนงานเครือข่ายของเหล่าสหายปลาทูแม่กลอง” 

นอกจากนีย้งัไดข้ยายประเดน็คุม้ครองผูบ้รโิภคท่ีเกีย่วขอ้งกบัสขุภาพเพิม่ขึน้อกี 
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เชน่ รณรงคใ์หข้อ้มลูผลกระทบตอ่สขุภาพจากโรงไฟฟา้ถา่นหนิแกเ่ครอืขา่ยภาค

ประชาชนจงัหวดัสมทุรสงครามในการรณรงคต์อ่ตา้นการสรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิ

ในจังหวัด การรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ฯลฯ 

ตอ่มาไดข้ยายเครอืขา่ยการดำาเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคไปยงัพืน้ทีต่า่งๆ

ทัว่ประเทศ โดยดำาเนนิงานรว่มกบัมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค มกีารดำาเนนิงานร่วมกนัท่ี 

เป็นรูปธรรมหลายโครงการ เช่น โครงการรณรงค์การใช้ “ยาชื่อสามัญ...ชื่อ

สามัญทางยา” การรณรงค ์“กอ่นรบัยาตอ้งกลา้ถาม” โครงการเสรมิสรา้งความ 

เข้มแข็งกลไกการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารโดยผู้บริโภค และอื่นๆ  

อีกมาก

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับปฐมภูมิ 

ด้วยตระหนักว่าเภสัชกรมีบทบาทและหน้าที่สำาคัญยิ่งในการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ได้ร่วมกับแผนงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) พัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านคุ้มครอง 

ผู้บริโภค โดยพัฒนาความรู้และทักษะของเครือข่ายเภสัชกร ทั้ง ๔ ภาคทั่ว



65มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

ประเทศ ในดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยใชก้าร

จดัการความรูเ้ปน็เครือ่งมอื มกีารสรา้งเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้การทำางานในพ้ืนท่ี

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

จัดทำาความร่วมมือทางวิชาการกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

(สปสช.) และสำานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กระทรวง 

สาธารณสุข จัดทำาคู่มือสำาหรับเภสัชกรในการดำาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  

และร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิให้มี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการดำาเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิด การ 

จัดการความเสี่ยง (Risk management) ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งใน 

ชุมชน ครัวเรือน ภายใต้บทบาทของเภสัชกร ซึ่งดำาเนินการในหลายพื้นที่อย่าง 

ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ต่อมาได้ร่วมกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และ 

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และสำานักประสาน 

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ดำาเนินการพัฒนางานเภสัชกรรม

และการคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล โดยการจัดทำา 

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน

ใหกั้บเภสชักร และเจา้หนา้ที่

สาธารณสุข และยังได้จัด

ทำาหลักสูตรการฝึกอบรม  

ตลอดจนเดินทางไปเป็น

วิทยากรให้กับพื้นที่ต่างๆ 

ในแต่ละภาคทั่วประเทศ
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การส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในฐานะที่ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๕  

(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒) และเป็นอนุกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา 

การคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ร่วมกับอนุกรรมการฯ ท่านอื่นๆ (โดยเฉพาะ 

ผศ.ดร.ภก.วิชิต เปานิล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งปัจจุบันคือ  

พระวิชิต ธมฺมชิโต) ดำาเนินการผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตลอดจนได้ร่วมจัดทำาข้อบังคับและหลักสูตรฯ  

ซึง่สามารถดำาเนินการไดจ้นสำาเรจ็ในสมยัทีเ่ปน็กรรมการสภาเภสชักรรมอกีครัง้ 

ในวาระที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เป็นอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ  

สภาเภสัชกรรมมาหลายสมัย จึงเห็นปัญหาของการกระทำาผิดจรรยาบรรณ

วิชาชีพในลักษณะต่างๆมากมาย ดังนั้นนอกจากจะทำาหน้าที่สอบสวนและ

ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพแล้ว ยังได้หาทางส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีดีตามมาตรฐานอีกด้วย โดยได้ร่วมกับแผนงาน

สร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และเครือข่ายเภสัชกรจาก

สำานักงานสาธารณสขุจงัหวดัในหลายพืน้ที ่ดำาเนนิโครงการ “ผูบ้รโิภคปลอดภยั 

เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย” และยังร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน มูลนิธิเพ่ือ 

ผู้บริโภค ดำาเนินโครงการรณรงค์ “ก่อนรับยา ต้องกล้าถาม” และร่วมตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามหน้าที่ของเภสัชกรประจำาร้านยาอีกทางหนึ่งด้วย
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“หากเราแยกงานของวชิาชพีออกจากชวีติ	เรากจ็ะมองวา่งานมนัมาก	แต่

ความเป็นวิชาชีพมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลา	 หากเรามองว่างานมันคือส่วนหนึ่ง

ของชีวิต	ให้มันกลมกลืนไปกับชีวิต	เราจะมีความสุขที่ได้ทำางาน”	

แนวคิดในการทำางานเพื่อสังคมของเภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง อยู่บน 

พื้นฐานของการจัดการความรู้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จาก

ประสบการณ์ตรงในชีวิตการทำางานของตนเอง ท้ังท่ีประสบความสำาเร็จ  

ล้มเหลวหรือผิดพลาด โดยมีครูบาอาจารย์ เภสัชกรรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจน

กัลยาณมิตรจากหลากหลายสาขาเป็นเสมือนครูของการเรียนรู้ ที่สำาคัญได้แก่ 

หลักการและแนวคิดในการทำางานเพื่อสังคม
เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง
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ผศ.ภญ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล อดีตหัวหน้าทีมประเมินภายใน แผนงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ซึ่งเป็นผู้ชักจูง ให้โอกาสและกระตุ้นให้ 

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เข้ามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) และอีกหลายๆ เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ทำางานเครือข่ายในกาลต่อมา 

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง มักจะบอกคนรอบข้างเสมอว่าเขาเป็นเสมือน

กระถินณรงค์ต้นเล็กๆ ที่ไม่สามารถจะเติบโตเป็นกระถินณรงค์ที่เติบโตแข็งแรง

ได้เลย ถ้าปราศจากดินท่ีดี ซึ่งบุคคลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นล้วนเสมือนผืนดินที่ 

อุดมและมีคุณค่าต่อการเติบโตของเขา

ในดา้นการดำาเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค เภสชักรภาณโุชต ิทองยงั มกัจะ

ช้ีแนะทมีงานและนอ้งๆ เสมอวา่ ใหม้องผูบ้รโิภคเสมอืนคนในครอบครัว เพราะ

มันจะทำาใหเ้รามคีวามสขุทีจ่ะไดท้ำาหนา้ทีน่ี ้เสมอืนดแูลคนในครอบครัวของเรา

เอง ในด้านของผู้ประกอบการก็จงมองให้เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวของเขา ซึ่ง

จะมดีา้นทีด่งีามซกุซอ่นอยู ่แลว้เราจะเขา้ใจเขาและร่วมมอืกนัสร้างส่ิงทีถ่กูต้อง

ร่วมกัน ซึ่งหากมองได้อย่างน้ีเราจะทำางานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีความสุข 

ไม่กดดัน

เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง ยังให้ความสำาคัญกับการทำางานในลักษณะ

เครือข่าย ซึ่งได้สรุปไว้ในหนังสือ “ถักทอเครือข่าย ขยายพลังงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภค : บทเรียนงานเครือข่ายของเหล่าสหายปลาทูแม่กลอง” ดังนี้
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๑. ก�รเปิดใจให้กว้�งพร้อมเรียนรู้ตลอดเวล�
พวกเราทกุคน ลว้นไมไ่ดถู้กออกแบบใหรู้ห้มดในทกุๆเรือ่ง การทีพ่วกเรา 

เปิดใจ เปิดสมองตนเอง มองสิ่งต่างๆที่พบเห็นด้วยสายตาที่พร้อมจะเรียนรู้  

“ไมท่ำาตวัเปน็น้ำาเตม็แกว้” จะทำาใหเ้ราไดเ้หน็สิง่ตา่งๆทีเ่ราไมเ่คยไดร้บัรูม้ากขึน้ 

ทำาให้เราเข้าใจเครือข่ายต่างๆ มากขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำางาน

เครือข่ายของเราอย่างมาก

๒. ก�รมองภ�คีเครือข่�ย เสมือนครูที่สอนให้เร�ได้เรียนรู้
เราจะพบว่า แต่ละเครือข่ายมีอะไรท่ีแตกต่างกัน มีเสน่ห์ต่างกันไป  

หากเรามองด้วยใจที่พร้อมจะเรียนรู้ เราจะเห็นความแตกต่างเหล่านั้นและจะ 

ทำาให้เราเข้าใจเขาและพร้อมท่ีจะร่วมงานไปกับเขาในด้านหรือมุมที่เหมาะสม  

นอกจากนี้การร่วมงานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยังเป็น 

การเรียนรู้ที่เราไม่สามารถหาได้จากห้องเรียนหรือตำาราใดๆ เพราะเป็น 

การเรียนรู้จากของจริง จากชีวิตจริง
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๓. ก�รมองเชิงระบบ
การมองสถานการณแ์ละสิง่แวดลอ้มตา่งๆรอบตัวเราในเชงิระบบ เราจะ 

พบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ระบบรอบๆตัวเรามันไม่ได้

แยกเป็นส่วนๆให้เราจัดการได้ง่ายๆ แบบการทดลองในห้องทดลองหรือแบบ

การทำางานในโรงงาน ทีแ่มค้นเปลีย่นมนักย็งัดำาเนนิงานไปไดเ้หมอืนเดมิ ในชวีติ

จริง ระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันตลอดเวลาเหมือนกลไก

ภายในร่างกายของเรา การเปลี่ยนแปลงบางจุด มันจะส่งผลกระทบไปยังจุด 

อ่ืนๆได้ หากเราเข้าใจวิธีมองแบบนี้แล้ว การแก้ปัญหามันจะเคลื่อนร่วมกันไป

กับการทำางานกับเครือข่าย เคลื่อนไปแบบบูรณาการ ไม่ใช่เคลื่อนแบบแยกเป็น

ส่วนๆ ที่เราต้องคอยวิ่งไปจัดการมันทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว

๔. ก�รตั้งเป้�หม�ยร่วมกัน
แต่ละเครือข่าย ล้วนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะตัว อย่างไร 

ก็ตามผมเชื่อว่าปลายทางสุดท้าย พวกเราต่างล้วนต้องการให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นใน 

สังคม หากเราสามารถสร้างเป้าหมายร่วมกันกับเครือข่าย โดยดึงสิ่งดีๆของ 

แต่ละเครือข่ายมาเป็นเป้าหมายร่วมกัน เราจะสามารถเดินไปข้างหน้าร่วมกับ

เครือข่ายนั้นๆได้ และหากมองด้วยสายตาท่ีเปิดกว้าง บางทีเป้าหมายของเรา

อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายร่วม โดยที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้

๕. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือครูชั้นดี
การเปดิโอกาสใหส้มาชกิจากแตล่ะเครอืขา่ยทีม่ารว่มงานกนั ไดม้โีอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มันคือเวทีที่ดีที่จะสนับสนุนให้เกิดการนำาความรู้ในแต่ละคน  

(Tacit knowledge) ออกมา เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ (Explicit  

knowledge) ที่มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก 

แต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้นด้วย
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๖. ก�รเคลื่อนง�นบนพื้นฐ�นคว�มสุข 
ทุกเครือข่าย ทุกองค์กร ล้วนมีชีวิต

จิตใจ มีความรู้สึก การทำางานในลักษณะ

จับมือกันเคลื่อนไปในแนวราบ เหนื่อย 

ด้วยกัน สุขทุกข์ด้วยกัน จะยิ่งสร้างศรัทธา

ให้แก่กัน ทำาให้ทุกครั้งที่ทำางานด้วยกันมี

ความสขุ เม่ือมีความสขุกจ็ะยิง่อยากทำางาน

ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆ
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๗. ง�นคือส่วนหนึ่งของชีวิต
ทุกวันน้ีพวกเราหลายคนมีความทุกข์ ทุกข์เพราะงานหนัก เพราะเรา

แยกงานออกจากชีวติของเราเอง หากเรามองงาน โดยเฉพาะงานสรา้งเครอืขา่ย 

ในอีกแบบหนึ่ง โดยมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเอง ชีวิตที่จะต้องมีเพื่อน 

มีสังคมที่ดีงามร่วมกัน เราจะมีความสุขท่ีได้ทำางานเครือข่าย เพราะเราไม่ได้

ทำางานเพื่องานของเรา แต่เรากำาลังทำางาน “เพื่อสร้างสังคมที่ดีงาม.	 สังคม 

ที่มีเรา..	มีพ่อแม่พี่น้องตลอดจนคนที่เรารักอยู่มากมาย”
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พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)

(Pharmacy for Society Foundation, PSF)

วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ เรือนจุฬานฤมิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

สืบเน่ืองจาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อ

สังคม ที่มุ่ง “ริเริ่ม สรรสร้างเภสัชกรให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสุขภาพ

สงัคม การบรหิารจดัการระบบยา ระบบสขุภาพ และการคุม้ครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ อย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม” มูลนิธิฯ จึงมีมติ

ดำาเนินการพิจารณาคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” เพื่อสรรหาเภสัชกรที่

ประกอบวชิาชพีเพือ่สงัคมไดอ้ยา่งถึงพรอ้มดว้ยจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรม 

เพื่อเป็นขวัญ กำาลังใจ และเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นแบบอย่าง ความภาคภูมิใจ

และแรงบนัดาลใจในการประกอบวชิาชพีตามบทบาทอำานาจหนา้ท่ีของเภสัชกร

ทุกสาขา และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไป
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ในการนี้ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม จึงร่วมกับ แผนงานพัฒนากลไก
เฝ้าระวังระบบยา (กพย.), แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.),  
หนว่ยปฏิบตักิารวจัิยเภสชัศาสตรส์งัคม (วจภส.) คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบ
รางวลั “เภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม” พ.ศ. ๒๕๕๔ เพือ่เปน็การประกาศเกยีรติคณุ 
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่ได้รับการคัดเลือกประจำาปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔

การจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรท่ีได้รับรางวัลนี้ มูลนิธิฯต้ังใจจะ
จัดในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาวิชาชีพเภสัชกรรม
และการศึกษาเภสัชศาสตร์ (แผนปัจจุบัน) ในประเทศสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ และร่วมขบวนการสานต่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ
รับใช้สังคมอย่างสืบเน่ืองต่อไป แต่เน่ืองจากเหตุมหาอุทกภัยในภาคเหนือตอนล่าง  
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ทำาให้ต้องเลื่อนการจัดงานไปเป็นวันอังคาร 
ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
ครบรอบ ๓ ปี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวาระสำาคัญ ๒ ประการคือ เป็นปีที่วิชาชีพเภสัชกรรม
และการศึกษาเภสัชศาสตร์ครบ ๙๘ ปี และเป็นปีแรกแห่งการก่อตั้ง  
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)  
สภาเภสัชกรรม รวมท้ังมีการจัดพิธีมอบหนังสืออนุมั ติเป็นผู้มีความรู้  
ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านยาและสุขภาพ แก่สมาชิกสามัญรุ่นแรกของวิทยาลัยฯ รวม ๑๙ คน ซึ่ง  
ภาณุโชติ ทองยัง เป็นคนหนึ่งในรุ่นแรก มวลหมู่กัลยาณมิตรจึงร่วมแสดงความ
ยนิดแีละจดัพธิเีฉลมิฉลองให้กบั เภสชักรภาณุโชต ิทองยงั เภสชักรไทยคนทีส่าม
ทีไ่ดร้บัรางวลัเภสชักรดเีดน่เพือ่สงัคม ของมลูนธิเิภสัชศาสตร์เพ่ือสังคม เพ่ือร่วม
กนัสรา้งขวญักำาลงัใจ ความภาคภูมใิจ และแรงบันดาลใจในการประกอบวชิาชพี
ตามบทบาท อำานาจและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพื่อประชาชน
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กำ�หนดก�รมอบร�งวัลและประก�ศเกียรติคุณ
วันอังคารท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” 

 ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

 ✿	 ประกาศเกียรติคุณ 

  เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม

  โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน

  ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม

  พ.ศ. ๒๕๕๔

 ✿	 มอบรางวัล เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม และให้โอวาท

  โดย ผศ.ภญ.สำาลี ใจดี

  ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

 ✿	 ประกาศเจตจำานง

  โดย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

  เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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กำาหนดการ

พิธีมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔

และ เสวนา อาศรมความคิดระบบยา เรื่อง 

“รวมพลังสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาระบบยา” 

ร่วมจัดโดย 

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) 

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กทม.

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๓๐-๑๓.๔๐ น. พิธีเปิด 

 โดย ผศ.ภญ.สำาลี ใจดี 

  ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพ่ือสังคม

๑๓.๔๐-๑๓.๕๕ น. ประกาศเกียรติคุณ

 โดย รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน

  ประธานอนกุรรมการคดัเลอืกเภสชักรดีเด่นเพือ่สงัคม

  พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑๓.๕๕-๑๔.๑๐ น. มอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพ่ือสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 และให้โอวาท

 โดย ผศ.ภญ.สำาลี ใจดี 

  ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

๑๔.๑๐-๑๔.๓๐ น. ปาฐกถา โดย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

 เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่

๑๕.๐๐-๑๕.๑๐ น. ประธานเปิดงานเสวนา 

 โดย นพ.วิชัย		โชควิวัฒน

  รองประธานคณะกรรมการกองทุน

  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ ๒

๑๕.๑๐-๑๖.๓๐ น. เสวนา เรื่อง “รวมพลังสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

 และพัฒนาระบบยา”

 ผู้เสวนา นำาโดย :

 ๑) นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

คนที่ ๒

 ๒) รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

สภาเภสัชกรรม 

 ๓) น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค
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 ๔) นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลคำาเขื่อนแก้ว

  รักษาการในตำาแหน่ง รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน  

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 ๕) นายสานิตย์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทอง 

จ.ชัยภูมิ

 ๖) นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ (กสทช.) 

 ๗) ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน  

(ประเทศไทย)

 ๘) ภก.ณรงค์ชัย จันทร์พร หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 ผู้ดำาเนินรายการ: ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 

 ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) และ

 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖.๓๐-๑๖.๔๐ น. พิธีปิด

 โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ 

  รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

๑๖.๔๐-๑๘.๓๐ น. แสดงความยินดี และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

พิธีกร: นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล



คณะอนุกรรมการคัดเลือก “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. ๒๕๕๔
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เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง

เภสัชกรดีเด�นเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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 ประจําป� พ
.ศ. ๒

๕๕๔                                                      มูลนิธิเภสัชศาสตรเพ
ื่อสังคม (มภส)

 เภสัชกรผู�มุ�งมั่นการคุ�มครอง-

ผู�บริโภคเพ่ือไทยผองพบสุขศรี

สานพลังเครือข�ายหลายภาคี

ความเข�มแข็งบังเกิดมีในชุมชน

 ภาณุโชติ ทองยัง ผู�กล�าหาญ

บุกลุยงานประสานสิบทิศสัมฤทธิผล

นําความรู�เคลื่อนผ�านส่ือมวลชน

สร�างเครือข�ายชุมชนด�านคุ�มครองฯ

 เป�นแบบอย�างเป�ดโลกกว�างพร�อมเรียนรู�

ผสานศาสตร�เภสัชสู�การตอบสนอง

ร�วมคิดทําเชิงระบบตามครรลอง

ถอดบทเรียนดุจแสงส�องทางป�ญญา

 เภสัชกรดีเด�นเพ่ือสังคม

เกียรติยศศักดิ์ศรีสมกับคุณค�า

แห�งคุณงามความดีที่ทํามา

เพ่ือสุขภาพประชาสังคมไทย

 ให�ต้ังจิตม่ันศรัทธา

อุดมการณ�เพ่ือประชาน้ันยิ่งใหญ�

เป�นเภสัชกรเพ่ือสังคมตลอดไป

มีธัมมะประจําใจตลอดกาล.

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพ่ือสังคม (มภส)
Pharmacy for Society Foundation (PSF)
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